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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a fortificação de pão de forma com soro de leite 

em pó e carbonato de cálcio e os efeitos da adição desses ingredientes sobre as 

características físico-químicas e sensoriais dos produtos obtidos. Ainda, foi realizado um 

estudo transversal com mulheres adultas (n=50) a fim de avaliar a ingestão dietética de 

cálcio e verificar a sua relação com a densidade mineral óssea. Os ingredientes adicionados 

ao pão de forma foram testados individualmente e combinados, segundo um delineamento 

fatorial completo do tipo 2
2
, totalizando sete ensaios. Os parâmetros avaliados foram pH, 

acidez, volume específico, teor de umidade, atividade de água e conteúdo de cálcio. 

Posteriormente, foi aplicado um teste de aceitação sensorial para avaliar a aparência do pão 

inteiro, aparência da fatia, cor da casca, cor do miolo, aroma, sabor, umidade, maciez do 

miolo e aceitação global, utilizando escala hedônica de nove pontos. A ingestão habitual de 

cálcio e o consumo de alimentos fontes desse nutriente foram avaliados por meio de três 

recordatórios de 24 horas e questionário de freqüência de consumo alimentar, 

respectivamente. A densidade mineral óssea da coluna e do fêmur foi determinada por 

absorciometria de energia dupla de raios X. O método da adequação aparente avaliou as 

necessidades individuais de ingestão de cálcio e o teste qui-quadrado verificou as 

associações entre a densidade mineral óssea com a idade e com o consumo de cálcio. A 

adição do carbonato de cálcio, de forma isolada, promoveu elevação no pH e redução na 

acidez do produto final (ensaio 3), enquanto a adição individual do soro de leite em pó 

promoveu redução no teor de umidade e atividade de água no pão do ensaio 2. Quando esses 

dois ingredientes foram combinados, em sua máxima concentração, foi verificada redução 

no volume específico do pão (ensaio 4). Ambos elevaram o teor de cálcio, que variou de 

31,9 mg a 723,3 mg/100g pão. Com relação à análise sensorial, todas as formulações 

testadas foram aceitas, apresentando escores variando de 6,72 a 8,07, entretanto o pão 

adicionado somente de carbonato de cálcio apresentou menor aceitação, indicando que a 

associação deste ingrediente com o soro de leite em pó foi melhor aceita. A ingestão 

dietética de cálcio foi, em média, 854,89 ± 697,30 mg/dia, estando abaixo do recomendado 

para o grupo >50 anos de idade e o percentual de adequação aparente foi < 50%, dentro das 

faixas de idade e renda estudados. O consumo médio diário de alimentos pertencentes ao 

grupo de leite e derivados foi 1,35 porções. As relações cálcio/proteína e cálcio/fósforo 

foram 7,7:1 e 1:1,3, respectivamente. A presença de osteopenia/osteoporose foi verificada 

em 60 % das participantes, estando estatisticamente associada com a idade. Os resultados 

sugerem que a fortificação do pão de forma com cálcio pode ser uma alternativa para elevar 

o aporte de cálcio em mulheres adultas ao longo da vida. 

 

Palavras-chave: Panificação. Fortificação. Carbonato de cálcio. Soro de leite em pó. Cálcio 

dietetico. Climatério. Osteoporose. 



ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the fortification of white pan bread with whey powder 

and calcium carbonate and the effects of the addition of these ingredients on the physico-

chemical and sensory characteristics of the products obtained. A cross-sectional study with 

adult women (n = 50) was also conducted, in order to assess the dietary intake of calcium 

and verify its relationship with bone mineral density. The ingredients added to the white pan 

bread were tested individually and combined, according to a 2
2 

full factorial design, resulting 

in seven assays. The parameters pH, acidity, specific volume, moisture content, water 

activity and calcium content were evaluated. Additionally, a consumer acceptance testing 

was carried for the sensory attributes appearance of the slice and loaf bread, color, flavor, 

taste and crumb softness, beyond of the overall acceptability on a 9-point hedonic scale. The 

habitual dietary calcium intake and the consumption of food groups and sources of calcium 

were evaluated through three 24-hour recalls and food frequency questionnaire, respectively. 

The bone mineral density of the spine and femur was determined by dual energy 

absorptiometry X-ray. The method of the apparent adequacy evaluated individual needs of 

calcium intake and the chi-square test verified associations between bone mineral density 

and age and calcium intake. The addition of calcium carbonate, in isolated form, promoted 

an increase in pH and a reduction in the acidity to the final product (assay 3), while the 

addition individualy of whey powder caused a decrease in the moisture content and water 

activity in bread of the assay 2. When these two ingredients were combined in the maximum 

concentration, a reduction in the specific volume of bread (assay 4) was observed. Both 

calcium carbonate and whey powder increased the calcium content, which ranged from 31.9 

mg to 723.3 mg/100g bread. Concerning to the sensory analysis, all the formulations tested 

were accepted with scores ranging from 6.72 to 8.07. However the bread added with calcium 

carbonate alone showed a lower acceptance, indicating that the association of this ingredient 

with whey powder was better accepted. The mean dietary calcium intake was 854.89 ± 

697.30 mg/day, lower than recommended for the group >50 years of age and the percentage 

of apparent adequacy was < 50%, within of the age group and income studied. The 

consumption daily of the milk and dairy products was an average 1.35 servings. The 

calcium/protein and calcium/phosphorus ratios were 7,7:1 and 1:1.3, respectively. The 

presence of osteopenia or osteoporosis was found in 60% of participants, and was associated 

statistically with age. The results suggest that the fortification of the white pan bread with 

calcium can be an alternative to increase the calcium intake for adult women over a lifetime. 

 

Keywords: Bakery. Fortification. Calcium Carbonate. Whey Powder. Dietary Calcium. 

Menopause. Osteoporosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos o padrão alimentar da população brasileira vem passando por 

um processo de transição, que tem se refletido em inadequações dietéticas, 

especialmente em relação a vitaminas e minerais. Dados de consumo alimentar da 

população brasileira obtidos na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009 

revelaram inadequações quanto às vitaminas D e E aos minerais cálcio e magnésio 

(IBGE, 2011).  

No Brasil, estudo conduzido por Pinheiro et al. (2009) revelou baixa ingestão 

dietética de cálcio em mulheres com mais de 40 anos de idade, sendo observado valores 

de 400 mg/dia, em média, que corresponde a 40% do recomendado para essa faixa 

etária, segundo o Institute of Medicine (IOM, 2011). Esse problema tem sido notificado 

em outros países como Estados Unidos e Espanha, cujas médias de ingestão de cálcio 

encontradas foram 670 mg e 916 mg/dia, respectivamente, em mulheres adultas 

(MANGANO et al., 2011; ESTAIRE et al., 2012). Crianças e adolescentes também 

estão envolvidos nos casos de deficiência de cálcio, fato preocupante, pois para obter 

bons resultados na massa óssea de indivíduos adultos é necessário manter uma dieta 

adequada em cálcio durante esses estágios de vida (PRIORE et al., 2009).  

A deficiência de cálcio ao longo da vida afeta a saúde óssea, contribuindo para o 

desenvolvimento da osteoporose, doença crônica multifatorial, que tem gerado impactos 

econômicos significativos para o país.  

A opção preferencial para se alcançar as necessidades de cálcio é através de uma 

dieta balanceada, em quantidade e variedade de alimentos ricos nesse mineral (leite e 

derivados, vegetais de folhas verdes escuras, nozes e peixes). No entanto, mudanças nos 

hábitos alimentares da população, especialmente naquelas que residem em áreas 

urbanas têm revelado redução na disponibilidade desses alimentos, o que pode ser 

explicado pelo elevado custo, hábitos culturais e alimentares, como também pela 

omissão do café da manhã, realização de refeições fora de casa e substituição do leite 

por refrigerantes (IBGE, 2011). 

Quando a ingestão adequada de cálcio não pode ser alcançada via alimentos 

ricos em cálcio, a fortificação é vista como uma medida alternativa, além do uso de 

suplementos. Os benefícios da suplementação podem ser limitados pela ocorrência de 

efeitos adversos à saúde, como náuseas, diarréias e constipação, entre outros, sendo 
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preferível a adição do cálcio a um produto alimentício, como ocorre na fortificação de 

alimentos (CASHMAN, 2002; ADU-AFARWUAH et al., 2008).  

Na literatura são verificados diversos produtos alimentícios fortificados com 

cálcio, como leite em pó, sobremesas lácteas, bebidas a base de soja, entre outros, tendo 

ótima biodisponibilidade e baixo custo (RANHOTRA; GELROTH; LEINEN, 2000). 

Dentre esses, destacam-se os pães, devido ao amplo consumo por indivíduos de 

diferentes grupos etários e classes sociais em todo o mundo (BAKKE; VICKERS, 

2007).  

Um dos ingredientes usados como fontes de cálcio na fortificação de pães são 

leite e derivados, tendo o soro de leite em pó sido recomendado em substituição ao leite 

em pó, devido ao baixo custo (MALLIK, KULKARNI, 2009). Ainda, o uso do soro de 

leite apresenta vantagens do ponto de vista ambiental, por se tratar de um subproduto da 

indústria de queijos com elevado potencial poluente (JOOYANDEH, MINHAS, 

AMARJIT KAUR, 2009). 

Entretanto, a concentração máxima recomendada de soro de leite em pó (10 

g/100 g farinha) na formulação de pão de forma não contribui com quantidades 

significativas de cálcio (LIMA et al., 2009), sendo necessária a sua associação com 

outra fonte que permita obter um pão rico nesse mineral. Uma alternativa é a adição de 

sais de cálcio, sendo preferido o carbonato, por fornecer maior quantidade (40%), 

melhor biodisponibilidade e apresentar pouco ou nenhum efeito adverso na qualidade 

dos produtos finais (RANHOTRA, GELROTH, LEINEN, 2000; KAJISHIMA, 

PUMAR, GERMANI, 2003). 

A avaliação dietética, seja de forma qualitativa ou quantitativa, é fundamental 

para se verificar a relação de causa entre dieta e doença. Portanto, o conhecimento da 

dieta habitual em relação ao cálcio é essencial para se estabelecer medidas que visem a 

prevenção de doenças decorrentes da carência de cálcio, como a osteoporose. 

Quando os dados dietéticos revelam baixa ingestão de cálcio, mudanças no 

comportamento alimentar e estilo de vida são recomendados, tais como reeducação 

alimentar, prática de atividade física, combate ao fumo, exposição ao sol em horários 

adequados, entre outros. Por outro lado, quando se verifica adequação dietética de 

cálcio, não necessariamente implica em boa saúde óssea, pois essa condição depende do 

consumo desse nutriente ao longo de toda a vida. Acredita-se que o pico de massa 

óssea, nas mulheres, se estabeleça por volta dos 40 anos de idade, após esse período, é 

verificada uma perda de aproximadamente 0,3% a 0,5% em sua massa de osso cortical 
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por ano, e após a menopausa, este ritmo acelera para 2% a 3% ao ano (LANZILLOTTI 

et al., 2003).  

Considerando o exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a fortificação de 

pão de forma com soro de leite em pó (SLP) e carbonato de cálcio (CaCO3) e os efeitos 

da adição desses ingredientes sobre as características físico-químicas e sensoriais dos 

produtos obtidos. Também foi realizada avaliação da ingestão dietética de cálcio em 

mulheres adultas, e verificada a sua relação com a Densidade Mineral Óssea (DMO).  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 OSTEOPOROSE: EPIDEMIOLOGIA E FATORES DE RISCO 

 

A osteoporose é definida como um distúrbio esquelético caracterizado por 

diminuição da massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, com 

consequente aumento na fragilidade do osso e susceptibilidade a fraturas (WHO, 2000). 

Segundo o Ministério da Saúde (2005), essa patologia se constitui em um dos maiores 

problemas de saúde pública, além de ser um problema clínico e social de relevância, 

com sérias consequências para a saúde dos indivíduos. 

Doença que acomete a ambos os sexos, a osteoporose é mais frequente no sexo 

feminino, pois a deficiência estrogênica verificada a partir dos primeiros anos do 

período pós-menopausa acelera as perdas ósseas. Nos homens decorre, principalmente, 

de mecanismos ligados essencialmente ao envelhecimento, como a deficiência de 

vitamina D, a absorção diminuída de cálcio e o aumento dos níveis de paratormônio 

(PIETSCHMANN et al., 2009). 

A classificação tradicional da osteoporose é dada como primária do tipo I e II ou 

secundária. A do tipo I, também conhecida como osteoporose na pós-menopausa é 

caracterizada por perda progressiva da massa óssea, que se inicia na menopausa em 

função da deficiência de estrógeno, ocasionando maior reabsorção óssea, e estando 

associada a fraturas nas vértebras e no antebraço distal. A osteoporose primária do tipo 

II, também conhecida como senil, está relacionada ao envelhecimento e aparece devido 

à deficiência crônica de cálcio, aumento da atividade do paratormônio e diminuição da 

formação óssea. Por sua vez, a osteoporose secundária resulta de processos 

inflamatórios, como artrite reumatóide; alterações endócrinas, hipertireoidismo e 

desordens adrenais; mieloma múltiplo; por uso de drogas como heparina, álcool, 

vitamina A e corticoides (NIH, 2000; STEIN; SHANE, 2003).  

Os critérios para diagnóstico da osteoporose baseiam-se no conteúdo mineral 

ósseo ou Bone Mineral Content (BMC) e na densidade mineral óssea ou Bone Mineral 

Density (BMD).  
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Tabela 1- Diagnóstico de osteoporose, de acordo com o T-score e a Densidade Mineral 

Óssea (DMO). 

Diagnóstico T-score Densidade Mineral Óssea (DMO) 

Normal > -1 Dentro de 1DP normal para um adulto jovem 

Baixa massa óssea -1 a -2,5 
Entre 1e 2,5DP abaixo do normal para um 

adulto jovem 

Osteoporose <-2,5 
>2,5DP abaixo do normal para um adulto 

jovem 

Osteoporose 

severa 

<-2,5 e ≥1 presença 

de fratura 

>2,5DP abaixo do normal para um adulto 

jovem 
Fonte: WHO Technical Report Series (WHO, 2000). 

 

A gravidade da perda óssea é categorizada em relação à média da densidade 

mineral óssea (DMO) em mulheres jovens e saudáveis. A medida da massa óssea é 

usada para determinar a gravidade da perda óssea e o risco de fratura, além de distinguir 

os pacientes com osteoporose daqueles com osteopenia e densidade mineral óssea 

normal. A maioria das diretrizes recomenda a absorciometria de energia dupla de raios 

X (DEXA) como técnica preferida para o diagnóstico da densidade mineral óssea, 

representando aproximadamente 70% da massa óssea total (CARVALHO; KULAK; 

BORBA, 2012).  

As fraturas por fragilidade óssea são as principais consequências da osteoporose, 

ocorrendo com mais frequência na coluna, quadril e antebraço distal, embora possam 

ocorrer ao longo do esqueleto. Na verdade, as fraturas vertebrais são a complicação 

mais comum da osteoporose, responsável por quase 50% de todas as fraturas 

osteoporóticas (MASI, 2008). 

Nos Estados Unidos, dez milhões de indivíduos são acometidos pela osteoporose 

e mais de 34 milhões de pessoas são diagnosticadas com baixa massa óssea, estando em 

risco aumentado para esta patologia. Um milhão de americanos, aproximadamente, 

sofre de fraturas patológicas a cada ano (IOF, 2012). Além disso, nesse país, o custo 

direto atribuído à osteoporose é estimado em 38 milhões de dólares por dia 

(HOLROYD; COOPER; DENNISON, 2008). No Brasil, cerca de 10 milhões de 

pessoas são vítimas dessa doença (WHO, 2000). 

Em mulheres caucasianas com 50 anos de idade, o risco de fraturas ao longo da 

vida é estimado em proporções de 17,5%, 15,6% e 16% para o quadril, coluna e 

antebraço, respectivamente; o restante do risco ao longo da vida para qualquer fratura 

por fragilidade aproxima-se dos 40% em mulheres e 13% em homens (MASI, 2008). 
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Geralmente, a raça caucasiana é considerada um fator de risco para a osteoporose, mas 

os indivíduos asiáticos parecem ter um risco semelhante para o desenvolvimento de 

osteoporose e fraturas osteoporóticas (BOW et al., 2012; CHEUNG et al., 2011). 

Nos últimos anos, diversos fatores têm sido identificados como de risco para 

osteoporose, os quais podem ser relativos à pessoa (individuais) ou ao ambiente em que 

ela vive (ambientais). Estes, ainda podem ser agrupados em fatores modificáveis 

(fatores de estilo de vida, como atividade física, tabagismo, álcool e dieta) ou não 

modificáveis (gênero, idade, genética e etnia). Todos estão associados com a aquisição, 

manutenção ou perda de massa óssea ao longo da vida (WEAVER, 2000; CASHMAN, 

2007).  

O fator de risco clínico mais importante para a osteoporose é a idade. Em 

indivíduos saudáveis, a massa óssea atinge seu pico entre 20 e 29 anos, e diminui 

lentamente até a idade de 50 anos, quando a perda começa a ser mais pronunciada, 

principalmente em mulheres na pós-menopausa (PRENTICE, 2004). As mulheres são 

mais vulneráveis do que os homens, devido a sua baixa densidade mineral óssea, 

geometria óssea diferente, maior expectativa de vida e um aumento no risco de cair em 

comparação com os homens (EASTELL et al., 1998). 

A diminuição da DMO tanto em homens como em mulheres, está relacionada 

com o impacto das mudanças hormonais no processo de remodelação óssea. A 

testosterona e o estrogênio influenciam na absorção intestinal do cálcio, quando eles 

estiverem diminuídos, as reservas de cálcio do osso esponjoso e cortical são utilizadas 

para manter os níveis de cálcio sérico desejável (RIGGS; KHOSLA; MELTON, 2002). 

Um fator modificável no desenvolvimento dos ossos e prevenção da osteoporose 

é a atividade física. A manutenção de altos níveis de atividade física ao longo da vida é 

importante para o aumento do pico de massa óssea durante o desenvolvimento e para 

otimização durante as fases de remodelação óssea que ocorre na velhice (CECH, 2012). 

A dieta também é outro importante fator modificável de estilo de vida na 

prevenção e tratamento da osteoporose (MORGAN, 2008; TUCKER, 2009). Diversos 

nutrientes e componentes dos alimentos que fazem parte da dieta, seja a “dieta 

ocidental” ou outros tipos de dietas (por exemplo, vegetariana ou onívora) afetam a 

saúde óssea, de forma positiva ou negativa, por vários mecanismos, incluindo alterações 

na estrutura óssea, taxa de metabolismo ósseo, sistema endócrino e/ou parácrino e 

homeostase de cálcio.  
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Os fatores dietéticos promotores da formação da massa óssea incluem cálcio, 

vitaminas A e K, magnésio, alimentação balanceada e consumo moderado de álcool. 

Enquanto as relações cálcio/proteína e cálcio/fósforo, ácido fítico, cafeína, ácido 

oxálico, fibras dietéticas, retinol e sal podem influenciar negativamente na formação da 

massa óssea (JORGE; RODRIGUES, 2009). 
 

Embora existam muitos aspectos relacionados ao impacto da dieta na massa 

óssea, estudos têm enfatizado a importância do cálcio e da vitamina D na promoção da 

saúde óssea (DAWSON-HUGHES et al., 1990; BISCHOFF-FERRARI et al., 2009 ). 

Ressaltando-se que estes nutrientes estão entre os que apresentam os maiores níveis de 

inadequação na dieta, relatados em pesquisas sobre consumo alimentar (LUCAS; 

COSTA; BARROS, 2005; PINHEIRO et al., 2009; MANGANO et al, 2011). 

Algumas das medidas preventivas adotadas para prevenir a osteoporose incluem 

o incentivo ao consumo de alimentos ricos, fortificados em cálcio e o uso de 

suplementos (PAIXÃO; BRESSAN, 2010). A forma preferencial para alcançar uma 

ingestão dietética adequada de cálcio é por meio do consumo de alimentos fontes e/ou 

ricos nesse mineral. 

As fontes alimentares de cálcio em maior quantidade e biodisponibilidade são 

leite e derivados (leite, iogurte, queijo). No entanto, vegetais verdes escuros (couve e 

brócolis), leguminosas (feijões) e peixes (sardinha) também contêm quantidades 

satisfatórias de cálcio embora não tão biodisponíveis quanto as fontes lácteas. 

 

2.2 DEFICIÊNCIAS NO CONSUMO DE CÁLCIO 

 

No Brasil, o cálcio se destaca entre os nutrientes com a maior taxa de 

inadequação dietética, nos diferentes estágios de vida. Análise laboratorial de minerais 

dos alimentos presentes na dieta de populações de diferentes regiões do país revelaram 

que a ingestão de cálcio da população gira em torno de 300 a 500 mg/dia, quando as 

atuais recomendações das DRIs (Dietary Reference Intakes) são de 1.000 mg/dia para 

adultos (COZOLINO, 2007).  

