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Sobre a ferramenta Biodiversidade e Nutrição
A ferramenta Biodiversidade e Nutrição é resultado de um esforço conjunto do
Projeto "Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade para Melhoria da Nutrição e do Bemestar Humano" (Biodiversidade para Alimentação e Nutrição – Projeto BFN, sigla em inglês), do
Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
Tem como base um banco de dados de composição de alimentos e um banco de receitas
culinárias de espécies nativas brasileiras. A ferramenta Biodiversidade & Nutrição permite
conhecer a informação nutricional de alimentos e pratos elaborados com espécies da
biodiversidade brasileira.
A ferramenta possui as seguintes funcionalidades:
1) Banco de dados de composição de alimentos
A busca pode ser realizada pelo nome ou parte do nome do alimento ou espécie do alimento
(nome científico ou nome popular). As informações apresentadas correspondem a dados
provenientes de uma ou mais referências (fontes de dados), que são agregados e calculados
automaticamente pelo sistema. Inclui os dados de composição nutricional de receitas culinárias
presentes no banco de receitas, quando disponíveis.
Obs.: É importante destacar que a composição de alimentos pode variar, dentro de uma mesma
espécie e mesmo para mesmo alimento/parte do alimento, em decorrência de diferentes fatores
como local de coleta, solo, clima, sazonalidade, forma de armazenamento e processamento,
diferenças genéticas entre populações de uma mesma espécie, cor do alimento (especialmente
para frutos, hortaliças e outros vegetais), grau de maturação, entre outros.
2) Banco de dados de receitas culinárias
Disponibiliza receitas culinárias com ingredientes nativos da flora brasileira, desenvolvidas por
chefs de cozinha e outros parceiros do Projeto BFN. A busca pode ser realizada pelo nome ou
parte do nome da receita (Ex: “creme de buriti” ou somente “creme”), por ingrediente (Ex:
“buriti”, “farinha”, “leite”; etc) ou por autor da receita.
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Manual do usuário: como utilizar a ferramenta
1. Página inicial
Na página inicial são apresentados (Figura 1):
1) Campo de busca 2) Menu para seleção da busca (“Buscar por”);
Para buscar por dados de composição de alimentos e dados de composição de receitas, digite o
nome do alimento/receita ou o nome da espécie (científico ou popular) e clique no ícone de lupa
ou aperte a tecla “Enter” do teclado.
Para buscar por receitas culinárias, selecione “Receitas” no menu “Buscar por”, digite o nome ou
parte do nome do prato, nome de um ingrediente ou autor da receita e clique no ícone de lupa
ou aperte a tecla “Enter” do teclado.
O usuário pode inserir parte do nome do alimento/receita (Ex: castanha) ou parte do nome
científico da espécie (Ex: Bertholletia). Porém, a sistema só mostra o resultado da busca se ao
menos uma palavra inteira for inserida.
P.S: A ferramenta ainda está sendo alimentada com dados de composição de alimentos e receitas
culinárias. Todos os dados gerados pelo Projeto BFN estarão disponíveis até julho/2018 e, ao
longo do tempo, novos dados gerados ou compilados pelas instituições parceiras serão inseridos.
3) Lista com todos os resultados do banco de composição de alimentos. É apresentada na página
inicial e sempre que selecionada a opção “Composição de alimentos” no menu “Buscar por”. Ao
selecionar a opção “Buscar por: Receitas”, a tela é alterada para a lista de receitas cadastradas
na ferramenta.

1

2
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Figura 1 – Página inicial da ferramenta
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2. Dados de composição de alimentos
Ao selecionar um alimento, o usuário visualizará as informações sobre a identificação,
composição e foto(s) do alimento/espécie. Para informações técnicas detalhadas sobre os
padrões adotados, por favor consulte a seção “Informações Técnicas” deste documento.
2.1. Fotos
Para visualizar as fotos em tamanho maior, clique no botão “Maximizar” no canto superior direito
da foto (1) (Figura 2):
1

