
FORMULAC~O DE UM ALIMENTO A BASE DE MATÉRIA PRIMA REGIONAL

CAUPI (yi~na unguiculata Cl.) Walp.) SORGO GRANiFERO (Sorghum

bicolor (l.) Moench.) E MILHO <Zea mays l.) CUJO VALOR

NUTRICIONAl ATENDA AS ESPECIFICACõES DA MERENDA ESCOLAR

VANIA MONTENEGRO ALBINO

Tese apresentada ao Departamen-

to de Tecnologia de Alimentos

do Centro de Ciências Agrárias

da Universidade Federal do Cea-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,rã. como parte dos requisitos

para obtençio do grau de Mes-

tre.

FORTALEZA.- CZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU F C /B U /B c r 2 7 /0 3 /1 9 9 6HGFEDCBA

1 9 9 2 tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI II1 f~I ~ ~ 1/11111111f~II/I/11111
f~t/J3389CBAF O T m u l acao d e u m al~mentt') b

C 2 0 3 0 9 2 d e mat~ d a~~

T664
A295f



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

A295f Albino, Vania Montenegro.
    Formulação de um alimento à base de matéria prima regional - caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.)
sorgo granífero (Sorghum bicolor (L.) Moench.) e milho (Zea mays L.) cujo valor nutricional atenda às
especificações da merenda escolar / Vania Montenegro Albino. – 1992.
    119 f. : il. 

     Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências Agrárias, Programa de
Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Fortaleza, 1992.
     Orientação: Profa. Miranice Gonzaga Sales.

    1. Tecnologia de alimentos. I. Título.
                                                                                                                                                  CDD 664



U IVER

BIBlIOT t. If , OLOGIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta Dissertaçio foi submetida a exame como parte dos

requisitos necessárias a obtenção da Grau de Mestre em

Tecnologia de Alimentas. outorgada pela Universidade Federal

da Ceará. e encontra-se à disposição dos interessados na

Biblioteca Central da referida Universidade.

A citaçio de qualquer trecho desta Tese é permitida,

desde que seja feita de conformidade com as normas da ética

cientí fica.

DISSERTACAO APROVADA EM O~~q~tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. ,..

Jrv1<~ <1-~
Profª Miranice Gonzaga Sales

Orientadora

Prof. Hum erto Ferreira Oriá



ÀZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm e m ó r ia d e m e u s p a is , ~LFREOO E

o r s u lb o s o s C O Ir . o c re u s u c e s s o p ro f is -

s ions l . .

Ao ~e((

ANTôNIO

G a r id a ALSINO e a o s f i lh o s

SÉRGIO e ~NTôNIO JORGE, m e u

c a r in h o s o a g ra d e c im e n to , p e l: 'J C O II-

p re e n s ã o d o tenso ro u b s d o d a c o n v i-

vêrc i« fa m ilia r , p a ra p re p a ra r e s te

tra b a lh o .

i i i



· .lftegrOr13ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD S M ~ L D J ] D E

O L [( IE IR A R IE D E L , p o r te r s e re d i t : :J .d o

em mil/.HGFEDCBA

iv



AGRADECIMENTOSutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Professora MIRANICE GONZAGA SALES, minha imensa

gratidão pela valiosa orientação, dedicação, compreensão,

apoio e amizade recebidos durante toda realiza~ão deste tra-

balho.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.
Aos professores GERALDO ARRAES MAlA, HUMBERTO FERREI-

RA ORIÁHGFEDCBAe JOSÉ CALS GASPAR ' . ' . " t T n O

\JCBAU I ~ " U t \ J

__ 1 __

t"'CJ.C\:> sugestõe~ 2

elaboração desta pesquisa.

namer.tos que me transmitiram.

Aos colegas de Mestrado, pelo convívio e amizade, es-

pecialmente à MARIA DO SOCORRO F. NOGUEIRA e BENEMÁRIA DE

Aos func~onários do DEPARTAMENTO DE TECNGLOGIA DE

ALIMENTOS, que direta ou indiretamente contribuíram para o

preparo desta dissertação, especialmente, JO~O GIALBERTO CA-

JASEIRAS, ANTENOR SILVA JúNIOR, VANDIRA ALVES DO NASCIMENTO,

MARIA ELMA DE CARVALHO.

À UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE), especialmen-

te ao DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA e a BIBLIOTECA CENTRAL, nas

pessoas das bibliotecárias ROSANA MARIA DE A. MONTEIRO e

LIDUÍNA BORGES, pelo apoio recebido durante o Curso de Mes-

v



ado.

Ao DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DOMÉSTICA da UNIVERSIDADE

-EDERAL DO CEARÁ DO CEARÁ (UFC>. pela acolhida fraterna e a

cessão do laboratório de Experimenta~ão de Alimentos para o

_esenvolvimento da pesquisa.

Ao DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR DA

C. nas pessoas dos Professores JOSÉ TADEU ABREU DE OLIVEIRA

etsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. XAVIER FILHO. pela coopera~ão dada nas·análises quimi-

caso

Ao DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA DA UFC e à EMPRESA

GROPECUÁRIA DO CEARA (~~ALE). pela ~ud~io .JdZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
_ _ . l-~ _ ~ .;" " . . . •CBA
1 I I c t ' - t : : •HGFEDCBA. i . o . " " ' 1 . • . " . _ .

Aq DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA DA UFC. espe-

cialmente ao Professor VALDECI BEZERRA. pelas análises esta-

tísticas .

.Ao professor KRISHNAMURTI DE MORAIS CARVALHO. pela

sua disponibilidade para a realiza~ão das análises bioquimi-

caso

Ao DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ALIMENTACÃO E NUTRI-

C~O DA UNIVERSIDADE DE CAMPINAS (UNICAMP>. na pessoa do

Professor VALDEMIRO C. SGARBIERI. pela determina~ão analítica

das proteínas das misturas.

v i



SUMÁRIO

LISTA DE QUADROS x i i

LISTA DE TABELASutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA x í i i

RESUMO ' xv

ABSTRACT ' xv i i

1 - I NTRODUc?ío 1

2 - REVIS?íO DE LITERATURA ' 5

:;:l •- ".- ,-P...:..!"-=!:)::...:t:.:e~~"",·!"'"""",,~•• _d=e~O=!",-~,,-' M=a=e""m,--,V..",e"""g...,e.,.,+-".,._ "",a..Ll . . . . • • . -, • • • • • ; • • . • • •.•.• • .' • • • '.' . 5

2.1.1 - Importância .. : 5
.

2.1.2 - Consumo ' 6

2.1.3 - Valor nutricional 6

2.1. 4 - Re l a c ão Proteí na/Energia .' 7

2.1.5 - Complementa~ão e Suplementa~ão ProtéicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8

2.2 - Misturas Vegetais 10

2.2.1 - Considerações Gerais. ~ : '.' 10

2.2.2 - Farinhas Compostas 11

2.3 - Legumi oosas 12

2.3.1 - Importância 12

2.3.2 - Classifica~ão Botânica 13

2.3.3 - Valor Nutricional 13

2 .3 .4 - F 1a tu 1ê nc i aHGFEDCBA 1 4

2.3.5 - ,Feijões 14

2.3.5.1 - Importância 14~

v i i



=.3.5.2 - Origem e Evo Lucão 15

= 3.5.3 - Pr odu cão e Consumo 16

2.3.5.4 - Valor Nutricional , 16

=.3.5.4.1 - Valor Proteico 16

=.3.5.4.2 - Fibra Dietética 17

=.~.5.5 - Substâncias Tóxicas 17

::. .5.5.1 Lecti nas : . , 18

~ .5.5.2 I n i b i do res de Tr i ps i na (I T) , ' 19zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:= .5.5.3 f\nti-ami lásicos. , , 20

_ .. 5.6 - Caupi , .. 22

.5.6.1 Origem e Distribui~ão, , ' .. 22

.5.6.2 Descri~ão Botânica 22

=.2.5.6.3 T",nn~f-~",.~ =- otsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli.,.; 1; "7.::tr-Zn••••• -_. __ •• - --.~ •• ~ •• ",0 •••••• 23

2 3.5.6.4 - Cultivo ~'Produçio. '" , , , .. , .. ," 24
. ,= .. 5.6.5 - Valor Nutricional 25

2.3.5.6.6 - Comeos í cão Química , 26

- Cereais , 26"

. 1 - Mil ho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 27

.1.1 - importância , 27

.1.2 Cultivo e Pr-o du c ão . : 28

::J .1.3 - Consumo e Ilt í Lí zac ão : 30

= .1.4 - Estrutura e Componentes Químicos do Milho 31

.2 - Sorgo 34

.2.1 - Considera~ões Gerais 34

. 2 . 2 - Or i gem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2 .. 2.3 - Importância 35

.2.4 - Produ~ão . 36

2 .. 2.5 - Utiliza~ão , , 37

viii



_2.6 - Características ApropriadaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà Região Semi-
ÁrtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi da 38

_2.7 Valor Nutriconal 39

= -HGFEDCBA2 . 8 - F a r i n h a d e S o r g o . 4'.' .- ••••••••••••••••••••••••••. 4 0

.2.9 Fatores Anti-nutricionais e Tóxicos 41

.2.9.1 Tanino 41

2.9.2 Glicosídeo Cianogenético 42

- Desnutric:ão Proteico-eOF'rgptira ' 44

ATER I AL. . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . ".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

ÉTODOS 48

- Processamento das Farinhas : 48

__.1 - Obtenç:ão da Farinha de Caupi .48

__ .2 Obtenç:ão da Far i nha de Sorgo. .48,

- .3 - Obtenç:ão da Farinha de Milho. .51

-_2 - Elaborac:ão das Misturas 51

.3 - Análises Físicas e Químicas das Misturas M1~

t1ê~3"""""""""""""""""""""'" .51

3.1 - Compos i cão Centes i maZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi " 52

.3. 1 . 1 - Umidade 52

.3.1.2 - Ci nzas ' 52

.3.1.3 - Lipídios totais 53

.3.1.4 - Prote í na __ .- 53

4 . 3 . 1 . 5 - Fi b r a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

.3.1.6 - Carboidrato 54

.3.2 - Análise da Proteína , 54

.3.2.1 - Perfil de aminoácidos 54

.3.2.2 - "Score" de aminoácidos "" , .55

iK



.3.3 - Método das Calarias. Proteínas Líquidas da
Dieta (CPL) ("NDpCal~tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Net Dietarv Protein
Ca IutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAories 01 ) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 55

3.4 - Porcentagem das Calorias Totais da Dieta
Fornecida pelas Proteínas 56

3.5 - Ingesta Proteica Corrigida 56

- Formulação dos Alimentos 57

· - . 1 - Fó rmu 1a 58

· .2 - Procedimento 58

5 - Determinação de Lectinas e lnibidores de Trip-
sina nas Sopas Sl~~3' 59

- 5.1 - Preparo das amostras 59

- Liofili,àçâú 59

- 5.2 - Determinação de Lectinas ..: ~ 59

.5.3 - Atividade de Inibidores de Tripsina 60

-.6 - Análise Sensorial das Sopa~ S1~~3 61

.1 - Descr í cão i cos Painelistas.· ' 61

.2 - Preparo e Apresentação das Amostras 61

.7 - Análise Estatística 63

-.8 - Escolha da Mistura , 63

.9 - Aparte Nutricional da Mistura M2 64

.10 - Análises QUímicas da Sopa (S2L 64.
. .

.iO.i - Composição Centesimal 64

.10.2 - D2termi~~c:ão dos Minerais 64

.10.2.,t - Cá I c i o : 65

.10.2.2 - Ferro 65

· 0.2.3 - Indicadores de Qualidade Proteica. NDpCal%,
P~, Digestibilidade Co rr í s í da da Proteína 66

· 1 - Formulac:ão Tipo Cuscuz 66CBA

· 1 1 . 1 _. Fó rmu 1a. ..........................................66

)(



·12 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPercentual de Atendimento das "Per Capitas"
de Sopa (52) e CUSCU2, Formulados com a mis-
tura M2 67

.13 - Custo do Alimento Formulado 67

- RESULTADOS E DISCUSS~O 68

-.1 - Prepafacâo e Composicio Quimica das Misturas

t11~2~3"""""""""""""""""""'" .68

~ 2 - Qualidade Proteica das Misturas M1~2-1LJ13"""'" .71

.3 - Perfil de Aminoácidos das Misturas M1~2~3""" .74utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_.4 - Compu t·oQu ím ico das Misturas M1~2--ª-.t13' 74

ExtrapQla~ã~.d~.2EL Capi tas t'-_par..a_-.9r~uPQsn_de,
20, 50. 100 e 500 criancas. '..76

- Ace i tab i 1i dade das Sopas S i~' 83 1 Formu··
ladas com as, Misturas Mi' M2__ee_f131 respecti-
vamente 80

7 - Atividad~ AntitrÍptica das Formula~Õ=s Si~
e 53' : ' 83

.8 - AtividadeHemaglutinante nas Formulacões M1~2
e S3' 83

Atendimento Diário da Mistura M2' 84

:.10 - E){ame MicrohiolÓqico da Mistura M2'" 88

_. 1 - Valor Nutricional __da Sopa e do CUSCU2 em Per-
centua 1 e em "Per Cap itas" Usados pe 1o N"I c]F'Q

Regi8r~1 de Fortaleza da PEAE~ 88

5.12 - Indic3dores de Qualidade Proteica da Sopa
lJ2.el ~ 91

-.13 - Atendimento DiáL:i.JL..ds3."Per Capitasl! de Sopa e
de Cuscuz Formuladas com a Mistura M2. em Re-
~~ às NE~~_a5 do Pré-escolar e do Es-
colar Segundo a FAO/OMS (1985) 95

. 4 - Custo I!PerCapital! da Sopa (521 98

- CONCLUSqES 102

- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 106HGFEDCBA

x i



- ROutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5

LISTA DE QUADROS

Rendimento médio dos principais Estados pro-

dutores de milho no Brasil. 1973-80

Com~osi~io quiimica média dos grios de milho

e seus componentes

Porcentagem de aminoácidos essenciais nas

p~oteinasdo milho

L{mites estabelecidos pela Funda~io de Assis

tência ao Estudante - FAE. para sopa desi-

dratada

.Necessidades diárias do pré-escolar e do es-

colar. segundo a FAO/WHO/1973

"Per capita"/merenda-escolar - prepara~ões

liquidas

"Per capita"/merenda escolar - prepara~ões

sólidas

PÁGINA

29

32

33

70

87

92

93



LISTA DE TABELAS.

PÁGINA

Formulação das misturas Mi' M2 e M3' de

caupi, sorgo. milho e sólidos de leite in-

tegra~ 69

Análises químicas das Mi' M2 e M3 69

Qualidade protéica das misturas M1' M2 e M3 73

Perfil de aminoácidostsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdas misturas Mi' M2 e

75

5 C6mputo químito das misturas Mi; M2 e M3

Aminoácidos limitantes das misturas M1' M2

77

Fórmula da sopautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà base de farinha composta

de caupi, sorgoj milho e 501idos de leite

79

sopas

Mi'

81

integral

8 Dados do teste de aceitabilidade das

SI' 52' S3 formuladas com as misturas

M2 e M3' respectivamente

9 Atividade antitríptica das formulações 51'

S2 e S3 (sopas)

O Atividade hemaglutinante das formulações

82

85

Kiii



Atendimento diário da mistura M2 em relação

às necessidades do pré-escolar e do esco-

lar, segundo a FAO/OMStsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~985

Exame microbiológico da mistura M2

Valor nutricional da sopa e dos cuscuz em

percentual e em "per capitas" usadas pelo

Núcleo Regional de Fortaleza do PEAE 90

Indicadores de qualidade protéica da sopa

86

89

9452

Atendimento diário das "per capitas" de so-

pa e de cuscuz formuladas com a mistura M2

em relação às necessidades do pré-escolar e

do escolar, segunda a ~AU/UM~ (l~S~) 96

Custo "per capital! do produto elaborado em

relação ao dólar americano 100

Dados comparativos do custo da porção de 52

com os dos alimentos nobres: leite, carne

bovina e carne de frango

xiv

101



RESUMO

A presente pesquisa objetivou desenvolver um alimento

ase de produtos regionais caupi (Yigna unguiculata (L.)utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

::. >. sorgo (50rghum bicolor (L.) Moench) e milho (Zea ~

.), com v~lor nutricional que atendesse às especificações

pela Fundação de Assistência ao Estudante

--=). O sorgo foi produzido nas fazendas da Universidade

==e aI do Ceará. Centro de Cienclas Agrárias. o caupi cedido

~ EPACE ~ ~ f~rinh~ de milho obtida no comércio local.

o caupi, o sórgo e o milho, depois de processãdos em

::.-nhas,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.

foram transformados em três misturas farináceas

5 plementadas ou não com sólidos de leite, nas seguintes

---~orções: Mi' 45:50:5:0; M2 40:40:10:10 e M3 33:42:10:15.

=ãupi, sorgo, milho e sólidos de leite respectivamente.

A composição centesimal, o NDpCal%, o cômputo quimi-

- J
o P%, a digestibilidade revelaram que a M2 foi a que

ar atendeu ao objetiVO proposto. O atendimento diário de

- _~eina e energia das necessidades do pré-escolar e do

_sc lar (FAO/OMS, 1985) foi melhor na M2' além de apresentar

ais baixo custo.

Foi desenvolvida uma formulação de sopa, preparada

as misturas Mi' M2 e M3' o que se designou 51' 52 e 53. A

iação sensorial das sopas revelou boa aceitabilidade pe-

s provadores, não havendo diferença estatisticamente signi-
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elas. Não foi detectada atividade de lectinas

sopas 51' 52 e 53' enquanto que as mesmas apresentaramutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21S de inibidores de tripsina inferiores aos encontrados

- acarajé, entre 0,04 a 0,09%.