Priore et al. (2007) avaliaram o consumo diário de cálcio em crianças pré-

escolares observaram um valor médio de 796,15 mg, considerado próximo a 

recomendação (800 mg/dia), no entanto, devido a grande variabilidade inter e 

intrapessoal (altos valores de desvios-padrão) constatada no grupo, foi verificado que 

mais de 50% das crianças não ingeria a quantidade recomendada.  
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A baixa ingestão de cálcio (878 mg de cálcio/dia) foi notificada por De Paula 

(2004) em adolescentes de uma escola estadual do município de Guararema, São Paulo. 

Nesse estudo, as meninas consumiam menor quantidade de cálcio (783,7 mg/dia) que os 

meninos (981,7 mg/dia), valores abaixo das necessidades recomendadas (1300 mg/dia) 

para esse grupo populacional (IOM, 2006).  

Alguns estudos (MONTILLA, MARUCCI, ALDRIGHI, 2004; PINHEIRO et 

al., 2009) verificaram esse problema entre mulheres adultas, sendo observados valores 

médios de ingestão de cálcio de 400 mg/dia e de 624 mg/dia, que correspondem a 40% 

e 62% das DRIs, respectivamente, para esse grupo populacional.  

Ingestão de cálcio menor que a recomendada para a boa saúde óssea também 

tem sido observada em outros países. Nos Estados Unidos, estudo conduzido por 

Mangano et al. (2011) reportaram uma mediana de ingestão dietética de cálcio de 636 

mg/dia, em mulheres com mais de 51 anos de idade, estando abaixo do preconizado pela 

Recommended Dietary Allowance (RDA) para esta faixa etária. 

Os efeitos da dieta e o risco de ocorrência de fraturas osteoporóticas foram 

verificados em um estudo prospectivo com 34.696 mulheres e homens britânicos (Key 

et al., 2007). Os pesquisadores demonstraram que o risco de fratura aumentou entre as 

mulheres com ingestão de cálcio menor que 525 mg/dia.  

Portanto, a exposição a uma dieta inadequada em cálcio traz conseqüências 

graves a todos os grupos etários, no entanto, em longo prazo, as mulheres se tornam 

mais vulneráveis em decorrência da perda da função ovariana e do desequilíbrio na 

produção de seus hormônios esteróides, resultando em perda progressiva de massa 

óssea, levando a fraturas decorrentes da osteoporose.  

 

2.3 INGESTÃO DIETÉTICA DE CÁLCIO: RECOMENDAÇÕES E AVALIAÇÃO 

 

A ingestão dietética de cálcio ideal é aquela que conduza a um pico de massa 

óssea adequada e o mantenha independente da faixa etária. Desse modo, as 

recomendações dietéticas de cálcio foram estabelecidas baseadas em três indicadores: 

risco de fratura, medidores de massa muscular e retenção máxima de cálcio (BRANCA; 

VALTUEÑA, 2001). 

As recomendações dietéticas são utilizadas por muitos grupos para determinar as 

escolhas e os planos alimentares das pessoas ao longo da vida, fornecendo um guia para 

determinar se o uso de suplementos é necessário. No caso do cálcio, elas variam durante 
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a vida dos indivíduos e são influenciadas pelas etapas de crescimento, como infância, 

adolescência, gravidez e lactação, e ainda por situações de deficiência e/ou incrementos 

nas necessidades desse mineral. Quando subestimadas podem comprometer a saúde 

óssea e aumentar o risco de doenças crônicas (PRENTICE et al., 2004; RODRÍGUEZ-

RODRÍGUEZ et al., 2010; ROSS et al., 2011). 

A ingestão adequada de cálcio é afetada por muitos fatores, como idade, sexo, 

atividade física, fatores da dieta, variabilidades genéticas e étnicas. As interações destes 

fatores impossibilitam a recomendação de uma única ingestão adequada de cálcio para 

todos os indivíduos (IOM, 2011). 

As DRIs envolvem a identificação de "indicadores" ou resultados de saúde, 

determinado pela Estimated Average Requirement (EAR), correspondente a mediana de 

ingestão de metade da população; RDA, correspondente a 2 DP (desvios-padrão) acima 

da EAR, ou seja, o nível de ingestão que deverá atender as necessidades de pelo menos 

97,5% da população e o nível de ingestão máxima tolerável (UL), a máxima ingestão 

diária do nutriente que provavelmente não represente nenhum risco. Quando a base de 

evidências for insuficiente para o desenvolvimento da EAR/RDA, o nível de ingestão 

adequada (AI) pode ser estimado (ROSS et al., 2011). 

É importante ressaltar que as DRIs são desenvolvidas para pessoas saudáveis e 

são fornecidas separadamente para diversos estágios de vida da população norte-

americana, de acordo com idade e gênero. Em 30 de novembro de 2010, as necessidades 

de ingestão dietética de cálcio e vitamina D do Institute of Medicine (IOM, 2011) foram 

atualizadas (Tabela 1). Para o cálcio, as DRIs atuais foram elaboradas para crianças, 

indivíduos com idade de 1 a 50 anos e maiores que 50 anos, cujas recomendações foram 

baseadas no teor de cálcio do leite materno, em estudos de balanço de cálcio e nas 

evidências de ensaios clínicos e de observação, respectivamente (ROSS et al., 2011). 

O Institute of Medicine (2011) estabeleceu para o adulto, as necessidades médias 

diárias (EAR) de cálcio de 800 mg a 1000 mg, dependendo da idade; a RDA entre 1000 

mg a 1200 mg e o nível máximo de ingestão tolerável (UL) de 2000 mg a 2500 mg/dia. 

Ainda foi definida a ingestão adequada (AI) de cálcio em 1.000 mg/dia para os 

indivíduos com idades entre 19 a 50 anos e 1.200 mg/dia para pessoas com mais de 51 

anos (IOM,1997). 
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Tabela 2- Recomendações de ingestão dietética de cálcio por estágio de vida, de acordo 

com as DRIs. 

Grupos por estágio de vida 

(idade e gênero) 

RDA 

(mg/dia)
a
 

EAR 

(mg/dia)
b
 

UL 

(mg/dia)
c
 

1-3 anos (M+F) 700 500 2500 

4-8 anos (M+F) 1000 800 2500 

9-13 anos (M+F) 1300 1100 3000 

14-18 anos(M+F) 1300 1100 3000 

19-30 anos(M+F) 1000 800 2500 

31-50 anos (M+F) 1000 800 2500 

51-70 anos (M) 1000 800 2000 

51-70 anos (F) 1200 1000 2000 

>71 anos (M+F) 1200 1000 2000 

Gravidez e Lactação 

14-18 anos 1300 1000 3000 

19-50 anos 1000 800 2500 

Crianças 

0-6 meses (M+F) - - 1000 

6-12 meses (M+F) - - 1500 

M=gênero masculino; F=gênero feminino. 
a
RDA corresponde ao nível de ingestão que atenda as necessidades de mais de 97,5% da população. Não 

foram estabelecidos para crianças. 
b
EAR corresponde a média do nível de ingestão diária de cálcio estimada para atender às exigências da 

metade dos indivíduos saudáveis em um grupo. Não foram estabelecidos para crianças. 
c
UL indica o nível acima do qual existe o risco de eventos adversos. 

 

2.3.1 Avaliação da ingestão dietética de cálcio  

Quando se deseja explorar o estado nutricional e associá-lo ao estado de saúde 

de uma população, é muito importante estimar com precisão a sua ingestão de 

alimentos. Os métodos de avaliação do consumo alimentar utilizados em estudos 

populacionais incluem métodos prospectivos, como registros da dieta e métodos 

retrospectivos, como os Recordatórios de 24 horas (R24h), Questionário de Freqüência 

de Consumo Alimentar (QFCA) e a história dietética. No entanto, todos os métodos 

disponíveis para medir o consumo de alimentos têm algumas limitações que devem ser 

consideradas antes de escolher o que é mais adequado para os objetivos e desenho do 

estudo (FERNÁNDEZ-BALLART et al., 2010; ARAB et al., 2011). 
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O recordatório alimentar de 24 horas foi desenvolvido por Burke e é adotado em 

todo o mundo, sendo utilizado pela primeira vez no Brasil nos anos 30. É aplicado para 

medir a ingestão de alimentos, de forma individual ou coletiva, sendo mais comum o de 

três dias, incluindo um dia do final de semana. É considerado uma das técnicas mais 

empregadas em pesquisas científicas (BUZZARD, 1998; WILLET, 1998). 

Trata-se de questionários abertos, cujo objetivo é a obtenção, por meio de 

entrevistadores devidamente treinados, de informações quantitativas dos alimentos e 

bebidas consumidos nas 24 horas precedentes ou no dia anterior, da primeira à última 

refeição do dia, caracterizando o consumo atual. A quantidade de alimentos consumida 

pode ser obtida por meio de medidas caseiras ou estimada por modelos ou fotos de 

porções de alimentos (GIBSON, 1990; WILLET, 1998). 

As principais vantagens desse método são: estimativa quantitativa e qualitativa 

do consumo alimentar, rapidez e facilidade na aplicação, baixo custo, não necessita que 

o entrevistado seja alfabetizado. Já os aspectos negativos são: erros nas estimativas das 

porções, quase sempre subestimando as quantidades ingeridas, dependência da 

memória, omissão ou esquecimento no registro de certos alimentos, o que pode às 

vezes, não representar a ingestão habitual (BUZZARD, 1998). 

A grande desvantagem desse método é que um único dia ou poucos dias de 

coleta não representa a dieta habitual do indivíduo, devido à considerável variabilidade 

do dia-a-dia na ingestão dietética (BASIOTIS et al., 1987). No entanto, vários dias de 

recordatório exigem repetidos contatos com os indivíduos, resultando em altos custos 

com pessoal, podendo induzir a procura de alternativas mais baratas. Recordatórios 

conduzidos através da internet oferecem essa opção, mas a sua validade ainda está 

sendo demonstrada (MOSHFEGH  et al., 2008; ARAB et al.,2011).  

Outra opção para avaliar o consumo alimentar de cálcio é a aplicação do 

Questionário de Frequencia de Consumo Alimentar (QFCA).  

Durante os anos de 1950 e 1960, os nutricionistas começaram a desenvolver 

questionários para a avaliação da ingestão alimentar habitual, com base em uma lista de 

alimentos consumidos ao longo de um determinado período de tempo por causa de 

problemas encontrados com as técnicas de recordatórios de 24 horas e inventários 

baseados na pesagem dos alimentos. Com o passar dos anos, depois de muito 

refinamento, revisão e avaliação, esses questionários tornaram-se uma das principais 

ferramentas de pesquisa em epidemiologia nutricional. No entanto, apesar das vantagens 

consideráveis em termos de facilidade de administração e análise, o QFCA pode ser 
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limitado em sua utilidade, podendo não produzir as informações necessárias, seja por 

má concepção e/ou uso inadequado (CADE et al., 2004). 

Nenhum método dietético pode medir o consumo da dieta sem erros, por isso, é 

importante considerar as fontes de erros. O QFCA é um método relativamente rápido e 

de baixo custo, que possibilita a classificação conforme níveis de consumo habitual 

(CINTRA et al., 1997; MARGETTS; NELSON, 1997). 

Para que o QFCA se torne uma ferramenta útil são necessários estudos de 

validação, que meçam o grau de concordância entre este e outro método consagrado de 

avaliação dietética. Em virtude da inexistência de um padrão ouro, essa validação é dita 

“relativa”, ou seja, em referência ao recordatório alimentar. Mesmo assim, estudos 

comparativos dessa natureza contribuem para minimizar erros na avaliação nutricional 

que poderiam levar a falsas associações entre dieta e doença (SLATER; MARCHIONI.; 

FISBERG, 2004). Atualmente, estudos de base populacional utilizam o QFCA para 

verificar associações entre dieta e morbidades (LIMA et al., 2007; LUNA et al., 2011; 

PEREIRA et al., 2013)  

 

2.4 RELAÇÃO ENTRE INGESTÃO DIETÉTICA DE CÁLCIO E MASSA ÓSSEA  

 

O acúmulo do conteúdo mineral ósseo durante o crescimento é um dos 

principais determinantes do pico de massa óssea, o qual está associado com o risco de 

desenvolvimento da osteoporose em idade avançada (ZHU; PRINCE, 2012). 

Sabe-se que até a idade adulta, o crescimento e a remodelação óssea continuam. 

Homens e mulheres adquirem o seu pico de massa óssea por volta dos 30 anos de idade. 

A formação e reabsorção óssea continuam em taxas similares entre 30 e 50 anos de 

idade nos homens e entre 38 e 48 anos nas mulheres, apresentando variações 

relacionadas com a etnia (MALKIN et al., 2002). Após essa fase, a perda óssea começa 

a exceder a formação óssea a partir de osso esponjoso e cortical na terceira e quarta 

década de vida, respectivamente (RIGGS; KHOSLA; MELTON, 2002; RIGGS et al. 

2004). 

Com o avanço da idade ocorre diminuição nos níveis de estrogênio, o que 

contribui para a perda de massa óssea, especialmente nas mulheres. A diminuição nos 

níveis de estrogênio e testosterona também influencia a capacidade do intestino em 

absorver cálcio desencadeando uma depleção nos estoques de cálcio do osso (RIGGS; 

KHOSLA; MELTON, 2002). 
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Os efeitos da suplementação de cálcio na massa óssea de crianças foram 

avaliados em dois estudos de meta análise. Foi evidenciado que a suplementação de 

cálcio teve um efeito significativo no conteúdo mineral ósseo total do corpo e densidade 

mineral óssea do antebraço, mas nenhum efeito sobre a DMO no colo do fêmur ou da 

coluna lombar foi observada (WINZENBERG et al., 2006).  

Com relação aos adolescentes, os estudos longitudinais com meninos canadenses 

(VATANPARAST et al., 2005) e meninas chinesas (ZHU et al., 2008) mostraram que a 

baixa ingestão de cálcio foi preditor significativo da massa óssea corporal total. Os 

pesquisadores concluíram que a ingestão inadequada de cálcio durante o período de 

crescimento pode comprometer o pico de massa óssea atingido na maturidade 

esquelética e, assim, predispor ao aumento no risco de fraturas osteoporóticas mais tarde 

na vida. 

As pesquisas American National Health e Nutrition Examination conduzido com 

3251 mulheres brancas revelaram que aquelas com baixa ingestão de cálcio durante a 

infância e adolescência tiveram baixa densidade mineral óssea na idade adulta e maior 

risco de fratura (KALKWARF; KHOURY; LANPHEAR, 2003). 

Os efeitos do aumento na ingestão de cálcio sobre a densidade mineral óssea, 

medida por DEXA foram avaliados em estudos clínicos randomizados. Nesses estudos 

foi demonstrado que em pessoas mais velhas, o aumento na ingestão de cálcio de 500-

1000 mg/dia para 500-1200 mg/dia, associado ou não com a vitamina D pode prevenir a 

perda óssea, devido provavelmente ao efeito do cálcio na supressão da secreção do 

paratormônio - PTH (SHEA et al.,2002).  

Em indivíduos mais velhos, estudos de meta-análise incluindo 23 ensaios e 

41.419 sujeitos verificaram que a ingestão adequada de cálcio ou a suplementação de 

cálcio mais vitamina D esteve associado com reduções de 0,5% e 1,2% nas perdas de 

massa óssea de coluna e de quadril, respectivamente (TANG et al., 2007). 

Com relação às mulheres na pós-menopausa, mais de 20 estudos compilados na 

revisão de  HEANEY (2000) concluíram que a suplementação de cálcio pode diminuir a 

perda óssea em cerca de 1% por ano. Mulheres na pré e pós-menopausa devem manter 

uma ingestão dietética de cálcio adequada para a manutenção e redução na perda de 

massa óssea. Além disso, especialmente no caso das mulheres na pós-menopausa, 

outros fatores podem interferir no efeito benéfico da ingestão adequada de cálcio sobre 

a massa óssea, incluindo a idade, número de anos desde a menopausa, a ingestão de 
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cálcio antes da suplementação e, possivelmente, o nível de atividade física 

(CASHMAN, 2002).  

Vale ressaltar que quando a ingestão dietética de cálcio está próxima dos níveis 

recomendados, aumentos adicionais no consumo desse mineral parecem não conferir 

benefícios extras ao osso, mas em pessoas com ingestão dietética abaixo dos níveis 

recomendados a massa óssea pode ser comprometida (PRENTICE, 2004). 

Pesquisadores sugerem que a remodelação óssea é bem mais suprimida com a 

suplementação de cálcio em indivíduos com ingestão abaixo do recomendado 

(FARDELLONE et al., 2010). Ainda que os benefícios da suplementação possam ser 

limitados pela baixa adesão quando o cálcio é dado na forma de comprimido 

(CASHMAN, 2002), uma abordagem alternativa é a adição de cálcio a um produto 

alimentício.  

 

2.5 FORTIFICAÇÃO DE ALIMENTOS COM CÁLCIO 

O interesse na fortificação de alimentos com sais de cálcio tem recebido grande 

atenção, em razão do papel do cálcio na prevenção de diversas doenças crônicas, em 

especial a osteoporose. Nos últimos anos, os alimentos fortificados com cálcio têm sido 

sugeridos como uma fonte alternativa para alcançar a ingestão adequada desse nutriente 

na dieta (GREER; KREBS, 2006; MARRA; BOYAR, 2009). 

A discrepância entre a ingestão de cálcio e as recomendações levou à 

comercialização de um crescente número e variedade de alimentos e bebidas 

enriquecidos com cálcio. 

No início dos anos 90 haviam poucos itens alimentícios fortificados com cálcio 

disponíveis no mercado, porém entre os anos de 1999 a 2006 foi verificado um aumento 

constante na disponibilidade desses produtos, sendo verificado mais de 1.100 novos ou 

reformulados produtos alimentícios fortificados com cálcio no mercado (FORSHEE; 

ANDERSON; STOREY, 2006).  

A adição de fontes de cálcio usadas como fortificantes deve ocorrer em 

alimentos que efetivamente participem da rotina da alimentação regional. Seu uso deve 

ser inserido somente após avaliação do estado nutricional da população alvo. A escolha 

do veículo alimentar deve ser influenciada por sua popularidade e biodisponibilidade no 

seu conteúdo de cálcio. As fontes de cálcio ideais para fortificar alimentos devem ser 

altamente biodisponível, de baixo custo, seguro e compatível com o veículo alimentar 

(VELLOZO; FISBERG, 2010). A indústria de alimentos é a grande força 
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impulsionadora da fortificação, estando sujeita a controle legislativo, devido aos limites 

superiores de segurança e o potencial de toxicidade para os consumidores 

(FAIRWEATHER-TAIT, TEUCHER, 2002). 

A partir de 1999, mais de 1100 produtos fortificados com cálcio foram 

introduzidos no mercado, sendo mais de dois terços deles incluídos nas categorias de 

bebidas e lanches. No entanto, esses produtos apresentaram falhas na fortificação 

(HEANEY; RAFFERTY; BIERMAN, 2005; HEANEY; RAFFERTY, 2006), sendo 

necessárias reformulações. Além disso, a fortificação com cálcio se deteve apenas 

parcialmente aquelas categorias de alimentos de maior importância de consumo nos 

EUA (RAFFERTY; WALTERS; HEANEY, 2007). Para a população americana, os 

alimentos mais envolvidos com a fortificação de cálcio são bebidas, cereais matinais, 

pães, como também bebidas à base de soja, massas, biscoitos, margarinas, xarope de 

chocolate, refrigerantes, águas engarrafadas para esportistas e os produtos derivados de 

grãos de cereais em geral (NEWMARK; HEANEY; LACHANCE, 2004; OLSON et al., 

2009). 

Nos Estados Unidos, o enriquecimento de produtos derivados de cereais é 

praticado há mais de 60 anos, sendo regulamentado pelo Code of Federal Regulations 

que recomenda a adição opcional de cálcio na farinha de trigo e pães em concentrações 

de até 213,3 mg e 133,3 mg de cálcio/100g produto, respectivamente, quando esses 

produtos são enriquecidos com os cinco nutrientes obrigatórios (tiamina, riboflavina, 

niacina, ferro e ácido fólico). Nesse país, um alimento pode ser rotulado como uma boa 

fonte de cálcio, se oferecer pelo menos 10% da RDA desse mineral, que é de 1000 

mg/dia e para ser rotulado como uma excelente fonte de cálcio deverá oferecer pelo 

menos 20% dessa recomendação (NEWMARK; HEANEY; LACHANCE, 2004; 

PRINSEN; ULERICH, 2004). No Reino Unido, a farinha de trigo deve conter 98 mg 

cálcio/100 g produto, valor correspondente a 14% da ingestão diária desse mineral (700 

mg/dia) para adultos com mais de 50 anos de idade (FESKANICH et al., 1997).  

