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1.Introdução
“Os alimentos funcionais fazem parte de uma nova concepção de alimentos, lançada pelo Japão na
década de 80, através de um programa de governo que tinha como objetivo desenvolver alimentos
saudáveis para uma população que envelhecia e apresentava uma grande expectativa de vida” (Anjo
2004).
Os alimentos funcionais devem apresentar propriedades benéficas além das nutricionais básicas, sendo
apresentados na forma de alimentos comuns. São consumidos em dietas convencionais, mas
demonstram capacidade de regular funções corporais de forma a auxiliar na proteção contra doenças
como hipertensão, diabetes, câncer, osteoporose e coronariopatias (Souza et al. 2003). Alimentos
funcionais são todos os alimentos ou bebidas que, consumidos na alimentação cotidiana, podem trazer
benefícios fisiológicos específicos, graças à presença de ingredientes fisiologicamente saudáveis
(Cândido e Campos 2005).
Os alimentos e ingredientes funcionais podem ser classificados de dois modos: quanto à fonte, de origem
vegetal ou animal, ou quanto aos benefícios que oferecem, atuando em seis áreas do organismo: no
sistema gastrointestinal; no sistema cardiovascular; no metabolismo de substratos; no crescimento, no
desenvolvimento e diferenciação celular; no comportamento das funções fisiológicas e como
antioxidantes (Souza et al. 2003).
Uma grande variedade de produtos tem sido caracterizada como alimentos funcionais, incluindo
componentes que podem afetar inúmeras funções corpóreas, relevantes tanto para o estado de
bem-estar e saúde como para a redução do risco de doenças. Esta classe de compostos pertence à
nutrição e não à farmacologia, merecendo uma categoria própria, que não inclua suplementos
alimentares, mas o seu papel em relação às doenças estará, na maioria dos casos, concentrado mais na
redução dos riscos do que na prevenção (Moraes 2006).
A Ração Humana, composto de diversos ingredientes (quinua real, açúcar mascavo, aveia em floco, leite
de soja em pó, guaraná em pó, cacau em pó, farelo de trigo, cevada, linhaça, gergelim entre outros),
promete ajudar no emagrecimento, na redução do colesterol, entre outros benefícios além de se encaixar
como um alimento funcional (Lasi 2011).
A ração é feita a partir de uma mistura de cereais triturados em forma de farinha, 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 comercializada na cidade
de Manaus/ AM, com o intuito de avaliar sua composição nutricional e se o produto está de acordo com a
legislação para o consumo humano.

2.Material e Métodos
AMOSTRAGEM:
Foram coletadas 21 amostras em diferentes estabelecimentos comercias em todas as zonas (5) da
cidade de Manaus/AM. As rações que são vendidos em forma de “kits” foram devidamente armazenadas
no laboratório de bioquímica e alimentos INPA, para a realização das análises. 
ANALISES FÍSICO-QUÍMICA:
As amostras da ração humana foram submetidas às análises de umidade, proteínas, lipídios, teor de
cinzas e carboidratos de acordo com a metodologia abaixo descrita.
Umidade: O teor de umidade foi realizado pelo método de secagem de acordo com as Normas Analíticas
do Instituto Adolpho Lutz – IAL (2008).
Cinzas: O teor de cinzas foi determinado por aquecimento do produto de acordo com IAL (2008).
Lipídios: O extrato etéreo (lipídio) foi determinado por processo gravimétrico, em extrator de Soxhlet,
conforme o método descrito pelas Normas Analíticas de IAL (2008).
Proteínas: As proteínas foram determinadas pelo nitrogênio total, utilizando o método Kjeldahl, de acordo
com as Normas Analíticas do IAL (2008).
Carboidratos: Foram determinados os valores de carboidratos, por diferença, subtraindo-se de 100 os
valores de proteínas, lipídios, cinza e umidade (IAL 2008).
AVALIAÇÃO MICROBIOLOGICA:
Bolores e Leveduras: A determinação de bolores e leveduras foi realizada de acordo com a metodologia
proposta pela Instrução Normativa nº 62 (2003) e os resultados expressos em números de unidades
formadoras de colônias por grama (UFC/g), obtidos pela multiplicação do valor encontrado pelo valor de
diluição correspondente.
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Bacillus cereus e Coliformes Totais e fecais e Salmonela sp.: As determinações foram realizadas de
acordo com a metodologia proposta pela AOAC (1997), métodos descritos 960.31 e 991.14,
respectivamente.
ANÁLISE ESTATÍSTICA:
Foram aplicadas medidas capazes de estimar parâmetros tais como média e desvio-padrão. Para os
resultados dos dados coletados foram avaliados estatisticamente pela análise da variância, ANOVA e
comparação foram realizadas pelo teste de Tukey, utilizando-se o nível de 5% de significância
(Pimentel-Gomes 1985). 