A composição centesimal da 52 apresentou os seguintestsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~==_ tados: proteína 2,01%; gordura 0,78%; carboidrato 10,45%

- e ergia, calculada 56Kcal %. Uma "per capita" da S2 (250g)

u que ela atendeu em cerca de 12% e 6% das necessidades

roteína e energia diárias do escolar, respectivamente,

que na faixa etária de 4 a 6 anos este atendimento foi

de 14% e 7%. Os indicadores .de qualidade protéica

- =8S na 52 foram: NDpCal% 8,6; P% 14,35 e a digestibilida-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

= _ ~ a " na idade pré~escolar (4 - 6 anos) e escolar (7 9

oi de 11,20% e 22,5%, respectivamente.
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ABSTRACT

The objective of this research was to develop a food

blending fIours irom regional iood cowpea

_-cJiculata, L. Walp), sorghum (Sorghum bicolor, L.

corn (Zea mays) with nutritional value to

~-~~ific requirements of the Brazilian School Lunch

daçâo de Assistªncia ao Estud~nte·- FAE).

Sorghum and cowpeas were produced at the

(Vigna

Moench)

meet the

Program

Federal

__ ers1ty ot Cearà tarms and processed into tiours 1n ~ne

_-ition Laboratory on campus. Corn flour was purchased in a

_=al supermarket.

Three mixtures, M1tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi M2 and M3 were prepared as to

-=-_ain the following proportions of cowpea·, sorghum, corn

whole milk solids, respectively: M1 (45:50:05:00); M2

:40:10:10) and M2 (33:42:10:15).

Proximate analysis, NDpCal%,· amino·acid score, P% and

__~=stibility showed that M2 was the blend that best attended

~~e proposed target.

M1' M2 and M3 mixtures were used to prepare soups

S2 and S3' respectively) which were then sensory

-.ô uated by semi-trained painelists. AlI soups were found

_ceptable. No lectin activity was detected in the soups and

psin inhibitors were found at VPM low levels. 0.004% to

9%.

Kvii



52' the mast suitable saup, shawed

pasitian af 2.01% pratein, 0.78% fat, 10.45%

56 Kcal calculated energy.

One S2 "per capita" partian (250 g) supplied 12% and

- af the schaal children ages 7 ta 9 daily requirements in

-- tein and energy, respectively. Children ages 4 ta 6 were

-~ended in 14% and 7% af their daily requirements.

a praximal

carbahydrate

52 had 8.6 NDpCal%, 14.35 P% and 1'.28% cor~ected

=_;estibility. Calcium and iran in S2 supplied 11.2% and

5% af the daily requirements for children 4 ta 6 and 7 ta

= ears ald, respectively.

xviii



A nutriçio constitui um processo vital por excelin-

esponsável direta ou indiretamente pelo crescimento,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

= ão e funcionamento do organismo. Segundo CHAVES

a nutriçio é uma propriedade fundamental dos seres

peculiar a todos e sem a qual nia há vida. O processotsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J riçio do organismo exige todos os nutrientes essen-

~_~, em quantidades adequadas para que os mesmos possam ser

~ s;ormados em óraios e tecidos específiLn~ ~ r~rl~ pspécie.

A .criança~pré-escolar e es~olar. em virtude de apre-

a- intensa atividade metabólica e muscular. requer eleva-

- =_a tidade de nutrientes essenciais. especialmente. ener-

= ; e proteína, para atingir seu pleno desenvolvimento fisi-

emocional. cognitivo e social. Segundo a FAO/OMS (1985),

pré-escolar, um ano em média, necessita uma ingestão

_ c-gética diária de 103 Kcal/Kg e 1,48 gramas de proteína

r guila de p~sn corporal, enquanto que para o escolar, nove

onze anos, os requerimentos são: 37,7 Kcal/Kg para os

e inos, 34,3 Kcal/Kg para as meninas, e de proteína,

=-amas por quilo, diários (nove a onze anos).

0,99

A ingestão deficiente, prolongada desses nutrientes,

_e provocar diminuiçio na velocidade de reconstituição e

. tese de novos tecidos, resultando na desnutrição protéico-

1
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_ ~rgétic~, que e considerada uma distrofia pluricarencial.

A desnutricão é conseqüência de fatores sociais, eco-

= icos e patológicos como: grande crescimento demográfico,

=-jer aquisitivo e nível educacional familiar baixos, tabus,

~- ciência na producão, conservacão e distribuicão de ali-

= .os. Esses fatores influenciam negativamente, a disponibi-

=ade e a ingestão adequada de nutrientes, especialmente, de

=-eínas de boa qualidade. Segundo YUNES (1976), a desnutri-

protéico-energética na infância, modificautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa evolução

- ai do organismo, ocasionando desaceleração do desenvolvi-

--_o neuropsicomotor, redução do' crescimento e da resistên-

às infeccões, alterações das taxas hormonais, além de

--- .: .. ~.: -_.-
-- C'jUUI.'-fõ;l.1

-_.i '"" _
_ •.•..•..•-.,••.u.

Segundo SGARBIERI (1987), a desnutrição protéico-

- :-gética da populacão brasileira é muito elevada. sendo que

crianças das fases pré-escolar, são as mais atingidas,

~III
....4_ •• --.~
,..n:: UIIICL

.
ma

Segundo ele, na região nordestina. 91. 5% da

-=-_açio, a~rese~ta déficit de mais de 400 Kcal diários. Em

pesquisas realizadas pela FAO, revelaram ~ue 1100/
iUZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ .

-:~ ças nordestinas não atingiam um ano de vida primordial-

~e, em decorrência da desnutrição, sendo que esse percen-

- _. se elevava qua,ndo incluídas cria:nça~ .até quatro anos de

-- e (INAN, 1973).

Em virtude das dificuldades econômicas para suprir as

= lacões de baixo poder aquisitivo, com quotas adequadas de

=~eína de origem animal, cientistas (CHAVES et al" 1962;
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.~_SEN et aI, 1983; MURILO & MATA, 1980) têm proposto meca-

__ os para solucionar o problema, pelo emprego de misturas

_ cereais e leguminosas, as quais, quando empregadas em pro-

roes adequadas, elevam o valor biológico e a densidade

= :rgética. Uma proteína de baixo valor biológico, pode ser

:_= e entada eficientemente por uma outra. As proteínas dos

:--2a s são deficientes em lisina, porém possuem elevado teor

lnoácidos sulfurados. As leguminosas apresentam quanti-

apreciável de lisina e deficiência em aminoácidos sulfu-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

=-: s (metibnina e cistina). Portanto, a combinação de ce-

:z_s e leguminosas, em proporções apropriadas, produz uma

_=_~ra cuja qualidade protéica se aproxima do padrão de

:-2 ência (MURILO·& MATA, 1980), podendo exceder a de algu-

_ proteínas de origem animal (COELHO, 1986).

Os feijões (mulatinho e caupi) representam a legumi-

de preferência no Brasil. O caupi (Yigna unguiculata

alp.), constitui a mais importante fonte protéica para

- =opulações carentes do Nordeste (SILVA, 1982), onde existe

==- ssima carência de alimentos, principalmente de proteínas

VE~ et al., 1962), por ser o fe~jão mais cultivado e o de

.:.:or consumo (8RAGA, 1960, citado por MOURA FÉ et - ,
dJ.. ,

= t i . o caupi, em virtude de ser uma planta pouco eXlgente

=_anto ao solo e clima, adapta-se bem a zona seml-árida

-r-destina (BRAGA. 1960, citado por MOURA FÉ, et e l .•

_ 81). Além de fazer parte dos hábitos alimentares desta

23ião, seu valor nutricional constitui o complemento ideal

:ara a formulação de um alimento, em mistura com os cereais,
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_=-go e milho.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o presente trabalho objetivou desenvolver um alimen-

- à base de produtos regionais, caupi <vigna unguiculata

Walp.), sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) e milho (Zea

~ (L. », em proporções adequadas, resultando um produto de

_-a qualidade nutricional. aceitabilidade, baixo custo e detsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

=-11 preparo. Este alimento deve atender as especificações

e=~abelecidas pela Fundaçio de Assistincia ao Est~dante

- E), constituindo uma alternativa a desnutrição protéico-

e-ergética. além de incrementar a utilização do sorgo na ali-

E tação humana.



- ==!IS~O DE LITERATURA

- Proteínas de Oriqem Vegetal

- _ - ImportânciautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o interesse pelas proteina5 de origem veget~l vem de

data, em face à desproporção entre o aumento populacio-

e a produção de alimentos, resultando em perspectiva de

_ _ em várias regi5es do mundo (CHAVES et aI .. 1952). Esse

-=~esse pelas proteínas vegetais vem crescendo principal-

E as populações de nível econômico maIS baixo, pelas di-

-_ ~ades em suprIr suas populaçoes, com quotas adequadas de

=tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE" a de origem animal (CHAVES et aI, 1962). O emprego de

__ e~ as vegetais tem sido proposto, com a finalidade d~

=-~- o probl~ma da desnutrição

et aI. 1983>.

Segundo VIJAYALAKSMI & VAIDEHI (1982). citado por

- OUDREAU & BOURGEDIS (1988). o interesse do consumidor

rição tem aumentado, significativamente. nos últimn~

-s o consumo de proteínas vegetais. como fonte principal

r teína dietética.

5
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_ 1.2 - ConsumoutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o consumo de proteínas de origem vegetal nas regiões

ropicais, é bem superior, em relação às proteínas de origem

~~'mal, devido a uma série de fatores, dentre eles, os sócio-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

== nômicos (CHAVES et aI. 1962) .

No Nordeste brasileiro, em virtude de condições de

==~O e de clima, além de uma economia mal estruturada, existe

_ • culdade de produção de proteínas de origem animal (CHA-

1951; COUTINHO. i951, citado por CHAVES et aI. 1952) .

_=~e fato proporcionou o estudo de várias proteínas vegetais

=~:as popularmente neste região, com a finalidade de ~it~á-

evidamente como base alimentar (CHAVES et ai., 1952)

= _.3 - Valor Nutricional

As proteinas vegetais apresentam um valor nutricional

erior às proteínas de origem animal, as quais, com raras

têm um padrão de aminoácidos indispensáveis supe-

e ~aior índice de digestibilidade que as vegetais

RBIERI, 1987).

Algumas dietas, baseadas unicamente em alimentos de

~em vegetal, nutricionalmente são consideradas extremamen-

imitadas. Com esse tipo de dieta, a probabilidade de
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cias nutricionais são maiores do que com o uso de

- ~s egetarianas menos restritas, como lactovegetarianas e

?=etarianas (ZMORA et aI., 1979). O valor nutricional de

= oteína depende de sua digestibilidade, da quantidade e

=~~anço de aminoácidos essenciais, além do teor destes

que é absorvido pelo intestino (MAURON,

1987)

1971 &

a avaliação nutricional de uma proteína de determi-

ento, além da quantidade e qualidade protéica, deve

= rsiderado o aporte calôrlcb do mesmo (MILLER & PAYNE.

=itado por PAK & ARAVA,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1977).

_ - - Relação Proteína/Energia

A quantidade necessária de proteína e energia, para

=_=e~ar crianças desnutridas. é um campo de grande interes-

trição pediátrica. Alguns Resquisadores enfatizam a

~==~20 energética na íeia~ão'do ganho de peso corporal.

o outros acreditam que a ingestão protéica e mais efe-

_ -a normalização de parâmetros bioquímicas, como albumina

o, transferritlna, etc. (MORASSO et aI 1979) .
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plementação e Suplementação Protéica

Cara a manutenção do equIlíbrio organlco, e lndispen-

; gestão de proteínas completas, A mistura de proteí-

=:- e a complementa~ão aminoacídica, podendo eliminar

imitantes (ZUCAS et aI, 1972), Nas misturas vege-

-~ eficiências aminoacidicas são supridas. através de

=_-.ementação protéica reciproca, cUJa quota de aminoá-

~2S ltante. se aproxima de uma proteína anImal de boa

===e (CHAVES et aI, 1962).

elhoramento da qualidade nutricional das legumino-

--- suplementação com metionina (SHERWOOD et aI. I 1954;

et al'h 1963; ONAYEMI & POTTER, 1976, citadoutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPOt-

M & MARKAKIS. 1981). ou por inclusão na dieta de pro-

-55 animais ricas em aminoácidos sulfurados, como o ovo. eHGFEDCBA

= _ . . he c íCBAd e .

das leguminosas é a mistura das mesmas com outros

~.=_=,_:...s ricos em 'aminoácldos sulfurados (ANTUNES & rTiARKAKIS.,

=.~ado por AKPAPUNAM & MARKAKIS, 1981).

_iversos trabalhos referem-se ao valor da suplementa-

=a proteina do gergelim (Sesamum indicum L.) rica em

os sul furados. especialmente metionina (FAO, 1970,

or BOLOORFOROOSHAN & HARKAKIS. 1979) e pobre em

(LYON, 1972, citado por (BOLOORFOROOSHAN & HARKAKIS,

valor nutricional da proteina do gergelim, para a

_ =_-a de sOJa. castanhas e outras leguminosas, ou misturas



= _c.s •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtem sido relatado por muitos pesqulsadores

AMURTHY et aI., 1960; GUTTICAR et aI. 1965, citado

LOORFOROOSHAN & MARKAKIS. 1979). EVANS & 8ANDEMER

citado por BOLOORFOROOSHAN & MARKAKIS, 1979) demons-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- .
--a que o valor nutritivo da proteína de sOJa adicionada à

~ergellm, na proporção de 1:1, era quase igual ao da

=-=_na.

Os padrões de aminoácidos da mistura das proteínas da

==_~ coma as do milha. se situ~m rrCXlmos ~os da ovo.

-=~siderado como padrâo de referincia pel~ Organização de

-=- cultura e Alimentação (FAO) e pela Organização Mundial de

_~ ~e (OMS) (BRESSANI, 1975, citado por TRA~AGLINI et aI.,

-=~) .

Ratos alimentados. com uma mistura de arroz e feijão

proporção de 55:45 partes. respectivamente, suplement~da

leite, apresentam um incremento ponderal maior do que

_ do a supIementação foi com caseína ou nltrigênio não PíO-

_:'co (ANGELIS. ELIAS & 8RESSANI, 1952).

Segundo MIRANDA (1943), citado ~or CASTRO & PECHNIK

_ 52), as proteínas do leite são as que melhor complementam

_ o milho

As proteínas do milho e da soja se complementam na

oria dos aminoácidos. As primeiras tim como limitante. a

Slna e o triptofano e as últimas, os sulfurados (metionlna

? clstina), apresentando teores elevados de llslna e relati-

ente altos de leucina e isoleucina (CASTELO 8RANCO. 1989).
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As leguminosas sio consideradas boas' fontes suplemen-

-es para dietasutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà base de grios de cerealS e alimentos aml-

=eos. quando lngeridos em proporções e quantidades ideais

==:SSANI, 1972 & SOUZA et aI, 1975, citado por MANCINI FI-

1975) .

= ~ - Misturas Vegetais

1 - Considerações Gerais

AstsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•...

sao constituídas por dois ou mais vege-

--40.5, em determinadas proporções, resultando numa melhor

-_alidade proteica e num malor aporte calórico. a baixo custo

RILO & MATA, 1980). Misturas passíveis de serem utilizadas

a nutriçio humana, com base na utilizaçio do caupi. adicio-

~_QS de castanha de caju, torta de algodão, milho e leite,

ram realizadas pelo Instituto de .Nutriç~o da Universidade'

--_~ral de Pernambuco (ZUCAS et aI., 1972).

O feijão comum (Phaseolus vulQaris) e o caupi (Vigna

_ =Jlculata), constituem a principal fonte dQ complementaçio

- teica par3 dietas à base de cereais e alimentos feculentos

_= ZOEA. 1983).
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- - Farlnhas CompostastsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o inicio do programa de farlnhas compostas, para

ca~ão e massas alimentícias, surgiu em 1964, através da

em face da lnsuflciente produção de trigo para o con-

o programa objetivava a produção de misturas com boa

dade nutricional, físlca e aceitabilidade (VITTI et ai."

---. citado por BASTOS, 1983)

A avaliação do valor nutricional das misturas de fa-

--a de milho ou sorgo, com soja' e farinha de milho ou sorgo

a de algodão, obtldas por processo de extrusão, mostrou

- (Rela~ão de EflciÊncla Protéica), comparavel ao da casei-

enquanto as misturas desses cereais, com a farinha de

de algodão, apresentaram um PER significativamente

lor (JANSEN, HARPER & O'DEEN; 1978, citado por

GLINI et aI., 1980). O enriquecimento da farinha de man-

- ==a com 40% do resíduo de e~trato protélcO soja resul-

e produtos de boa qualidade nutricional e aceitabilida-

= com um "PER" de 88X do da caseina (AGUIRRE et aI. 1978,

o por TRAVAGLINI et aI 1980)

Em países em desenvolvimento, as misturas de farinhas

~ sido comercializadas sendo formuladas à base de leite de

(NELSON et aI, 1976, citado por AKINYELE & A8UDU •

. Foi observado em países do terceIro mundo, que crian-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-5 esmo amamentadas. não demonstraram crescimento satisfa-
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a não ser quando a dieta era suplementada (BELAVADY,

citado por AKINYELLE & ABADU, 1990)

Leguminosas

- , - Importância

A importância das leguminosas. como fonte de proteíne

= hecida de longas datas. São consIderados de interesses

_____ J,... • __ , __utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"!! ._. .1_:

I C:'-C::IIL..-=~-CBA' - U I I I I C:LCl~dU 'o t:::'':)~t:'~ V~~~Ldl~,. dZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 111...1t::'1IIt::'II.\.d~dU

sua produção e us~ na alimentação humana, o conhecimento

limitações nutricionais e o aumento de sua utili2ação

=_strial (BRESSANI & ELIAS, 1974; BRESSANI, FLORES & ELIAS,

--_, citado por ELIAS et aI., 1976).