Com relação às políticas de fortificação de alimentos com cálcio, em 11 países 

na América Latina, o enriquecimento da farinha de trigo é obrigatório e em oito é 

opcional. Além da farinha de trigo, outros alimentos apresentam regulamentações 

opcionais de fortificação, tais como os cereais matinais, alimentos infantis, macarrão e 

noodles, margarina e óleos. Nesses países, a concentração de cálcio adicionado à farinha 

de trigo variou de 1,1 a 2,2 mg/kg de farinha (RAFFERTY; WALTERS; HEANEY, 

2007). 



33 

 

No Brasil, a legislação classifica um alimento fortificado como sendo aquele em 

que é permitido o enriquecimento ou fortificação desde que 100 mL ou 100 g do 

produto, pronto para consumo, forneçam no mínimo 15% da Ingestão Diária 

Recomendada (IDR) de referência, no caso de líquidos, e 30% da IDR de referência, no 

caso de sólidos. Podendo ser considerado fortificado/enriquecido e declarado no rótulo 

“alto teor” ou “rico” (BRASIL, 1998). No entanto, ainda não foram estabelecidas 

políticas públicas voltadas para fortificação com cálcio nesse país. Por outro lado, a 

indústria alimentícia, especialmente a de laticínios, tem lançado no mercado alguns 

produtos (leite fluido UHT, leite em pó, iogurtes, bebidas lácteas, entre outros) 

enriquecidos com cálcio, que fornecem até 100 % da IDR para adultos saudáveis, em 

duas porções diárias. 

Diversos estudos vêm confirmando a utilização de pães como ótimos veículos 

para o enriquecimento com minerais, especialmente cálcio. Esses alimentos são 

amplamente consumidos por indivíduos de diferentes grupos sociais, representando uma 

das principais fontes calóricas da dieta de muitos países (KAJISHIMA; PUMAR; 

GERMANI, 2003; NABESHIMA et al, 2005). Ainda vale ressaltar que a farinha de 

trigo, principal ingrediente na produção de pães apresenta deficiência em aminoácidos 

essenciais e não é visto como alimento fonte de cálcio. 

O leite e seus derivados, como o soro de leite e suas frações são as fontes 

preferidas de cálcio, devido ao elevado teor desse mineral, como também pela ótima 

biodisponibilidade desse mineral nesses tipos de alimentos. O soro de leite em pó tem 

sido recomendado como substituto do leite em pó nas formulações de pães, quando 

utilizado como fonte de enriquecimento em pães de forma são verificados incrementos 

nos teores de cálcio e proteínas de alto valor biológico, além de melhorias sensoriais, no 

sabor e cor da crosta desses produtos (LIMA et al, 2009; AZEVEDO et al., 2011). 

Estudo conduzido por Lima et al. (2009) verificaram que a adição de 10% desse 

ingrediente lácteo, resultou em um produto final com 90 mg de cálcio/100 g de pão, 

equivalente a 15% da Ingestão Diária Recomendada (IDR) recomendada para crianças 

de até seis anos de idade. 

Dentre os sais de cálcio utilizados na fortificação, os mais indicados são os sais 

orgânicos, devido a sua solubilidade, e por consequência, melhor absorção pelo 

organismo. Quanto maior a solubilidade de um sal de cálcio maior a sua disponibilidade 

(CASÉ et al., 2005). Estudos têm comprovado a alta biodisponibilidade do cálcio 

derivada de sais, especialmente o carbonato de cálcio (RANHOTRA et al., 2000). 
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O CaCO3 apresenta a maior porcentagem de cálcio (40%) dentre os outros tipos 

de sais, como citrato, lactato e gluconato que fornecem 21%, 14% e 9,3% de cálcio, 

respectivamente (FISHBEIN, 2004). Para fortificação de farinha de trigo e produtos de 

cereais o carbonato de cálcio, fosfato de cálcio e sulfato de cálcio são os mais utilizados. 

Kajishima; Pumar; Germani (2003) adicionaram 3,44 g, 2,00 g e 2,72 g de sulfato de 

cálcio, carbonato e fosfato de cálcio, respectivamente, a cada 74g de farinha de trigo de 

modo que obteve produtos que atenderam a 100% da Ingestão Diária Recomendada 

(800 mg) para adultos em 100 g de pão. Martin et al. (2002) verificaram a 

biodisponibilidade de três diferentes sais de cálcio (carbonato, lactato e sulfato de 

cálcio) em mulheres saudáveis na pré-menopausa, utilizando os pães como veículo para 

fortificação com esses sais de cálcio. No grupo estudado, o carbonato e o sulfato de 

cálcio foram as fontes que apresentaram maior biodisponibilidade em pão branco.  

 

2.6 PÃO DE FORMA 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda um consumo per capita 

anual de pães de 60 Kg, enquanto a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO) estabelece como ideal 50 Kg.  

No Brasil, em 2009, o consumo per capita anual era de 34,09 Kg, inferior ao da 

Argentina e Chile, que foram em torno de 82,5 Kg e 98 Kg, respectivamente (ABIP, 

2009). 

A legislação brasileira (BRASIL, 2000) define pão como sendo um produto 

obtido pela cocção, em condições tecnologicamente adequadas, de uma massa 

fermentada ou não, preparada com farinha de trigo e/ou outras farinhas que contenham 

naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas e água, 

podendo conter outros ingredientes. Dentre as inúmeras variedades de pães disponíveis 

hoje no mercado brasileiro, o pão de forma se destaca pela praticidade e pela grande 

variedade de formulações. Segundo a legislação referida anteriormente, pão de forma é 

o produto obtido pela cocção da massa em formas, apresentando miolo elástico e 

homogêneo, com poros finos e casca fina e macia. 

O pão de forma está entre os nove principais tipos de produtos de panificação 

mais consumidos no Brasil, sendo mencionado por 31,9% da população (ABIP, 2009).  

A qualidade do pão de forma pode ser avaliada mediante análises físico-

químicas (volume específico, pH, acidez, umidade, entre outros) e sensoriais. Um pão 
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de forma de boa qualidade deve apresentar miolo consistente, cavidades irregulares, 

textura macia e aveludada, sedosa e elástica.  

O volume específico é uma das medidas mais importantes para avaliar a 

qualidade do pão (MONDAL; DATTA, 2008). Essa característica pode ser influenciada 

pela quantidade e qualidade da farinha de trigo, incorporação de aditivos (oxidantes, 

redutores, enzimas, hidrocolóides e emulsificantes) à massa e pelo tempo de 

fermentação, entre outros (MEZAIZE et al., 2009). Sua determinação, geralmente é 

realizada pelo método de deslocamento de sementes, depois que o pão de forma é 

pesado; e o resultado é calculado pela relação entre o volume e o peso da amostra, 

sendo expresso em cm
3
/g. Este método possui a desvantagem de não ser preciso, no 

entanto, devido a sua simples aplicação, pode ser utilizado como um controle de rotina 

na indústria de panificação (CECCHI, 2003; YI; KERR, 2009). A literatura menciona 

um volume igual a 6 cm
3
/g como o ideal para pães de forma (KIM; STEEL; CHANG, 

2005), no entanto valores variando de 4,01 a 4,66 cm
3
/g foram verificados em outros 

estudos (BÁRCENAS; ROSELL, 2005; COLLAR; BOLLAÍN; ANGIOLONI, 2005; 

CONTO et al., 2012). 

Alterações no volume específico estão relacionadas à quantidade de gás 

produzido durante a fermentação e à capacidade de retenção de gás pela massa. O baixo 

volume específico está associado ao alto teor de umidade e de fibras, falhas no 

batimento e cocção, pouca aeração, difícil mastigação e sabor impróprio (ESTELLER; 

LANNES, 2005; YI; KERR, 2009) e o volume excessivo está relacionado com longo 

tempo de fermentação e incorporação de aditivos a massa (KENNY et al., 2000). 

Outros parâmetros físico-químicos de grande importância para o pão são pH e 

acidez, estando relacionados com os tipos e as concentrações das culturas de micro-

organismos responsáveis pela fermentação, teor de resíduo mineral fixo (RMF) da 

farinha, tempo e temperatura de fermentação, além da concentração de sal na massa 

(ROBERT et al., 2006). Os valores de pH considerados adequados para pães variam de 

5,3 a 6,2 (MARTINEZ-ANAYA; BARBER; ESTEVE, 1994), condições desfavoráveis 

ao desenvolvimento da levedura Saccharomyces cerevisiae, que cresce melhor em 

meios com pH ótimo em torno de 5,0 (PLESSAS et al., 2011).  

A acidez da massa do pão pode ser provocada pelas bactérias láticas endógenas 

da farinha de trigo, adição de bactérias láticas e/ou levedura à massa e tempo excessivo 

de fermentação (VUYST; NEYSENS, 2005). Os micro-organismos que provocam a 

acidificação na massa do pão são os do gênero Lactobacillus, Saccharomyces, 
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Lactococcus, Pediococcus, Enterococcus e Cândida, atuando na fermentação da 

glicose, no crescimento da massa e na produção de ácidos (lático, acético, propiônico e 

butírico) e álcoois (PLESSAS et al., 2011). Quílez, Ruiz e Romero (2006) observaram 

melhoria na aceitação de pães fermentados somente por Saccharomyces cerevisae com 

a elevação no pH e redução na acidez. 

O teor de umidade dos pães exerce influência sobre volume, textura, 

retrogradação do amido e desnaturação das proteínas (GALLAGHER; GORMEY; 

ARENDT, 2003), determinado por métodos que consistem na remoção de água do 

produto por meio do aquecimento e calculado pela diferença de peso da amostra no 

início e no final do processo. A secagem da amostra em estufa, à temperatura de 105°C 

até a obtenção de peso constante é o método utilizado com maior freqüência (PRIMO-

MARTÍN et al., 2010), no entanto, métodos que utilizam forno à vácuo, a 75°C durante 

16 horas  também são muito utilizados (WANG; SUN, 2002). 

De 1978 a 2000, a umidade máxima estabelecida para pães era de 30% 

(BRASIL, 1978). A partir daí ela foi modificada para 38% (BRASIL, 2000), e em 2005 

esse padrão foi extinto da legislação brasileira (BRASIL, 2005), passando a ser 

priorizado os parâmetros sanitários que permitam prevenir e avaliar riscos a saúde da 

população ao invés de requisitos de qualidade. 

Vanin, Lucas e Trystram (2009) verificaram que os pães com baixo teor de 

umidade podem ser provenientes de uma massa com baixa quantidade de água, o que 

pode ser provocado devido à gelatinização incompleta do amido e desnaturação de 

proteínas ou estarem associados com tempo excessivo de assamento, resultando em 

pães com casca crocante e sensível a fratura, e miolo com aspecto quebradiço e poros de 

tamanho maior.  

A qualidade sensorial dos pães é outro ponto de bastante relevância, sendo 

comumente avaliado por meio de testes de aceitação, sendo considerados como a 

ferramenta mais aplicada, por fornecer dados sobre a percepção do produto pelo 

consumidor, permitindo observar variações quanto à idade, gênero, classe social e 

cultura, entre outros. Os atributos mais utilizados na avaliação de pães são aparência, 

textura, aroma e sabor (ABDULLAH, 2008). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas. A primeira consistiu na fortificação 

de pão de forma com cálcio, utilizando soro de leite em pó e carbonato de cálcio como 

fontes de fortificação desse mineral e avaliação dos efeitos da adição desses 

ingredientes sobre as características físico-químicas e sensoriais dos produtos obtidos. 

Na segunda etapa foi investigada a ingestão dietética de cálcio de um grupo de mulheres 

adultas e verificada a sua relação com os resultados de densitometria óssea nesse grupo. 

A aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde 

da UFPB, protocolo nº 0176/2011 (ANEXO A) foi obtida tanto para a realização do 

teste de aceitação sensorial dos pães de forma fortificados com cálcio (Estudo 1), como 

para a avaliação da ingestão dietética de cálcio (Estudo 2). Todos os participantes 

assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes da coleta dos dados 

(APÊNDICE A). 

 

3.1 ESTUDO 1: FORTIFICAÇÃO DOS PÃES DE FORMA COM CÁLCIO 

 

3.1.1 Ingredientes 

A farinha de trigo comercial usada para a elaboração dos pães foi adquirida na 

Bunge Alimentos S/A (Tatuí, SP, Brasil). O soro doce de leite em pó (10,6% de 

proteínas; 2% de umidade e 5,8% de cinzas) e o carbonato de cálcio (99,07 % de 

pureza) foram adquiridos nas empresas Alibra Ingredientes Ltda (Campinas, SP, Brasil) 

e F. Trajano Ingredientes Ltda (Paulista, PE, Brasil), respectivamente. Os demais 

ingredientes (açúcar, fermento biológico seco instantâneo, gordura vegetal hidrogenada 

e sal) foram obtidos em comércio local. 

 

3.1.2 Formulação e procedimentos para elaboração dos pães 

A formulação básica do pão de forma foi constituída por farinha de trigo (100 g), 

água (52 g/100g), sal (1,7 g/100g), fermento biológico seco instantâneo (1 g/100g), 

açúcar (4 g/100g) e gordura vegetal hidrogenada (3 g/100g).  

O soro de leite em pó (SLP) e o carbonato de cálcio (CaCO3) foram adicionados 

à formulação de acordo com o delineamento do tipo fatorial completo 2
2
 a fim de 

verificar os efeitos dessa adição sobre as características físico-químicas e sensoriais dos 



38 

 

produtos fortificados. As variáveis reais e codificadas e seus correspondentes níveis de 

adição estão descritos na Tabela 3. 

A produção dos pães de forma seguiu o procedimento de massa direta. Os 

ingredientes secos foram homogeneizados em um misturador do tipo espiral (Steel, ST-

005, São Paulo, Brasil), em velocidade lenta por 5 minutos e rápida por 10 minutos (até 

atingir o ponto de véu), sendo feita a adição gradual de água refrigerada a 

aproximadamente 10 ºC. Em seguida, a massa fresca que se encontrava com 

temperatura em torno de 24 ºC foi boleada, submetida a descanso de 10 minutos e 

dividida em unidades de 650 g. Após modelagem manual, porções individuais foram 

colocadas em formas (22 cm x 11 cm x 7 cm) previamente untadas com gordura vegetal 

hidrogenada e transportadas até a câmara de fermentação (Nova Ética, série 400D, São 

Paulo, Brasil), permanecendo por aproximadamente 1 hora e 40 minutos, a 35 ± 1 C. 

Ao final desse período, os pães foram assados em forno a gás (Turbo Progás, Caxias do 

Sul, RS, Brasil) por 20 minutos, a 200 °C e resfriados por três horas, sendo 

posteriormente fatiados, embalados em sacos plásticos de polietileno e armazenados à 

temperatura ambiente até a realização das análises. 

 

Tabela 3. Variáveis e níveis do delineamento fatorial 2
2
. 

Variáveis reais 

(g/100g) 

Variáveis 

codificadas 

Níveis das variáveis codificadas 

-1 0 1 

SLP
a
 x1 0 5 10 

CaCO3  x2 0 1 2 

aSLP= soro de leite em pó; CaCO3= carbonato de cálcio, em g/100g de farinha de trigo. 

 

3.1.3 Análises físico-químicas dos pães 

Com exceção do volume específico, todas as análises foram realizadas em 

triplicata. 

 

3.1.3.1 pH e Acidez total titulável (ATT) 

As amostras de miolo de pão (10 g) foram homogeneizadas com 90 mL de água 

destilada e submetidas às análises de pH e ATT. O pH foi determinado em 

potenciômetro (Quimis, 0400, São Paulo, Brasil), previamente calibrado e a acidez foi 

titulada com solução de NaOH 0,1 mol/L até pH final de 8,5 sendo expressa em mL de 

NaOH 0,1 mol/L (ROBERT et al., 2006).  
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3.1.3.2 Volume específico 

O volume específico dos pães foi determinado 24 horas após o processamento, 

pelo método 10-11 da AACC (2000a). Após pesagem em balança semi-analítica, o 

volume dos pães foi medido por deslocamento das sementes de painço, e o volume 

específico (cm
3
/g) foi calculado com base na razão entre o volume (cm

3
) e a massa dos 

pães (g). 

 

3.1.3.3 Conteúdo de umidade do miolo dos pães 

 As amostras foram preparadas de acordo com o método 62-05 da AACC 

(2000b). O conteúdo de umidade do miolo dos pães foi determinado de acordo com o 

método 44-15 da AACC (2000c).  

 

3.1.3.4 Atividade de água (Aa) 

A atividade de água no miolo dos pães foi determinada em equipamento 

AQUALAB (Series 3, Decagon, USA) (LABUZA et al., 1976). 

 

3.1.3.5 Teor de cálcio dos pães 

O teor de cálcio foi quantificado em espectrofotômetro de absorção atômica por 

chama (AAS 220 F, Varian Spectr, Ontário, Canadá), de acordo com os métodos da 

AOAC (2006). 

 

3.1.4 Avaliação Sensorial  

As formulações contendo teor mínimo de cálcio de 300 mg/100 g de pão foram 

submetidas ao teste de aceitação sensorial. As análises foram realizadas no Laboratório 

de Análise Sensorial do Departamento de Engenharia de Alimentos - DEA da 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB, em cabines individuais à temperatura de 22ºC 

sob luz branca. O teste foi conduzido 24 horas após a produção dos pães, com 54 

provadores não treinados recrutados entre alunos e funcionários do Centro de 

Tecnologia da UFPB. 

As amostras (um quarto de uma fatia de pão, incluindo miolo e casca) foram 

servidas de forma monádica em pratos brancos descartáveis numerados com três dígitos 

codificados aleatoriamente. A água mineral foi fornecida entre as amostras para limpeza 

do palato.  
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Durante as análises os provadores avaliaram os seguintes atributos: aparência do 

pão inteiro, aparência da fatia, cor da casca, cor do miolo, aroma, sabor, umidade e 

maciez do miolo, além da aceitação global, utilizando uma escala hedônica de 9 pontos, 

ancorados em 9 “gostei extremamente” e 1 “desgostei extremamente” (ANEXO B) 

(STONE; SIDEL, 1985). Os pães foram considerados aceitos quando obtiveram médias 

≥ 6 (“gostei ligeiramente”) (ROCHA; CARDOSO SANTIAGO, 2009).  

 

3.1.5 Análise Estatística 

A avaliação dos efeitos da adição de diferentes concentrações de soro de leite em 

pó (SLP) e carbonato de cálcio (CaCO3) sobre as características físico-químicas de pães 

de forma foi realizada usando o pacote estatístico STATISTICA 5.0
®

 (STATSOFT Inc., 

Tulsa, OK, USA, 2004). Os resultados foram avaliados através da Análise de Variância 

(ANOVA), teste F e R
2 

(coeficiente de determinação) ao nível de significância de p < 

0,05. Os modelos matemáticos de primeira ordem foram obtidos a partir da equação 1. 

Y=β0+β1.x1+β2.x2+β3.x1.x2                                                                        (1) 

Onde Y corresponde às variáveis dependentes: pH, acidez, volume específico, 

conteúdo de umidade, atividade de água e teor de cálcio; x1 e x2 representam as 

variáveis independentes: soro de leite em pó e carbonato de cálcio, respectivamente; β0, 

β1 , β2 e β3 equivalem às médias dos experimentos, coeficientes dos efeitos principais das 

variáveis x1 e x2 e aos coeficientes de interação entre as variáveis x1 e x2, 

respectivamente.  

Para o teste de aceitação sensorial dos pães de forma utilizou-se a ANOVA e 

teste de Tukey, ao nível de significância de p < 0,05.  

 

3.2 ESTUDO 2: AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DIETÉTICA DE CÁLCIO EM 

MULHERES ADULTAS 

 

3.2.1 Desenho do estudo e Sujeitos da Pesquisa 

Foi realizado um estudo do tipo transversal com amostra de conveniência, sendo 

incluídas 50 mulheres saudáveis com idade igual ou superior a 40 anos, selecionadas a 

partir de um grupo de praticantes de atividade física, coordenado por profissionais de 

educação física, em uma praça pública no município de João Pessoa, PB, Brasil. 

O recrutamento ocorreu no período de maio de 2011 a maio de 2012, sendo 

aplicado um questionário com levantamento de dados pessoais (nome completo, 
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endereço, telefone para contato, data de nascimento), socioeconômicos (atividade 

profissional, escolaridade, renda familiar), clínicos (distúrbio na tireoide, história 

familiar e presença de doenças ósseas), de estilo de vida (fuma, ingestão de bebida 

alcoólica, prática de atividade física), entre outros (APÊNDICE B). 

Os critérios de exclusão adotados foram: uso de suplementos de cálcio e/ou 

vitamina D, problemas de calcificação óssea, doença renal, distúrbios na tireóide, uso de 

medicamentos dos grupos tiazidas, esteróides ou outra medicação que pudesse afetar a 

massa óssea.  

 

3.2.2 Avaliação Dietética  

A avaliação dietética foi realizada por meio de Questionário Quantitativo de 

Frequência de Consumo Alimentar (QQFCA) e Recordatório Alimentar de 24 horas 

(R24h). Os dados obtidos nesses inquéritos foram analisados com o auxílio dos 

softwares Avanutri online
®
 versão 2.0 (CriaPix, Rio de Janeiro, Brasil) e Dietsys versão 

3.0 (BLOCK, 1988).  

