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1. Introdução 

A sociedade moderna tem se tornado cada vez mais complexa, modificando os padrões de 
vida. As pessoas frequentemente mostram sintomas de cansaço, depressão e irritação, ou 

mais comumente uma forma de estresse (Kwak&Jukes 2001).  
 
Atualmente é comum o consumo dos alimentos funcionais que são aqueles que, além de 

fornecerem a nutrição básica, promovem a saúde. Esses alimentos possuem potencial para 
promover a saúde por meio de mecanismos não previstos pela nutrição convencional, 
devendo ser salientado que esse efeito restringe-se à promoção da saúde e não à cura de 
doenças. O termo nutracêuticodiz respeito a um alimento ou ingrediente alimentar que 
proporciona benefícios médicos e/ou de saúde, incluindo prevenção e tratamento de doenças 
(Sanders 1998). 
 

A Ração Humana (RH) é composta por cereais, farinhas, sementes, entre outros ingredientes 
integrais, ricos em fibras e quando triturados, viram um pó que pode ser misturado a outros 
alimentos líquidos ou sólidos. 
 
O consumo da (RH) promete ajudar no emagrecimento, na redução do colesterol, entre 
outros benefícios além de se enquadrar como um alimento funcional (Lasi 2011).  

 

A (RH) é feita a partir de uma mistura de cereais, portanto é necessário um cuidado em seu 
processamento, uma fez que a manipulação e o mau armazenamento podem contaminar o 
alimento. Como esta descrita na ANVISA Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de julho de 1997, 
as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 
Produtores/Industrializadores de Alimentos são indispensável.  
 

O principal objetivo deste trabalho é caracterizar a qualidade da ração humana produzida e 
comercializada em Manaus/ AM, com o intuito de avaliar sua composição nutricional, 
mediante análises físico-químicas e microbiológicas, para saber se o produto está de acordo 
com a legislação para o consumo humano. 
 
Material e Metódos 
As rações foram submetidas às analises de umidade pelo método de secagem em estufa a 

105 °C (IAL 2008), proteínas determinadas pelo nitrogênio total, utilizando o método 
Kjeldahl, de acordo com as Normas da AOAC (1993), lipídios foram determinados pelo 

processo gravimétrico, em extrator de Soxhlet, conforme o método descrito pelas Normas 
Analíticas de Instituto Adolfo Lutz (2008) os carboidratos foram determinados por diferença, 
subtraindo-se de 100 os valores de proteínas, lipídios, cinza e umidade pH pelo 
potenciômetro (IAL 2008), teor de cinzas obtido por aquecimento do produto em 
temperatura próxima a 550-570 °C (IAL 2008), acidez pela titulação direta com a solução de 

NaOH 0,1M (IAL 2008). As analises microbiológicas, para bolores e leveduras foram realizado 
de acordo com a metodologia proposta pela Instrução Normativa nº 62 (2003), e para 
Bacilluscereus, Coliformes Totais e fecais e salmonellasp. as determinações foram realizadas 
de acordo com a metodologia proposta pela AOAC (1997), métodos descritos 960.31 e 
991.14, respectivamente. 
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2. Resultados e discussão 

A Tabela 1 mostra os resultados das análises físico-químicas das 30 amostras. Observa-se 
que os teores de umidade das amostras apresentaram-se menores que 13%, ou seja, abaixo 
do valor máximo permitido pela legislação vigente no país (Anvisa), baixo valor de cinzas e 
pH próximos de neutro. 

 
A ração apresentou ótimovalor energéticouma vez que fornece em média 362,09 Kcalem 
100g da amostra. De acordo o calculo da TMB (taxa de metabolismo basal) a partir do peso 
corporal (p) (FAO/1985) para uma mulher numa faixa etária de 18-30 anos pesando 60 Kg 
com atividade física moderada precisa diariamente cerca de 2.259,92 Kcal, para o homem 
com a mesma faixa etária, pesando 80 Kg, com atividade moderada necessitaria de 
3.387,34Kcal ao dia,  por este motivo  a ANVISA alerta às pessoas que utilizam a chamada 

“rações humana” em substituição das refeições habituais que estão colocando a saúde em 
risco, pois esses produtos não fornecem todos os nutrientes necessários para uma 
alimentação adequada. Conforme o informe técnico, publicado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), no último dia 20 de maio. 
 