Existe um grande déficit de proteína e energia na

entação humana dos trópicos e subtróPlcos. Na malor par-

= essas regi5es, as sementes de plantas constituem o tradj-

=.='-al concentrado ener9ético-prot~lco (PIRIE, citado por

- _ A FÉ e t a I ., 1981).

Nos paises em desenvolvimento, as leguminosas atual-

~~-e representam uma das principais fontes de proteína da

=_= a (PESSOA, 1979). AI~m do aporte protéico, as leguminosas

em têm sua importância pela quantidade de vitaminas do

olexo B que dispõem (PHILLIPS et aI., 1988, MANCINE FILHO.
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: 2 - Classificação Botânica

As legumlnosas de grãos pertencem a família Leguml-

====e, sub-família Papilionoidea e a uma das três trlbos da

--'amilia: a vicipap, a Hedysareae e a Phaseoleae, O gênero

--a. juntamente com o Phaseolus e o Dolicho5 está incluído

- ibo Phaseoleae (SMARTT, 1976, citado por COELHO, 1986)

__ 3 - Valor Nutricional

=

As leguminosas representam uma influente fonte de

_a inas, minerais, calorias e proteínas para as populações

- 5 países pobres: Entretanto, qualitativamente suas protei-

-5 são inferiores as de origem anImal, em' virtude de conte-

_ insuficiência de aminoácidos sul furados e de fatores

utricionais (ZAMORA, 1979, citado por PHILLIPS & ADAMS.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

==3), Nos cotilédones, principalmente, a concentração pro-

= ~a atinge apro~lmadamente, de 17% a 40X, O teor de gordura

baixo, entretanto, esta é insaturada, Esses alimentos são

siderados fontes significantes de fósforo, ferro e algumas

taminas hidrossolúveis (BRESSANI & ELIAS Cs,d,J),
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- Flatulência

As sementes de leguminosas apresentam a propriedade

=s~imular a formação de gases intestinais. No sentido de

_~~~_-__+icar as causas de flatulência, após a ingestão de

-- de leguminosas, vários pesquisadores investigaram a

~~ão de gases como hidrogênio, metano. dióxido de carbono

c~tros. Tem sido sugerido que os aç~cares, incluindo a

- ~~se. estaquiose e varbacose, são componentes das legu-

-sas que pela fermentação produzem o flat~ (FLEMING,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

--~-i CALLOWAV et aI., 1971i CALLOWAY, 1972).

Nos Estados Unidos, embora a produçao anual do feiJao

--a~~olus vulgaris, seja grande (ANONYMOUS, 1988, citado por

- UR-KADIR et aI .• 1990>, o consumo doméstico e limitado,

_ ido a certos inconvenientes como flatulência e prolongado

~ po de cocção (ABOUL-KAD!R et aI .• 1990).

~ 3.5 - Feijões

=.3.5.1 - Importância

o elevado custo dos alimentos de origem anImal,

-~ojetou os feijões como expressiva fonte de proteína para a
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=.azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhumana (ABBEY & IBEH, 1988).

Para grande parte da população mundial. particular-

da Ásia e América Latina. o feijão comum

-~s~olus vulgaris), constitui lmportante fonte protélca e

~ bra da dieta (BOLOORFOROOSHAN & MARKAKIS. 1979>

No Brasil. o feijão constitui-se no alimento básico

grande parte de sua população, principalmente para os

_-os de renda baixa (MOURA FÉ et aI., 1981).tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 5.2 - Origem e Evolução

Achados arqueológicos sugerem ter sido o Phaseolus

__=aris a espécie diferenciada de formas nativas. através de

- eção para cultivo, uma vez que 6.000 aC .. já era uma

_==2cie domesticada entre os nativos do Peru. o Phaseulus

:.....:~o..:a=--r..:.i-=sfoi levado ao continente Africano através do Brasi 1

rovavelmente, em tempos anteriores. a Ásia via Filipi~a~.

e~pécie chegou à Europa no século XVI e à Califórnia por

-.~ dos espannóis vindos da AmÉrica Central.

Em face a pesada pressão de seleção. à ampla disper-

_ e à seleção em determlnadas faixas de temperatura ambien-

no período anterior ao descobrimento da América, o

=-aseolus vulgaris constitui a espécle maIS versátil do gªne-

produzindo a maior variação de hábitos de crescimento.

= mas de sementes, cores de testa e texturas de vagens
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~LAN et aI., 1973, citado por MARIOT, 1989).

- 5 3 - Produção e Consumo

o feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris, L.) dentre as

- ~ s espécies do gênero (P coccineus. P acytifoliys. P

.~~~=S=',é o mais cultivado, contribuindo com aproximadamen-

= -= da produção mundial de Phaseolus.

Nos principals países da América Latina, o consumo deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ ._ ~ o "per cactsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t a ", no período de 1975-77, foi de 15 K g /a n o ,