O R24h (ANEXO C) foi aplicado em três dias não consecutivos, incluindo-se um 

dia do final de semana (YUNSHENG et al., 2009), a fim de obter a dieta habitual das 

voluntárias do estudo. Os inquéritos foram preenchidos mediante entrevistas pessoais, 

sendo solicitada às participantes informações detalhadas de todos os alimentos e bebidas 

consumidos nas 24 horas anteriores à entrevista, bem como a forma de preparo, a marca 

comercial dos alimentos industrializados, o horário e local das refeições, como também 

o tamanho das porções consumidas (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2010). Durante as 

entrevistas, foi apresentado um álbum de fotos com modelos de porções de alimentos e 

utensílios (MONTEIRO et al., 2010). 

A ingestão de energia, carboidratos, proteínas, lipídios, vitamina D, fósforo, 

magnésio, cálcio e cafeína foram obtidos a partir da média dos três recordatórios 

alimentares aplicados. Para as análises das necessidades nutricionais dos 

macronutrientes e micronutrientes foram adotadas as AMDR’s (Acceptable 

Macronutrient Distribuition Ranges) e as EAR’s (Estimated Average Requirements) das 

DRI’s (Dietary References Intakes), respectivamente (IOM, 2006; IOM, 2011). 

O QQFCA (ANEXO D) foi validado, a partir de três recordatórios de 24 horas 

aplicados em diferentes intervalos de tempo, para a população de mulheres do 

município de João Pessoa, PB, Brasil, sendo realizado em parceria com a Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo e o Programa de Pós-Graduação em 
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Ciências da Nutrição da UFPB (LIMA et al., 2007; LIMA et al., 2008). Esse inquérito 

informava o número de vezes que os alimentos e bebidas eram consumidos, a unidade 

de tempo (por dia, semana, mês ou o ano), o tipo de porção consumida (g ou mL) e o 

tamanho da porção de cada item alimentar (pequeno, médio, grande ou extra-grande). 

Modelos de porções de alimentos (pequeno, médio e grande) foram apresentados às 

participantes como o objetivo de minimizar os erros quanto ao tamanho das porções 

consumidas e possíveis deficiências de memória dos indivíduos entrevistados 

(MONTEIRO et al., 2010). 

As porções diárias dos alimentos pertencentes ao grupo de leite e derivados 

(leite integral, leite desnatado, iogurte e queijo), peixes e vegetais (couve e espinafre) 

foram obtidas a partir do QQFCA. Uma porção do grupo de leite e derivados 

correspondia a 200 mL de leite integral ou leite desnatado, 200 mL de iogurte ou 40 g 

de queijo; para carnes e peixes, 80g de carne vermelha e 100g de frango ou peixe e para 

vegetais, 80g de couve ou espinafre cozido (BRASIL, 2008; USDA, 2010). 

 

3.2.3 Avaliação da Densidade Mineral Óssea 

As medidas de Densidade Mineral Óssea (DMO) da coluna lombar (L2-L4) e do 

colo femoral foram determinadas por absorciometria de energia dupla de raios X 

(HOLOGIC QDR 2000, Discovery Ci, Hologic Inc., Bedford, MA, USA), sendo os 

resultados, expressos em g/cm
2
, classificados como normal, osteopenia ou osteoporose 

com base nos valores relativos ao T-score (adulto jovem 20 a 45 anos) (WHO, 2000). 

Essas medidas foram conduzidas em clínicas particulares no muicípio de João Pessoa, 

PB.  

 

3.2.4 Analise Estatística 

Os resultados referentes às características socioeconômicas da população 

estudada foram apresentados na forma de tabelas, usando a estatística descritiva 

(frequência absoluta, média, mediana e desvio-padrão). 

O método da adequação aparente (IOM, 2006) foi utilizado para avaliar se a 

ingestão de dietética de cálcio atingiu as necessidades das mulheres estudadas. Trata-se 

de uma abordagem estatística que compara a diferença entre a ingestão habitual e a 

EAR, considerando a variabilidade da necessidade e a variação intrapessoal referente 

aos dias de consumo analisados. O resultado foi expresso por meio de um escore z, que 

indica a probabilidade de adequação da dieta, ou seja, o grau de confiança que a 
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ingestão alcança as necessidades de um determinado indivíduo, conforme mostra a 

equação 2 a seguir: 

 

z= D/DPD=  ȳ ‒ EAR                                                                           (2) 

                   √Vnec + (V int/ n) 

Onde: 

ȳ = média de ingestão do nutriente pelo indivíduo referente aos dias de consumo 

analisado; 

EAR= estimativa da necessidade média do nutriente de acordo com idade e sexo 

Vnec= variância da necessidade = (dpnec)
2
= desvio-padrão da necessidade ao quadrado 

Vint = variância intrapessoal= (dpint)
2
= desvio-padrão intrapessoal ao quadrado 

n= número de dias do consumo alimentar do indivíduo analisados  

Para estimar a variabilidade da necessidade de cálcio, considerou-se um 

coeficiente de variação (CV) de 10%. A área do valor do escore z foi encontrada na 

tabela da distribuição normal, indicando a probabilidade da ingestão de cálcio estar 

adequada ao nível de p ≥ 0,70. 

A associação entre as variáveis nominais foi realizada utilizando o teste Qui-

quadrado (
2
). No estudo de correlação entre a ingestão de cálcio e a DMO das 

mulheres utilizou-se o coeficiente de correlação linear de Pearson.  

O software Statistical Package for the Social Sciences - SPSS, versão 17.0 para 

Windows (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos) foi utilizado para as análises estatísticas 

descritas. O nível de significância adotado foi α=5% (0,05).  
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 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos foram apresentados na forma de artigos científicos, sendo 

submetidos aos periódicos: LWT- Food Science and Technology e Cadernos de Saúde 

Pública com Qualis A2 e B2, respectivamente. 
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Abstract  

The aim of this study was to evaluate the effects of addition of the whey powder (WP) 

and calcium carbonate (CaCO3) on the physico-chemical and sensory characteristics of 

the white pan bread. The experiments were carried out according to a 2
2 

full factorial 

design. The pH, acidity, specific volume, moisture content, water activity and calcium 

content were evaluated. Subsequently, an acceptance test was applied, in order to assess 

the appearance of the loaf bread, the appearance of the slice, the color of the crust, the 

color of the crumb, aroma, flavor, moisture and softness of the crumb, besides the 

overall acceptance. The addition of CaCO3 caused pH increase and reduced the acidity 

of the breads, while WP promoted a decrease in the moisture content and water activity. 

When these two ingredients were combined, occurred pH decrease. Both increased the 

calcium content, which has varied from 31.9 mg to 723.3 mg/100g bread. Concerning to 

the sensory analysis, all the formulations tested were accepted with scores varying from 

6.72 to 8.07; however, the bread with addition of only calcium carbonate showed a 

lower acceptance, indicating that the addition of the two calcium sources was the best 

choice for the fortification of breads.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: fortification; calcium salt; dairy products; bakery products.  
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1. Introduction 

In Brazil, researches conducted with individuals of different age groups showed 

a low dietary calcium intake, especially in the adult population, which had an average 

intake of 400 mg/day (Lerner et al, 2000; Pinheiro et al, 2009; Priore et al, 2009), 

equivalent to 40% of the daily need of this nutrient (IOM, 2011). This problem was also 

observed among populations of other countries like the United States and Spain 

(Mangano et al, 2011; Bruyere et al, 2009). 

Insufficient calcium intake throughout the life primarily affects the bone health, 

contributing to the development of osteoporosis, generating significant economic 

impacts for the country. 

This deficiency can be prevented by adequate diet, in terms of quantity and 

variety of food sources of calcium. However, this practice has been hampered due to the 

changes in dietary habits of the population, especially those living in urban areas. In 

Brazil, it has been observed a tendency in the increase of soda consumption and reduced 

intake of dairy products (Levy, Claro, Mondini, Sichieri, & Monteiro, 2012). 

When the amount of calcium is not achieved through the diet, other alternatives 

are recommended such as food fortification and supplement use. In fortification, 

calcium is supplied in the food and not like a drug, as it occurs with supplements, which 

can cause adverse health effects such as nausea, diarrhea and constipation, among others 

(Fairweather-Tait and Teucher, 2002; Adu-Afarwuah et al ., 2008). 

Some of the foods that can be fortified with calcium include soy-based 

beverages, sodas, wheat flour, breakfast cereals, pasta and bakery products, among 

others. In these, the breads are considered great vehicles for fortification purposes, due 

to the large consumption by individuals from different age groups and social classes, 

around the world (Bakke & Vickers, 2007). 



61 

 

Among the food sources of calcium used in the fortification of breads, stand out 

milk and dairy products, with the whey powder being recommended to replace the milk 

powder, by offering economic advantages (Mallik & Kulkarni, 2010). The use of whey 

is also important from the environmental point of view, because it is a byproduct of the 

cheese industry, which has high potential pollutant (Jooyandeh, Minhas, & Amarjit 

Kaur, 2009). 

Considering that the maximum recommended concentration of whey powder (10 

g/100 g flour) in the formulation of white pan bread will not contribute to significant 

amounts of calcium (Lima et al., 2009), it is necessary its association to another source 

to obtain a bread rich in this mineral. An alternative is the addition of  calcium salts, 

being preferred the carbonate, for providing greater amount (40%) and better calcium 

bioavailability, besides presents little or no adverse effect on the quality of the final 

products (Ranhotra, Gelroth, & Leinen, 2000; Kajishima, Pumar, Germani, 2003). 

In this study, the aim was to fortify white pan bread with calcium, by using as 

sources of this mineral whey powder (WP) and calcium carbonate (CaCO3), as well as 

to assess the effects of this addition on the physico-chemical and sensory characteristics 

of the obtained products. 

2. Material and methods 

2.1. Material 

The commercial wheat flour (13% of moisture; 10.5% of proteins [N x 5.7] and 

358 s of Falling Number) from Bunge Alimentos S/A (Tatuí, SP, Brazil) was used in the 

elaboration of the white pan breads. 

The sweet whey powder (proteins [N x 6.25]: 10.6%; moisture: 2% and ashes: 

5.8%) and calcium carbonate (99.07% of purity) were purchased in the company’s 

Alibra Ingredientes Ltd. (Campinas, SP, Brazil) and F.Trajano Ingredientes Ltd. 
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(Paulista, PE, Brazil), respectively. The other ingredients (sugar, instant active dried 

yeast, hydrogenated vegetable fat and salt) were obtained in local market. 

2.2. Methods 

2.2.1. Formulation of the breads 

The basic formulation of the white pan bread was the following: wheat flour 

(100 g), water (52 g/100 g), salt (1.7 g/100 g), instant active dried yeast (1 g/100 g), 

sugar (4 g/100 g) and hydrogenated vegetable fat (3 g/100 g). Whey powder and 

calcium carbonate were added to the formulation according to full factorial 2
2 

design. 

The amounts added varied according to the levels shown in Table 1, including four 

factorial points and three repetitions in the central point, with a total of seven essays. 

2.2.2. Procedure for the elaboration of breads 

The production of the white pan bread followed the straight dough process. The 

dried ingredients were homogenized in an automatic spiral dough mixer (Steel, ST-005, 

SP, Brazil), at slow speed for 5 minutes and at fast speed for 10 minutes with 

subsequently gradual addition of cooled water at approximately 10 ºC, until the 

complete development of the gluten network (dough temperature 24 ºC). Portions of 

650 g of dough were left to rest, covered with plastic film, for 10 min, and then were 

manually molded. After this period, the individual portions were placed into forms (22 

cm x 11 cm x 7 cm) previously greased with hydrogenated vegetable fat and allowed to 

ferment for 1 hour and 40 minutes at 35 ± 1 C. The baking was conducted into gas 

oven (Turbo Progás, Caxias do Sul, RS, Brasil) at 200 º C during 20 min and then 

cooled (for approximately 3 h). The bread was sliced (around 1.5 cm thick), packaged in 

polyethylene bags and stored at room temperature (27 ± 2 ºC) until analyses. 

2.2.3. Physico-chemical analyses of the breads 

2.2.3.1. pH and total titrable acidity (TTA) 
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Bread crumb samples (10g) were homogenized with 90 mL of distilled water 

and submitted to the pH and TTA analyses. The pH were determined in pH meter 

(Quimis, 0400, SP, Brazil) and the TTA values were expressed as the amount (mL) of 

0.1 (mol/L) NaOH/10 g bread needed to achieve a final pH of 8.5 (Robert et al., 2006). 

The analyses were performed in triplicate. 

2.2.3.2 Specific Volume 

The specific volume of the breads was determined 24 hours after baking, by the 

method 10-11 of AACC (2000a). After weighing in a semi-analytical balance, the 

volume of the breads was measured by displacement of millet seeds, and the specific 

volume (cm
3
/g) was calculated based on the ratio between volume (cm

3
) and the dough 

of the breads (g). 

2.2.3.3 Moisture content of the bread crumb 

 The samples were prepared according to the method 62-05 of AACC (2000b). 

The moisture content of the bread crumb was determined by the method 44-15 of 

AACC (2000c), in triplicate.  

2.2.3.4 Water activity (aw) 

The water activity of the bread crumb was determined by the equipment 

AQUALAB (Series 3, Decagon, USA) (Labuza et al., 1976). The analyses were 

performed in triplicate. 

2.2.3.5 Calcium content of the breads 

The calcium content was quantified in spectrophotometer of flame atomic 

absorption (AAS 220 F, Varian Spectr, Ontario, Canada), according to the methods of 

AOAC (2006), in triplicate. 

2.2.4 Sensory analysis  
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Samples with minimum content of 300 mg of calcium/100 g of bread were 

submitted to sensory analysis with 54 untrained panelists (55.6% of female gender and 

44.4% of male gender), recruited among students, staff and professors of Federal 

University of Paraiba (UFPB). The acceptance test was conducted at the Laboratory of 

Sensory Analysis of UFPB, in individual booths (22 ºC) with white light and the 

samples (a quarter of a slice of bread, including crust and crumb, produced 24 hours 

before the test) were presented monadically, on white disposable plates with three digits 

numbers randomly coded. Mineral water was provided for cleansing the palate between 

the samples. 

During the analysis the panelists assessed the following attributes of the white 

pan breads: appearance of the loaf bread, appearance of the slice, color of crust, color of 

crumb, aroma, flavor, moisture and softness of the crumb, besides the overall 

acceptance. A hedonic scale of 9 points (9 “liked extremely” and 1 “disliked 

extremely”) was used to assess the samples (Stone & Sidel, 1985). The breads were 

considered accepted when they obtained averages ≥ 6 (“liked slightly”) (Rocha & 

Cardoso Santiago, 2009). 

The acceptance test was performed after approval from the Ethics Committee of 

the UFPB (protocol nº 0176/2011) and written consent was given by all volunteers. 

2.2.5 Statistical analysis 

The assessment of the effect of addition of different concentrations of whey 

powder (WP) and calcium carbonate (CaCO3) on the physico-chemical characteristics 

of white pan breads was performed by using the statistical package STATISTICA 5.0
®

 

(StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA, 2004). The results were evaluated through the Analysis 

of Variance (ANOVA), test F and R
2 

(coefficient of determination) at the significance 
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level of P < 0.05. The mathematical models of first order were obtained from the 

equation (1). 

Y=β0+β1.x1+β2.x2+β3.x1.x2                                                    (1) 

In which Y corresponds to the dependent variables: pH, TTA, specific volume, 

moisture content, water activity and calcium content; x1 and x2 represent the 

independent variables: whey powder and calcium carbonate, respectively; β0 

corresponds to the trials averages, β1 e β2 to the coefficients of the main effects of the 

variables. For the test of sensory acceptance of the white pan bread, ANOVA and 

Tukey’s test at the significance level of P < 0.05 were used.  

3. Results and Discussion 

The results regarding physico-chemical analyses of the white pan bread are 

presented in Table 2. 

3.1 pH and Total Titratable Acidity (TTA)  

The pH and TTA values of the breads have varied, respectively, from 5.20 to 

7.53 and from 0.60 to 4.60 mL (0.1 mol/L) NaOH/10g bread (Table 2).  

The breads added only with whey powder showed pH around 5.0, favorable 

condition for the development of the yeast Saccharomyces cerevisiae, the main 

microorganism used in the fermentation of breads (Serrano, Bernal, Simon, & Ariño, 

2004; Plessas et al., 2011). The addition of this ingredient had no significant effect on 

pH and acidity of the breads. 

The addition of calcium carbonate (2 g CaCO3/100 g of flour) increased the pH 

and the acidity of breads was decreased, resulting in the values 7.53 and 0.6 mL (0.1 

mol/L) NaOH/10g bread, respectively (Table 2). Salinas, Zuleta, Ronayne, and Puppo 

(2012) also observed an increase in the pH of the dough after the addition of calcium 

carbonate. According to Lang, Dibble and Murphy (2009), this increase in the pH 
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negatively affects the sensory characteristics of the bread. When this ingredient was 

associated with whey powder, occurred a significant reduction in pH. 

The mathematical models and the response surface obtained from experimental 

data for pH and TTA are presented in Table 3, Figures 1a and 1b, respectively. The 

statistically significant parameters (P<0.05) are in bold face.  

3.2 Specific Volume  

The values for the specific volume of the breads ranged from 3.59 to 4.76 cm
3
/g 

(Table 2). No significant effect was observed (P <0.05) when the sources of calcium 

were tested, within the studied levels (Table 3). These results agree with those obtained 

by Kajishima et al. (2003) and Erdogdu-Arnoczky, Czuchajowska and Pomeranz 

(1996), who found no significant effect (P <0.05) in the specific volume of the bread 

due to the addition of calcium carbonate (2.7 g/100 g flour) and whey powder (4 g/100 

g flour), respectively. 

In different types of white pan breads were reported specific volume values 

ranging from 4.01 to 4.66 cm
3
/g (Bárcenas & Rosell, 2005; Visentín et al., 2009; Conto, 

Oliveira, Martin, Chang, & Steel, 2012). In this research, only the breads of the assays 3 

and 4, both containing 2g calcium carbonate/100g flour, showed values below 4.0 

cm
3
/g, a condition that can negatively affect the sensory acceptability of the breads. 

3.3 Moisture content and water activity of the crumb of the breads 

The moisture content of the breads ranged from 32 to 35 g/100g bread, while the 

water activity was around 0.95 (Table 2), no significant effect on these variables were 

observed (P <0.05) due to the addition of calcium carbonate. 

Concerning to the whey powder, reductions in the moisture and water activity 

were observed, which was not expected, considering that results of other researchers 
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suggest greater water retention in the bread due to the use of this ingredient (Erdogdu-

Arnoczky et al., 1996; Kadharmestan, Baik and Czuchajowska, 1998). 

Despite the importance that moisture and water activity have on the sensory 

quality of the bread, were not found in the literature reports about recommendations of 

maximum and minimum desirable limits. Recommendations for maximum levels of 

moisture were observed only in the legislation of some countries in order to control the 

development of fungi during the storage (Kulp, Ponte Jr., D’Appolonia, 1981; 

ANVISA, 2000). 

In white pan breads, the values reported in the literature ranged from 31 to 38.2 

g/100 g bread and from 0.95 to 0.96, respectively (Curic et al., 2008; Conto et al., 2012; 

Wang; Choi; Kerr, 2004). Mathematical models for these variables and the response 

surface for the water activity are shown in Table 3 and Figure 2, respectively. 

3.4 Calcium content of the breads  

The calcium content of the breads ranged from 31.9 to 723.3 mg/100g bread. 

The formulation of the assay 4 presented sufficient quantity of calcium (Table 2) to 

supply up to 70% of the daily intake of this mineral for healthy adults (ANVISA, 2005). 

The bread only added with whey powder showed a significant increase in the 

calcium content, although the increase obtained was not enough to allow the claim of 

"calcium source product" (at least 150 mg/100 g product). The addition of calcium 

carbonate also resulted in significant increase in the calcium content (> 300 mg/100 g 

bread), which allowed the claim of "calcium rich product" (ANVISA, 1998). However, 

the combination of the two ingredients tested had no significant effect on this variable 

(Table 3). 

The mathematical model and a response surface for the calcium content, 

obtained from the experimental data are shown in Table 3 and Figure 3, respectively. 
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The fortification of wheat flour and breads with calcium occurs in some 

countries. In the United States, it is recommended the addition of up to 133.3 mg of 

calcium/100 g bread (Newmark, Heaney, & Lachance, 2004) and in the United 

Kingdom, the wheat flour should contain 98 mg of calcium/100 g (Feskanich, Willett, 

Stampfer, & Colditz, 1997; Department of Health, 1998). In Brazil, this initiative was 

not established by the government agencies yet.  

In other researches were reported the fortification of breads with calcium. 

Ziadeh et al. (2005) recommended the increase of calcium content up to 509 mg/100 g 

bread. Kajishima et al. (2003) have fortified french bread with 2.7 g of calcium 

carbonate/100 g flour, obtaining calcium content of 800 mg/100 g of the product. 