Figura 2 – Visualizar e expandir fotos
2.1. Informações gerais
São apresentadas informações sobre a identificação do alimento e o código individual gerado
pelo sistema.
Ao clicar no nome científico, o usuário é direcionado a informações sobre a espécie constantes
na aplicação “Ficha de Espécies” do SiBBr.
2.2. Análises Gerais
São apresentadas características físico-químicas do alimento. Os dados de tamanho e peso se
referem a uma unidade do alimento na forma íntegra (Ex: um buriti inteiro). Quando apresentado
um traço, significa que o dado não estava disponível na(s) fonte(s) de dados (referências).
2.3. Tabela de Composição Nutricional
São apresentadas informações sobre diferentes componentes (nutrientes e outros componentes
dos alimentos), extraídas de uma ou mais Referências, com base na metodologia de compilação
de dados da FAO/INFOODS1.

1

International Network of Food Data Systems (INFOODS) da Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO).
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Nutriente: São apresentados dados de todos os componentes que constarem nas referências
utilizadas. A lista completa de componentes está no Apêndice I.
Unidade: Indica a unidade de medida em que os valores estão expressos para cada componente.
Valor: a média dos valores extraídos de uma ou mais referências (fontes dos dados). É expresso
por 100 g do alimento em base úmida. Quando mais de uma referência apresentar valor para
determinado componente, a ferramenta calcula automaticamente a média dos valores, com
exceção dos números escritos em verde, que são calculados com base no teor de outros
componentes constituintes.
Min.: valor mínimo observado no grupo de valores usados para calcular a média.
Máx.: valor máximo observado no grupo de valores usados para calcular a média.
N. Estudos: número de referências de onde foram extraídos valores para o cálculo da média.
Atualização: data da última atualização do valor do componente (modificação, adição ou
exclusão de referências).
Os números sobrescritos à frente de cada componente (1) indicam as referências dos dados
(Figura 3), que são citadas ao final da página.

1
Figura 3 – Tabela de composição nutricional
2.4. Exportação dos dados
Os dados da tabela de composição nutricional podem ser exportados no formato csv (comma
separated values), compatíveis com softwares de edição de planilhas (Ex: Microsoft Excel, Apple
Numbers, Libre Office Calc). Para isso, o usuário deverá clicar no link na parte inferior da tabela.
Em arquivos csv, os dados são copiados nas linhas correspondentes, mas em uma mesma coluna.
Para separá-los em colunas utilize o símbolo | como separador. Consulte os procedimentos na
Ajuda do software que estiver utilizando. Exemplo:
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No Microsoft Excel:
- Após baixar o arquivo csv, abra uma planilha em branco. No menu Dados selecione as opções
Obter Dados Externos > De texto.
- Selecione o arquivo que acabou de baixar e clique em Importar.
- Na tela de configuração de importação que irá abrir, na opção de Tipo de campo selecione
Delimitado. Clique em Avançar.
- Na opção Delimitadores selecione Outros e insira o símbolo |. Clique em Avançar.
- Na opção Formato dos dados da coluna selecione Geral e clique em Concluir.
2.5. Registros individuais
Para acessar os registros de cada referência, clique em um dos registros abaixo do nome do
alimento, no topo da página (1) (Figura 4) ou no número à frente da Referência, ao final da página
(2) (Figura 5):

1

Figura 4 – Acesso aos registros individuais de cada referência
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2

Figura 5 – Lista de referências (Fonte dos dados)

Ao acessar o registro individual da referência, o usuário tem informações detalhadas sobre o
alimento e sobre o estudo de onde foram extraídas. Para maiores detalhes sobre as informações
disponíveis nos registros individuais e padrões adotados, favor consultar a seção “Informações
Técnicas” deste documento.
Um mesmo estudo pode constar mais de uma vez na lista de Referências do mesmo alimento,
caso, por exemplo, de amostras coletadas em locais diferentes e cujos dados forem mostrados
individualmente no estudo em questão.
3. Receitas culinárias
Na página inicial, ao selecionar “Buscar por > Receitas”, será carregada uma página com a lista
de receitas culinárias presentes na Ferramenta. O usuário pode buscar receitas pelo nome ou
parte do nome prato (Ex: empada ou empada de beldroega) e por ingrediente (Ex: beldroega)
As informações nutricionais sobre a receita são apresentadas na área de Composição de
Alimentos da ferramenta e podem ser acessadas pela busca de dados de composição de
alimentos ou pelo link (Figura 6) que consta abaixo do nome do prato (1), quando disponível.
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1