- da Africa, no mesme períOdO, de 12 Kg/a_no" <FAO, 1979,

_~co por MARIOT,~ 1989).utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

= -.4 - Valor Nutricional

_ ~ 4.1 - Valor Protéico

As diferentes variedades de feijão (Phaseolus

~~~~is~) podem conter de 20 a 35% de proteínas. em bases

-=5. Entretanto, o conteúdo protéico das sementes estão na

de fatores genéticos e ambientais (KELLY, 1971;

et aI., 1958; PANT & TULSIANI, 1969; SILVA & LANCHAN,
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--5, citada par ANTUNES et al., 1979). Um das grandes

- lemas do usa do feijão como fonte de proteína da dieta e

eficiência de aminoácidos sul furadas nas suas moléculas

=FÉ, 1949; TANDON et aI .• 1957; BRESSANI et aI.. 1961;

-==É & BRUCHER, 1974, citado por ANTUNES et aI., 1979).

=tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_.5.4.2 - Fibra Dietética

As fibras dietétlcas dOS .alImentos se classificam em

so10veis e soIGveis As fibras insQ]~veis s~o constituídas

lignina, celulose e hemicelulose, e as fibras solúveis

=_r pectina. hemicalulose e outros poli~sacarideos. Os

eijões e outras ;leguminosas, como a aveia e a cevada, contêm

as. Entre as beneficias para a saúde, das 1ibras incluem-

o aumenta de tolerância à glicose. baixa do nível de co-

2sterol no sangue e a diminui~ão da incidência de câncer de

on (HUGHES. 1991).

~ 3.5.5 - Substâncias Jóxicas

Foram encontradas no feijão, substâncias que apresen-

am a~ão antitríptica. hemagIutinante, antiamilásica e bocí-

sena (ZUCAS et aI .• 1972).

o preparo do feijão seco, para o consumo humano deve
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_- acompanhado de cocção prolongada para favorecer a acelta-

_dade da textura, bem coma inatIvar os fatores antInutrl-

=-als (inibldores de proteases e hemaglutininas (RACKIS et

1986j LIENER. 1986, citado por DHURANDHAR & CHANG,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

=:. ) .

_ 5.5.1 - Lectinas

o termo fito-hefuaglulinina Ou lectina, originado do

m "leget-e"utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= esco lher, foi proposto POl- SOVD (1954), ci-

por MANCINI FILHO et aI (1975), para designar as glico-

=-eínas que apresentam diversas propriedades biológicas.

- :re as quais~ as de aglutinar os gl6bulos vermelhos do

=='-3 E. STILLMARK (i889}, citado por MANCINI FILHO et aI.

_=-5) , foi o primeiro a detectar atividade hemaglutinante

leclinas, em sementes de mamo na (Ricimus communis), Se-

ram-se as pesquisas de OSBORNE & MENDEL (1917), sobre o

~~ da soja na alimentação, prosseguindo-se a partir de
,

os estudos dessas glicoproteínas. na alimentrtção humana

anim~l. As hemaglutininas são encontradas também nos anl-

-_s (MANCINI FILHO, 1975)

A literatura evidencia larga distribuição de ativida-

e lectina em alimentos integrantes da dieta humana, comoCBA

= : lnosas, cerealS, frutas, condimentos e outros alimentos

- HSAR & OPPENHEIN, 1980 citado por LIENER (1986). Uma das



-~es consequências da ação de lectinas na nutrição animal.

- 2=e ser a diminuição da absorç~o de nutrientes através dautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ e intestinal (JAFF~ & COMEJO, 1961. citado por LIENER

__ ). Vários casos de intoxicação humana. têm sldo atribuí-

_ as lectinas ocasionados pels lngestão de alimentos crus

=-~_HINGBAUER & KOFLER. 1929; BARKER, 1964. citado portsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ =: =:'R (1986).

COELHO (1986) verificou a extração de lectinas no

__ âo cru e em farinhas dessa leguminosa. previamente trà-

~==s em pH's ácidos (2,0 e 4,0)

Nos últimos anos, tem-se admitido que o fator r~spon-

__ el pelo valor nutricional do feijão seco, é a resistência

faseolina à proteólise CLIENER & THOMPSON. 1980; CHANG &

_-- -e- ERLEE, 1981; ;SATHE et a!., 1983, citado por DESHPANDE &

_ SEN, 1987).

= 3.5.5.2 - Inibidores de Tripsina <IT)

Os feijões crus contêm uma substância capaz de inlbir

~ tripsina do trato intestinal, a qual constitui um dos fato-

-es responsáveis pela má utilização desse alimento pelo orga-

-_smo (ZUCAS et aI., 1972). Segundo MANCINI FILHO (1975).

=~sas substâncias provocam hipertrofia do pâncreas, redução

crescimento e maior eliminação de alguns amlnoácidos pelas

-ezes. Foi observada diferenças de suscetibilidade em funçã~
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espécle anImal, com relação às substâncias antltrípticas

atos e galinhas, ocorre o aumento do pâncreas, entretan-

mesmo não acontece em suínos e bezerros. Atividade an-

_ lPtica considerada baixa (93 mgZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlT /1 0 0 g ) na farinha de

__2 aquecida, é o suficIente para lncrementar a incidêncla

de pâncreas em ratos alimentos por dois anos

et ai. 1985, citado por DHURANDHAR & CHANG. 1990)

Para a espécie humana, os inibi dorestsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde tripsina, a

ser quando o substrato é a caseina, são pouco ativos

IN I F ILHO, 1975 )

_ ~_505o3 - Anti-amilásicos

A eKistência de inibidores amilàsicos foi observada

- ~ primeira vez por BOW-MAN (1945)o Foram realizadas expe-HGFEDCBA

• . • . & . . ; . 1 . . ; - ' _

u\..~ J . . l t : : . C l t I U U aquosos
,-~..:.~_.-
T t" ~ _, vt"!:> ,CBAC i j j C i S

revelaram uma diminuIção da ação da amilase pan-

~a:ica sobre o °am!do (MANCINI FILHO, 1975) o O assunto
,

-~:u a atencio dos pesquisadores, uma vez que novos estudos

roram realizados por JAFFÉ & LETTE et a!.,
,,...,,,....
.1.700, cilado

UCAS et alo, 1972.

o feijão comum (Phaseolus vulgaris) constitui o se-

grupo de sementes, depois dos cereais, considerado como

- -e natural de inibidores de ~ - amilaseo Os lnibidores de

ase são largamente distribuídos em Phaseolus yulgarls
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--EIS & RUPNOW, 1984; KOTARU et aI 1987; LAJOLO & FINAROI

1985; MARSHALL & lAUDA, 1975; PICK & WOBER, 1978;tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

=: ERS & WHITAKER, 1977ai WILCOX & WHITAKER, 1984a, citado

-=- lAJOlO et ai .• 1991).

DUrante o estudo de 150 variedades de feijão fOram

=~2ctados diferentes intensidades de atlvidade de lnibldo-

_=. com variados graus de establlidade térmlca até 800e,

- do medidas em extratos crus. Não houve correlação entre a

idade inibidora e a tonalidade de cor

Os inibidores do feijão são ativos geralmente em

de mamíferos em diferente lntensidade. dependendo da

- ~e de enzima. Foram observados d~crésclmos na ativldade de

- dores de « - amilase do feijão na seguintp 0rde~: ~~~~.

o frango ) porco> saliva h~mana ) cao rato

~azana ) porqulnho da indla (LAJOLO et aI .. 1991).

Em mamíferos, lnibidores da « - amilase sio protei-

= .as apenas no feijão são considerados como 91iccp~otei-

o papei fisioló9lCo dessas glicoproteínas está sendo in-

=_lgado. Elas poqem ser apenas uma reserva de protetnas,

- defesa endógena contra insetos ou reguladores metabólicos

_-=:rA-OlMEDO et aI., 1987, citado por LAJOLO et ai., 1991).

poucos conhecidos os efeitos nutricional e tóxlCO dos

·idores de « - amilase nas espeCles animal e humana

- OlO et ai., 1984; MENEZES & LAJOlO, 1987, citado por

--: O et ai .• 1991).



- 5.6 - Caupi

=.5.6.1 - Origem e Distribuição

Embora a origem do caupi seja bastante controvertida.

sidera-se essa leguminosa como nativa da África. predomi-

:emente nas regiões semi-áridas do Ueste daCBA
. . , tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.
~TrlCa..

10 XVII. possivelmente trazido pelos portu9lleses da Ilha

.~~~S~Mr na Indonésia. o caupi foi introduzido no Brasil.

avelmentt:. no Estada da Be h i a . O caueutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí -f o i disseminado

todas as reg i õ'es bras i 1e iras. tendo-se adaptado me 1 hor às

diç5es climáticas do Norte e Nordeste e grande aceitação

- lar nessas regiões. constituindo-se um dos alimentos

_::..sicosda zona rural (ARAúJO et aI .• 1984; PAüLA ~ ,HGFEDCBA
o . . . . J

_ 39 & REGO NETO et aI., 1981. citado por RODRIGUES, 1986).

- ~.5.6.2 - Descrição Botânica

O caupi Ordem:pertence a Classe: Oicotiledoneae,

==sales. Família: LeguminQseae, Sub-família: Papilionoideª,

=~ ero: Yigna, Espécie: Yigna .sjoç~ (L.) Savi ou Vigna

_ 9uiculata (L.) Walp. (ARAúJO et aI .• 1984 & REGO NETO et

•., 1981. citado por RODRIGUES 1986).

22
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Na BrastsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 1, além de caupi, a espeCle recebe outras

tais como, feijão de corda, feijão macassar.

=_Jão branca (AGUIRRE et al., s.d.).

- 6.3 - Importância e Utilizaç~a

o caupi. e coris i deredo a princl'pal leguminosa para as

aç5es dos países tropicais e subtroPlcais. especialmente

~ a o Oeste da dfric2. Entretanto. como acontece ~om 05

_:ros legumes. a proteína do caupi é pobr~ em amino~cidos

__ 'LJrados (FAO, 1970, citado por AKPAPUNAM & MARKAKIS,

-=-) .

o caupi é ingerido nas mais variadas formas, contri-

_ ndo para manter o nível de proteína da dieta pelo conteúdo

téico relativamente elevado (25%) e de amido. Outra forma

contribuiçâo desse vegetal é no melhoramento qualitativo

- dieta. na forma de misturas complementares com os cereais

-
= KER & PHILLIPS, 1987). Na Nigérta é consumido maduro, no

_ iodo de colheita. ~ seco nas outr6s estações do ano

SIZOBA, 1983) E comum o uso de misturas de caupi com ce-

eais em VarlOS países da ~f~lca (ABBEY & IBEH, 1988) Um

=roduto à base de pasta de caupi frito (acarajé> e usado

quase que diariamente no Oeste da ~frica por grande parte da

oopulação (PHILLIPS et ai., 1988). No Brasil o caupi é consu-

ido "in natura", seco e em conserva, principalmente na re-

;ião nordestina. Em outros países a utilização do caupi
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folhas. vagens. grãos secos ou maduros. etc (ARAúJO et

984 & EMBRAPA. 1981. citado por RODRIGUES. 1986).

_ 5 6.4 - Cultivo e Produção

O cultivo do caupi (Vigna unsuiculata (l.) Walp)

e principal~ente nas áreas tropicais da Asia, Africa e

- as· Ocidentais, Sudeste da Europa e nas Américas (DOlVO.

citadotsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApor COELHO. 1986). onde se desenvolve rue ltio r

--esentando maior capacidade de prcidução que o .Phaseolus

S et. aI. 1976). Na Africa, o maior cultivo dessa legu-

sa encontra-se nas zonas semi-áridas do Oeste. principal-

=-_e no Nordeste da Nigéria. Niger. Senegal, Upper Volta.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- ~. Ghana e Toga (MUElBA et aI .• 1984, citado por COELHO.

=~~. O continente africano. com 94% da produção mundial e

-= siderado o maior produtor. contribuindo a Nigéria com 61%

-=5sa produção. O caupi também é cultivado em alguns palses

CI • .
=-- ime r i ca Central· e nos Estados Unidos (PAIVA et ill., 1977,

-.~ado por COELHO. 1986). Na América latina, o principal pro-

- ·or e o Brasil, com 400-600 milhares de tone12das por ano

TT et ai., 1984, citado por COELHO, 1986), onde é cultiva-

somente nas Regiões Norte e Nordeste (MEDINA. 1972. citad8

= r COELHO. ~986). sendo este último responsável por mais de

--o da produção global da América latina (DAOUST et ai.,

84. citado por COELHO, 1986).
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No Nordeste brasileiro, o caUP1utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé o feijão maIS cul-

ado e de maior consumo (BRAGA, 1960, citado por HOURA FÉ

ai., 1981). Essa leguminosa ~ cultlvada em todos os mu-

= PIOS dessa Região, prIncipalmente nos Estados do Ceará,

=-1, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba e Pernambuco.

- esenta 70 a 801. da p~oduçâo de grãos das leguminosas cul-

adas na região para alimentação humana, cujo rendimento

:= o atinge, aproximadamente 500Kg/ha (P~IVA et ai., 1977,

- :ado por COELHO, 1986). No Estado do Ceará, o caupi repre-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

= a 95% do total dos feijoeiros cultivados (ALBUQUERQUE et

1980) .

- _ 5.6.5 - Valor Nut(lCional

o processamento da farinha de feijão. preto, misturada

a de caupi, fci estudada por BRESSANI et aI. (1976), com

_ojetivo de diminuir o custo do produto e melhorar o valor

riclonal

Uma das mais importantes características nutricionais

- caupi, como de outras leguminosas, é a capacidade de com-

ementar as proteínas dos grãos de cereais (BRESSANI &

- IMSHAW. 1961; CABEZAS et ai .• 1982. citado por BRESSANI,

= 5). Nas misturas de cereaIS e leguminosas, a qualidade

- téica é bastante melhorada porque a metionina dos cereais,

ribui para o caupi e a lisina do caupi para os cereais

:==SSANI, 1985).
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- 5.6.6 - Composi~iQ Ouimica

o valor nutritIvo da caupi é r~presentadQ, prlnclPal-

_2, pelas proteínas e carboldratos. contendo essa legUml-

-a 24% e 62%, respectivamente, além de pequenas quantidades

cutros nutrientes (ELIAS,1964, citada por BRESSANI,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

=:J. O conle0do de proteína do caupi (23 a 30~) é lnfluen-

por fatores genéticos e ambientais (BLISS, 1975, citado

- ESSANI, 1985). Sua qualidade protéica, em relaçâo à do

_!o comum, é ligeIramente mais elevada devido 2. m~i0"- con-

~r2çã0 de amlnoácldos sulfurados (8RESSANI; 1985).

- Cereais

Os cereais constituem uma das mais importantes fontes

-rientes da dieta humana. Dentre os nutrientes, os car-

particularmente c amido e as proteínas predominam,

que ~s 0itaminas e minerais estâ6 presentes em teores

:espreziveis. A composlç~O de amino~cido5 das proteínas

é bastante varIável. As proteínas dos cereais são

=_2ntes em várIOS aminoácidos essenciais requeridos para

=~cimento normal humana (JUNEJA KAWATRA & BAJAJ, 1980)

A escassez de alimentos no mundo, induz a procura de

ontes alimenticlas, resultando na valorlza~ão de todos



cereais disponíveis CMIRANDA et aI., 1981). Os cereais.

ncipalmente milho, trlgo e arroz, pela disponibilidade e

seqüentemente, custo acessível ou pela aceitação fazem

te da dieta bàsica das Dopulações das regIões menos desen-

=lvidas (EUCLIDES. 1981). Esses alimentos contribuem com

'ande parte do total das calorias (70% a 80%) e proteínas

ais de 66%) da alImentação dessas populações <JUNEJA

- ATRA & BAJAJ, 19801

_ -.1 - Milho

- -.1.1 - Importância

Para grande parte da população latino americana, o

o e considerado um dos principais alimentos. No Brasil; o

_ o Já t~ve grande consumo, entretanto, seu uso fOl dimi-

.jo com as facilidades de importação do trigo (LEITÃO et

, 1969/70, citado por MAZZARI et aI., 1983)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o milho constitul um cereal de elevada impo~t~ncia

_-a o Brasll, pela extensão de área cultivada, grande produ-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:-0. al~m de representar fonte alternativa de renda para os

-- cultores (SOUZA & BOTELHO, 1987). Esse cereal é conslde-

um dos malS importantes na allmentação humana e anImal

- ANDA et ai., 1981)

27
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_ -.1.2 - Cultivo e ProduçãotsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o milhoutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé cultivado em todas as regIões do paIS, por

=- uma cultura de fácIl manejo e de pouca exigênCIa em rela-

-;= ao clima e solo.

A produção concentra-se na Região Centro-Sul, com

__ s Estados Santa Catarina, São Paulo, Goi.3s,

as Gerais e Rio Grande do Sul - senda responsáveis por

- 5 de 86% de toda produção brasileira, ocupando uma area

-:Ia de oito milhões de hectares, cerca de 73% da area

Nota-se que a maioria destes Estados supera o

~ dimento médio nacionàl, onde Santa Catarina usualmente

:= esenta a maior produtividade (2.673Kg/ha em 1980) (QUADRO

(MARQUES et alo I 1983).
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1 - Rendimento Médio por hectare dos Principais Esta-

dos Produtores de Milho no Brasil, 1973-80

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981(1\utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tar ina 1.950 2.369 2.240 2439 2.514 1.579 1.762 2.673 2700

2.020 2.037 1.898 2.179 2.222 1.750 2.159 2.331 2.31~

1.883 1.683 1.983 2.207 2.150 1.248 1.968 2.535 2.458

1.569 1.860 1.920 1.860 1.800 1.300 2.120 2.180 1 902

1.307 1.803 1.431 1.391' 1.:::i23 1.439 1.635 1.730 1.774

.' _~ do Sul 1.394 1.466 1.553 1.546 1.601 1.319 1.037 1.699 2.056

, .""CBA. , . . , . . , .
1.~4HGFEDCBAi . : : i 9 ó i . ó 3 2 1.2i9 1.440 i.7ôO 1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 0 /L.".JV J. . ..IC"

CEPAGRO, CGEA. CEPA -'estimativa de maio de 1981.

Anuário Estatístico do Brasil. Fundação rEGE, citado

por MARGUES et ai. ( í9 8 3 i

Existem estudos objetivando a possibilidade da

= __ stituição de parte do trigo pelo milho em panlficação

ZZARl et al., 1983; EUCLIDES, 1981). Aumentando a utiliza-

-:~ do milho na panificação, diminuem os gastos com divisas

:~a importação do trigo (LEIT~O ET AL., 1977).

o milho figura como um dos mais importantes consti-

__ ntes da agricultura do semi-árido, cuja produção é desti-

-~da a alimentação humana e animal (MIRANDA et aI., 1981).



30

re as plantas cerealíferas, o milhoutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé a mais sensível a

Apesar do ambiente semi-árido não ser satisfatório ao

cultivo, o milho tem sua importância em termos de área

a tada. No Nordeste, a area cultivada evoluiu de 846.477ha

1956. para 2.442.000 em 1979. embora os níveis de produ-

.idade apresentassem um decréscimo de 780 para 500 Ks/ha

- JarlO Estatístico do Brasil. 1981. citado por LIRA et aI.,

Nos estados nordestinos mais castigados pela seca,

- ve um decréscimo na produção de milho nos anos de 76, 79 e

Um dos grandes problemas da cultura desse cereal no

_= i-árido é a falta de variedades que apresentem ámplo

-__encial genético de produção, associado a tolerância a seca

= d'=>tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. -
i-2~~êiü.

.•..__ .L_HGFEDCBA
' - e u fCBAL U no

_ ' : ' _ . L . _ _ . . . _

: ; ' . 1 = - \ - c u . a

-rigada como na sequeira (LIRA et aI:. 1993).

=.4.1.3 - Consumo e Utilização