Ranhotra et al. (2000) have fortified wheat flour with whey powder and calcium 

carbonate up to the concentration of 924 mg calcium/100 g flour. Martin, Weaver, 

Heaney, Packard, & Smith (2002) added calcium carbonate in white breads, obtaining 

600 mg calcium/100 g bread. In the last two studies it was also evaluated the 

bioavailability of the calcium sources tested, being observed that the calcium carbonate 

was as bioavailable as the calcium from the milk.  

3.5 Sensory Analysis  

The results of the acceptance test performed with three formulations of white 

pan breads fortified with calcium are described in Table 4.  

All formulations tested were accepted, with average scores ranging from 6.72 

was the 8.07 (Table 4). 

The addition of calcium carbonate at a concentration of 2 g/100 g flour, 

damaged significantly the appearance of the loaf bread and the slice of it, which was 

expected, considering that these products had the lowest values of specific volume (E3: 

3.59; E4: 3.68). Another characteristic affected was the crumb color, even when the 
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ingredient was associated with whey powder. Regarding the crust color, there was no 

difference among the samples (P> 0.05). 

The combination of ingredients tested in this study resulted in improvement on 

acceptance of the breads considering the aroma, flavor, crumb moisture and softness 

attributes, besides overall acceptance. This fact contributed for the acceptance to the 

products containing maximum (2g/100g flour) and minimum (1g/100g flour) levels of 

calcium carbonate, a result that was not expected. According to Ziadeh et al. (2005), the 

addition of 2 g calcium carbonate/100 g bread can be noticed sensorially, while the 

decrease of this concentration to 1.25 g/100 g makes the product similar to a control 

bread, without the addition of this ingredient. Probably, the association of whey powder 

with the calcium carbonate contributed to this result, because it has been shown that the 

use of whey powder in breads improves the sensory characteristics such as flavor and 

aroma (Al-Eid, Al-Neshawy and Al-Shaikh Ahmad, 1999). 

Therefore, the bread with better acceptance was the one obtained by the 

association of whey powder with calcium carbonate in the lower concentrations tested 

for both ingredients, followed by the bread containing these two ingredients, however, 

at higher concentrations. The bread only added of calcium carbonate had the lowest 

acceptance. 

4. Conclusions 

The fortification of white pan bread with calcium carbonate and whey powder, 

within the ranges studied, resulted in a calcium rich product, with levels above 300 mg 

calcium/100 g bread, supplying up to 70% of the daily intake for healthy adults. The 

mainly effects of the calcium carbonate addition on the physico-chemical characteristics 

of the breads were the increase in the pH, decrease in the TTA and rise in the calcium 

content. Concerning to the whey powder, the mainly effects were reduction in the 
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moisture and water activity, as well as increase in the calcium content. Except for the 

pH, the association of these two ingredients did not promote a significant effect on the 

variables evaluated. Regarding the sensory analysis, all the evaluated formulations were 

accepted, however, the formulation only added with calcium carbonate had the lowest 

acceptance when compared to those ones added with whey powder and calcium 

carbonate. 
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Table 1. Variables and levels of the full factorial 2
2 
design. 

Real variables (g/100g) Coded variables 
Levels of the coded variables 

-1 0 1 

WP
a
 x1 0 5 10 

CaCO3  x2 0 1 2 
aWP= whey powder; CaCO3= calcium carbonate, in g/100g flour. 

 

 

 
Table 2. Effect of addition of whey powder (WP) and calcium carbonate (CaCO3) on the physico-chemical 

characteristics (pH, TTA, specific volume, moisture, water activity and calcium content) of white pan breads. 

Assay 

Coded 

Variables
a
 

Real Variables
b
 

pH
c
 TTA

c
 

Specifi

c 

volume 

(cm
3
/g) 

Moisture
c 

(g/100 g) 

Water 

activity
c 

 

Calcium
c 

(mg/100 g) 

x1 x2 WP CaCO3 

1 -1 -1 0 0 5.20±0.01 4.2±0.06 4.26 34.98±0.07 0.95±0.00 31.9±0.01 

2 +1 -1 10 0 5.48±0.01 4.6±0.06 4.40 32.06±0.22 0.93±0.00 95.8±0.16 

3 -1 +1 0 2 7.53±0.01 0.6±0.12 3.59 34.01±0.03 0.95±0.00 653.8±0.91 

4 +1 +1 10 2 7.27±0.01 1.3±0.00 3.68 32.11±0.05 0.94±0.00 723.3±0.85 

5 0 0 5 1 6.91±0.00 1.9±0.00 4.34 34.71±0.00 0.95±0.00 345.6±0.00 

6 0 0 5 1 6.93±0.00 1.5±0.00 4.72 35.1±0.00 0.95±0.00 341.5±0.00 

7 0 0 5 1 6.94±0.00 1.5±0.00 4.76 34.72±0.00 0.95±0.00 340.4±0.00 

aFull factorial 2n  design and triplicate in the central  point (0), in which n = number of independent variables, x1 =  whey powder and  x2 = calcium 

carbonate. bWhey powder (WP); Calcium carbonate (CaCO3).
c ml 0.1 (mol/l) NaOH/10 g bread. 

The results represent the averages of triplicate of determinations ± standard deviation. 

 
 

 

 
Table 3. Coded mathematical models for the evaluated responses.  
Parameters Coded mathematical modelsa 

pH = (6.61 ± 0.006) + (0.005WP ± 0.008) + (1.03 CaCO3 ± 0.008) – (0.135 WP.CaCO3 ± 0.008) 

(R2 = 0.89; Fcalc/Ftab = 2.34; P ≤ 0.05) 

TTA (mL of 0.1 mol/L 

NaOH) = 

(2.23 ± 0.09) + (0.28WP ± 0.12) – (1.73CaCO3 ± 0.12) + (0.08 WP.CaCO3 ± 0.12) 

(R2 = 0.86; Fcalc/Ftab = 1.79; P ≤ 0.05) 

Specific volume = (4.25 ± 0.09) + (0.06WP ± 0.12) – (0,35CaCO3 ± 0.12) – (0.01 WP.CaCO3  ± 0.12) 

(R2 = 0.39; Fcalc/Ftab = 0.10; P ≤ 0.05) 

Moisture (%) = (33.96 ± 0.08) – (1.21WP ± 0.11) – (0.23 CaCO3 ± 0.11) + (0.26 WP.CaCO3 ± 0.11) 

(R2= 0.60; Fcalc/Ftab = 0.43; P ≤ 0.05) 

Water activity = (0.94 ± 0.0006) – (0.0075WP ± 0.0008) – (0.0015CaCO3 ± 0.0008) + (0.003WP.CaCO3 ± 

0.0008) 

(R2= 0.86; Fcalc/Ftab = 1.9; P ≤ 0.05) 

Calcium (mg/100 g bread) 

= 

(361.76  ± 1.04) + (33.34WP ± 1.37) + (312.4CaCO3  ± 1.37) + (1.39WP.CaCO3 ± 1.37) 

(R2= 0.99; Fcalc/Ftab= 57.7; P ≤ 0.05) 
aWP = coded value (-1 to +1 ) of the amounts of whey powder; CaCO3 = coded value (-1 to +1 ) of the amounts of calcium 
carbonate; R2 = determination coefficient; Fcalc = calculated F; Ftab = tabled F. 
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Table 4. Average scores of the sensory acceptance test of white pan breads. 

Attributes E3
a
 E4 E5 

Appearance of the loaf bread  7.15
b
 ±1.10 7.19

b 
±1.30 7.76

a 
±0.85 

Appearance of the slice 7.11
b
 ±1.14 7.15

b 
±1.23 7.81

a 
±0.93 

Color of the crust 7.43
a
 ±0.84 7.48

a 
±1.33 7.61

a 
±1.05 

Color of the crumb 7.26
b
 ±1.01 7.46

b 
±1.18 8.07

a 
±0.97 

Aroma 6.89
b
 ±1.21 7.52

a 
±1.26 7.74

a 
±1.03 

Flavor 6.83
b
 ±1.13 7.63

a 
±1.34 7.46

a 
±1.16 

Moisture of the crumb 6.72
b
 ±1.04 7.57

a 
±1.37 7.19

a 
±1.30 

Softness of the crumb 6.76
b
 ±1.21 7.54

a 
±1.53 7.28

a 
±1.28 

Overall acceptance 6.94
b
 ±0.98 7.59

a 
±1.00 7.54

a 
±0.95 

Average ± standard deviation of the analyses performed with 54 untrained panelists. aE3, E4 and E5= experiments 3(2% CaCO3), 4 

(10 % WP + 2 % CaCO3) and 5 (5 % WP + 1 % CaCO3). Averages followed by identical letters do not differ statistically (P<0.05) 
by Tukey’s Test. 

 

 

  

Fig. 1. Response surfaces for pH (a) and TTA (b) according to the addition of whey powder 

(WP) and calcium carbonate (CaCO3) to the breads. 

 

 

 

Fig. 2. Response surface for water activity according to the addition of whey powder (WP) and 

calcium carbonate (CaCO3) to the breads.  

b) a) 
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Fig. 3. Response surface for the calcium content according to the addition of whey 

powder (WP) and calcium carbonate (CaCO3) to the breads.  
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INGESTÃO DIETÉTICA DE CÁLCIO EM MULHERES ADULTAS E SUA 
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Dietary intake of calcium in adult women and their relationship with bone mineral 

density 
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density 
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Resumo  

O objetivo do estudo foi avaliar a ingestão dietética de cálcio em mulheres adultas 

(n=50) com idade ≥ 40 anos e verificar a sua relação com a Densidade Mineral Óssea 

(DMO). A ingestão habitual de cálcio e o consumo de alimentos fontes de cálcio foram 

avaliados por meio de três recordatórios de 24 horas e questionário de freqüência 

alimentar, respectivamente. A DMO da coluna e do fêmur foi determinada por 

absorciometria de energia dupla de raios X. O método da adequação aparente avaliou as 

necessidades individuais de ingestão de cálcio e o teste qui-quadrado verificou as 

associações de DMO e idade e DMO e ingestão de cálcio. A ingestão dietética de cálcio 

foi, em média, 854,89 ± 697,30 mg/dia, abaixo do recomendado para o grupo >50 anos 

de idade e o percentual de adequação aparente foi <50%, dentro das faixas de idade e 

renda estudados. A presença de osteopenia/osteoporose foi encontrada em 60 % das 

participantes, sendo associada com a idade. Os resultados dessa pesquisa demonstraram 

a importância da adoção de uma dieta balanceada em cálcio ao longo da vida para uma 

boa saúde óssea. 

Palavras-chave: consumo de cálcio; mulheres climatéricas; saúde óssea 

 

Abstract  

The aim of the study was to evaluate dietary calcium intake in adult women (n = 50) 

aged ≥ 40 years and verify their relationship with the Bone Mineral Density (BMD). 

The habitual calcium intake and the consumption of food sources of calcium were 

assessed through three 24-hour recalls and food frequency questionnaire, respectively. 

The BMD of the spine and femur was determined by dual energy absorptiometry X-ray. 

The method of the apparent adequacy evaluated individual needs of calcium intake and 

the chi-square test verified associations between BMD and age, BMD and calcium 

intake. The average dietary calcium intake was 854.89 ± 697.30 mg/day, lower than 

recommended for the group >50 years of age and the percentage of apparent adequacy 

was < 50%, within of the age group and income studied. The presence of 

osteopenia/osteoporosis was found in 60% of participants, and is associated with age. 
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The results of this study demonstrated the importance of maintaining a balanced diet in 

calcium throughout life for good bone health. 

Keywords: calcium intake; menopausal women; bone health. 

 

Resumen 

El objetivo del estudio fue evaluar la ingesta de calcio en la dieta en mujeres adultas 

(n=50) de edad ≥40 años y comprobar su relación con la densidad mineral ósea (DMO). 

La ingesta habitual y el consumo de alimentos fuentes de cálcio fueron evaluadas por 

tres recordatorios y un cuestionario de frecuencia alimentaria, respectivamente. La 

DMO de la spina y fémur se determinó mediante la absorciometría dual de rayos X de 

energia. El método de la adecuación aparente evaluó las necesidades individuales de la 

ingesta de calcio y el test de chi-cuadrado encontró las asociaciones entre la DMO y la 

edad y el consumo de calcio. La ingesta media de calcio en la dieta fue 854,89±697,30 

mg/día, inferior a la recomendada por el grupo de >50 años de edad y el porcentaje de 

adecuación aparente fue <50%, dentro de cada edad y los ingresos estudiados. La 

presencia de osteopenia/osteoporosis se encontró en 60% de los participantes, y se 

asoción con la edad. Los resultados demuestran la importancia de la adopción de una 

dieta balanceada en calcio durante toda la vida para la buena salud ósea. 

Palabras clave: la ingesta de calcio, las mujeres menopáusicas, la salud ósea 

 

Introdução 

No Brasil, estudos sobre consumo alimentar revelaram que a ingestão dietética 

de cálcio em mulheres adultas variou de 400 mg a 625 mg/dia, valores equivalentes a 40 

% e 62 % do recomendado, respectivamente
1,2,3

. Essa inadequação também foi 

verificada em outros países como Estados Unidos e Espanha, sendo observadas médias 

de ingestão de cálcio de 670 mg e 916 mg/dia, respectivamente, em mulheres adultas
4,5

. 

A deficiência de cálcio ao longo da vida afeta a saúde óssea, contribuindo para o 

desenvolvimento da osteoporose, doença crônica multifatorial, que tem gerado impactos 

econômicos significativos para o país.  

A ingestão adequada de cálcio deve ser alcançada, preferencialmente, por meio 

de uma dieta balanceada, em termos de quantidade e variedade de alimentos fontes de 

cálcio. No entanto, essa prática tem sido dificultada devido às mudanças nos hábitos 

alimentares das populações, especialmente naquelas que residem em áreas urbanas. No 
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Brasil, tem se observado uma tendência no aumento do consumo de refrigerantes e 

redução na ingestão de leite e derivados
6
. 

A avaliação dietética, seja de forma qualitativa ou quantitativa, é fundamental 

para se verificar a relação de causalidade entre dieta e doença
7
. Portanto, o 

conhecimento da dieta habitual em relação ao cálcio é essencial para se estabelecer 

medidas que visem à prevenção da osteoporose. 

Quando os dados dietéticos revelam baixa ingestão de cálcio, mudanças no 

comportamento alimentar e estilo de vida são recomendados, tais como reeducação 

alimentar, prática de atividade física, combate ao fumo, exposição ao sol em horários 

adequados, entre outros. Por outro lado, quando se verifica adequação dietética de 

cálcio, não necessariamente implicará em boa saúde óssea, pois essa condição depende 

do consumo desse nutriente ao longo de toda a vida. Acredita-se que o pico de massa 

óssea, nas mulheres, se estabeleça por volta dos 40 anos de idade. Após esse período, é 

verificada uma perda de aproximadamente 0,3% a 0,5% em sua massa de osso cortical 

por ano, e após a menopausa, este ritmo acelera para 2% a 3% ao ano
8
.  

Desse modo, faz-se necessário o monitoramento periódico da saúde óssea, 

especialmente entre as mulheres com idade avançada e na menopausa, sendo a 

densitometria óssea o exame mais recomendado para o diagnóstico da osteoporose 

nesse grupo populacional. 

Nesse trabalho, o objetivo foi avaliar a ingestão dietética de cálcio em um grupo 

de mulheres adultas com idade de 40 anos ou mais, e verificar a sua relação com a 

Densidade Mineral Óssea (DMO). 

 

Materiais e Métodos 

Desenho do estudo e Sujeitos da Pesquisa 

Este estudo foi do tipo transversal com amostra de conveniência, sendo incluídas 

mulheres (n=50) com idade igual ou superior a 40 anos, selecionadas a partir de um 

grupo de praticantes de atividade física, coordenado por profissionais de educação 

física, em uma praça pública no município de João Pessoa, PB, Brasil. O recrutamento 

ocorreu no período de maio de 2011 a maio de 2012, sendo aplicado um questionário 

com levantamento de dados pessoais (nome completo, endereço, telefone para contato, 

data de nascimento), socioeconômicos (atividade profissional, escolaridade, renda 

familiar), clínicos (distúrbio na tireóide, história familiar e presença de doenças ósseas), 
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de estilo de vida (fuma, ingestão de bebida alcoólica, prática de atividade física), entre 

outros. 

Os critérios de exclusão adotados foram: uso de suplementos de cálcio e/ou 

vitamina D, problemas de calcificação óssea, doença renal, distúrbios na tireóide, uso de 

medicamentos dos grupos tiazidas, esteróides ou outra medicação que pudesse afetar a 

massa óssea.  

Avaliação Dietética  

A avaliação dietética foi realizada por meio de Recordatório Alimentar de 24 

horas (R24h) e Questionário de Freqüência Alimentar (QFA), previamente validado
9,10

, 

conforme descrito por Luna et al.
11

. Os dados obtidos nesses inquéritos foram 

analisados com o auxílio dos softwares Avanutri online
®
 versão 2.0 (CriaPix, Rio de 

Janeiro, Brasil) e Dietsys
12

 versão 3.0.  

A dieta habitual das mulheres foi avaliada aplicando-se três recordatórios 

alimentares (R24h) em dias não consecutivos, incluindo-se um dia do final de semana
13

. 

Os inquéritos foram preenchidos mediante entrevistas pessoais, sendo solicitada às 

participantes informações detalhadas de todos os alimentos e bebidas consumidos nas 

24 horas anteriores à entrevista, bem como a forma de preparo, a marca comercial dos 

alimentos industrializados, o horário e o local das refeições e o tamanho das porções 

consumidas. Durante as entrevistas, foi apresentado um álbum de fotos com modelos de 

porções de alimentos e utensílios
14

. 

A ingestão de energia, carboidratos, proteínas, lipídios, vitamina D, fósforo, 

magnésio, cálcio e cafeína foram obtidos a partir da média dos três recordatórios 

alimentares aplicados. Para as análises das necessidades nutricionais dos 

macronutrientes e micronutrientes foram adotadas as AMDR’s (Acceptable 

Macronutrient Distribuition Ranges) e as EAR’s (Estimated Average Requirements) das 

DRI’s (Dietary References Intakes), respectivamente
15,3

.  

As porções diárias dos alimentos pertencentes ao grupo de leite e derivados 

(leite integral, leite desnatado, iogurte e queijo), peixes e vegetais (couve e espinafre) 

foram obtidas a partir do QFA. Uma porção do grupo de leite e derivados correspondia 

a 200 ml de leite integral ou leite desnatado, 200 ml de iogurte ou 40 g de queijo; para 

carnes e peixes, 80g de carne vermelha e 100g de frango ou peixe e para vegetais, 80g 

de couve ou espinafre cozido
16,17

. 

Avaliação da Densidade Mineral Óssea (DMO) 
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As medidas de DMO da coluna lombar (L2-L4) e do colo femoral foram 

determinadas por absorciometria de energia dupla de raios X (HOLOGIC QDR 2000, 

Discovery Ci, Hologic Inc., Bedford, MA, USA), sendo os resultados, expressos em 

g/cm
2
, classificados em normal, osteopenia ou osteoporose com base nos valores 

relativos ao T-score (adulto jovem 20 a 45 anos)
18

. 

Analise Estatística 

Os resultados referentes às características socioeconômicas da população 

estudada foram apresentados na forma de tabelas, usando a estatística descritiva (média, 

desvio-padrão, freqüências relativa e absoluta). 

O método da adequação aparente
15

 foi utilizado para avaliar se a ingestão de 

dietética de cálcio atingiu as necessidades das mulheres estudadas. Trata-se de uma 

abordagem estatística que compara a diferença entre a ingestão habitual e a EAR, 

considerando a variabilidade da necessidade e a variação intrapessoal referente aos dias 

de consumo analisados. O resultado é dado por meio de um escore Z, que indica a 

probabilidade de adequação da dieta. Para estimar a variabilidade da necessidade de 

cálcio, considerou-se um coeficiente de variação (CV) de 10%. A área do valor do 

escore Z foi encontrada na tabela da distribuição normal, indicando a probabilidade da 

ingestão de cálcio estar adequada ao nível de p≥ 0,70. 

Para verificar a associação entre as variáveis nominais foi realizado o teste Qui-

quadrado (
2
). No estudo de correlação entre a ingestão de cálcio e a DMO das 

mulheres utilizou-se o coeficiente de correlação linear de Pearson. Esses testes foram 

avaliados com auxílio do software SPSS, versão 17.0 para Windows (SPSS Inc., 

Chicago, Estados Unidos). O nível de significância α adotado foi de 5%. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências 

da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, protocolo nº 0176/2011 e todas as 

participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes da 

coleta dos dados. 