3.Resultados e Discussão
A Tabela 1 mostra os resultados das analises físico-química de 21 amostras das diferentes zonas de
Manaus, as quais caracterizaram a composição da ração humana. Observam-se nessa tabela a média
geral de cinzas (5,09%), umidade (8,14%), proteínas (10,08%), lipídeos (8,91%) e carboidratos (67,78%).
A taxa de lipídeos das amostras coletadas na zona oeste de Manaus/AM foi de (7,02%) apresentou
índice abaixo da média, próximo à metade do percentual das amostras da zona leste (12,45%), assim
acontece para analise de proteínas onde o percentual das amostras da zona centro sul (6,54%) obteve
índices inferiores tanto a média quanto aos valores das amostras da zona centro sul.

TABELA 1: Resultados das analises físico-químicas da Ração Humana nas diferentes zonas de Manaus/
AM. 2011/2012

ZONA GERAL CENTRO
SUL NORTE LESTE OESTE

CINZAS1 5,09 ±0,59 4,58 ±0,02 5,24 ±0,47 5,66 ±0,31 4,51 ±0,26
UMIDADE1 8,14 ±0,83 9,00 ±0,04 8,67 ±1,02 7,44 ±0,46 8,09 ±0,42

PROTEINAS1 10,08 ±2,3 6,54 ±0,11 10,56 ±1,31 7,92 ±1,35 11,95 ±1,8
LIPÍDEOS1 8,91 ±2,35 7,36 ±0,05 8,00 ±0,30 12,45 ±0,40 7,02 ±0,42

CARBOIDRATOS1 67,78 ±2,03 72,52 ±0,09 67,53 ±1,05 66,53 ±1,85 68,42 ±1,97
1. (%)

Quanto às análises microbiológicas utilizadas para indicar a qualidade do alimento seguiu-se a
Resolução RDC n° 12 (ANVISA) que aprova o regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para
alimentos. A tolerância em produtos de farelos e fibras de cereais, com ou sem adições de outros
ingredientes e similares, apresenta os limites máximos de 5,0x103 UFC/g para Bacillus cereus e 50
NMP/g para Coliformes.
As determinações tanto de Coliformes totais quanto Coliformes fecais foram feitas pela contagem do
Número Mais Provável por grama (NMP/g). Assim os resultados da contagem de Coliformes totais foram
positivos em todas as amostras sendo 61,90% delas estavam acima do permitido pela ANVISA. Com
relação ao C. fecais estavam presentes nas amostras 3, 6,7 e 12 num percentual de contaminação
19,05% como ilustra a Figura 1.
As amostras que apresentaram taxas acima dos padrões estabelecidos para Bacillus cereus
representam 9,52%, em relação às analises de Bolores e Leveduras de acordo com a legislação cerca
de 47,62% apresentou teores acima dos padrões estabelecidos.
De acordo com Braga e Mendonça (2010) ha necessidade de padronizar a formulação do produto, pois
este não tem uma mistura fixa, o que explica as variações nos valores das composições da ração
humana de uma zona à outra.
Nos resultados microbiológicos de Silva e Marinho (2011), foram detectadas cerca 40% de bactérias do
grupo fecal o que difere dos percentuais encontrados neste estudo revelando uma diminuição sobre
esses valores. Em comparação as determinações de Bolores e Leveduras houve um aumento
significativo o que pode ser atribuindo a manipulação, a estocagem como também as condições
climáticas da região.
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Figura 1: Analises microbiológicas, percentual de contaminação acima limites da legislação: (A)
Coliformes total, (B) C. fecal, (C) Bacillus cereus e (D) Bolores e Levedura,  realizados na ração humana
comercializada na cidade de Manaus/AM, 2011/12.

4.Conclusão
Os valores das analises físico-química indicaram que a produto analisado, apresenta uma mistura que
deve ser consumida sob a orientação de profissionais de saúde, notadamente nutricionista para este lhe
informe os riscos bem como realize alterações do produto para adequa-lo ao uso, principalmente aos
portadores de doenças crônicas.
Quanto aos resultados microbiológicos da ração humana comercializada na cidade de Manaus
apresentaram índices altos de contaminação bacteriana principalmente por Coliformes totais dessa forma
o produto estudado apresenta riscos para os consumidores. Assim, há necessidade de orientar tanto os
comerciantes como os consumistas, sobre os cuidados básicos que devem ter-se com os produtos que
utilizam, para que estes apresentem qualidade.
Portanto este trabalho indicou pelas analises que a ração humana apresenta variações significativas na
composição com também altos índices de contaminação logo este produto apresenta uma qualidade
desfavorável para o consumo. Com base nos resultados do presente estudo, 19% das amostras de ração
humana analisada, estavam impróprias para o consumo humano. Os estudos poderão servir para futuras
pesquisas visando contribuir para a qualidade dos produtos alimentícios.
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