o milho. de~ois do arroz no Oriente e do trigo no

_cidente, é considerado o cereal de maior consumo do globo.

virtude de e um vegetal pouco exigente de clima e

- idados culturais (VITI et aI .• 1979). Nas populações de

-enda baixa da África, América Latina e de alguns Estados da

ndia. o milho é o alimento básico, portanto de grande

=onsumo (RAJAN et ai., 1976).

No Brasil, o milho e o cereal de maior consumo, prin-
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: palmente na zona rural, senda ingerido de várias maneiras,

_= o angu, polenta, canjica, cuscuz, pio e massas alimentí-

:.as (mistura milho-trigo) (ViTTI et aI , 1979; LIRA et aI.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_-83). No sertio nordestino, o consumo do milho alcança o ni-

~. mais elevado em todo o pais (cerca de 200 g diários "per

- ita"), s~ndo também utilizado em mistura com leite resul-

:ando em alimento de alto valor nutritivo (CASTRO & PECHNIK,

_=52) .

O milho é usado na alimentaçio humana, animal, na in-

-_stria para extração de amido, glicos2, óleo e álcool (SOUZA

OTELHO, 1987; OLIVEIRA & MELLO, 1986). Na alimentaçio hu-

~~a, é consumido sob a forma de milho verde, fubá de milho,

~~inha e oleo (LIRA et ai., 1983) .

.1.4 - Estrutura e Componentes Químicos do Milho

De um modo geral, o milho e composto de endosperma,

--2n e farelo, cuja composição é mostrada nos QUADROS 2 e



-ORO 2 - Composição Química Média dos Grãos de Mjlho e seus

Componentes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

GR~O AMIDO PROTEÍNA LIPÍDID AC'.úCAR CINZAS)
FRAÇ))ES <

~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% % % %

~

. ~

--a inteiro 71.5 10,3 4,8 2,0 1.4 I
- " sperma 83,2 1:l6,4 9,4 0,8 0,6 0,3 I

I
-..:--en 11.5 8,2 18,8 . 34,5 10,8 10,4

-~pelo 5,3 7,3 3,7 1.0 0,3 0,8

==- eira 0,8 5,3 9,1 3,8 1.6 1,6

- te: VITTI et alo (1979).
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~~_"'_~-3 - Porcentagem de amlnoácidos essenciaIS nas proteí-

naszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdo MIl ho

_2ucinazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1,76

~ÁCIDOS ESSENCIAIS MILHO INTEGRAL

_ r la Lan i ria 0.40

_ leucina 0.32

-_1 s· i na 0,16

riptofano

0.25

0.30

0.06

etionina

Treonina

Jalina 0,40

_--:e: VITTI et al . (1979)

- 1.5 - Deficiências Nutricicnais

o milho apresenta baixo conteúdo em ácido nicotínico.

_anto a qualidade prot~lca. esse cereal e deficiente em

ptofano. lislna e treonina. apresentando deSeqUIlibrlo en-

IVERSIDADE FfDfRAlcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 0 C EA R

1 8 (J .c O elE CIA E EC lOGI

-~e leucina e isoleucina (RAJAN et aI., 1976)



=zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-.2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASorgo

2.1 - Conslderações Gerais

o sorgo granifero é uma graminea de clima tropical e

- elevada produtividade (FERR~O et al., 1986), necessitando

_~ra o seu desenvolvimento, temperatura acima de 180e. Seu

__ ~ivo, apesar de ter origem em regiões tropicais, tem-se

==alhado nas regiões de clima t~mperado (SALGADO, 1984)

o sorgo se assemelha muito ao milho, entretanto, com

~-~res exigências com relação a clima e solos (OLIVEIRA et

_ , 1985). Portanto, o sorgo apresenta tolerância a seca em

~=e ao sistema radicular profundo e fibroso, explorando

- or volume de SOlOi às folhas cobertas por pel ícula prote-

=~a, diminuindo as perdas por transpiração e enrolando-se

=rgitudinalmente, constituindo uma câmara cUJO percentual de

dade, quando a ·seca se acentua, é mais elevado que o do ar

oSférico; a capacldade de reduzir a vidà v2g2tativa quando

condlções desfavoráveis, normalizando-a quando as circuns-

- cias são propícias (BRASIL, 1980). Além de ser mais resis-

_ te a estiagens prolongadas, o sorgo oferece outras vanta-

= s sobreRQPONMLKJIHGFEDCBAa milho, como: maior facilidade de colheita dos

=-âos; malor volume de produção de grãos; quando cultivada em

= renos idênticos pode ocorrer até duas colheitas por plan-

maior tolerância aos terrenos alcalinos e aos pouco

·34
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_ - V . A .v .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASua produ~âo tem aumentado bastante azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAparti( JdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I

. 35

_ os (RABELO, 1980).

2.2 - Origem

o sorgo é originário da África Tropical, na Região do

=ão-Etiópia (BRASIL et ai., 1980). O conhecimento da exis-

-=ia desse cereal é muito antiga, entretanto somente no se-HGFEDCBA

__.0 passado, sua cultura alcançou um desenvolvimento satis-

=_erra Mundial, quando substituiu o milho no processamento do

do (EUCLIDES. 1981). No Brasil. apenas a partir deste sé-

= _ •.O J o sorgo se desenvolveu em várias regiões agrícolas

= ASIL et aI., 1980; CAMPOS et ai .• 1983).

=.4.2.3

O sorgo granifero, por sua facilidade de cultivo. por

- a compOSlçao e propriedades físico-químicas semelhantes aos

tros. cereais. constitui uma das alternativas mais viáveis

ara alimentação humana (MARTINHO, 1982). A cultura do sorgo

e importante para produção de grãos usados em rações e na

alimentação humana. para produção de forragens e de biomassa

para fabricação de etanol (LIRA et ai .• 1983). Esse cereal

pode. substituir o milho na indústria de ração liberando o
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para alimentação humana (RABELO, 1980). Como opçao de

=s ituição desse cereal, surge o interesse pelo sorgo gra-

ero, cujas características físico-químicas e compOSlçao se

==emelham ao milho (EUCLIDES, 1981).

-.2.4 - Produção

Dentre os cereais produzidos no mundo, o sorgo e o

_~to cereal mais importante em ~rea rultivBda e volume de

ção, e dentre os países da Améri~a Latina, o Brasil é o

~==~ndo país com área cultivada de 193.000ha e uma produção

90.000t de grãos (LIRA et ai .• 1983).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o sorgo é'cultivado praticamente em todos os palses,

_=-do Estados Unidos. lndzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí a , Argentina. Ní sé r í a e México, os

-.ncipais produtores.

A cultura do sorgo no Brasil e pequena. concentrando-

nos Estados de são Paulo e Rio Grande do Sul (EUCLIDES,

_=~i) .

Apesar do Brasil não ser um grande produtor mundial

==sse 'cereal, sua produção se elevou bastante no per iodo de

= 5 e 1977, passando de 201.699 para 453.141 toneladas

-~uário Estatístico do Brasil. citado por BASTOS, 1983).

O Estado do Ceará, em 1977. foi situado entre os

;-andes produtores do Brasil, com uma area cultivada de



OOha (BRASIL et aI"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1980),

~ 2,5 - Utilização

Quase todo o sorgo produzido no mundo e usado na ali-

---açio humana e animal (BRASIL et aI,. 1984)',

Na ~~rica e na ~sia. o sorgozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé a base da alimentação

?rgétic~ das populações da faixa semi-árida desses conti-

t es (MIRANDA et aI,. 1981),

Nos Estados Uni.dos, vinte ,nilhões de "bushels" ( t bu =

_- 30L) de 9rãos de scrgo, ouHGFEDCBA3-5r. da sua produção, S60 des-

_-ados à indústria e a alimentação, sendo portanto a maior

- ização desse cereal, nos processos de moagem úmIda e seca

-a indústria de fermentação (RACHIE, 1969, citado por BAS-

1983), sendo tamb~m usado. misturado à farinha de trigo

produtos de pastelaria (LIRA et sI, 1983) o sorgo,

-=.:ses orice outros cereais por corid i cões de cl ima e solo

~-~rem dificuldade em se~ plantados. e usado na diet~ humana.

a forma de mingaus, com verdura e cuscuz, Entretanto. o

desse ce rea l na s limentação humana .:ipresenta vários

-- venientes: a pouca palatabilidade da farInha Integral

rtude de seu revestimento externo ser grosso e fibros01

_.ficuldade de cozimento do grão pela dureza e resistência a

dratação da camada de aleuronai maIor tempo de cozimento

-ara o amido que nos outros cereais, pelo fato desse nutrien-
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- se encontrar fortemente ligadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà rede de proteína; elevado

~eúdo de tanino e de pigmentação, emprestando cores fortes

--stringenciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà farinha nas espécies de maior rendimento;

e_sência do glúten no grão, o que acarreta a não funciona-

:~de equivalente do trigo em panificação. Contudo a maioria

:sas limitações pode ser ellminada através de condições

=~uadas de processamento (EL-DASH et aI 1986)

No Brasil, o sorgo pode ser muito utilizado na ali-

-~ação humana sob a forma de sorvetes, pudins, bolos, sal-cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d e-:_!'1hos,

.- a na forma de pratos regionais como: angu, pamonha, cus-

_=. pipoca etc (RABELO, 1980)

No Nordeste,·o 50rgo ~ utilizado par'a r a coes balan-

==.jas, notadame~te avicolas, não se tendo conhecimento de

~pl í cacão na a limentac;:ãohumana (LIRA et a l .., 1983) .

,2.6 - Características Apropriadas à Região Semi-Arida

o sorgo apresenta características importantes que

=~recem o seu desenvolvimento na regiâo semi-árida. São

- as:

Boa adaptação as regiões secas;

Tem um ciclo anual;

- Pouca adaptabilidade a solos muito arenosos ou en-

charcados;
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Capacidade de conservação do grao ao natural;

Boa aceitabilidade por parte de bovinos, caprinos,

suínos, eqUlnos. OVInos e aves;

- A massa verde se presta ao pastoreio dos anImais;

- Possibilita a utilização na alimentação humana em

forma

(s.d.J.

de cuscuz. angu. bolos, papas, etc EPABA

? 7 - Valor Nutricional

Em termos nutricionais, o sorgo e baSicamente um ali-

en~r-gético. Com re 1açãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa. prote ina desse cerea 1• sua

.~a~ão biológica depe8de de vários fatores, dentre eles,

= sicão aminoacidica. disponibilidade e existência de

=~âncias antinutricionais, especIalmente os compostos fe-

:os (tanino) associados aos grãos (MARTINHO, 1982). Sua

_~5ina ~ de bai~o valor biológico, por ser deficiente em

s aminoácidos essenciais; princ"lPalmente Usina, além de

=~entar altos teores de leucina, proporcionando uma eleva-

reiação negatIva leucina-isoleucina (EUCLIDES. 1981).

=-e uma semelhanca entre a composição química do sorgo e

lho. entretanto. o primeiro tem maior teor em proteina e

-imo. em substâncias graxas (BASTOS, 1983). Em conseqUên-

os fatores antinutricionais e da baixa qualidade protéi-

o sorgo como os demais cereais. apresenta um valor nutrl-

únicabastante limitado. quando utilizado como fonte
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e derivados. como o óleo E Q g!úten comestível.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA

40

=_~.ca (EUCLIDES. 1981). As proteínas mais abundantes do

sâo as prolaminas,ricas em leucina, porem pobres emRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 _ ~ a , o que provoca o desbalanceamento mais acentuado entre

a.lnoácidos (VIRUPAKSHA & SASTRY, citado por MARTINHO,

-- Estudos relacionados com O teor protéico e o perfll de

-cácidos, em 322 variedades de sorgo. revelaram que só 30

-5sentaram elevada proporção de lisina, ou seja 2,2Y. da

=~=ina total e as vezes mais <DEOSTHALE et aI.

=-.NHO, 1982)

citado por

- 2.8 - Farinha de Sorgo

Industrialmente, a farinha de sorgo pode ser obtida

dois processos: moagem-molhada e moagem-seca. Através do

-=e550 de moagem-molhada, s~o obtidos: amido (produto

.,cipal,

==sivos)

tendo aplicação na produção de alimentos e em

-~inha utilizada na alimenta~âo humana e produzida por

-:gem-sec8 . Os grãos sâo previamente submetidos a uma

. peza, por meio de uma soluç3o se soda cáustica a 5~. por

período de dez minutos, ou de uma soluç~o de água de cal.

: mesma concentração, por oito horas aproximadamente. Os

- âos lavados são secos, moídos e peneirados em peneira de

_ O orifícios por cm2, para separar a farinha fina da grossa

IRANDA etPONMLKJIHGFEDCBAa 1 . , 1981>.



2 9 - Fatores Antlnutricionais e TÓXICOS, NaturaIs

2.9.1 - Tanino

Os taninos são compostos fenólicos ou polifenólicos,

- =eso molecular entre 500 a 3.000. Esses compostos subdivI-

-se em dois grupos: hidrolisáveis (compostos de carboidra-

-5 contendo correntes secundárias fenólicas), sendo o maiscbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c r;M (" '\ r i :"_ " ;,.1 _ _zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~1'; -' .- .4_ _ 1 __ \ : -Ã _

.-----, - (",1,.'-.&.""""-/ ! :1 'I;J " '.A .'-U c 4 -U ltU t:: '( I: : ; )C 1 U U "= > ' • ..• •U LPONMLKJIHGFEDCBALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"It::'" I u !:) u C '

(' , _. --
T1C1VU-

denominadas leucoantocianinasl. No SOi90 se encontram 05

_nos condensados. Os grios de sorgo mais coloridos contªm

- es mais elevados de tanino e consequentemente, sabor ads-

gente (MARTIN~O, 1982). O teo~ de tanino do sorgo lnter-

no seu conteúdo protéico, principalmente para os mono-

--:1'""icos(suínos e aves) para os quais. níveis elevados deYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

influenciam o metabolismo da meticr.in~ {OCI\C TI
\ , L lI '\ . , • • .QPONMLKJIHGFEDCBA. . J .L . L - I--:no.

o tanino pode causa\ redu~ão do crescimento e da

="ência alimentar do anImal. danificação da mucos a do

= o gastrointestinal, aumentos na excreção de proteínasRQPONMLKJIHGFEDCBAe

_ a inoáCldos essenciais. Em galinhas, dietas com níveis 0.5

2~ de tanino causaram depressão do crescimento (CHANG &

___ER. citado por MARTINHO, 1982).

Ratos alImentados com níveis acima de 4X de ácido

--_co apresentaram severa redução de crescimento e ao nível

4 1 .



, os animais morriam dentro de quatro a selS dias (GLIOK

SLYN. citado por MARTINHO, 1982).

Os autores citam experiência, utilizando dIeta com

__ tipos de tanino - um condensado e dois hidrolisáveis

:_5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà nível de 1% na dieta, e que houve malor redução do

:5cImento com o ácido tânico do que com os taninos conden-cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

= = '= zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o tanino pode complexar com a proteína end6gena e o

~a pode ser absorvido hidrolisado e os produtos da hidró-

5e podem provocar efeitos tóxicos ao organismo. A formação

:omplexo do tanino com a proteína dietética pode acarretar

:Jrexcrer.:ãode;nitrogênlO, além de uma redução na digestl-

~:dade (MARTINHO, 1982)·

- 2.9.2 - Glicosideo Cianogenético

o sorgo, os feijões e a mandioC3 contêm n~ compos!-

_. um glicosídeo cianogenético que por hidrólise, em pre-

=-~a de um catallsador, produz ácido cianidrlco (aglicona},

hidrato de carbono (galactose e glicose) e outros com-

==tos menos importantes (CALA8RESE, 1972).

Os tecidos desses vegetais possuem enZlmas que atuam

zcre os glicosídeos, liberando o á.cido c ian idr í co . A ação do
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~r, alem de destrulr as enzimas dos tecidos das plantas,

lna o áCido clanÍdrlco (ANGELIS, 1979).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o sorgo contêm durrina,'um glicosÍdeo que por açao da

__SIna, or íçzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ne o á c i do c ian idr í co , durante o c i clo '1egeta-

= desse cereal. A planta nova, contém teor mais elevado de

--1 na, havendo uma redução durante o cresClnento e a matu-

sendo no florescimento, bastante reduzido. A concen-

_~ão de durrina é influenciada por varlOS fatores como:

a (temperaturas elevadas e secas prolongadas elevam o

de durrina>, adubação, estando a diminulcão da toy.ldez

jlanta influenciada pelos fatores que conduzem a um rápldo

=~~volvimento da mesma (CAMPOS & CANECHIO FILHO, 1973, ci-

por RüüRiGüES, i9~6i

o sorgo u~ilizado para silagem não oferece toxicida-

em virtude de no inicio do florescimento, quando deve ser

izado o corte para ensilagem, a planta não apresentar to-

=2Z (NOBRE & kASPRZYkOWSkI, i975. citado por RODRIGUES,

36)

o ácido c i en í or í co é t óx i co 'volátil. A sua penetração

organismo animal, por via in~lat6rla ou por ingest~o .de

=_anetos, com imediata 'libe'dção de áCldo clanidrlco no estô-

~go, em presença do suco gástrico, leva o veneno rapidamente

intlmidade dos tecidos, de onde atua, Iniblndo o sistema

ocromo-oKidase O íon férrico dos pigmentos respiratórios

pode transformar-se a ferroso, ocorrendo a morte celular

alteração enzimática. É um caso típico de anoxia histotó-

ca, ou seja, falta de aproveitamento de OKlgênio por causas
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a-celulares. CALABRESE. 1972zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

= Desnutrição Protélco-energétlca

A desnutrIcão protÉlco-energética e um dos maIores

_=lemas eHistentes. principalmente nos países em desenvol-

?nto (SATVANARAYANA et aI. 1979)

A desnutricão infantil. predomina nos grupos de baIxo

-= aquisitivo. proteínaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApela dificuldade de acesso as

_ ais (JAFF~ et aI .. 1976)

InvQstiga~5es relativas ao problema nutricional rea-

=adas no Estado de Puebla, revelaram que, em conseqüêncIa

oesigualdade sócio-econômica e dos hábitos alimentares,

da população consumIam uma dieta pobre e monótona, resul-

-_o num estado de desnutrição crônica, intensificando-se no

rural e na população infantil (COELHO; PEREZ-GIL &

= EBE, 1986) A estatura abaixo do padrão de adultos das

- ~sses sócio-econômicas pobres dos países em desenvolvimen-

é uma conseqüência da desnutriçâo precoce na infância.

-_ endo acarretar, ainda, uma limitacão da capacidade de tra-

- ho (SATYANARAYANA et aI ,1979) A dieta básica das

- ulações de muitos paises em desenvolvimento é constItuída

=_r cereais. amido de raizes e tubérculos, além de frutas.

=_rtanto~ a qualidade protélca dessa dieta é inadequada para

=-lanças. mulheres gráVIdas e lactantes (BRESSANI, 1985) l
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--5,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcom engajamento nas profissões não especializadas, aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mesmo nos países desenvolvidos, nas zonas rurais, o