 

Resultados 

Características gerais da população 

O grupo estudado foi constituído por 50 mulheres adultas, com idades, mínima e 

máxima, de 40 e 83 anos, respectivamente, e média de 55,16 ± 9,74 anos. Desse grupo, 

com renda familiar média de dois salários mínimos, 44% (n=22) concluiu o ensino 

superior (Tabela 1). 
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Com relação às características reprodutivas, a média de idade da menarca e da 

menopausa foram 13,32 ± 1,67 anos e 50,21 ± 2,93 anos, respectivamente. Das 50 

participantes, 64% (n=32) estavam na menopausa, há um tempo médio de 11,52 ± 8,37 

anos. Em 50% (n=25) do grupo foi verificado histórico familiar para doenças ósseas tais 

como osteopenia e osteoporose. 

Quanto ao estilo de vida, nenhuma voluntária revelou ser fumante, entretanto 

44% (n=22) afirmaram ingerir bebida alcoólica apenas uma vez por semana. Todas as 

mulheres praticavam a caminhada, no mínimo quatro vezes por semana, e algumas 

complementavam essa atividade com musculação e ginástica. 

Avaliação dietética 

A ingestão média de calorias do grupo estudado foi 2668,64 ± 1388,04 Kcal/dia. 

Com relação aos carboidratos, lipídios e proteínas foram observados valores médios de 

ingestão diária de 374,98 ± 195,81 g/dia, 80,74 ± 47,1 g/dia e 110,52 ± 58,9 g/dia, 

representando 56,6 %, 26,7 % e 16,7 % do total energético diário, respectivamente. 

Esses resultados estão situados dentro das faixas recomendadas pela AMDR
15

, 

entretanto 26% (n=13) do grupo avaliado apresentaram algum tipo de inadequação, 

predominando o baixo consumo de lipídios. 

Com relação à vitamina D e magnésio, os valores de ingestão observados (2,21 ± 

3,0 µg/dia e 230,64 ± 149,72 mg/dia, respectivamente) estavam abaixo do 

recomendado
3,15

, enquanto para o fósforo (1097,14 ± 782,64 mg/dia), ultrapassou a 

recomendação
15

 em 89,16 %.  

Para o cálcio, a média de ingestão dietética encontrada no grupo foi 854,89 ± 

697,30 mg/dia, estando abaixo do recomendado
3
 para o grupo com idade maior que 50 

anos.  

Na Tabela 2, estão descritas as médias de ingestão dietética de cálcio e o 

percentual de adequação aparente dos grupos divididos por estágio de vida e renda 

familiar. As maiores médias de ingestão de cálcio foram observadas para os grupos com 

mais de 60 anos e renda >3 até 5 salários-mínimos (992,59 ± 986,81 mg/dia e 926,60 ± 

1017,99 mg/dia, respectivamente). O percentual de adequação aparente para a ingestão 

de cálcio foi inferior a 50% em todos os grupos avaliados (Tabela 2).  

A relação cálcio/proteínas foi 7,7/1 e a razão cálcio/fósforo foi 1:1,3. O consumo 

diário de cafeína foi, em média, 124,34 ± 82,16 mg/dia. 

Consumo habitual de alimentos ricos em cálcio  
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A população estudada consumiu, em média, 1,35 porções de leite e derivados, 

valor abaixo do recomendado pelo Guia Alimentar para a População Brasileira
16

 

(Tabela 3). Nesse grupo, os alimentos com a maior freqüência de consumo (7 vezes por 

semana) foram leite e queijos, com destaque para o leite integral e o queijo tipo coalho 

(Tabela 4).  

Para os grupos de peixes e vegetais (Tabela 3) foi verificado consumo médio por 

porção de acordo com a recomendação
16,17

, porém com freqüência de consumo rara 

(menos de uma vez por semana) para peixes, couve e espinafre, importantes fontes de 

cálcio.  

Correlação entre a DMO com a idade e a ingestão dietética de cálcio  

Os resultados da DMO revelaram que 60% (n=30) do grupo avaliado 

apresentaram diagnóstico de osteopenia/osteoporose (Tabela 5), sendo observada 

associação significativa (
2
= 12,10; p=0,001) com a idade das participantes. No entanto, 

quando esses resultados foram relacionados com a ingestão dietética de cálcio não foi 

verificada associação significativa (p=0,016; r
2
= 0,016).  

 

Discussão  

A ingestão inadequada de cálcio está entre os principais fatores de risco 

modificáveis para a prevenção da osteoporose. Em 2011, o Institute of Medicine
3 

revisou as recomendações para cálcio e vitamina D, sendo considerados novos valores 

de referência para esses nutrientes. Com relação ao cálcio foi estabelecida a EAR, de 

acordo com o gênero e estágio de vida da população. Considerando esses novos valores 

e o estágio de vida das participantes do estudo verificou-se que a média de ingestão 

dietética de cálcio encontrada não foi suficiente para atingir a recomendação para o 

grupo etário com mais de 50 anos de idade. 

Evidências levam a concluir que não é possível determinar com acurácia o 

verdadeiro consumo habitual e nem a verdadeira necessidade do nutriente em um 

determinado indivíduo
7
. No entanto, é possível avaliar aproximadamente, se a ingestão 

desse indivíduo atinge suas necessidades, por meio de métodos de avaliação, como a 

adequação aparente. No presente estudo, as mulheres com idade entre 40 e 50 anos 

apresentaram o maior percentual de adequação aparente, indicando que o percentual de 

inadequação aumentava com o avançar da idade, dentro dos grupos etários avaliados. 
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Pinheiro et al.
2
 também revelaram baixa ingestão dietética de cálcio em 1651 

mulheres com mais de 40 anos de idade. Esse problema também foi observado em 

outros países como Estados Unidos
4
, Espanha

5
 e Japão

19
. 

A deficiência de cálcio também afeta outros grupos etários como crianças e 

adolescentes
20,21

, fato preocupante, tendo em vista que a boa saúde óssea em adultos
22

, 

depende da ingestão adequada de cálcio ao longo desses estágios de vida. 

O Brasil, assim como outros países, tem sofrido mudanças em relação aos 

hábitos alimentares da população, resultando em reduções significativas na ingestão 

dietética de cálcio
4,6

. A substituição do leite por refrigerantes, a omissão do café da 

manhã e realização de refeições fora de casa são alguns dos fatores que tem contribuído 

para essa baixa ingestão na população
6
. A dieta da população estudada continha 

alimentos fontes de cálcio, no entanto, em termos de porções diárias de alimentos 

pertencentes ao grupo de leite e derivados esteve abaixo do recomendado
16,17

. 

Quanto às razões cálcio:fósforo e cálcio:proteínas foram observadas relações de 

1:1,3 e 7,7:1, na literatura pesquisada foram encontradas as recomendações de 1,3:1
23

 e 

20:1
24

, respectivamente. Pereira et al.
25

 verificaram razão de cálcio:fósforo de 

aproximadamente 1:1,72 e Esteves; Rodrigues e Paulino
26

 encontraram razão 

cálcio:proteínas de 6,4:1. 

Além da deficiência de cálcio, também foi verificada inadequação no consumo 

de vitamina D, o segundo micronutriente de maior relevância para a saúde óssea. A 

deficiência de vitamina D tem sido notificada no mundo inteiro
27,28

 e em mais de 50% 

das mulheres na pós-menopausa, especialmente naquelas com osteoporose
29

. 

Outro fator que tem sido relacionado com o aumento no risco de 

desenvolvimento da osteoporose é o consumo de cafeína, pois em excesso promove o 

aumento na calciúria e diminuição na eficiência da absorção intestinal de cálcio 

resultando em redução significativa da massa óssea
30

. Estudo conduzido por Harter et 

al.
31

 com mulheres na pós-menopausa residentes no sul do Brasil, encontraram uma 

mediana de consumo de cafeína de 108 mg/dia, inferior ao verificado na população 

estudada (124,34 mg/dia). Para a prevenção da osteoporose tem sido recomendada, 

especialmente para a população idosa, o consumo de três xícaras de café/dia 

(equivalente a 300 mg/dia de cafeína), considerando-se uma dieta equilibrada em 

cálcio
32

. 

A idade está diretamente relacionada com a perda de massa óssea, 

particularmente nas mulheres. Acredita-se que entre 40 anos e a menopausa essa perda 
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seja de aproximadamente 0,3% a 0,5% da massa de osso cortical por ano e após a 

menopausa, este ritmo acelere para 2% a 3% ao ano
8
. No grupo estudado, a idade foi o 

único fator que apresentou associação significativa com a DMO, sendo verificada 

elevada incidência de osteopenia/osteoporose (60%), condição que se agravou com o 

avanço da idade, o que era esperado tendo em vista alguns relatos sobre perda de massa 

óssea nesta faixa etária
2,33

  

Algumas das alternativas propostas para elevar o consumo de cálcio incluem o 

uso de suplementos e a fortificação de alimentos.  

O uso de suplementos por mulheres na pós-menopausa é uma prática bastante 

difundida entre os profissionais da área da saúde como método de prevenção da 

osteoporose e seus efeitos têm sido investigados por diversos pesquisadores
34,35

. Esses 

estudos confirmaram a existência de efeitos benéficos da suplementação com cálcio na 

prevenção da perda óssea nessa fase da vida, no entanto esse efeito é mais significativo 

se a ingestão habitual de cálcio for alta (entre 500 e 1200 mg/dia) e se for associada a 

suplementação com vitamina D. 

A fortificação de alimentos é uma estratégia importante para suprir as 

necessidades de cálcio, especialmente quando a dieta é insuficiente em alimentos ricos 

nesse mineral. Na literatura são verificados diversos produtos alimentícios fortificados 

com cálcio
36,37

, tendo ótima biodisponibilidade e baixo custo
38

, destacando-se os 

produtos de panificação, especialmente os pães
39,40

. 

 

Conclusão 

Os resultados dessa pesquisa revelaram baixa ingestão dietética de cálcio, 

especialmente para o grupo com idade > 50 anos, e alta prevalência de 

osteopenia/osteoporose, demonstrando a importância da adoção de uma dieta 

balanceada em cálcio, tanto em variedade como em quantidade.  

Ações de incentivo ao consumo de alimentos fontes de cálcio e vitamina D em 

todos os grupos populacionais são de grande importância para a prevenção da 

osteoporose, pois os melhores resultados de saúde óssea são vistos com a manutenção 

de uma dieta adequada em cálcio ao longo de toda a vida. Associado a isso, destaca-se o 

fato de que a manutenção de um estilo de vida adequado traz benefícios não apenas para 

os ossos mais também para a saúde geral dos indivíduos. 

As mulheres com mais de 40 anos de idade são um grupo bastante vulnerável à 

perda de massa óssea, devido a fatores relacionados ao desequilibro hormonal 
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resultantes da menopausa e a idade. Portanto, esses fatos devem ser considerados 

durante o tratamento da osteoporose. 
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Tabela 1. Características socioeconômicas de mulheres com idade 

maior que 40 anos. João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2011-

2012. 

Características 

scioeconômicas 
Média±DP

3
 N % 

Faixa etária [anos] (n=50) 

40|---50 45,47 ± 2,96 17 34,00 

51|---60 54,95 ± 2,76 20 40,00 

≥ 61 68,15 ± 6,88 13 26,00 

Escolaridade
1
 (n=50) 

ensino fundamental - 12 24,00 

ensino médio - 16 32,00 

ensino superior - 22 44,00 

Renda familiar
2
 (n=50) 

1 a 3 SM
3
 1059,54 ± 382,08 24 48,00 

> 3 a 5 SM 2463,64 ± 498,54 11 22,00 

> 5 SM 6545,07 ± 4375,03 15 30,00 
1ensino fundamental correspondendo a 8 anos ou menos de estudo, ensino médio a 12 anos de estudo e 

ensino superior a mais de 12 anos de estudo.  
2Renda familiar expressa em salário-mínimo= R$ 622,00 (01/01/2011 a 31/12/2012).  
3Abreviações: SM = salário mínimo; DP= desvio padrão. 
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Tabela 2. Ingestão dietética de cálcio e percentual de adequação aparente em relação às faixas 

de idade e renda familiar de mulheres com idade maior que 40 anos. João Pessoa, 

Paraíba, Brasil, 2011-2012. 

Características 

gerais 
N 

Ingestão dietética 

de cálcio 

Média ± DP
2
 

N 

Adequação 

aparente 

(%) 

Grupo etário 

40-50 17 916,92 ± 574,80 9 47,1  

51-60 20 712,67 ± 568,33 4 20,0  

> 60 13 992,59 ± 986,81 4 30,8  

Total 50 - 16 - 

Renda familiar
1
 

1 até 3 SM
2
 24 796,97± 626,06 8 33,3  

> 3 até 5 SM 11 926,60 ± 1017,99 2 18,2  

> 5 SM 15 894,97± 553,32 5 35,7  

Total 50 - 15 - 
1Renda familiar expressa em salários mínimos = R$ 622,00 (01/01/2011 a 31/12/2012).  
2SM= salário mínimo; DP = desvio padrão. 
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Tabela 3. Consumo alimentar habitual de grupos de alimentos 

por mulheres com idade maior que 40 anos. João 

Pessoa, Paraíba, Brasil, 2011-2012. 

Grupos de 

alimentos 

Porções diárias 

consumidas 
Recomendações

1
 

Leite e derivados 1,35 2 a 3 porções 

Vegetais 3,20 3 a 5 porções 

Carnes e Peixes 1,63 1 a 2 porções 
 1Brasil, 2008;USDA, 2010. 
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Tabela 4. Freqüência de consumo diário habitual de mulheres com idade maior que 40 anos. 

João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2011-2012. 

Alimentos    N       % 
Consumo diário 

Porções 
Média±DP

1
 Mediana 

Leite desnatado (mL) 21     (42) 90,78 ± 53,58 75,00 0,45 

Leite integral (mL) 24     (48) 90,33 ± 67,56 75,00 0,45 

Leite semidesnatado (mL)   03      (6) 125,00 ± 86,60 75,00 0,63 

Iogurte (mL)   44      (88) 63,48 ± 51,28 70,71 0,32 

Queijos (g)    50      (100) 13,41 ± 11,19 12,86 0,33 

Couve e espinafre (g)   31      (62) 16,65± 14,55 9,00 0,28 

Peixes (g)   49      (98) 16,97± 16,57 12,00 0,17 
1DP= desvio padrão 
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Tabela 5. Associação entre a Densidade Mineral Óssea (DMO) e a idade das mulheres com 

idade maior que 40 anos. João Pessoa, Paraíba. Brasil, 2011-2012. 

Idade 

(anos) 

Densidade Mineral Óssea (DMO) 
Total 

Normal Osteopenia/Osteoporose 

N % N % N % 

 50 12 60,0 04 23,3 16 32,0 

> 50 08 40,0 26 86,7 34 68,0 

Total 20 100,0 30 100,0 50 100,0 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fortificação dos pães de forma com soro de leite em pó e carbonato de cálcio 

resultou em um produto rico em cálcio (> 300mg/100g pão). O consumo de 2 fatias do 

pão fortificado com 2g de CaCO3 e 10g de SLP/100g farinha contribui com mais de 

70% das necessidades de ingestão diária de cálcio recomendada para adultos saudáveis, 

além da boa aceitação sensorial. Esse novo produto pode ser uma alternativa para 

aqueles indivíduos que não conseguem obter o aporte de cálcio necessário somente por 

meio do consumo de alimentos naturalmente fontes e/ou ricos nesse mineral. 

No grupo pesquisado, a ingestão dietética de cálcio esteve abaixo do 

recomendado pelo Institute of Medicine (IOM), especialmente para as mulheres com 

idade superior a 50 anos, sendo verificada alta prevalência de osteopenia/osteoporose. 

Esses resultados demonstram a necessidade de promover ações voltadas para a adoção 

de uma dieta balanceada, em quantidade e variedade de alimentos ricos em cálcio e 

vitamina D, e quando não for possível, incluir alimentos fortificados. Além disso, a 

manutenção de hábitos de vida saudáveis (prática de atividade física, não fumar, não 

ingerir bebida alcoólica, exposição ao sol em horários adequados, entre outros) também 

irá contribuir para melhoria da saúde óssea nesse estágio de vida.  

As mulheres com mais de 40 anos de idade são um grupo bastante vulnerável à 

perda de massa óssea, devido aos fatores relacionados ao desequilibro hormonal 

resultantes da menopausa e a idade. Portanto, essas questões devem ser consideradas 

durante o tratamento da osteoporose. Considerando esse fato, sugere-se a realização de 

um estudo de intervenção com o pão de forma fortificado com cálcio nesse grupo 

populacional, a fim de verificar a biodisponibilidade dessa nova alternativa de fonte 

alimentar de cálcio. 

 

 



102 

 

APÊNDICE A.1- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido utilizado para o estudo 

1. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A pesquisa intitulada “Avaliação sensorial de pães enriquecidos com cálcio” 

está sendo desenvolvida pela aluna de doutorado Adriana de Sousa Lima e prof
a 
Dr

a
 

Janeeyre Ferreira Maciel, orientadora e coordenadora desta pesquisa. 
O objetivo deste estudo é a elaboração de pães de forma enriquecidos com cálcio, 

utilizando como ingredientes para enriquecimento o soro de leite em pó e o carbonato de cálcio, 

a fim de obter um novo produto com alto teor de cálcio e boa aceitação sensorial, não existindo 

quaisquer ônus, prejuízos ou riscos em potencial para os participantes.  

Solicitamos a sua colaboração nas seguintes etapas do trabalho: 

1ª Etapa: Será realizado um recrutamento, por meio da aplicação de um 

questionário com perguntas sobre idade; sexo; estilo de vida; presença de alergias e/ou 

intolerâncias, e aversões alimentares; hábitos de consumo de produtos 

fortificados/enriquecidos com cálcio e pães; freqüência média diária e semanal de 

consumo de pão de forma; os tipos de preparações mais consumidas com este tipo de 

pão; como também os fatores que influenciam na compra ou consumo do produto. 

2ª Etapa: Após o recrutamento, o provador que estiver apto, será convidado a 

participar de uma sessão de degustação de pães de forma enriquecidos com cálcio, 

sendo orientados a preencher uma ficha de aceitação sensorial onde responderá sobre o 

quanto gostou ou desgostou do sabor, textura, cor, aroma e impressão global do produto 

em teste. 

Além disso, solicitamos a sua autorização para apresentação dos resultados deste 

estudo em eventos da área de alimentos e publicação em periódicos científicos, sendo 

sua identidade e dados fornecidos mantidos em sigilo. 

Esclarecemos ainda que a sua participação é voluntária e, portanto, o(a) 

senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 

solicitadas. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

 

Diante do exposto, eu __________________________________________(nome do 

provador) declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu consentimento para 

participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma 

cópia desse documento. 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

Atenciosamente, 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

Qualquer dúvida ou esclarecimento entrar em contato com Adriana de Sousa Lima pelos 

telefones:(83) 3216 7384 (Laboratório de Microbiologia do PPGCTA/CT/UFPB)/(83) 

8882 1351/e-mail: adrianalimentos@hotmail.com. 
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APÊNDICE A.2- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido utilizado para o estudo 

2. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS 

 

PESQUISA: “Correlação da ingestão dietética de cálcio e densidade mineral óssea 

em mulheres no climatério: uma proposta de intervenção nutricional com pão de 

forma rico em cálcio.” 

Pesquisadores: 

Adriana de Sousa Lima (doutoranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFPB);  

Dr
a 

Janeeyre Ferreira Maciel (professora da UFPB- pesquisadora coordenadora do 

projeto);  

Dr
a 

Maria da Conceição Rodrigues Gonçalves (professora da UFPB- pesquisadora 

colaboradora) 

 

O estudo propõe avaliar a ingestão atual de cálcio em mulheres saudáveis com 

mais de 40 anos de idade por meio da aplicação de questionário de recrutamento e 

recordatório alimentar de 24 horas. O entrevistador treinado aplicará o inquérito 

recordatório alimentar de 24h (R24) utilizando um questionário aberto, no qual a 

participante será orientada a referir todos os alimentos e bebidas consumidos nas 

últimas 24 horas anteriores à entrevista, bem como suas quantidades. Será aplicado um 

total de três recordatórios, em dias alternados, considerando um dia do final de semana. 

Ao final da realização do último recordatório alimentar será solicitada à 

participante  os exames de densitometria óssea e cálcio sanguíneo a fim de ser utilizado 

para correlacionar à quantidade de cálcio ingerida pelo grupo. 

Este estudo servirá de base para um futuro estudo de intervenção com um pão 

de forma enriquecido com soro de leite em pó e carbonato de cálcio na dieta de 

mulheres no climatério, a fim de verificar melhorias na saúde óssea pelo aumento da 

ingestão dietética de cálcio.  

Os dados coletados neste estudo serão guardados pelos pesquisadores 

responsáveis, sendo utilizado somente para a pesquisa, não sendo, em momento algum, 

permitido o conhecimento por outras pessoas. 

Esclarecemos ainda que os resultados obtidos serão divulgados em reuniões 

científicas (congressos e outros) e publicados em artigos originais de periódicos 

científicos da área. 

A sua participação é voluntária e, portanto, a senhora não é obrigada a fornecer 

as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas. Ciente do exposto sabe que 

tem o direito de não participar ou desistir a qualquer momento da pesquisa. 

Em vista dos esclarecimentos acima, declaro de livre e espontânea vontade o 

meu consentimento em participar da pesquisa. 