TABELA 1 - Analise físico-química (lipídios, proteínas, umidade, cinzas, acidez, pH e 

carboidratos.) de amostras da “ração humana” comercializadas na cidade de Manaus/AM, 
2010/2011. 

Amostras 
Lipídios 

(%) 
Proteínas 

(%) 
Umidade 

(%) 
Cinzas 
(%) 

Acidez 
(%) 

pH 
Carboidratos 

(%) 

1 5,9 15,5 5,36 6,33 24,8 5,86 66,91 
2 3,3 14,3 5,81 6,47 21,4 5,94 70,12 
3 7,1 25,4 8,03 5,69 14,9 5,84 53,78 
4 14,1 22 8,22 5,61 24,7 5,57 50,07 
5 11,6 18,3 6,65 5,46 26,6 6,34 57,99 

6 7,8 19,3 6,92 5,25 27,6 6,15 60,73 
7 7,4 22,1 5,17 5,64 33,5 6,13 59,69 
8 4,8 21,2 5,35 5,85 35,9 5,82 62,8 
9 16,2 23,1 6,71 9,31 31,05 5,89 44,68 

10 6,6 26,8 7,04 7,04 13,4 5,87 52,52 
11 15,3 26,4 6,91 4,67 11,8 5,71 46,72 
12 4,3 22,5 6,8 4,55 16,2 5,93 61,85 

13 7,6 24,1 7,48 4,7 27,6 5,92 56,12 
14 8,7 23,7 6,45 8,07 24,1 5,68 53,08 
15 8,1 22,2 7,3 4,73 32,9 5,69 57,67 
16 5,7 21,9 7,08 3,31 23,1 5,83 62,01 
17 15,6 21,7 6,03 3,81 17,9 5,84 52,86 
18 7,6 13,8 5,49 3,63 16,6 5,88 69,48 

19 7,6 14,8 9,06 4,49 24,05 5,94 64,05 
20 7,9 20,8 8,36 4,88 21,3 5,69 58,06 
21 11,9 23,1 8,73 4,49 19,3 5,7 51,78 
22 14,3 23,4 6,16 3,37 15,8 5,72 52,77 
23 7,1 25,6 8,59 5,88 17,9 5,7 52,83 
24 4,9 30,8 9,7 5,46 12,6 5,9 49,14 
25 5,5 30,4 7,42 5 21,4 5,89 51,68 

26 4,7 24,7 4,95 5,33 21,5 5,6 60,32 
27 7,6 23,6 8,55 5,67 24,1 5,59 54,58 
28 ** 27,5 6,03 6,35 23,3 5,57 ** 

29 ** 29,6 8,85 5,3 18,9 5,58 ** 

30 ** 24,3 5,69 5,12 31,6 6,35 ** 

** ainda serão feita as analises. 
 

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados da análise microbiológica das amostras da 
“ração humana”. Os dados indicam que a maioria das amostras não estavam de acordo com 
os padrões microbiológicos estabelecidos pela RDC nº12, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde (BRASIL, 2001). Os valores observados nas contagens 
microbiológicas para bactérias do grupo coliformes a 37ºC, expressos como Número Mais 
Provável por grama (NMP/g), realizadas nas amostras, mostraram-se todos fora dos padrões 

permitidos que estabelece que esse grupo de bactérias deve estar ausentes em 1g do 

http://www.scielo.br/img/revistas/cta/v28n1/30t1.gif
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produto (Brasil 2001), no entanto a amostra sete foi à única que não sofreu contaminação 
por bactérias deste grupo. 
 

A definição de coliformes fecais é a mesma de coliformes totais, restringindo-se aos 
membros capazes de fermentar a lactose com produção de gás em 24 horas a 44,5 - 45,5ºC 
(termotolerantes). Atualmente sabe-se que tal grupo inclui pelo menos quatro gêneros: 
Escherichia, Enterobacter, Citrobacter e Klebsiella, dos quais os três últimos são de origem 
não fecal obrigatória é E. coli éa indicadora mais representativa de contaminação fecal, pois 
é uma bactéria que presume uma contaminação causada, por exemplo, por roedores durante 

a estocagem (Wright et al. 2003). 
 
Cerca 40% das amostras foram detectada a presença de bactérias do grupo fecal que pode 
ser considerado preocupante, visto que, de acordo com a norma para este alimento, não 
poderiam estar presentes. 
 