evado pre~o dos alimentos protéicos faz com que seja

-ertado às crianças desmamadas, alimentação à base de amido

ilha, ocorrendo a desnutri~ão (A88EY & NKANGA [s.d.]).

A desnutrição infantil exerce grande influência sobre

-apacidade de aprendizagem, reduzindo o rendimento escolar

conseqüentemente, induzindo ao abandono precoce dos estu-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_A1S, dentro da escolha de trabalho. são as que menor esta-

Nas comunidades mais pobres. os indivíduos portadores

nr;n~;n~lMnn+o ~~ ~~~~~cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r ' .• .• • _ .• .,-_ .•• • •_ •• _ - -- ._ ._ •••

recocemente na infâ~cia, se mostram com menores aptidões,
.

_anda comparadas com seus semelhantes (STOCK & SMYTHE. 1976,

ados por D088ING, 1982).

A desnutriçio afeta intensamente o desenvolvimento

- sico e mental da criança (MOURA, 1989), trazendo conse-

ências a saída da escola com ocorrências de i nfer ior j za ói"1")

• IQPONMLKJIHGFEDCBA
_ t : a ~ , êlPatia.s. avitaminoses, cárie dent~l,

_.I. _
t:::'LL {SILVA,

~82} .

Na India, 80% das crianças pré-escolares das comunl-

- des pobres, sofrem de má-nutrição. Nos grupos sócio-econ&-

_cos pobres, a baixa estatura, pode ser originada da má

tri~ão precoce na infância, podendo acarretar ainda uma

educ;ão. da capacidade de trabalho do indivíduo

ATYANARAYANA et aI., 1979). Segunda GODDALL (1979), a baixa,



::tura pode ser atrlbuída a prIvação de alimentos

=- e de dieta inadequadas.

Em todas as espécies anlmais superiores. o

= to físico, qUímICO e fisiológico do cérebro e.

46

prove-

desenvol-

conse-

- es gerétIcos. os ambientais, como: patológIco,

=-:emente. O comportamento desses animaIs, envolve além de

psicoló-

e nutricional

Portanto. a nutriçiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé considerada uma carreadora decbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s .u .

=-gia e ingredientes indispensáveis às estruturas celulares

I D A I
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Federal do Ceará; farinha de milho pré-cozida,

Braz e sólidos de leite integral. adquirida no

flocada.

comércio

- MATERIAL

As matérias primas utilizadas neste trabalho foram

=:_pi (Vigna unguiculata (L.) Walp.). variedade BROi - Poty

= cor marrom, proveniente da Empresa Brasileira de Pesquisa

:-opecuária do Ceará (EPACE); sorgo granífero (So[ghum

__=olor (L.) Moench.) variedade AE 516. cedido pelo Laborató-

de Sementes do Centro de Ci~nci~s Agrárias da Universid~-QPONMLKJIHGFEDCBA
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- ~TODOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ - Processamento das FarinhaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ 1 - Obtenção da Farinha de CauPl

utilizou-se a metodologia ·descrita por SAL!:.:; {1980i

gr~os integrais de caupi, apos sofrerem pesagem e 5elpç~o,

am submetldos à temperatura de 1600C em estufa por 50 mi-

~os, resfriados e moidos em mcinh8 de f~c~ marca E10's.

=·ado de peneira ~e 30 mesh. A farinha obtida fOl armazenada

sacos tipo "ZIPY" e mantida em refrIgerador a temperaturaHGFEDCBA

=PONMLKJIHGFEDCBA1 2 , o D c , até o preparo das misturas, conforme fluxograma da

-3URA 1 .

.2 - Obten cão da Fari nlra de Sór90

Foram efetuadas as mesmas operações descritas para

=~ enç~o da farinha de caupi. excetuando as etapas de torra-

_ to e resfriamento. conforme fluxograma da FIGURA 2YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• INTEGRAL RECEPC~O

PESAGEM

SELEC~O Refugos

TORRAMENTO

(160°C/50 min - estufa)

RESFRIAMENTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(2sOC)

MOAGEM

FARINHA INTEGRAL

ARMAZENAMENTO

_ RA 1 - ~luxograma do processamento dos grãos integrais de

caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.). para obten-

ç:ão da farinha.
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--GO INTEGRAL RECEP~O

PESAGEM

SELEC~O

MOAGEM

FARINHA INTEbRAL

ARMAZENAMENTO

-:GURA 2 - ~luxograma do processamento dos graos integrals de

sorgo (porQhum bicolor (L.) Moench.).



3 - Obtenção da Farinha de Milho

Após ser adquirida no comerCIO local, a farinha de

_ o f01 submetidazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà penei ração, usando-se granulometria

_-_icazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà utilizada para a obtenção das farInhas de caUPl e

sorgo (30 mesh i .

Elaboração das Misturas

Foram elaboradas manualmente. três misturas com ce-

::.s e le9UfIÚf10Sas,coilstitu.idz.spelas +ar í-nhe s de cau e í ,

=-go,·milho e sófidos de leite integral, nas seguintes pro-

= ~ões: mlstura M1. 45:50.5:0; mistura M2'

_=_ura M3' 33:42:10:15, respectivamente.

40: 40: 10:10 e

3 - tiná.lic:.esFÍsiras p Químicas dqs Misturas i'H, (12, M3

As referidas análises ~oram executadas no Laboratório

:a Fábrica-Escola do Departamento de Tecnologia de Alimentos

Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do

:eará, Fortaleza. Ceará. Brasil.
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3.1 - Composição Centesimal

As determinaç5es de umidade, cinzas, proteína,

- os e fibra foram realizadas de acordo com as Normas

lipí-

AnalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi-

cas do INSTITUTO ADOLFO LUTZ (1985) .

.3.1.1 - Umidade

Determinou-se a fração umidade, em estufazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà tempera-

ura de 1050C até peso constante e relacionou-se a perda de

peso. para 1009 da amqstra .

.3.1.2 - Cinzas

Detsrminou-se o teor de cinzas. utilizando-~e forno

ufla à tempera~ura de 550oC. verificando-seRQPONMLKJIHGFEDCBAa diferença

entre o peso do resíduo e o peso bruto do cadinho após inci-

neração. Relacionou-se o resultado para 1009 da amostra inte-

gral.



53zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~.1.3 - L1Pidios Totais

Determinou-se o percentual de lipidio, aplicando-se o

_~odo de Soxhlet. utilizou-se o solvente hexano e relacionou-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

= o resultado para 1009 da amostra integral

3.1.4 - Prpteina

Determinou-se o percentual de proteína pelo método de

,...~ -.""'-~ .•.. -- ...•.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" • ... -_ _ -.,& ._ - '- I ~ •••• ,.

:-.=grai .

3.1.5 - Fibra

Foi' determinada de acordo 00m o método descrito por

__RIGUES (1986). O percentual de fibra foi encontrado rela-

-. nando-se o resultado obtido na determinaçâo. para 100g da

ostra.
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_ - Carboidrato

Obteve-se por diferença entre 100 e a soma percen-

umidade, cinzas, proteína, lipidio e fibra.

Análise de Proteína

=.1 - Perfil de Aminoácidos

O perfil

amento de

de aminoácidos foi realizado junto

Planejamento Alimentação e Nutrição da

ao

A' determinação foi feita em analisador automático

liqe~ (8eckman Instruments, Pallo Alto. CA, USA

segu~do SPACKMAN et al·(1958~. Utilizou-se a resinazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. ,

- 3H <Beckman), com taxas de fluxo de 44ml/h para tamp5es eRQPONMLKJIHGFEDCBA

- _ /h para a ninidrina, com temperatura da coluna de 500zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe

~-a a inferior e 65°C para a superior. A hidrólise foi feita

ácido clorídrico 6N. em estufa aHGFEDCBA110Dc. por um períOdo de

_ horas, utilizando-se quantidade de amostra necessária para

enção de 25mg de proteína. As amostras foram resfriadas e

tradas em funil de vidro sintetizado super fino. Após

__ pletar-se o volume para 100ml, foi feita uma evaporação em
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5 ema de roto-evaporador com bomba à vacuo e banho-maria,

:"'e50RQPONMLKJIHGFEDCBAe 550c Lavou-se o resíduo duas vezes com 10,Oml de

=_a destilada, dissolveu-se em 5,Oml de tampio citrato de

= o e filtrou-se através de membrana (poro 0,1 Mn) Foram

~lisadas, ali4 ~tas de 100ml.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_.2.2 - "8core" de Aminoácidos

utilizou-se para o cálculo do "score" de aminoácidos,

m?todo não biol ó s í co , estabelecido pela FAO/l.<JHO(1985) ,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ig de alinaácidos em 19 de proteína teste
"Score" de allinoicidos = ----------------------- x 100QPONMLKJIHGFEDCBA

1 9 de a.inoicidos €I 19 de proteína de reter ência da fAO/OIiS

=~ra determinar o aminoácido limitante. Esse método compara a

= mposição aminoacídica da proteína do alimento com a protei-

3. de refer8 ncia .

.3.3 - Método das CalorIas, Proteínas Líquidas dá Dieta
<CPL) ("NDpCal% = Net Dietary Protein Calories")

Aplicou-se para avaliação aproximada e imediata da

adequação protéica, indicando a inter-relação energia/proteí-

ai o método de NDpCal% segundo LAJOLO et aI (1982) para o

ual aplica-se a seguinte fórmula:
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% de proteína da dieta K 4
CPLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= UPL op )(

energia metabollsada da dieta/l00g

_ 4 - Porcentagem das Calorias Totais da Dieta Fornecida
pelas Proteínas

Calculou-se a concentração prótéica da dieta expressa

_ a a relação percentual entre energla protéica e energia

______ J,.. • "'":! _zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L..wt.L..er.l..OL..d.U

nitrogênio por 25 (produto de 6,25 x 4) e dividindo-se o

=:~ltado pelas proteínas totais da dieta, aplicando-se a

_== lnte fórmula:

25 N
P% = x 100

calorias totais de dieta

305 - lngesta Protéica Corrigida

Para se obteroa dosecbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 nocua p ro te ín aYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdletéticQ,

_=-parou-se a dieta, com a dose inócua de proteína, segundo a

-- /OMS (1985), através de uma correção, utilizando-se a se-

_ .nte fórmula:

lngesta real )(
85 75

x
100 100

ou ingesta )(64
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de:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

= 85Y. de correção, razão da digestibilidade para dietas

baseadas em farinha grossa intesraL de cereais;

A

= computo de aminoácidos para escolaresHGFEDCBAde 10 - 12 anos;

.4 - Formula~ão dos Alimentos

Foram desenvolvidos três produtos alimentícios, tipo

- pa (51' 52' 53)' recebendo cada alimento na formulação, a



=ade suficiente para cozinhar o macarrão, mexeu-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe
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.1 - Fo rrnu l a

INGREDIENTES r. PARTE: PARTE

-3ua 62.12 62:10

:stura 10,00 1:10

acarrão 10.00 1:10

_elte de coco 5,00 0,5:10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- eo 2,50 0/25:10-

----~.,..- ~ c:"RQPONMLKJIHGFEDCBAr v -.c: . ~ "- -:~ ,.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'- .QPONMLKJIHGFEDCBA\ - ' ~tWV V,C-1'~U

:ebola 2,50 0.25:10

:ebolinha 2,50 0,25:10

~lmentão 1/50 0,15:10

::.al 1,25 0,125.10

lmenta 0,13 0,013:10

- 4.2 - ProcedimentoYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Macerou-se a mistura. Trituraram-se os condimentos e

: Icionou-se oleo e sal. Levou-se ao fogo com água em qUantl-

: ocedeu-se a cocção por 45 minutos. Juntou-se o leite de.

~co e ferveu-se por maIS 2 minutos.



=zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADeterminacão de Lectinas e Ioibidores de Tripsina nas
SopaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS1~ e 53

= 1 - Preparo das Amestras

= 1.1 - Llofilização

Utilizou-se de cada ~ormular,â0 <S1; S2;

~úidificadas e congeladas em equipamentos doméstlcos, 500

pamas, os quais foram submetidos ao processo de llofilização

utilizados posteriormente para as .dete r rn inac ões

=_vldade~ õntitriptica e de lectina ..

A liofilização foi processada em equipamento VIRTIS.

~=search equipment Mod. 10-100, por um período de dez horas.

foram acondicionadasliofilizadasamostras em sacos

- ásticos tipo "ZIPY" e man t i das em desseca.dor a vacuo até o

- ento da ~xecução das análises.

- 5.2 - Determinação de Lectina

A determinação de lectinas foi realizada no Departa-

ento de BioquímIca Molecular da Universidade Federal do Cea-

a. de acordo com a técnica descrita por MOREIRA (1975).

59

de



_ada por RODRIGUES (1986>, adaptada para dilul~ão das amos-

-~s em tubos. DetermInou-se a atividade hemaglutlnante,

~ do-se dilui~ões seriadas da solu~ão em análise e uma sus-

~ sio azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2~ de sangue de coelho triPSlnizado em cloreto de

::o 0.1M.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-.3 - Atividade de Inibidores de Tripsina

As determina~ões foram realizadas no Departamento de

__oquimica e Biologia Molecular da UFC, baseadas no método

=:seinolítico. descrito por KUNITZ (1947), citado por XAVIER

~-ipSIna foram estimadas no extrato dos alimentos (tampão

-~sfato O.iM). em diluição apropriada. medindo-se a diferença

= tre solu~ões contendo enZImas e soluçQes contendo enzimas

als o extrato dos alimentos

A atividade inibitórla está expressa em unidade ini-

=idora definida por XAVIER (1974> citado por XAVIER FILHO

1989). A convers~o dos resultados em UI/g, para percentual

je inibição específlca do caupl fOl feita de acordo com a

etodologia descrita por XAVIER (1980). citado por XAVIER

=ILHO (1989), em que a 0,6ug de inibidores de caUPl por 100g

de farinha

60



ados. adultos de ambos os sexos. de niveis intelectualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeQPONMLKJIHGFEDCBA

6 1

- Análise Sensorial das Sopas S1~2~3

A análise sensorial foi realizada junto ao Laborató-

de Experimentação de Alimentos do Departamento de Econo-

_a Doméstica do Centro de Ciências Agrárias da Universidade

-ederal do Ceará.

Aplicou-se o teste da escala hedônica de nove pontos.

a finalidade de medir o grau de aceitabilidade dos pro-

_ os. Utilizou-se uma série de' categorias sucessivas de

::pressões em termos de ;'gostar" e "não gostar". desde "goS-

rorresDondendo a

alares de 09 a Oi (FIGURA 3)

~ 6.1 - Descrição dos Painelistas

Participaram do teste. trinta degustadores. não trei-

5ócio-econômico diferentes .

.6.2 - Preparo e Apresentação das Amostras

As amostras das sopas foram preparadas de acordo comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\

a formulação expressa em 4.4.1 e 4.4.2. variando em cada



____ Indiferente Indiferente Indiferente

Desgostei Desgostei Desgostei

62zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 3URA 3 - Votar.ão para o teste da escala hedônica, usando

escala de 9 pontos, para as sopas 51' S2 e 53"

Nome: _

Data: _

~ódigo______ Código______ Código _

____Gostei Gostei Gostei

rnuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t f s s imo rnu i t f s s í rno lTlu,tic;c;imn

____Gostei Gostei ~ Gostei

muito muito muito

regulal-mente regularmente> regulannente

____Gostei Gostei Gostei

ligeiramente ligeiramente ligelramente

ligeiramente ligeiramente ligeiramente

____ Desgostei Desgostei Desgostei

regularmente reg~larmente regularmente

____ Desgostei Desgostei Desgostei

muito muito mUlto

____ Desgostei Desgostei Desgostei

muitíssimo muitíssimo muitíssimo

Comentários Comentários Comentários

=ONTE: WATT5 et ai. (1989)



NDpCalX, P%, digestibilidade corrigida d~ proteína>, no

_=a. apenas a mistura correspondente. M1• ~ e ~ As sopas

_-am feitas simultaneamente e servidas logo após o preparo.

amostras foram dlstribuida~ em copos de plástico, tipo

_'"vete. com tampa. codiflcados. observando a metodologia

~crita por Watts et aI (1989). Cada copo continha aproxima-

-ente 509 do alimento.

- - Análisp Estatística

Utilizou-se a análise de variância (ANOVA) , paraHGFEDCBA

""\~,....i+-...,,_~_cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - . - -_ . . - ....,QPONMLKJIHGFEDCBA
_ _ _ " " _ C

- -r --- - l '

8 - Escolha da Mistura

A escolha da misturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH2 foi baseada no valor nutrl-

- onal energético!protélco, evidenciado pelos cálculos dos

dicadores de qualidade protélca (aminograma, çô~puto qUiml-

-esultado da avaliação sensorial e no custo do produto final.
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Q - Aporte Nutricional da Mistura M2

Os percentuais de atendimento dIário. da M2 em rela-

as necessidades do pré-escolar e do escolar. segundo a

-- IOMS (1985), foram calculadas, baseando-se em várIas fal-

as etárlas para energia, proteína <TABELA 11).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10 - Análises Químicas da Sopa (S2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL

10.1 - Composição Centesimal

As determinações de umidade, CInzas.

fibra e carboidrato foram realizadas,

proteína. Li p í >

segu i ndc+ae as- _o I

?smas normas e os mesmos métodos adotados para a obtenção da

=~mposição centesimal das misturas Ml' M2 e M3

10.2 - Determinação dos MineraIs

Fo rarn determ inados na sopa S2' cá1c io e ferro I ambos

== acordo com as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz

1985) .
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~O.2.1 - Cálcio

Determinou-se o teor de cálcio pelo método titulomé-

.co e aplicou-se a seguinte fórmula:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v x f x 1.002
= mg de cálcio por 100g da amostra

p

~e:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

= nº de ml da solu~ão de permanganato de potássio 0.05N

gasto na titula~ão

= fator da solu~ão de KMn04 O.05N

10.2.2 - Ferro

o teor de ferro foi obtido por determina~ão espectro-

-~ométrica com fenantrolina., A leitura da transmitância foi

-_·ta a 510nm. Utilizou-se para determinar o teor ferro

- ~respondente: uma curva padrão previamente preparada.
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~0.2.3 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIndicadores de Qualidade Proteica, NDpCal%, PY. e
Digestibilidade Corrlgida da Proteína

Foram calculados, seguindo-se os métodos e lndicações

-=~tados para as misturas Mi' M2 e M3'

1 - Formulação Tipo Cuscuz

Com a mistura M2 foi formulado outro alimento, tipo

=_scuz com leite de coco, cuja fórmula se acha expressa em

- 11.1.