________________________________________                       __________________ 

Assinatura do Participante                                                               Número da Identidade 

______________________________________                     ___________________ 

Assinatura do Pesquisador                                                             Número da Identidade 
Qualquer esclarecimento entrar em contato com Adriana de Sousa Lima pelos telefones:(83) 3216 7384 

(Laboratório de Microbiologia do PPGCTA/CT/UFPB) ou (83) 9930 8302 e (83) 8882 1351 (Celulares) 



104 

 

APÊNDICE B- Questionário de recrutamento das mulheres participantes do estudo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: _____________________________________________________Data daentrevista:____/_____/____ 

Endereço:________________________________________________Bairro:______________________ 

Telefone:__________________Cidade:________________ 

Data de nascimento:_____________________Naturalidade: __________________________ 

 

1. Estado civil: _________________________N
0
 de filhos: _________________ 

 

2. Atividade Profissional: ______________________________Escolaridade:_______________________ 

 

3. Casa Própria: (  ) sim    (   ) não     N
o
 de pessoas que residem na casa:_______________ 

 

4. Renda familiar: ________________________ 

 

5. Possui Plano de Saúde: (   ) sim      (    ) não 

 

6. Idade da 1ª  menarca: ________Idade da última menarca: _______Tempo de amenorréia: ____________ 

 

7. Você consulta regularmente o médico?   (    ) Sim       (     ) Não 

Se sim, com que regularidade?___________________________________________ 

Se não, por quê? ___________________________________________________ 

Quando foi a sua última consulta? ______________________________________ 

 

8. Apresenta história familiar de doenças ósseas (osteoporose, fraturas por queda, osteopenia etc):                

(  ) sim   ( ) não 

 

9. Possui alguma doença relacionada aos ossos: (   ) sim   (   ) não                                                           

Qual? _____________________________________________________________ 

 

10. Você já fez exame de Densitometria Óssea? (   ) Sim     (   ) Não  

Se sim, com que regularidade? _______________________________________ 

Há quanto tempo você fez o último exame?_____________________________ 

 

11. Faz algum tipo de acompanhamento para doenças relacionadas ao osso: (   ) sim    (    ) não 

 

12. Usa suplementos ou medicamentos que contenham cálcio: (    ) sim   (    ) não  

 

13. Faz tratamento de reposição hormonal: (    ) sim   (    ) não 

 

14. Possui alguma problema realcionado à tireóide? (    ) sim   (    ) não 

Em caso positivo, qual? _____________________________________ 

 

15. Fumante: (    ) sim   (    ) não   

Quantidade: ________________ Tempo de fumo: ________________ 

 

16. Ingestão de bebida alcoólica: (    ) sim   (    ) não  

Frequência: _______________ Tempo: ________________ 

 

17.  Atividade Física: (    ) sim   (    ) não   

Tipo: ______________________ Frequencia: __________________ 
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Resumo  

 

O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da adição de soro de leite em pó (SLP) e 

carbonato de cálcio (CaCO3) sobre as características físico-químicas e sensoriais de pão 

de forma. Os ingredientes foram testados seguindo um delineamento fatorial completo 

do tipo 2
2
, totalizando sete experimentos. As respostas avaliadas foram pH, acidez, 

volume específico, conteúdo de umidade do miolo, atividade de água e teor de cálcio. 

Posteriormente, foi aplicado um teste de aceitação para avaliar aparência do pão inteiro, 

aparência da fatia, cor da casca, cor do miolo, aroma, sabor, umidade e maciez do 

miolo, além da aceitação global. A adição de CaCO3 elevou o pH e reduziu a acidez dos 

pães, enquanto o SLP promoveu redução na umidade e atividade de água. Quando esses 

dois ingredientes foram combinados, houve redução no pH. Ambos elevaram o teor de 

cálcio, que variou de 31,9 mg a 723,3 mg/100g pão. Com relação à análise sensorial, 

todas as formulações testadas foram aceitas, com escores variando de 6,72 a 8,07, 

entretanto, o pão adicionado somente de carbonato de cálcio apresentou menor 

aceitação, indicando que a adição das duas fontes de cálcio se constitui como a melhor 

opção para fortificação de pães. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: fortificação, sal de cálcio, produto lácteo, panificação. 
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1. Introdução  

No Brasil, estudos conduzidos com indivíduos de diferentes grupos etários 

revelaram baixa ingestão dietética de cálcio, especialmente na população adulta, que 

apresentou consumo médio de 400 mg/dia (Lerner et al., 2000; Pinheiro et al., 2009; 

Priore et al., 2009), equivalente a 40% da necessidade diária desse nutriente (IOM, 

2011). Esse problema foi verificado também nas populações de outros países como 

Estados Unidos e Espanha (Mangano et al., 2011; Bruyere et al., 2009).  

A ingestão insuficiente de cálcio ao longo da vida afeta principalmente a saúde 

óssea, contribuindo para o desenvolvimento da osteoporose, gerando impactos 

econômicos significativos para o país.  

Essa deficiência pode ser prevenida pela adequação da dieta, em termos de 

quantidade e variedade de alimentos fontes de cálcio. No entanto, essa prática tem sido 

dificultada devido às mudanças nos hábitos alimentares das populações, especialmente 

naquelas que residem em áreas urbanas. No Brasil, tem se observado uma tendência no 

aumento do consumo de refrigerantes e redução na ingestão de leite e derivados (Levy, 

Claro, Mondini, Sichieri, & Monteiro, 2012). 

Quando a quantidade de cálcio não é alcançada por meio da dieta, recomendam-

se outras medidas como a fortificação de alimentos e o uso de suplementos. Na 

fortificação, o cálcio é fornecido no alimento e não como medicamento, como ocorre 

com os suplementos, que podem causar efeitos adversos à saúde como náuseas, 

diarreias e constipação, entre outros (Fairweather-Tait and Teucher, 2002; Adu-

Afarwuah et al., 2008). 

Alguns dos alimentos que podem ser fortificados com cálcio incluem as bebidas 

a base de soja, refrigerantes, farinha de trigo, cereais matinais, massas alimentícias e 

produtos de panificação, entre outros. Dentre esses, os pães são considerados ótimos 
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veículos para fins de fortificação, devido ao amplo consumo por indivíduos de 

diferentes grupos etários e classes sociais, em todo o mundo (Bakke & Vickers, 2007).  

Entre os alimentos fontes de cálcio usados na fortificação de pães, destacam-se o 

leite e derivados, tendo o soro de leite em pó sido recomendado em substituição ao leite 

em pó, por oferecer vantagens econômicas (Mallik & Kulkarni, 2009). O 

aproveitamento do soro de leite também é importante do ponto de vista ambiental, por 

se tratar de um subproduto da indústria de queijos, que apresenta elevado potencial 

poluente (Jooyandeh, Minhas, & Amarjit Kaur, 2009). 

Considerando que a concentração máxima recomendada de soro de leite em pó 

(10 g/100 g farinha) na formulação de pão de forma não irá contribuir com quantidades 

significativas de cálcio (Lima et al., 2009), faz-se necessária a sua associação a outra 

fonte que permita obter um pão rico nesse mineral. Uma alternativa é a adição de sais de 

cálcio, sendo preferido o carbonato, por fornecer maior quantidade (40%) e melhor 

biodisponibilidade de cálcio, além de apresentar pouco ou nenhum efeito adverso na 

qualidade dos produtos finais (Ranhotra, Gelroth, & Leinen, 2000; Kajishima, Pumar, 

Germani, 2003). 

Nesse trabalho, o objetivo foi fortificar pães de forma com cálcio, usando como 

fontes desse mineral soro de leite em pó (SLP) e carbonato de cálcio (CaCO3), bem 

como avaliar os efeitos dessa adição sobre as características físico-químicas e sensoriais 

dos produtos obtidos. 

2. Material e métodos 

2.1. Material 

A farinha de trigo comercial (13% de umidade; 10,5% de proteínas [N x 5,7] e 

358 s de Falling Number) proveniente da Bunge Alimentos S/A (Tatuí, SP, Brasil) foi 

usada na elaboração dos pães de forma. 
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O soro doce de leite em pó (proteínas [N x 6,25]: 10,6%; umidade: 2% e cinzas: 

5,8%) e o carbonato de cálcio (99,07% de pureza) foram adquiridos nas empresas 

Alibra Ingredientes Ltda (Campinas, SP, Brasil) e F.Trajano Ingredientes Ltda (Paulista, 

PE, Brasil), respectivamente. Os demais ingredientes (açúcar, fermento biológico seco 

instantâneo, gordura vegetal hidrogenada e sal) foram obtidos em comércio local. 

2.2. Métodos 

2.2.1. Formulação dos pães 

A formulação básica do pão de forma foi a seguinte: farinha de trigo (100 g), 

água (52 g/100g), sal (1,7 g/100g), fermento biológico seco instantâneo (1 g/100g), 

açúcar (4 g/100g) e gordura vegetal hidrogenada (3 g/100g). O soro de leite em pó e o 

carbonato de cálcio foram adicionados à formulação de acordo com o delineamento do 

tipo fatorial completo 2
2
. As quantidades adicionadas variaram de acordo com os níveis 

apresentados na Tabela 1, incluindo quatro pontos fatoriais e três repetições no ponto 

central, totalizando sete ensaios. 

2.2.2. Procedimento para elaboração dos pães 

A produção dos pães de forma seguiu o procedimento de massa direta. Os 

ingredientes secos foram homogeneizados em um misturador do tipo espiral (Steel, ST-

005, São Paulo, Brasil), em velocidade lenta por 5 minutos e rápida por 10 minutos (até 

atingir o ponto de véu), sendo feita a adição gradual de água refrigerada a 

aproximadamente 10 ºC. Em seguida, a massa fresca que se encontrava com 

temperatura em torno de 24 ºC foi boleada, submetida a descanso de 10 minutos e 

dividida em unidades de 650 g. Após modelagem manual, porções individuais foram 

colocadas em formas (22 cm x 11 cm x 7 cm) previamente untadas com gordura vegetal 

hidrogenada e transportadas até a câmara de fermentação (Nova Ética, série 400D, São 

Paulo, Brasil), permanecendo por aproximadamente 1 hora e 40 minutos, a 35 ± 1 C. 



110 

 

Ao final desse período, os pães foram assados em forno a gás (Turbo Progás, Caxias do 

Sul, RS, Brasil) por 20 minutos, a 200 °C e resfriados por três horas, sendo 

posteriormente fatiados, embalados em sacos plásticos de polietileno e armazenados à 

temperatura ambiente (27 ± 2 ºC) até a realização das análises. 

2.2.3 Análises físico-químicas dos pães 

2.2.3.1. pH e Acidez total titulável (ATT) 

As amostras de miolo de pão (10 g) foram homogeneizadas com 90 mL de água 

destilada e submetidas às análises de pH e ATT. O pH foi determinado em 

potenciômetro (Quimis, 0400, São Paulo, Brasil), previamente calibrado e a acidez foi 

titulada com solução de NaOH 0,1 mol/L até pH final de 8,5 sendo expressa em mL de 

NaOH 0,1 mol/L (Robert et al., 2006). As análises foram realizadas em triplicata. 

2.2.3.2 Volume específico 

O volume específico dos pães foi determinado 24 horas após o processamento, 

pelo método 10-11 da AACC (2000). Após pesagem em balança semi-analítica, o 

volume dos pães foi medido por deslocamento das sementes de painço, e o volume 

específico (cm
3
/g) foi calculado com base na razão entre o volume (cm

3
) e a massa dos 

pães (g). 

2.2.3.3 Conteúdo de umidade do miolo dos pães 

 As amostras foram preparadas de acordo com o método 62-05 da AACC (2000). 

O conteúdo de umidade do miolo dos pães foi determinado de acordo com o método 44-

15 da AACC (2000), em triplicata.  

2.2.3.4 Atividade de água (Aa) 

A atividade de água no miolo dos pães foi determinada em equipamento 

AQUALAB (Series 3, Decagon, USA), conforme procedimento citado por Labuza et al. 

(1976), sendo realizada em triplicata.  
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2.2.3.5 Teor de cálcio dos pães 

O teor de cálcio foi quantificado em espectrofotômetro de absorção atômica por 

chama (AAS 220 F, Varian Spectr, Ontário, Canadá), de acordo com os métodos da 

AOAC (2006), em triplicata. 

2.2.4 Avaliação Sensorial  

As formulações contendo teor mínimo de cálcio de 300 mg/100 g de pão foram 

submetidas ao teste de aceitação com 54 provadores não treinados (55.6 % do gênero 

feminino e 44.4 % masculino), recrutados entre alunos e funcionários da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). Esse teste foi realizado no Laboratório de Análise Sensorial 

da UFPB, em cabines individuais à temperatura de 22ºC, sob luz branca, sendo as 

amostras (um quarto de uma fatia de pão incluindo miolo e casca, obtidas 24 h após a 

produção) servidas de forma monádica, em pratos brancos descartáveis numerados com 

três dígitos codificados aleatoriamente. Água mineral foi fornecida entre as amostras 

para limpeza do palato. 

Durante a análise os provadores avaliaram os atributos aparência do pão inteiro, 

aparência da fatia, cor da casca, cor do miolo, aroma, sabor, umidade e maciez do 

miolo, além da aceitação global, utilizando uma escala hedônica de 9 pontos (9 “gostei 

extremamente” e 1 “desgostei extremamente”) (Stone & Sidel, 1985). Os pães foram 

considerados aceitos quando obtiveram médias ≥ 6 (“gostei ligeiramente”) (Rocha & 

Cardoso Santiago, 2009).  

O teste de aceitação foi realizado após aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPB (protocolo nº 0176/2011) e todos os 

voluntários assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

2.2.5 Análise Estatística 
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A avaliação dos efeitos da adição de diferentes concentrações de soro de leite em 

pó (SLP) e carbonato de cálcio (CaCO3) sobre as características físico-químicas de pães 

de forma foi realizada usando o pacote estatístico STATISTICA 5.0
®
 (StatSoft Inc., 

Tulsa, OK, USA, 2004). Os resultados foram avaliados através da Análise de Variância 

(ANOVA), teste F e R
2 

(coeficiente de determinação) ao nível de significância de P < 

0.05. Os modelos matemáticos de primeira ordem foram obtidos a partir da equação (1). 

Y=β0+β1.x1+β2.x2+β3.x1.x2                                                    (1) 

Onde Y corresponde às variáveis dependentes: pH, acidez, volume específico, 

conteúdo de umidade, atividade de água e teor de cálcio; x1 e x2 representa as variáveis 

independentes: soro de leite em pó e carbonato de cálcio, respectivamente; β0 equivale 

às médias dos experimentos; β1 e β2 aos coeficientes dos efeitos principais das variáveis 

x1 e x2, respectivamente e β3 ao coeficiente de interação entre as variáveis x1 e x2.  

Para o teste de aceitação sensorial dos pães de forma utilizou-se a ANOVA e 

teste de Tukey, ao nível de significância de P < 0.05.  

3. Resultados e Discussão 

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados referentes às análises físico-

químicas dos pães de forma. 

3.1 pH e Acidez Total Titulável (ATT)  

O pH e a acidez dos pães variaram, respectivamente, de 5.20 a 7.53 e de 0.60 a 

4.60 mL de NaOH 0.1 mol/L (Tabela 2).  

Os pães adicionados somente de soro de leite em pó apresentaram pH em torno 

de 5,0, condição favorável ao desenvolvimento da levedura Saccharomyces cerevisiae, 

principal microrganismo utilizado na fermentação de pães (Serrano, Bernal, Simón, & 

Ariño, 2004; Plessas et al., 2011). A adição desse ingrediente não teve nenhum efeito 

significativo no pH e acidez dos pães. 
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A adição de carbonato de cálcio resultou em elevação no pH e redução na 

acidez, tendo a concentração de 2 g CaCO3/100 g de farinha alcançado os valores 7.53 e 

0.6 mL de NaOH 0.1 mol/L, respectivamente (Tabela 2). Salinas, Zuleta, Ronayne, e 

Puppo (2012) também verificaram elevação no pH da massa após a adição de carbonato 

cálcio. Segundo Lang, Dibble, Murphy (2009) essa elevação no pH prejudica as 

características sensoriais do pão. Quando esse ingrediente foi associado ao soro de leite 

em pó, houve redução significativa no pH. 

Os modelos matemáticos e as superfícies de resposta obtidos a partir dos dados 

experimentais para pH e acidez estão apresentados na Tabela 3, Figuras 1a e 1b, 

respectivamente. Os parâmetros estatisticamente significativos (p<0.05) estão em 

negrito.  

3.2 Volume Específico 

O volume específico dos pães variou de 3.59-4.76 cm
3
/g (Tabela 2), não sendo 

observado nenhum efeito significativo (p<0.05) devido às fontes de cálcio testadas, 

dentro das faixas estudadas (Tabela 3). Esses resultados concordam com os obtidos por 

Kajishima et al. (2003) e Erdogdu-Arnoczky et al. (1996), que não verificaram efeito 

significativo (p<0,05) no volume específico de pães devido a adição de carbonato de 

cálcio (2.7 g/100g de farinha) e soro de leite em pó (4 g/100g de farinha), 

respectivamente.  

Em diversos tipos de pães de forma foram reportados valores de volume 

específico variando de 4.01 a 4.66 cm
3
/g (Bárcenas & Rosell, 2005; Visentín et al., 

2009; Conto, Oliveira, Martin, Chang, & Steel, 2012). Nessa pesquisa, somente os pães 

dos ensaios 3 e 4, ambos contendo 2g de carbonato de cálcio/100g de farinha, 

apresentaram valores abaixo de 4.0 cm
3
/g, condição que pode afetar negativamente a 

aceitação sensorial dos pães. 
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3.3 Conteúdo de umidade e atividade de água do miolo dos pães 

O teor de umidade dos pães variou de 32 a 35 g/100g pão, enquanto a atividade 

de água ficou em torno de 0.95 (Tabela 2), não tendo sido observado nenhum efeito 

significativo sobre essas variáveis devido a adição de carbonato de cálcio.  

Com relação ao soro de leite em pó, foram observadas reduções na umidade e 

atividade de água, o que não era esperado, tendo em vista que resultados de outras 

pesquisas sugerem maior retenção de água nos pães devido ao uso desse ingrediente 

(Erdogdu-Arnoczky et al., 1996; Kadharmestan, Baik, Czuchajowska, 1998). 

Apesar da importância que a umidade e atividade de água exercem sobre a 

qualidade sensorial dos pães, não foram encontrados na literatura pesquisada relatos 

sobre recomendações de limites máximos e mínimos desejáveis. Somente foram 

verificadas recomendações de níveis máximos de umidade na legislação de alguns 

países, visando o controle de fungos durante a estocagem (Kulp, Ponte Jr., 

D’Appolonia, 1981; ANVISA, 2000). 

Em pães de forma, os valores observados na literatura variaram, 

respectivamente, de 31-38,2 g/100 g pão e de 0.95-0.96 (Curic et al., 2008; Conto et al., 

2012; Wang; Choi; Kerr, 2004). Os modelos matemáticos para essas variáveis e a 

superfície de resposta para a atividade de água estão apresentados na Tabela 3 e Figura 

2, respectivamente. 

3.4 Teor de cálcio dos pães 

O teor de cálcio dos pães variou de 31.9-723.3 mg/100g pão, tendo a formulação 

do ensaio 4 apresentado quantidade suficiente (Tabela 2) para suprir até 70 % da 

Ingestão Diária Recomendada (IDR) desse mineral para adultos saudáveis (ANVISA, 

2005). 
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O pão adicionado somente de soro de leite em pó apresentou elevação 

significativa no teor de cálcio, porém, o aumento obtido não foi suficiente para tornar o 

produto fonte desse mineral (mínimo: 150 mg/100 g produto). A adição de carbonato de 

cálcio também resultou em elevação significativa no teor de cálcio (acima de 300 

mg/100 g pão), o que permitiu classificar os produtos obtidos como alimentos ricos 

nesse mineral (ANVISA, 1998). Entretanto, a combinação dos dois ingredientes 

testados não teve efeito significativo sobre essa variável (Tabela 3). 

O modelo matemático e a superfície de resposta para o teor de cálcio, obtidos a 

partir dos dados experimentais, estão apresentados na Tabela 3 e Figura 3, 

respectivamente.  

A fortificação da farinha de trigo e de pães com cálcio tem sido praticada em 

alguns países. Nos Estados Unidos, recomenda-se a adição de até 133.3 mg de 

cálcio/100g pão (Newmark, Heaney, & Lachance, 2004) e no Reino Unido, a farinha de 

trigo deve conter 98 mg cálcio/100 g  (Feskanich, Willett, Stampfer, & Colditz, 1997; 

Department of Health, 1998). No Brasil, essa iniciativa ainda não foi estabelecida pelos 

órgãos governamentais. 

Outras pesquisas foram realizadas propondo a fortificação de pães com cálcio. 