Figura 6 – Receita culinária
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Informações Técnicas
Banco de dados de composição de alimentos
A ferramenta possui dados de composição de alimentos derivados de espécies nativas da flora
brasileira de valor econômico atual ou potencial, com ênfase para frutíferas e hortaliças
identificadas pela iniciativa "Plantas para o Futuro", do Ministério do Meio Ambiente, e
priorizadas pelo projeto “Biodiversidade para Alimentação e Nutrição”.
Os dados foram obtidos em parceria com pesquisadores de universidades e institutos de
pesquisa, nas cinco regiões geopolíticas do País: Universidade Federal do Ceará (UFC),
Universidade Estadual do Ceará (UECE), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade
Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade de São Paulo
(USP), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de Pesquisas da Amazônia
(INPA) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).
O banco de dados possui uma ferramenta para compilação de dados e será fomentado
continuamente pelas instituições parceiras, com a inclusão de novas espécies e alimentos.
1. Obtenção dos dados
Os teores dos componentes apresentados na ferramenta Biodiversidade e Nutrição provêm de:
a) Análises laboratoriais diretas no escopo do projeto Biodiversidade para Alimentação e
Nutrição (BFN), empregando-se métodos analíticos amplamente utilizados pela comunidade
científica e recomendados pelas diretrizes da International Network of Food Data
Systems (INFOODS), da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).
Os métodos foram validados e a qualidade das análises foi verificada usando material de
referência SRM 2383a – Baby Food Composite do National Institute of Standards and Technology
(NIST) dos Estados Unidos.
b) Valores analíticos retirados de literatura científica já publicada, como artigos publicados em
periódicos, teses, dissertações e tabelas brasileiras de composição de alimentos, conforme
metodologia de compilação desenvolvida pela FAO/INFOODS.
c) Valores calculados a partir de dados analíticos (por exemplo, energia, carboidratos por
diferença e outros componentes calculados por fórmula, detalhados adiante) ou a partir do
cálculo de receitas, com base na composição dos ingredientes.
d) Valores que podem ser assumidos como “zero”:
- Álcool em alimentos que não passaram por processo de fermentação;
- Colesterol, retinol e vitamina B12 em alimentos de origem vegetal;
Os dados foram checados antes da inclusão no banco de dados, conforme critérios da Guidelines
for checking food composition data prior to the publication of a user table/database
(FAO/INFOODS 2012a).
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2. Alimentos
A ferramenta possui dados de espécies nativas da flora brasileira priorizadas pelo Projeto BFN,
bem como de outras espécies não nativas do Brasil, mas que são produzidas e consumidas no
País. Poderá apresentar também dados de alimentos de origem animal.
Os nomes científicos das espécies vegetais estão de acordo com o catálogo oficial da Flora do
Brasil2 e serão automaticamente atualizados no sistema caso haja mudança na nomenclatura de
determinada espécie. Ao clicar no nome científico, o usuário é direcionado a informações sobre
a espécie constantes na aplicação “Ficha de Espécies” do SiBBr.
2.1. Descrição dos alimentos
Os alimentos foram descritos da forma mais detalhada possível, de acordo com os dados
disponíveis na referência original, seguindo as diretrizes FAO/INFOODS para a nomenclatura
sistemática de alimentos (Truswell et al., 1991), conforme aplicável a cada alimento:
Descrição para alimentos com um só ingrediente:
1)
2)
3)
4)