11.1 - Fórmula

Ingredientes x Parte: Pa rte

Mistura eo 8: 10

Leite de coco 15 1,5: 10

Goma 3 0.3: 10

Sal 2 0.2: 10

ÂgUd *q.S.

f Quantidade suficiente para umedecer a ~assa.
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12 - PercentuazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 de Atend 1mento das "Pet- cap 1 taszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli

1.22) e Cuscuz1 Formulados com a MIstura M2

de Sopa

Os percentuais relacIonados com as necessldades do

=r~-escolar e escolar, segundo a FAO/WHO (1985), foram calcu-

_ados de acordo com várias faIxas etárlas para energia, pro-

-:'na, cálcio e ferro (TABELA 15).

No cuscuz, os resultados foram obtidos por extrapola-

-~o dos encontrados nas análises da mistura Me.

- 13 - Custo do Alimento Formulado

O custo do allmento produzido foi calculado em cru-

-elros e transformado em dólar, considerando o preço da

atéria-prima local. em duas fontes comerciais. O preço dos

a imentos para efeito de cálculo se encontra em ANEXO



_ADRO 4. pode-se observar que. com excecão de lipídlOS, os

- RESULTADOS E DISCUSS~OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!. - Proporções e Composição Químiía das Misturas M1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-----1:12----2.
t1:3

As TABELAS i e 2 mostram as proporções e a composlção

mlca das misturas Mi e M2 e M3

Analisando-se o teor protéico-energét1co das mlstu-

:.s, pode-se con?tatar que a mistura Mi' constituída por

_=9um1nosa e cerea1S, contem um teor prote1Co mais baixo,

~ 5~ ao da ~istura M2 e 3,7' ao da M3" Com relação ao conte0-

de energia, a Mi, apresentou-se 4,89% inferior a M2 e

: 79% a M3 A mistura M2. com uma quantidade de proteína 11-

=elram~nte superior (1.9%) a da mistura M3' embora 0,94% in-

erior em energia, aprese~tou resultados de lndicadores de

-_alidade protéica NDpCalY., cômputo químico, P% e digest1bi-

_:dade co rr i s í da supet-iores aos da mí s tura M:3 (TABELA 3)

Comparando-se os resultados da TABELA 2 com os do

- mponentes das m ist uras Ml' M2 e M:3 apresentam va lores pel--

=entuais que se enguadram dentro dos limltes estabelec1dos

=ela Fundação de Assistência ao Estudante (FAE). para sopa

=esidratada
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- BELA 1 - Formulacões das mlsturas M1' M2' M3 de caUP1,

sorgo. milho e SÓlIdos de lelte lntegral,

M1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ ~YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-----------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% ------------------

aupi 45 40 33

Sürgo 50 40 42

.i 1ho 05 10 10

Só 1 idos de leite 00 10 15

Bt:LA 2 Análises qUlmlCas das misturas ,Mi, M2• M3

_-idade ( .' \RQPONMLKJIHGFEDCBA1 ' . ,

MISTURAS

M1 ~ f3

9,53 8,74 8,78

15,83QPONMLKJIHGFEDCBA1 6 . 7 6 16.44

2,44 4,91 c:: .~4.
..j,VJ.

2,36 2,58 2,36

3,91 3,08 2,51

65,93 63.93 64,90

349.00 366,95 370,45

n!='T!='RMT I\IIr n~~*__ 0_" _ •••. -..,.; _

- - a t e iria (%N )(6,25)

_.pidios totaisPONMLKJIHGFEDCBAf O f \
\ ,. ,

_lnzas

-Obra (~ )

:arboidrato p/ diferença (X)

~ ergia (kcal/100g)

= Média de 3 determinacões
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-JADRO 4 - Limites adotados pela Fundação de Assistência ao

Estudante - FAE, para sopa desidratada, segundo

a COMISS~O NACIONAL DE NORMAS E PADRõES PARA ALI-

MENTOS,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(i 978) .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r-nMI':)("\~ILI"TLC D~ SOP~PONMLKJIHGFEDCBA ~ I ,cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" ," ,U III 1 1 ..I1 " " -,,,,,, ,- ,- ,

UMIDADE MOXIMO tO (CRÍTICO)

PROTEÍNA MÍNIMO 12 (TOLERAVEL)

LIPÍDIOS MÍNIMO 10 (TOLERAVEL)

CARBOIDRATOS MÍNIMO 50 (TOLERcíVEL)

VALOR CALóRICO TOTAL MÍNIMO 350 Kcali100g (CRÍTICO)

=ONTE: Manual técnico administrativo operacional de controle

de qualidade (1988).



_ 2 - Qualidade Protélca das Misturas Ml~2~3

Os resultados dos indicadores de qualidade protélca,

oCalX. PX, digestibilidade corrigida se encontram na TABELA

As misturas M1' M2' M3 apresentam índices de NDpCal%

_ 88; 11,08 e 10,67 respectivamente. A FAO/WHO (1965), cita-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M."""'\~~QPONMLKJIHGFEDCBA. l \ " , r - C t T c '"cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 "7 0 \ " " -ro .,.- ,..." ,..,, _ _ . , , . . t - . ,1 - ,1 .- Ir _ _ ~ : _ ~ -'_ n uRQPONMLKJIHGFEDCBA
, " " " '1 1 " '- '~ ~ " 'o J , . " I r . a • . • . • • • • . • • • • • • . • • IH -- ..I" -A Q YQ"'UIç;'~ 'tll.ltLIII\...I~ u C ' U / .

- 1an~as. Segundo o autor, um valor elevado de NDpCal%, tra-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 desp~rdicio protéico e se refere ao metodo como um dos

=1S adequados índices de qualidade protéica para a merenda

=s.:olar. De acorqo com TAGLE (1981), um valor de 4 NDpCal%,

--.ando ministrado a a n i ma í s Jovens, a fêmeas prenhes e a nu-

_-ízes, mantém o peso corporal, mas provoca quadros de desnu-

_-lçao. Valor de 7 NDpC~l~, permite em ratos Jovens,
t . _

' - - 4 1 " ' - , c ; ; : ~

=_~ento aceitável, entretanto, distante do ótimo, o qual e

=_nseguido com val~res entre 9 e iO, além de garantir um bom

__~portamentoYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnutricional durante a prenhez e a lactacão Os

cujo valor protéico é- r O . : 1 ; e :- - , _ . . . . .• . - ) i n au f r c í e n t e . apresentaiil

alores entre 4 e 6 NDpCal%. Portanto, as misturas Ml' M2 e

, alcançaram valores de NDpCalY., considerados ótimos, indi-

-ando uma g,·ande melhora na qualidade protélca dos cerealS

_soladamente, tendo a M2 apresentado o índice mais elevado

:',08 NDpCal%

o pr, e uma maneira de indicar a concentração pro-

-?ica em sua forma ene rs ét í ca . Esse' critério (P%) apresenta
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antagemsobre a forma de expressão 9/100g de peso seco ou na

_ idade de análise, porque além de informar sobre a proteína

_ istente, revela a sua proporção na dieta em relaçãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà ener-

;la total. O aumento do P~ provoca uma queda da utilização

=rotéica final UPN, entretanto o nItrogênIO retIdo, primeIro

;umenta e logo se estabiliza, podendo tender a diminuIç~o

TAGLE. 1981).

As mIsturas Mi' M2 e M3 apresentam valores de P~

~Ito aproximados, 18,14%; 18,47% e 17,78%.

Com relação à digestibilidade, segundo TAGLE (1981),

:pesar de não ser um índice de qualidade, constitui um fator

=ondicionante dela.

As proteínas vegetais, ao contrário da, maioria das

=roteinas de orig~m animal, apresentam digestibilidade infe-

- oro Portanto a digestibilidade das misturas (M1' M2 e M3)

-Di corrigida, calculando-se a quantidade efetiva de proteína

: ser consumlda, em termos de proteina de referência (de 1e1-

:e, ovo), e comparou-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá dieta com a dose inócua, fazendo-se

_ma correção expressa em 4.3.5.

A mistura M1 apresentou o valor de digestibilidade

=orriglda InferIor (10,13) as misturas M2 (10,721 e M3

10,52). A adição de 10% de sólidos de leite e 5% de farinha

e milho, pela substituição de 10X de farinha de sorgo e 5%

de farinha de caup1 (~), melhorou a digestibilidade corrigi-

da da proteína. Entretanto, o acréscimo de mais 5% de sólidos

de leite, em substituição a 7% de farinha de feijão (M3).
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- BELA 3 - Qualidade protélca das mlsturas Mi' M2' M3'

MISTURAS

_ CAL r. (a) iO,88 . 11.08 10,67zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i8.47PONMLKJIHGFEDCBA1 / ' , 7 818.i4

:GESTIBILIDADE CORRIGIDA

PROTEÍNA (c) 10.13 10,72 10.52

=_ntes - a: OLIVEIRA. SANTOS & WILSON (1982)

b: TAGLE (1981)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c: FAO/OMS (1985)
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=rovocou uma pequena redução (9,8%) dessa digestibilldade.

= 3 - Perfil de AmlnoáCldQs das Misturas Ml.......l:12~3

Os dados referentes ao perfil de aminc8cidos emHGFEDCBAmg/gl

oteina das misturas Mi' M2 e M3 se encontram na TABELA 4

Observando-se os conte~dos de aminoàcldos

=_lfurados totais (metionina e cistina), lislna e treonlna,

contém teoresque a mistura Mi'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12,6Y.,=de-se constatarRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ D O I

-1 '-I'. i-'::;iJeci..ivc1l11~ni:.e ma i a baixos dO que a mistura

=. sendo consequentemente de qualidade inferior. Comparanda-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

= a mistura M2 com a M3' verIfica-se que a última apresenta

-_antidades superiores em sulfurados totais (9,6%) e treonina

:0,5%) do que a M2 mas é inferior em lisina <11,5%). A van-

-agem energética da M3 sobre a M2 é superada pela quantIdade

proteina total .e pelos indicadores de qualidade protélca

DpCalY.), cõmputo químico, P% e digestibilidade corrigida)

~I expressos nas TABELAS 3, 5 e 6).

- 4 - COmputo Químico das Misturas Ml~2.-JL.tl3

As TABELAS 5 e 6 indicam os resultados referentes ao

-~púto químico e aos fatores limitantes das misturas Mi' M2
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~A8ELA 4 - Perfil de amlnoácidos das mIsturas Mi' M2 e M3

AMINOÁCIDOS EMRQPONMLKJIHGFEDCBAm g /g proteína

MISTURA 1 MISTURA 2 MISTURA 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-~. asPártico 84,02 93,67 97,93

reonlna 30,95 36.99 41.36

~2rina 41,06 48,93 51.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA70

-c. glutâmico 151.61 167.06 92.21

=rolina 41.69 50.71 58,39

- icina 36.64 35,20 34,67-

-lani na 45,48 47,73 49,88

_ /2 Cistlna 12.00 10,74 12,16

alina 37,90 39,98 44.40

etionina 12,63 17,30 18,86

:soleuclna 32,85 36,99 43.19

_eucina 71,38 80,55 87,59

lrosina 27,16 31,03 36,50

=enialanina 42,22 45.35 48,66

~rrôn1a 26.53 17,90 1.8.86

_isina 43,59PONMLKJIHGFEDCBA5 3 , 4 0 47,44

-istidina 23.37 23.87 26,16

rginina 51,80 52,50 52.92



- 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEKtrapolação das "Per Capitas" para GruposzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde 20, 50,

3 em relaçâo às neces~idades dos aminoácldos essencIais do

-é-escolar e escolar. segundo a FAO/OMS (1985)

Com exceção da mistura M1' cUJO aminoácldo limitante

1 a lislna. com atendImento de 99,07% das necessidades. as

.sturas M2 e ~ atenderam em mais de 100% a todos os reque-

.mentos aos aminoácidos essenciaIS da idade escolar

Para o pré-escolar. a mIstura M1 apresentou três aml-

=ácidos lim1tantes. sendo que o prImeIro fOI a lis1na. com o

:~endimento deRQPONMLKJIHGFEDCBA7 5 .1 5 ? i Q segundo, a treon1na com 91,03% e o

o par sulfurado - metionina!cistina - com 98.52%

-s misturas M2 e M3 tiveram um amlnoácldolimitante - a 11-

=_na - com 92.58% e 81.79% do atendimento. respectivamente

100 e 500 Crlanças

A TABELA 7 indica as quantidades dos componentes da

:~pa para grupos de 20, 50, 100 e ~OO crianças. Os cálculos

=ram feitos baseados no receituárlo utIlizado pela FAE (Fun-

-=ç~o de Assistência ao Estudante), segundo SOUZA et aI

s. d. )
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BELA 5 Cômputo químico das mIsturas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcauezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi , sorgo.

milho e sólidos de leit~ Integral em rela~ão a

FAO/OMS (1985)

RECOHENo.~QES DIÁRIAS COtiPUTO <1UiMlCO
INo.;ml)~

SEG!J~IO A FAI)/OKS· ti I S TU R A5
ESSENCIAIS

PfE-E~-COLAR ESCOlAR M,HGFEDCBA Hê K3
g/PROTEÍNt'l BRUTAl

,

~_~Hm~ lfl_l~ Ali"'" or~_rt'("\f'1~ncbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[" {" -( 'Io O tQPONMLKJIHGFEDCBAA n r l l ' t : " iM"nt iO rr·t"(l4 •.n r,n: r-"r-t'\1 1", ,.r.(".1\J '1",

L - ,/ n u " ,.. ' I V lL . n ' l l J - ; 1 rc ~..í\.-(_'L"',O{\ ( . . ; } \ . r V L m I f \ ~L,JI •..'JLtu\ [.~t."ULtm r r, t" " " t.; '-U L i1 l\ t.::i.tUlIí~RQPONMLKJIHGFEDCBA

~ ' lC in~ 28 28 117,~ i?7.32 132.18 132, te 15~,25 154.2"3

!~~ ~~ ~~ illO Ir::. Il~ ~ ,~~ /lÁ Ifl'1 "'''
1 " : " 1 " I Ir ••"\ /1.'7

1."".1) "'.IYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.•.V'-'LL .1.1.••1.., V, . i . ' ; J ~ .1 1 i . i . • • • \ . . ( lPONMLKJIHGFEDCBA
" , , } . i i

5rG ~ 44 75,15 ~,r)7 92,58 !22,O~ B! ,79 107, iE

.. eaina f Cistina nO' 22 Q8,52 H2,OO 112,17 127,47 i~tW [!1.0~u

lahnm + Tirosino 63 22 1 1 Q , 1 3 315,36 12L2~ 3-t7~i8 r.:S,17 3 8 " , f f i

.: in1 3~ 28 9U3 106,72 - 108,79 127,65 ~2Ló5 1.l2,62

~9t:Hano 11 9

i.im ]5 '):" { ( ] g , 2 9 151,6(' 1i 4,(3 159,92 12~,86 177 ,6:;LJ

FAOIOMS (1985)



~A8ELA 6 - Aminoácidos limitantes das mlsturas Mi' M2 e M3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FICImEN!ht5ES DIÁRIAS C.iMPlJTO ~lJi"ICfJ
AlI INO~CI 0113

~~_~DO A FAO/OHS·*4 ~ISTURAS
ESSENCIAISzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p~-ESCOLAR ESCOLAR li~ H2 Kj
~/g!PRQT[iNA BRUTA)

2 - 5 ANOS 10-12 ANOS ~-ESCDLAF: ESCOlA.~ rR~Ej((lAR ESCOLAF: ff.~~Sro..AA ESCüLAR

:-leiiCÍntcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 E 2li f f , ~ ~

~. inaRQPONMLKJIHGFEDCBAu H 4 I

--=lrt'! 5.~ 44 75,1.5 99,07 r c : , 5 8 gUC:

ionina • Ci~tina 2S 22 98,52 * ~

-~'ilahnina f Tiro-;.ln~ 6.1 22 . , , f

--, oina 34 2B 9t,03 *
- .plÓhno 11 c fi H H U fi fiJ

- il\~ "G 2S • f * I: *~.:

Valor acima de 100%

~ Aminoácida não determinado'

.** FAO/OMS (1985)
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·79zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-ABELA 7 - Fórmula da sopa à base de farInha composta de

caupl, sorgo, milho e sólidos de leite integral

"PER CAPITA" QUANTIDADE DE ALIMENTOS POR ALUNOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(9)

GREDIENTES
( g) 20 50 100 500

-arinha composta 25,0 500,0 1250,0 2500.0HGFEDCBA12500.0

acarrão 25,0 500,0 1250,0 2500.0 12500,0

~·"t2nt~o 3.75 75.0cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 8 7 j5
~,.,cPONMLKJIHGFEDCBAr vRQPONMLKJIHGFEDCBA~ r . , . , c

"~/...J}\') .L.Q!.J,~-1

:3.1 3,12 62,5 126,2 312,5 1562.S

- t 0.33 6,6 16,5 33.0 165,0-.men ~a

:.bola 6,25 125,0 312.5 625,0 3125,0

:r;entro 6,25 125,0 312,5 625,0 3125,0

_ebolinha 6,25 125,0 312,5 625,0 3125,0

:leo 6,25 125,0 312.5 625,0 3125,0

_eite de coco 12,5 250,0 625,5 1250,0 6250,0

q.s*
.•.. ....

q . s*
.•..

-3ua q. s.~ q s " qs

TOTAL 250,00 5000,0 12500,0 25000;0 125000,O

Q c, QuantIdade sUfIciente para o total.. . ; J
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- 6 - Dados do Teste de Aceitabilidade das Sopas Sl~2~3L
Formuladas com as Misturas M1~2~3' Respectivamente

Os referidos dados se encontram na TABELA 8.

Os ppntos obtidos para cada amostra, no teste da es-

=ala hedônica, foram tabulados e avaliados, usando-se ana-

.ise de variância (ANOVA), para determinar o grau de aceita-

-ão das amostras. Como não houve diferença slgnificativa de

:ceitabilidade ente as sopas 51' 52 e 53' não foi necessário

'5..7- B.tividade Anti trí pti ca das Formu laç;ões Si~~3

A TABELA 9 mostra os resultados de laboratório da

~tividarlp ~ntitriptica das amostras das sopas 51' 52 e 53' Os

ota-se que os últimos estão bem mais elevados do que os an-

.imites percentuais de atividade antitríptica estão entre

_,0046 (Si) .e 0,0096 (52)' Comparando-se os resultados encon-

:rados com os de acarajé, alimento bastante usado na região,

_.04 a 0,09% (XAVIER FILHO, 1989), considerados muito baixos,

-eriores. MANCINI FILHO (i975) alimentou animais com Isolados

:>rotéicos, apresentando de O,009ro a i,8bro de inibi dores de

-ripsina, observou que, apesar de reduzirem o aproveitamento

io!ógico da proteína, não causaram aumento do pâncreas. Os

dados indicam que os níveis de atividade antitríptica das



- BELA 8 - Dados do Teste de Aceitabllidade das Sopas S1' S2'

53 Formuladas com as Mlsturas Mi' Me e M3' respec-

tivamente

SOPA'; TOTPIL DE MÉDIA DE
=;:WVADORESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Si S2 S3 PROVA DORES PROVADORES

1 7 8 9 24 8,00

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"7 8 7 22 7.33

3 8 7 8 23 7.66

4 8 .6 7 21 '7,00

5 5 5 6 16 5.30

b 7 7 6 20 6,66

7 6
... li 17 5,66PONMLKJIHGFEDCBAI 6f

8 4 6 6 16 5,33
o 9 7 6 22 7,33I

10 7 5 8 20 6,66
•• ~ 3 4 09 3.00....•. ~

12 8 9 9 26 8,66

13 7 6 6 19 6,33

14 6 7 5 18 6,00

15 7 9 8 24 8.00

16 7 6 7 20 6.66

17 2 2 2 06 2,00

18 3 'I 6 i6 <= ,..,..,
..J,vv

19 7 8 8 23 7.66

20 8 8
,..

24 8,00o

2í 8 8 8 24 8,00

22 9 8 9 26 8,66

23 5 6 7 i8 6,00

24 8 8 9 25 8,33

25 7 7 7 21 7,00

26 9 9 8 26 9,33

27 9 9 8 26 9,33

28 7 8 9 24 8.00

29 8 7 5 20 6,66

30 8 8 9 25 8,33

Trat. Total 203 209 209 621

Trat. (média) 6,766 6,966 6,966

Fonte: WATTS et aI (1989) .
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- BELAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 - Atividade Antitriptica das Formulaç5es 51' S2 e

~ (sopas ~

OSTRAS SOPASRQPONMLKJIHGFEDCBAr DOS ENSAIOSPONMLKJIHGFEDCBA( 1 . 1 1 / g ) %

S~ 77,84 0,0046zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA..

52 156,80 0,0094

53 151,20 0,0090
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- pas 51' S2 e 53 são realmente desprezíveis

= 8 - AtivIdade Hemaglutinante nas Formulac;:õs>sS1~2~3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o resultado da determinaç~o da atividade hemaglutl-

-ante nas formulações 51' 52' 53' se encontram na TABELA 10.

Analisando-se os resultados, pOde-se evidenciar que,

sando-se a metodologia e as proporcões expressos emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4.5.2.

-ia foi detectada atividade hemagl~tinante em sangue de Lü~-

5.9 - Atendimento Diário da Mistura M2

A TABELA 11 indica o percentual de atendimento da

istura M2 em relaçao às necessidad~s diárlas do pré-escolar

= do escolar, segundo a FAO/OMS (1985) (QUADRO 5)

em gramas da mistura M2. atende no mínImo a 12 ,65~~

as necessidades diárias de energia da faixa etária de 13 a

5 anos (se~o masculino) e o máximo de 20,05% de 4 a 6 anos

ambos os sexos) Em proteína, a varIação ocorreu, nas mesma

aixas etárlas, com o mínImo de 27,03% e o maKlmo de 49,29%

o atendimento.
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-ABELA 10 - Atividade hemaglutlnante das formulaçõeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASi- 52 e