Os valores encontrados para leveduras excedem os padrões aceitáveis pela legislação do 

Ministério da Saúde, que prevê um limite de 103 UFC/g (Brasil 1978), no entanto as 
amostras 07, 08, 09 e 16 foram detectadas apenas uma colônia na placa 103 o que 
caracteriza resultado negativo. 
 
O alto nível de contaminação por bolores e leveduras poderia ser atribuído a diversos 
fatores, como deficiências no processamento e na sua manipulação e, ainda durante a 
estocagem. Também ao fato de que, mesmo adequadamente embalados e protegidos da 

umidade, estes microrganismos sejam resistentes e possam viver por muito tempo, mesmo 
em baixas concentrações de água (Ferreira Neto et al. 2005).  
 
A legislação estabelece que para alimentos de produtos de cereais, com ou sem adições 
prevê um limite de 5x103UFC/g para Bacilluscereus (BRASIL 2001), no entanto não podemos 
afirmar a presença desse grupo bactériasnas amostrasondeouveram crescimento de colônias 

características uma vez que as analises bioquímicas não foram realizadas, e para 
salmonellasp.,também não podemos afirmar que as colônias presente na amostra 11 seja 
realmente de salmonella pois a sorologia não foi realizada mai2001s segundo a legislação 

esse tipo de microrganismo deverá está ausente nos alimentos. 
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TABELA 2 - Analise microbiológica de amostras da “ração humana” comercializadas na 
cidade de Manaus/AM, 2010/2011. 

AMOSTRAS Coliforme total 
NMP/g 

Coliforme fecal 
NMP/g 

Bolores e Leveduras – 

UFC/g 

Bacilluscereus 
UFC/g 

 

Salmonellasp. 

 01 > 110,0 0,0 3x103 13x102 Ausência 

02 110,0 0,0 16x103 20x102 Ausência 

03 > 110,0 0,36 8x103 3,0x102 Ausência 

04 0,36 0,0 8x103 23x102 Ausência 

05 15,0 15,0 18x103 4,0x102 Ausência 

06 >110,0 >110,0 5x103 5,1x104 Ausência 

07** 0,0 0,0 Negativo 2x102 Ausência 

08 2,3 0,0 Negativo 7,0x10 Ausência 

09 0,36 0,0 Negativo Negativo Ausência 

10 >110,0 >110,0 27x103 9,0x103 Suspeita 

11 46,0 24,0 19x103 3,0x103 Ausência 

12 110,0 0,0 18x101 14x101 Ausência 

13 >110,0 0,36 22x103 4,0x102 Ausência 

14 >110,0 110,0 14x103 3,0x103 Ausência 

15 110,0 1,5 32x103 3,0x103 Ausência 

16 >110,0 >110,0 Negativo 10,0x101 Ausência 

17 >110,0 24,0 9x 103 3,0x102 Ausência 

18 4,3 0,0 ∞* 3,0x101 Ausência 

19 2,3 0,0 138x102 2,0x102 Ausência 

20 2,3 0,0 ∞* Negativo Ausência 

21 24,0 0,0 16x103 Negativo Ausência 

22 4,3 0,0 ∞* 2,0x103 Ausência 

23 46,0 0,0 21x103 ∞* Ausência 

24 >110,0 0,0 8x102 3,0x102 Ausência 

25 >110,0 >110,0 23x102 ∞* Ausência 

26 0,36 0,0 7x101 Negativo Ausência 

27 2,3 0,0 23x102 5,0x10 Ausência 

28 2,3 0,0 42x102 3,0x103 Ausência 

29 110,0 0,0 40x102 6,0x102 Ausência 

30 >110,0 43,0 ∞* 6,0x101 Ausência 

* o símbolo (∞) representa um número grande demais de colônias para ser contado. 
** amostras com menor contaminação. 
 
3. Conclusão  

Com base nos resultados do presente estudo podemos concluir que as conhecidas “ração 
humana” são apenas complementos alimentares, não podendo haver a substituição das 
refeições por ela. No entanto das farinhas analisas apenas 3,30% estão apropriadas para o 

consumo, pois não apresentam contaminação por microrganismos podemos atribuídos 
diversos fatores para esse alto nível de contaminação, como por exemplo, a deficiências no 
processamento e na sua manipulação e, ainda, durante a estocagem, somando a estes 
fatores as embalagens inadequadas, podem não estar protegendo o alimento da umidade. 
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