Nome do alimento
Parte da planta ou animal (Ex: polpa com casca; semente; farinha)
Nome do fabricante/marca
Processamento e/ou preparação do alimento (Ex: frito; torrado; seco; cozido; grelhado;
integral; refinado)
5) Método de preservação (Ex: congelado; seco – pode se sobrepor ao item 4)
6) Grau de cocção (Ex: cru; cozido; ao ponto - pode se sobrepor aos itens 4 e 5)
7) Condições de produção agrícola (Ex: orgânico; silvestre; convencional)
8) Grau de maturação (Ex: maduro, semi maduro, imaturo)
9) Condições de armazenamento
10) Classe
11) Embalagem
12) Estado físico, formato (Ex: líquido; sólido; alongado; redondo)
13) Cor (Ex: amarelo; roxo; vermelho; amarelo com vermelho; verde)
14) Outros aspectos não mencionados acima
Para alimentos com mais de um ingrediente (receitas ou misturas), além dos anteriores:
15) Ingredientes e quantidades (quando disponíveis)
16) Procedimento da receita (quando disponível)
17) Em geral, os alimentos presentes no banco foram descritos conforme a parte analisada, grau
de cocção, grau de maturação e cor.
A ferramenta contém dados de diferentes partes comestíveis da mesma planta (por exemplo,
dados do fruto, com e sem casca, ou da polpa do fruto e de sua semente separadamente); de

2

Flora do Brasil: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/PrincipalUC/PrincipalUC.do?lingua=pt
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diferentes estágios de maturidade; de alimentos crus ou processados (cozidos, industrializados)
e de receitas (alimentos compostos por mais de um ingrediente).
2.1. Tipo do alimento
As opções do campo são:
- Ingrediente único (alimento puro, mesmo que processado)
- Mistura (preparação com 2 ou mais ingredientes, incluindo receitas culinárias)
2.2. Grupos de alimentos
Os alimentos são categorizados em um dos seguintes grupos (Tabela 1), com base nas tabelas de
composição de alimentos da FAO/INFOODS e Tabelas Brasileiras de Composição de Alimentos
(TACO, 2011; TBCA, 2017):
Tabela 1 – Grupos de Alimentos
Grupo
Cereais e derivados
Vegetais, hortaliças e
derivados
Leguminosas e derivados
Frutos e derivados
Nozes e sementes
Pescados e frutos do mar
Carnes e derivados

Leite e derivados

Ovos e derivados
Ervas e temperos
Alimentos preparados
(receitas)
Miscelâneas

Descrição
• Arroz, aveia, trigo, sorgo, centeio, cevada, milho, entre outros
• Massas, pães, biscoitos, amido, flocos, farinhas, farelos
• Hortaliças em geral, vegetais, cogumelos, tubérculos e raízes,
partes comestíveis de plantas e produtos derivados
• Feijões, soja, ervilha, lentilha, grão-de-bico, guando, amendoim,
entre outros, produtos derivados
• Partes comestíveis de frutos
• Sucos e outros produtos derivados
• Oleaginosas e sementes
• Peixes e frutos do mar (fresco, salgado, enlatado, prépreparado, congelado)
• Todas as carnes (frescas, salgadas, enlatadas, pré-preparadas,
congeladas)
• Miúdos e vísceras, patês e embutidos
• Leites de todas as raças de animais
• Leites integrais, desnatados, semidesnatados, em pó,
condensados, fermentados, creme de leite, queijos, iogurtes e
bebidas lácteas
• Todos os ovos, inteiros ou suas partes, processados ou não
• Ervas aromáticas, temperos preparados
• Receitas e preparações culinárias
•

Demais itens não enquadrados nos grupos acima
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3. Componentes
3.1. Definição e expressão dos componentes
Para descrição dos nutrientes e outros componentes dos alimentos são utilizados os
identificadores de componentes INFOODS, também chamados de Tagnames. A lista com 417
Tagnames utilizados na ferramenta é apresentada no Apêndice I. Cada identificador
compreende a abreviação do nome do componente, sua denominação mais conhecida e a
unidade padrão. Para alguns componentes também consta o método analítico, forma de cálculo
ou comentários gerais. Além dos 417 Tagnames utilizados na ferramenta, são também
apresentadas informações sobre alguns parâmetros físico-químicos (tamanho do alimento, peso
individual, teor de sólidos solúveis e pH), quando disponíveis.
Os valores dos nutrientes e outros componentes são expressos por 100 g de porção comestível
em base úmida. Todos os dados de composição foram padronizados para serem expressos de tal
forma, de acordo com as “Diretrizes para conversão entre diferentes unidades, denominadores
e expressões” da FAO/INFOODS (FAO/INFOODS 2012b). Dados que não puderam ser expressos
por 100 g do alimento em base úmida foram excluídos (por exemplo, dados expressos na
referência original por 100 g do alimento em base seca e cujo teor de umidade não estava
disponível).
Os valores finais para cada componente, apresentados na tabela de composição nutricional de
cada alimento, são calculados automaticamente pelo sistema, a partir dos dados provenientes
de uma ou mais referências. Para realização dos cálculos e apresentação dos resultados, são
agregados apenas registros individuais de alimentos provenientes da mesma espécie e com
descrição similar3. Assim, define-se:
•