S:3

FORMULH;:õES

(SOPAS)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CLORETO DE SóD 10

0,15M

TAMP~O BORATO

pH 10.('

TAMP~O GLI C I NA

pH 2.RQPONMLKJIHGFEDCBAt .

vriimi , i r i /m i VH/mi

zero zero zerü

zero zero zero

zero zero zero



85.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA 11 - Atendimento d1ário da mistura M2' em relação as

necessidades do pre-escolar e do escolar. segun-

dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa FAO/OMS (1985)

ATENDIMENTO DA MISTURA 2 (100g)

ENERGIA PROTF Tr\lA

% ------------------

4-6

7-9

20,05 49.29

16,75 40.88

Mascu.1i no

10-12

13-15

Feminino

33,52

27,03

10-12 15.61 34,92

13-15 14,74cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 2 ,2 3



lADRO 5 - Necessidades diárias do pré-escolar e do escolar.

segundo a FAO/WHOJi973zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IDADE PESO ENERGIA PROTEíNA* .CÁLCI04 FERRO"

ANOS Kg KCCl.lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 mg mg

4 '- 6 20.2 1830 :.HHGFEDCBA 4:;0 ."J.V

7 - 9 28.1. 2190 4j 450 10

Masculino

10 - 12 36,9 2600 50 650 10

13 - 15 51.3 2900 62 650 18

Feminino

10 - 12 38,0 2350 48 650 10

13 - 15 49,9 2490 52 650 24

* FONTE: OLIVEIRA, SANTOS & WILSON (1982)
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5.10 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE~ame Microbio1631CO da Mistura M2

Os resultados do EKame mlcrobio16gico da mlstura M2

=odem ser verIficados na TABELA 12

Nas análises realIzadas. não ocorreu a presença de

- aphylococcus aureus e de bactérlas dos grupos coliforme to-

-aI e fecal. Quanto a categoria de mesófila. esta ocorreu

abaixo de 10 UFC/g

Oh~prvan~o-~e ~ TABELA 12. pode-se constatar ~ue a

Istura M2 está de acordo com os l.imites adotados pela FAE.

segundo a COMISS~O NACIONAL DE NORMAS E PADR5ES PARA ALIMEN-

-os (1978)

5 11 - Valor Nutricional
em "Pei'"capltas"

da Sopa
Usadas

e dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACUSCU3 em Percentual
pelo N~clpo Regional

Comparando-se a conceAtraçâo de pr6teinaHGFEDCBA(2.019/10091

~ de energla (56Kcal/iOOg) de sop~ <TABELA 13>. C~~ cs ;es~l-

:ados encontrados na literatura (1.2g/100g e 42Kcal/l00g)

·AZOUBEL. GARCIA & NAVES. 1982). nota-se que a valor protél-

-o-energetic~ da formulação é superior em 67.5% e 33%. res-

ectivamente.
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-ABELA 12 - Exame mlcroblológlco da mlstura M2

RESULTADOS LIMITE PERMITIDO*

:oliformes totais NMP/ml: ausªncia

_oliForm~s fecais: NMP/ml: ausência Má~imo 10G (critico)

:ontagem de mes6filas: ( 10 UFC/G

-:taphYlococcus auzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr eus : au.senczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a

fos e levedura.s: < 19 UFC/G

Máximo 103G (critico)

Má~imQ 5 x 103/6 (c,ítico)

=onte: MANUAL Técnico administratlvo - operaclonal de contro-

le de qualidade (1988)

Para sopa desidratada adotado pela FAE. segundo a Comissão

Nacional de Normas e Padr5es para Alimentos (CNNPA).

(1978) .



~ABELA 13 - Valor nutricional da sopa (52) e do cuscuz em

percentual e em "per capitas" estabelecidas

pelo Núcleo Regional de Fortaleza do PEAE

"PER CAPITAS"

COMPONENTES NUTRICIONAIS SOPA/100g SOPA CUSCUZ

250g 60g

gua (g) 85,35 213,37 16,21

roteÍnazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 9 ) 2,01 5,03 8,04

_lPÍdios totais ( 9 ) 0,68 i, 70 2,36

:inzas (g) i, 26 3,15 i, 24

=ibrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( g) 0,25 0,63 1,48

:arboidrato por diferença ( 9 ) 10,45 26,12 30,67QPONMLKJIHGFEDCBA

: , j l c i o (mg) 20,17 50,43 ND

=erro (mg) - 0,90 2.25 NDHGFEDCBA

=:ner-gia (Kca J ) 56,07 140, 17 174,17

- Os dados das de t e rrn i nac õ es da "per capita" de CUSCU2 foram

extrapolados da mistura M2

- ND = Não Determinado
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Com relação ao teor de cálcioHGFEDCBA(20,17mg/l00g) e ferro

,9mg/iOOg), a superioridade nutricional da sopa, em relaçaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:o da literatura, czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi tada an t er i orment e , (0,7mg/l00g de c á lc i o

= 0,4mg de ferro) é de 188% de cálCIO e 125% de ferro

Considerando-se as "per capitas" de 250g de sopa e

_J9 de cuscuz usadas pelo Núcleo Regional de Fortaleza do

=EAE (QUADROS 6 e 7). verifica-se que o aporte prot~lco-ener-

~tico das porç5es se eleva para 5,03g e 8,04g de proteina e

=ara 140,17kcal e 174,17kcal de energia. respectlvamente A

:Qnrpnt r a ção de cá 1c io da "pel- cap i ta" df? sopa é de 50,43mg

:orrespondendo aproxlmadamente, ao conteúdo de 43ml de leite

-e vaca integral (Al0UBEL, GARCIA & NAVES, 1982)

- 12 - Indicadores de Oualidade Protéira da Sopa 52

Os valores do NDpCal~, P% e digestibilidade corrigi-

ja, 50 encontram na TABELA 14.

estáYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2nc:ontrado 7,5!.QPONMLKJIHGFEDCBAp a r a cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 . s o p a

acima do mínimo de 8,0. recomendado pela FAO/WHO (citado por

ANGELIS, 1979) para crianças e mUlto próximo de 9,0%.

mantem um cresclmento ótimo em ratos Jovens, além de garantir

um bom comportamento nutrlclonal durante a prenhe2 e a lacta-

cão

90
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QUADRO 6 - "Per capita"/merenda escalar - preparações líqui-

das.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~I

~l~HTIDADE DE ALIMENTO POR ALUNOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

GÊNERO
I

I ! 1
20 50 100 m 35~ 400 I 42) 50C' i! !

Ar."ROZ

r. MAtWIOCA I
r-r r 11'j' <v , I J .'L..
1.L.1.--'!>f\i p-~ !RQPONMLKJIHGFEDCBA

L - l i c ;

m& i~ 9!\!1"~ IPONMLKJIHGFEDCBA I <;; ~ I C;h
••.•.•,;.I , •••:r ~ t \,,;r~

M~CRP;.:IiÚ 30 1" <;, I 15t~J, 'J ~ 9

ÓlEO mlll "to; ~ f I J ) l ~iLJ-J~l i i.L!_L",

4f~ l ! l
RAPADURA 1~ 2~Og I 5 ( \ 1 ) g I iK~ 1 c;tq I 5t~ I

·1 I
').1 _

II 1

Fonte: SOUZA et aI [s.d.J.
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_JADRO 7 - "Per capita"/merenda escolar - preparar;ões sóli-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

das.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GÊflEF:O

r. Kf:JJ.DWCAI 0) i 4«Ig! 1fg i 2~3 3t.9! 4Yg I 5~3 6tg 1 ~t.si 81 g í i:'~~I m.~ I
~-----4----~'---+i----+---~--~~~----+----+----~--~.----~--~

FEIJÃC I 2'; IRQPONMLKJIHGFEDCBAW ) ; ! J .5t.;! 21ê I ~,S!'g ~ri! 7,5f'g I i,lt9 I 1'~~1?j Fi? I D,Srg! m~ \
--------+---1 I! I I • I •

1PONMLKJIHGFEDCBA4 : J 181:-~3r 2 r ~ , ~t.g I .si:; 18tJj iN.g Edijl ! t f ? ; w~l 1813 12N.s IFUBh

FRANGO
! , I

: .r)t; I 45~? I SI)tg i
I

i8~;1 21~;

i I 1 f I { t J J " . ~ ~ • • • j u \

M09 I 8191 10rg I 121;q! 111:9 ! l';".~ I HH g I t.,',? :
I--------+-----~--+---+-----+--I-í ---~!-~!!---~.--~ i i

I·~ J ~. 11 i n' ~ l ~ "., '10" 1 i,. 1'" tI", lU i.2J'JI.,. llc:Lf 1 1.1\.1 • .-' r .. '."'!i ... 1;'1 I

r- +-_'_·~-~---+---~--~--_rI---4----+'----~----'~--L-...--~'---.---~'I
I l' i ; i ;: t I

sv. T. 'I 15 3(iOg 75~91 l,Jtg! 2,25(t~13fg P)50!"~ ~ ,5 ig 15,Q:'f?! 6ij io,7:;Jrg I ",5~21
1--------r----+---+----r.--~.----+.---,I----~----+!--,-+'---4!-~~

I'
,,~.,.., ' ...'- ! I r". i 4.L I ~ •...cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl : • ,. J 5 I . 'A c - • ! I I
.•.. ~'f'l11': I 1 ") " I - ~ - • .• I . r) ·'t·... '.. .. fO)'. 1 ~I) t;;~~, i~~,,: •.....-.'I ..,~'...' I 'I'" I "" 'I:J· otv r c s « ' ~ , ; ~ . . : . ' ,~ • • > • ,

.. ! ". ". \ ... - + -· --~!-'-..+f--·-+! - ..-·-·-·4----~i-·-'-..-'-+1-·---..•.-1
I 01 2 0 ~ 9 I 5('9 1 ,!((i~I l Y ) 2 ! 2)09 I 2509 . 30')~! 3'5('; : 4 'X '; : .fiDg I, 5{!Q?

SAHOln.'l.4

Fonte: SOUZA et aI [s.d ]
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93zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TABELA 14 - Indicadores de qualidade protelca da SOP3 S2

INDICADORES VALORES ENCONTRADOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~IDO'"'"'ÓLPONMLKJIHGFEDCBA" I . ( a )I~ • L.. . 8,68

P" (b )
" 14.35

DIGESTIBILIrADE CORRIGIDA

DA PROTEÍNA 'c) 1, 28

Fontes - d: OLIVEIRA (1982\

b: TAGLE (1981)

C: FAO/OMS 'i985>



94zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o P~ da sopa (i4,35~) indIca qUE há uma elevada con-

tribuição de calorIas orIundas das proteínas em relação ~os

outros nutrientes energétlcoS "(carboldratos e gorduras). Os

valores de P% das dietas humanas variam entre 5 e 15%. sendo

possível uma varlacão maIor em dIetas experImentais (TAGLE,

1981)

A proteína da sopa, corri9Ida pela d19EstIbilldade.

proposta, segundo a FAO/OMS (1985), fOI 1,28g%, 64% da pro-

teina total por 100g do alimento. Este percentual est~ aCImacbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d e a t r i bu í d o à s le g u IT lif" t1 :J s a sPONMLKJIHGFEDCBA\ ó O i~ ) J lf tú lL d flu u y u t:= ! lU U V E ' um a

melhora na qualidade prot~lca do ~roduto.A necessidade de

aplicar um fator de correção para a digestibIlIdade da pro-

teína, prende-se a diferenças na natureza da~ proteínaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAal1-

mentares na presença de fatores dieté~lcoS que modIficam a

digestão (fIbra, polifenOls alimentares. inclUIndo o tanIno)

e a reaç5es químicas que alteram a liberação dos aminoácldosQPONMLKJIHGFEDCBA

p o rYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp,oc:esso
- -_ .. _ .! . .• ...._ -
C " ! I C - . l l ltO •• ..J . , _ u

4 CJnc:. \
':"7U....J/

5 .1 3 - A te n d im p n tC 1 J2U.L...lJ:L.-~5 t~P~r ..!:,ª,El ta s " d e S o p a e d ;:;

Cuscuz Formuladas rom a Mi5~ura Mp, pm Relação às Ne-
cessldades do Pr6-=scolar _ do Cscolar, Spgundo a
FAn;nI'1S I 19R"'ii

o nível de atendImento das neceSSIdades di~rIas das

faIxas pré-escolar e escolar encontram-se na TABELA 15. As

"per capitas" de sopa e CUSCUZ, proporCIonam um aporte nutrl-

cional, ma is e 1ev ado na f a 1><a e t á r 1 a- do pré- esco 1ar (4 a 6
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TABELA 15 - AtendImento diárlO das "per caPltas" de sopa e

de cuscuz formuladas com a mlstura M2. em rela-

cão às necesszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi dades do prÉ-escolar e do escolar.

segundo a FAO/OMS (1985)

IDADE ATENDIMENTO/SOPA (250g)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAATENl) H'jENTO ICüSCUZ iAr,gi

ANOS ENERGIA PROTEíNA CÁLCIO FERRO ENER6IA PROTEÍNA

-------------------- ~ --------------------
__________t ___________

<-6 7,66 14,82 11.20 22.50 ·11.90 29,55

7-9 6.40 12,28 11,20 é2,50 9.94 24.51

ascul ino

10-12 5.39 10.07 7,76 22.50 8.37 20,10

13-15 4.83 8,12 7,76 12,50 7.50 16,21

Feminino

10-t2 '5.90 10,50 7 7J.. 27.50 9.26 20,93I, .'1.1

13-15 5.60 9,67 7,76 9,37 8.74 19,32

* Extrapoladas das análises da.M2



anos), entretanto no escolar, a ef1clência dImInui com o au-

idade, nos dois sexos, sendo que no feminIno,mento da

atendimento é sempre maior.

Uma "per capita" de sopa, atende 7,66% das necesslda-

des de energia e 14,82% de proteína das crlanças de ambos os

sexos, da faIxa etárla pré-escolar O cuscuz atende 11,90% de

energia e 29,55% de proteina, possIvelmente em Virtude da

maior concentraC30 de sólidos.

Na faIxa etárla dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 a 12 anos, o atendimento ener-

~tico do sexo femInino é 8,64% superior ao do se~o masculino

ialxa etarla. A mesma SI.1perlOrldade energétlcada mesma

ocorre na faixa de 13 a 15 anos. sexo feminjnn; rnm f~.76~ a

"'laisde calorias

Com relação a proteina, e praticamente igualo aten-

dimento de uma porção da sopa na faixa etárla 10 a 12 anos,

ambos os sexos. Entretanto na f9i~a etária de 13para a

ê:nos, o atendImento do sexo feminino é 19% superior ao sexo

mascullno

o atendimento dG cálCIO para ambos 05 sexos e falxdSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t' .e -2, r i as e o mesmo. o atendimento de ferro do sexo ma eu 1 i no é

33% su~erior ao do sexo feminlno na faixa etária de 13 a 15

anos. Essa reversibilidade é perfeitamente compreendida, por-

necessidades de ferro aumentam, ocasionadas pelasque as

~ransformações organlcas do sexo feminino (KREUTLER. CAJARA -

ARENS, i 980) .

o

15
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Com refer§ncia ao cuscuz. o atendimento nutricional e

a criança necessita de grande quantidade de energia e pro-

superior ao da sopa em todas as faIxas etárias. para ambos os

sexos. Uma "per capita" de cuscuz atende 11.9% de energia e

29,55% de proteína das necessidades diárias do pré-escolar

(TABELA 15). Nessa fase da vida. especialmente de 1 a 3 anos,

teína para manter o equilíbrio nitrogenado e o desenvolvimen-

to normal (YUNES, 1976). Os teores de cálciozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe ferro do cus-.

cuz não foram determinados.

A evid@ncia do valor nutricional dos alimentos formu-

lados baseia-se no c6mputo qUlffilCO. instrumento
. .. 4-

lnClplenLe

para avaliar a qualidade da proteína. entretanto este geral-

~_ •..•..,.••..• ,......-~!..cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 1 ' •••• I ':_ ~ '- _ '-o

___ .• 1.&.. .... -1 h .• ....;• ....•_ .....

IÇ~UÃ~~~~~ ~~~~~~~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,...~. ...•,1 ..... 1.; ...• ,...;::. __
~,,~ .•. "'-"4-'-1'--

b i o l ó s i cas (PIKE & BRAUN, 1975).

O atendimento protéico dos alimentos formulados. foi

feito levando-se em consideração, o "Score" de aminoácidos eYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a digestibilidade da prcteín~ para ciian~as escolares como o

item 4.3.2.2 e 4.3.5.

5.14 - Custo daPONMLKJIHGFEDCBA
, . . . . ~ . _ : L • . I I

t..-dt'lLd da SOpa S2

A TABELA 16 mostra o custo da per capita (250g) da S2

- Cr$ 92,50 (noventa e dois cruzeiros e cinquenta centavos) •

representando 8,56~ do dólar comercial americano (Cr$

1.079,75) . A TABELA 17 compara o custo da per capita da S2



com as dos alimentos nobres, lelte. carne bovlna e carne de

frango - em relação ao dólar americano e eVldencla que a "per

capita" dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS2 e a malS barata de todas (8,56% do dólar

americano), 33,93% inferior a per capita malS cara de frango

e 7.5%, com relação a do leite. NutrItivamente. os

indicadores NDpCal%. P% e digestibllldade, encontrados na

TABELA 14,

FAO/WHO para

indicam que a S2 supera as recomendaç5e-

crianças. porta~to, ficando pr6"ima ou igual

alimentos nobres comparados

98zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

da

aos



99zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.'

TABELA 16 - Custo ·~er capit~'do produto elaborado em rela-

ção·ao dólar americano.

1009 Per capita (2509)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% do
ALIMENTOS

Cr$ <Cr$) US$*

Mistura 2 (M~ ) 7,65 19,12

Macarrão 10,35 25.88

Leite de coco .-. ..•" ':)4 ~c:;QPONMLKJIHGFEDCBA
.L w , I V - 1 . _ _

.
óleo de soja 1,·70 4,25

Condimentos 3,60 9,00

Total 37,00 92.50 8.56

* PreÇo do dólar comercial (venda) emRQPONMLKJIHGFEDCBA0 3 /0 1 /9 2 = Cr$ 1.079,25

Obs: Nâo e~~ãc incluídos os preços dos insumos e mão 'de obra
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TABELA 17 - Dados comparatlvos dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcusto da porção de 52 com

os dos allmentos nobres, lSlte, carne bovlna Q

carne de frango,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ALlt1ENTOS
CUSTOS DAS PER CAPITAS RELAC~O CDr1 US$

/C~<t\ (~ \

92,jO' 8,56

100,00 °,26

110,00 10,1°

140,00 !2,O6

S2 (2509)

Leite pasteurizado (2009)

Ca~ne bovina (509)

Carne de frango (1009)



mente para rações animaIS, este trabalho demonstra quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe

6 - CONCLUSnES

Foi desenvolvido um alImento a base de produtos

vegetais, regiDnais - caupl, sorgo, mllho e/ou só 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi dos de

leite Integral -, com boa aceltabiltdade pelos provadores,

elevado valor nutricional e balxo custo. atlnglndo, portanto,

os objetivos, propostos pela pesquisa A mistura farinácea

i-t2, utilizada coma base ao alimento tal a meinor ao ponto de

vista nutrlcional - NDpCal%. P%. Camputo OUlmlco e digestihi-

lidade co rr i s i oa - e e conôm í co . O valor nu t r i c i o ne l da rnist'.l-

ra M2 +o i .ma i s elevado do que as demais pelGl i nt ro ciuc ào de

de sol idos de leite, embora não tenha s1do observada

diferença estatística signlficante de a ce i t a cão entre os

provadores A mistura M2 atendeu às espe~lficações nutriclo-

fi315 da FAE em umldadE, p~ot~ína. carboidrato e energia. As

análises microblOlóg1cas (Staphilococus aureu~, bactérias dosYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

grupos colifcrme totul c fecal, mcf~s e leveduras) indIcaram

que o tlOVO a l i me n to estÁ de 03f:OFdo com 0'=· p~~r5es adatados

pela FAE. Não foi detectado lectinas no allmen~o e a~1Vloade

antltríptlca foi insignlficante.

Embora o sorgo seja utilizado, no Brasil, primordlal-

possível

humana,

e até mesmo desejável. lntroduzí-lo na allmentação

especlalmente quando combln2do com outrcs allmentos

regionals - milho e caupi. A inclusão de scrg~ ~o caupl ecbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 0 1



milho e/ou sólidos de leIte, melhora o valor nutricional da

proteína. aumenta o teor energ~tico. nâo interfere na aceita-

çâo do produto alimentícIo, além de proporcionar um alimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.de baixo custozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

102
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ANEXO

Preço dos alimentos para efeito de cálculo em 03/01 de 1992

UNID. Cr$

Caupi Kg 433,00RQPONMLKJIHGFEDCBA

C '_ . _ _ _

Kg 250;00cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU U I ! : : tuYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Milho IC-...-':'_'- __\ Kg 736,00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'" a I .L I 1 1 '0 I

Leite em PÓ Kg 2.176,00

Carne (2ª> Hg 2.200,00

Frango Kg 1.400,00

Leite pasteurizado 1 500,00

jviacarrão Kg 1.036,00

Leite de coco -1 2.745,00

óleo de soja 1 669,00

Cebola Kg 400,00