Ziadeh et al. (2005) recomendaram aumento do teor de cálcio em até  509 mg/100 g 

pão. Kajishima et al. (2003) fortificaram pão francês com 2.7 g de carbonato de 

cálcio/100 g farinha, obtendo teor de cálcio de 800 mg/100 g do produto. Ranhotra et al. 

(2000) fortificaram farinha de trigo com soro de leite em pó e carbonato de cálcio até a 

concentração de 924 mg de cálcio/100g de farinha. Martin, Weaver, Heaney, Packard, 

& Smith (2002) adicionaram carbonato de cálcio em pães brancos, obtendo 600 mg de 

cálcio/100 g de pão. Nesses dois últimos trabalhos também foi avaliada a 



116 

 

biodisponibilidade das fontes de cálcio testadas, sendo observado que o carbonato de 

cálcio foi tão biodisponível quanto o cálcio proveniente do leite. 

3.5 Avaliação Sensorial  

Os resultados do teste de aceitação realizado com as três formulações de pães de 

forma ricas em cálcio estão descritos na Tabela 4.  

Todas as formulações testadas foram aceitas, com escores médios variando de 

6.72 a 8.07 (Tabela 4). 

A adição de carbonato de cálcio, na concentração de 2 g/100 g farinha, 

prejudicou de forma significativa a aparência do pão inteiro e da fatia, o que era 

esperado, tendo em vista que esses produtos apresentaram os menores valores de 

volume específico (E3: 3,59; E4: 3,68). Outra característica afetada foi a cor do miolo, 

mesmo quando esse ingrediente foi associado ao soro de leite em pó. Quanto à cor da 

casca, não houve diferença entre as amostras (P>0,05). 

A combinação dos ingredientes testados nessa pesquisa resultou em melhoria na 

aceitação dos pães quanto aos atributos aroma, sabor, umidade do miolo e maciez do 

miolo, além da aceitação global, fazendo com que os produtos contendo 2 g de 

carbonato/100 g farinha apresentassem a mesma aceitação que os contendo somente 1 g 

desse ingrediente, o que não era esperado, pois Segundo Ziadeh et al. (2005), a adição 

de 2 g de carbonato de cálcio/100 g pão pode ser percebida sensorialmente, enquanto a 

redução dessa concentração para 1.25 g/100 g torna o produto similar a um pão 

controle, sem esse ingrediente. Possivelmente, a associação do soro de leite em pó ao 

carbonato de cálcio, contribuiu para esse resultado, pois tem sido demonstrado que o 

uso de soro de leite em pó em pães melhora características sensoriais como sabor e 

aroma (Al-Eid, Al-Neshawy and Al-Shaikh Ahmad, 1999). 
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 Portanto, o pão com melhor aceitação foi o obtido a partir da associação entre 

soro de leite em pó e carbonato de cálcio, nas menores concentrações testadas para 

ambos os ingredientes, seguido pelo pão contendo esses dois ingredientes, porém, em 

concentrações mais elevadas, tendo o pão adicionado somente de carbonato de cálcio 

apresentado a menor aceitação. 

4. Conclusões 

A fortificação do pão de forma com carbonato de cálcio e soro de leite em pó, 

dentro das faixas estudadas, resultou em produto rico em cálcio, com teores acima de 

300 mg/100 g pão, contribuindo com até 70 % das necessidades de ingestão diária 

recomendada para adultos saudáveis. 

Os principais efeitos da adição de carbonato de cálcio sobre as características 

físico-químicas dos pães foram elevação no pH, redução na acidez e aumento no teor de 

cálcio. Para o soro de leite em pó, os principais efeitos foram redução na umidade e 

atividade de água, bem como elevação no teor de cálcio. Com exceção do pH, a 

associação desses dois ingredientes não promoveu efeito significativo sobre as variáveis 

avaliadas. 

Com relação à análise sensorial, todas as formulações testadas foram aceitas, 

entretanto, a formulação adicionada somente de carbonato de cálcio apresentou menor 

aceitação, quando comparada com as adicionadas dos dois ingredientes. 
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Tabela 1. Variáveis e níveis do delineamento fatorial 2
2
. 

Variáveis reais 

(g/100g) 

Variáveis 

codificadas 

Níveis das variáveis 

codificadas 

-1 0 1 

SLP
a
 x1 0 5 10 

CaCO3  x2 0 1 2 
aSLP= soro de leite em pó; CaCO3= carbonato de cálcio, em g/100g de farinha de trigo. 

 

Tabela 2. Efeito da adição de soro de leite em pó e carbonato de cálcio nas características físico-químicas 

(pH, ATT, volume específico, umidade, atividade de água e teor de cálcio) dos pães de forma. 

a Fatorial completo 2n e triplicata no ponto central (0), onde n = número de variáveis independentes, x1 =  soro de leite em pó e x2 = carbonato de 
cálcio. 
bSoro de leite em pó (SLP); Carbonato de cálcio (CaCO3). 
cOs resultados representam as médias das determinações em triplicata ± desvio padrão. 

 
Tabela 3. Modelos matemáticos codificados para as respostas avaliadas. 

Parâmetros Modelos matemáticos codificadosa 

pH = (6,61 ± 0,006) + (0,005SLP ± 0,008) + (1,03 CaCO3 ± 0,008) – (0,135 

SLP.CaCO3 ± 0,008) 
(R2 = 0,89; Fcalc/Ftab = 2,34; p ≤ 0.05) 

ATT (mL de NaOH 0.1 

mol/L) = 

(2,23 ± 0,09) + (0,28SLP ± 0,12) – (1,73CaCO3 ± 0,12) + (0,08 SLP.CaCO3 ± 

0,12) 

(R2 = 0,86; Fcalc/Ftab = 1,79; p ≤ 0.05) 

Volume específico = (4,25 ± 0,09) + (0,06SLP ± 0,12) – (0,35CaCO3 ± 0,12) – (0,01 SLP.CaCO3  ± 

0,12) 

(R2 = 0,39; Fcalc/Ftab = 0,10; p ≤ 0.05) 

Umidade (%) = (33,96 ± 0,08) – (1,21SLP ± 0,11) – (0,23 CaCO3 ± 0,11) + (0,26 SLP.CaCO3 ± 

0,11) 

(R2= 0,60; Fcalc/Ftab = 0,43; p ≤ 0.05) 

Atividade de água = (0,94 ± 0,0006) – (0,0075SLP ± 0,0008) – (0,0015CaCO3 ± 0,0008) + 

(0,003SLP.CaCO3 ± 0,0008) 

(R2= 0,86; Fcalc/Ftab = 1,9; p ≤ 0.05) 

Cálcio (mg/100g pão) = (361,76 ± 1,04) + (33,34SLP ± 1,37) + (312,4CaCO3  ± 1,37) + (1,39SLP.CaCO3 

± 1,37) 

(R2= 0,99; Fcalc/Ftab= 57,7; p ≤ 0.05) 
aSLP = valor codificado (-1 a +1 ) das quantidades de soro de leite em pó; CaCO3 = valor codificado (-1 a +1 ) das quantidades de 

carbonato de cálcio; R2 = coeficiente de determinação; Fcalc = F calculado; Ftab = F tabelado. 

 

 

Ensaios  

Variável 

codificadaa 
Variável realb 

pHc ATTc 

Volume 

específico 

(cm3/g) 

Umidadec 

(g/100g) 

Atividade de 

águac 

 

Cálcioc 

(mg/100g) 
x1 x2 SLP CaCO3 

1 -1 -1 0 0 5,20±0,01 4,2±0,06 4,26 34,98±0,07 0,95±0,00 31,9±0,01 

2 +1 -1 10 0 5,48±0,01 4,6±0,06 4,40 32,06±0,22 0,93±0,00 95,8±0,16 

3 -1 +1 0 2 7,53±0,01 0,6±0,12 3,59 34,01±0,03 0,95±0,00 653,8±0,91 

4 +1 +1 10 2 7,27±0,01 1,3±0,00 3,68 32,11±0,05 0,94±0,00 723,3±0,85 

5 0 0 5 1 6,91±0,00 1,9±0,00 4,34 34,71±0,00 0,95±0,00 345,6±0,00 

6 0 0 5 1 6,93±0,00 1,5±0,00 4,72 35,1±0,00 0,95±0,00 341,5±0,00 

7 0 0 5 1 6,94±0,00 1,5±0,00 4,76 34,72±0,00 0,95±0,00 340,4±0,00 
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Tabela 4. Escores médios do teste de aceitação sensorial dos pães de forma. 

Atributos E3
a
 E4

a
 E5

a
 

Aparência do pão inteiro 7,15
b
 ±1,10 7,19

b 
±1,30 7,76

a 
±0,85 

Aparência da fatia 7,11
b
 ±1,14 7,15

b 
±1,23 7,81

a 
±0,93 

Cor da casca 7,43
a
 ±0,84 7,48

a 
±1,33 7,61

a 
±1,05 

Cor do miolo 7,26
b
 ±1,01 7,46

b 
±1,18 8,07

a 
±0,97 

Aroma 6,89
b
 ±1,21 7,52

a 
±1,26 7,74

a 
±1,03 

Sabor 6,83
b
 ±1,13 7,63

a 
±1,34 7,46

a 
±1,16 

Umidade do miolo 6,72
b
 ±1,04 7,57

a 
±1,37 7,19

a 
±1,30 

Maciez do miolo 6,76
b
 ±1,21 7,54

a 
±1,53 7,28

a 
±1,28 

Aceitação global 6,94
b
 ±0,98 7,59

a 
±1,00 7,54

a 
±0,95 

Média±desvio padrão das análises realizadas com 54 provadores não treinados. 
aE3, E4 e E5= experimentos 3(2% CaCO3), 4 (10 % SLP + 2 % CaCO3 ) e 5 (5 % SLP + 1 % CaCO3). Médias seguidas por letras 

iguais, não diferem estatisticamente (P<0.05) pelo Teste de Tukey. 

 

 

  

Fig. 1. Superfícies de resposta para pH (a) e ATT (b) em função da adição de soro de leite em 

pó (SLP) e carbonato de cálcio (CaCO3) aos pães. 

 

 

Fig. 2. Superfície de resposta para a atividade de água em função da adição de soro de leite em 

pó (SLP) e carbonato de cálcio (CaCO3) aos pães. 

b) a) 
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Fig. 3. Superfície de resposta para o teor de cálcio em função da adição de soro de leite em pó 

(SLP) e carbonato de cálcio (CaCO3) aos pães. 
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ANEXO A - Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do CCS da UFPB. 
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ANEXO B – Questionário utilizado no teste de aceitação sensorial dos pães. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS 
 

Nome:__________________________________________________________ 

Escolaridade:____________________________ 

 

TESTE DE AVALIAÇÃO SENSORIAL DO PÃO DE FORMA 

 

Por favor, avalie as amostras de pães de forma de acordo com as características citadas, 

usando a escala abaixo, indicando o quanto você gostou ou desgostou das amostras: 

 

Características Amostra 1 

 

Amostra 2 Amostra 3 

Aparência do pão inteiro    

Aparência da fatia    

Cor da casca    

Cor do miolo    

Aroma    

Sabor    

Umidade do miolo    

Maciez do miolo    

Aceitação global    

 

9- gostei extremamente 

8- gostei moderadamente 

7- gostei regularmente 

6- gostei ligeiramente 

5- nem gostei / nem desgostei 

4- desgostei ligeiramente 

3- desgostei regularmente 

2- desgostei moderadamente 

1- desgostei extremamente 

 

 

OBRIGADA! 
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ANEXO C- Inquérito Recordatório Alimentar de 24 horas (R24h)  

 

 

 

 

REFEIÇÕES/HORÁRIOS ALIMENTOS QUANTIDADE 

INGERIDA 

ONDE CONSUMIU 

DESJEJUM 

__________h 

 

 

 

 

 

 

   

LANCHE 

__________h 

 

 

 

   

ALMOÇO 

_________h 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

LANCHE 

_________h 

 

 

   

JANTAR 

_________h 

 

 

 

 

 

 

   

CEIA 

_________h 

 

   

Dia da semana: ___________________________ Data: ___/____/_____ 

Entrevistador: __________________________________________________ 
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ANEXO D- Questionário Quantitativo de Freqüência de Consumo Alimentar. 

SOPAS e MASSAS 

 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 

1   2   3   4 

PORÇÃO 

MÉDIA(M) 

SUA PORÇÃO 

1   2   3   4 

 não escrever 

aqui 

Sopas (de legumes, canja, 

cremes etc.). 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

2 conchas médias 

(260ml) 

  P  M  G  E   

  O  O  O  O  

 

__  __  __  __ 

Macarronada, lasanha. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 escumadeira rasa ou  

½ prato (75 g) 

  P  M  G  E   

  O  O  O  O  

 

__  __  __  __ 

Pizza. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 pedaço médio 

(130g) 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Pastelaria, empada, esfiha, 

pastel, kibe, coxinha. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 unidade ou 1 pedaço 

médio (60g) 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

CARNES E PEIXES 

 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 

1   2   3   4 

PORÇÃO 

MÉDIA(M) 

SUA PORÇÃO 

1   2   3   4 

 não escrever 

aqui 

Peixe cozido, assado ou 

grelhado. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 unidade grande ou 3 

pedaços (100g) 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Peixe frito. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 posta média ou 1 filé 

médio (120 g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Carne de boi cozida, 

assada, grelhada, 

churrasco.  

N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

3 fatias/pedaços ou 1 

bife médio (100 g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Bife. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 unidade grande 

(150g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Carne de charque, carne 

de sol. 

N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 pedaço grande (60g) P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Lingüiça, salsicha, 

presunto, outros frios. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 unidade, 1 gomo ou 

2 fatias(40g) 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Frango frito, à milanesa,  

nuggets. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

2 pedaços ou 1 filé  

médio (90g) 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Frango guisado, 

grelhado,assado, espeto. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

3-4 pedaços médios 

(120g) 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

 

Miúdos de frango. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

3 pedaços(60g) P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

 

Fígado bovino. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1  filé médio (60 g) P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

LEGUMINOSAS  

E OVOS 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 

1   2   3   4 

PORÇÃO MÉDIA 

(M) 

SUA PORÇÃO 

1   2   3   4 

não escrever aqui 

Feijão roxo, carioca, preto, 

verde. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 concha média ou 

4 colheres de sopa (90g) 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Ovos (cozido, cru, frito).  

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 unidade média (60g) P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Milho verde, ervilha, vagem 

(fresco, cong. ou enlatado). 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

2 colheres de sopa 

(60g) 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

ARROZ E 

TUBÉRCULOS 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 

1   2   3   4 

PORÇÃO MÉDIA 

(M) 

SUA PORÇÃO 

1   2   3   4 

não escrever aqui 

Arroz branco cozido com 

óleo e temperos. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

3-4 colheres de sopa 

(90g) 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Batata frita ou mandioca 

frita. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

2 colheres de sopa 

(50g) 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Batata, mandioca, inhame - 

assado/cozido. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

3 pedaços 

médios(180g) 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Salada de maionese com 

legumes. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

3 colheres de sopa 

(90g) 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

 

Batata doce ou abóbora. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

3 pedaços médios ou 

1 unidade média (90g) 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Farofa, farinha de 

mandioca. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

2 colheres de sopa 

(30g) 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Cuscuz de milho ou com 

leite, angu, pirão, canjica. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 pedaço médio 

(135g) 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

LEITE E  DERIVADOS, 

CEREAIS MATINAIS 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 

1   2   3   4 

PORÇÃO MÉDIA 

(M) 

SUA PORÇÃO 

1   2   3   4 
 
não escrever 

aqui 
Leite. Tipo: (   ) integral  

(   ) desnat.  (   ) semidesnat. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 copo (150 ml) 

 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Açúcar adicionado ao leite. 

(   ) N  (   ) E 

N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

3 colheres de chá 

(12g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 
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Neston, aveia. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1,5 colher de sopa 

(18g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Iogurte ou coalhada tipo: 

(  ) natural   (  ) com frutas     
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 copo americano 

(165ml) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Vitamina de leite ou leite 

batido com fruta. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 copo (150 ml) 

 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Queijo minas ou ricota, 

requeijão light. (   )N  (   )E 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 fatia peq. ou 1 colher 

de sopa rasa (20g) 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 
Queijo coalho, mant. prato, 

mussa, requeijão. (   ) N  (   ) E 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

2 fatias  médias ou 1 

colher de sopa (30g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

VEGETAIS 

 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 

1   2   3   4 

PORÇÃO MÉDIA 

(M) 

SUA PORÇÃO 

1   2   3   4 

não escrever 

aqui 

Alface. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

3 folhas médias (30g) 

 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Tomate cru. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 unidade pequena ou 

4 fatias (70g) 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Couve, espinafre, cozido. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

3 colheres de sopa 

(60g) 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Beterraba, crua ou cozida. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

4 fatias ou 2,5 

colheres de sopa (50g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Cenoura crua ou cozida. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

2 fatias ou 2colheres 

de sopa (30g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Pepino, pimentão. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

2 colheres de sopa 

(20g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

MOLHOS 

 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 

1   2   3   4 

PORÇÃO MÉDIA 

(M) 

SUA PORÇÃO 

1   2   3   4 

não escrever 

aqui 

Óleo, azeite ou vinagrete em 

saladas. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

3 colheres de 

sobremesa (15g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Catchup ou mostarda. 

 

N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 colher de sopa (10g) P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Maionese, molho rosê 

(também em pães). 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 colher de sopa (15g) P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

FRUTAS E SUCOS 

 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 

1   2   3   4 

PORÇÃO MÉDIA 

(M) 

SUA PORÇÃO 

1   2   3   4 

não escrever 

aqui 

Laranja, mexerica. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

2 unid. pequenas 

(180g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Banana. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 unidade média (60g) 

 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Mamão. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 fatia grande ou meio 

papaya (180g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Maçã. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 unidade média 

(130g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Melancia, melão. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 fatia média (150 g ) 

 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Manga (na época). 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 unidade grande 

(220g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Abacaxi. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

2,5 fatias médias 

(260g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Goiaba (na época). 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 unidade pequena 

(60g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Suco de caju(na época). 

(   )N  (   )E 

N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

         1 copo (200ml) 

 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Suco de acerola. 

(   )N  (   )E 

N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

         1 copo (200ml) 

 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Suco de laranja natural. 

(   )N  (   )E 

N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

         1 copo (200ml) 

 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Suco natural de outras 

frutas. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

         1 copo (200ml) 

 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

PÃES E BISCOITOS 

 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 

1   2   3   4 

PORÇÃO MÉDIA 

(M) 

SUA PORÇÃO 

1   2   3   4 

não escrever 

aqui 

Pão francês, pão de forma, 

integral, pão doce, torrada. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 unidade  ou 2 fatias 

(50g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Biscoito salgado, Biscoito 

doce sem recheio. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

5 a 6 unidades (30g) 

 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Biscoito doce 

recheado,amanteigado. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

3unidades (40g) 

 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 
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Margarina passada no pão 

(  ) comum   (  ) light. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

2 pontas de faca (5g) 

 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Manteiga passada no pão. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

2 pontas de faca (5g) P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

BEBIDAS QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 

1   2   3   4 

PORÇÃO MÉDIA 

(M) 

SUA PORÇÃO 

1   2   3   4 

não escrever 

aqui 

Cerveja. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 lata (350 ml) ou 2 

copos americanos 

P  M  G  E 

  O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Cachaça, whisky, vodka. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

2 doses (60 ml) 

 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Vinho. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

2 cálices de vinho ou 

um copo (120 ml) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Café com açúcar. 

(   ) N  (   ) E 

N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 xícara de chá grande 

(200 ml) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Café sem açúcar. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 xícara de chá grande 

(200 ml) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Adoçante artificial. 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

3 a 4 gotas ou 1 

envelope        (0,8g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

DOCES, SOBREMESAS 

E APERITIVOS 

QUANTAS VEZES VOCE COME UNIDADE 

1   2   3   4 

PORÇÃO MÉDIA 

(M) 

SUA PORÇÃO 

1   2   3   4 

não escrever 

aqui 

Chocolates, bombons, 

brigadeiro. (   ) N  (  ) E 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

2 unidades ou 1 barra 

(30g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Doces de frutas. (  ) N  (  ) E 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 pedaço médio (60g) P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Bolos e tortas. (  ) N  (  ) E 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 fatia média (50g) 

 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Sorvete. (  ) N  (  ) E 

 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

2 picolés ou 1 taça (2 

bolas) (120g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 
Doce de abóbora ou goiabada 
(em lata ou caseiro.  (  )N  (  )E 

N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 pedaço pequeno 

(35g) 

P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

Pipoca, salgadinhos, chips, 

torresmo. 
N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 porção (45g) P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 
Refrigerantes. Tipo: 

(   ) não-dietéticos (   ) dietéticos 

(   )N  (   )E . Usa canudo (   ) 

N 

O 
1 

O 
2 

O 
3 

O 
4 

O 
5 

O 
6 

O 
7 

O 
8 

O 
9 

O 
10 

O 

D  S  M  A 

O  O  O  O  

1 copo de 200 ml P  M  G  E 

 O  O  O  O 

 

__  __  __  __ 

 

 