Registro Individual: dados de um determinado alimento, compilados a partir de uma
referência (artigo científico, relatório de análises, tese, dissertação, tabela de composição de
alimentos, entre outros). Podem ser acessados pelo usuário a partir do Registro Composto
ao qual estão ligados.

•

Registro Composto: registro criado a partir de um ou mais registros individuais que possuam
o mesmo nome científico e descrição similar. São os registros acessados pela busca padrão
da ferramenta e cuja composição é apresentada na tabela de composição nutricional.

No Registro Composto, para cada componente da tabela de composição são apresentados:
- Nome do componente
- Unidade
- Valor por 100 g: corresponde ao valor médio calculado a partir dos diferentes Registros
Individuais agregados, com exceção dos teores de energia, soma da composição centesimal,
3

São consideradas descrições similares aquelas correspondentes à mesma parte do alimento, grau de cocção,
estágio de maturidade ou outras características que influenciem a composição nutricional. Por exemplo, os dados
do alimento “pequi, fruto, polpa, maduro, cozido” não poderá ser agregado com um “pequi, polpa, crua”.
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carboidratos totais e carboidratos disponíveis, calculados a partir de fórmulas, utilizando o
valor médio de outros componentes da composição centesimal (detalhados a seguir).
- Valor mínimo: menor valor encontrado para o componente nos diferentes Registros
Individuais.
- Valor máximo: maior valor encontrado para o componente nos diferentes Registros
Individuais.
- Número de estudos: número de Registros Individuais agregados para cálculo dos valores
finais do Registro Composto.
Valores ausentes para qualquer componente representam valores indisponíveis e não devem ser
interpretados como iguais a “zero”.
3.2. Componentes calculados por fórmulas e/ou fatores de conversão
Os valores dos tagnames detalhados a seguir são calculados por meio de fórmulas e/ou com o
uso de fatores de conversão.
Os Tagnames para a soma da composição centesimal (SUM PROXIMATES), valor energético
(ENERC(kcal) e ENERC(kJ)) e teor de carboidratos por diferença (CHOAVLDF(g) e CHOCDF(g)) são
sempre calculados por fórmula, tanto para o Registro Individual quanto para o Registro
Composto, e dependem do valor de outros tagnames para seu cálculo. Nestes casos, como regra
geral, são utilizados preferencialmente nas equações, conforme aplicável, os seguintes
Tagnames:
- FAT(g): teor de gorduras totais obtido por métodos de extração com solventes mistos.
- CHOAVLDF(g): teor de carboidratos disponíveis calculado por diferença.
- FIBTG(g): teor de fibra alimentar total.
Porém, na ausência de valores para tais Tagnames nos Registros Individuais:
- FAT(g) é substituído pelo FATCE(g) (teor de gordura obtido por extração com o método Soxhlet).
- CHOAVLDF(g) e FIBTG(g) são substituídos por CHOCDF(g) (teor de carboidratos totais por
diferença) – em conjunto, uma vez que o valor de FIBTG(g) é necessário para cálculo do valor de
CHOAVLDF(g).
Na ausência de valores para um ou mais Tagnames constantes na equação (ou possíveis
substitutos citados acima), o valor do componente não é calculado e não aparece na Tabela de
Composição do Registro Composto.
•

Soma da composição centesimal

Tagname: SUM PROXIMATES
Corresponde à soma dos teores de umidade, cinzas, gorduras totais, proteínas, carboidratos
disponíveis, fibra alimentar e álcool. Deve ser igual 100.
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A equação utilizada preferencialmente* para cálculo é:
SUM PROXIMATES =
{WATER(g)}+{ASH(g)}+{FAT(g)}+{PROTCNT(g)}+{CHOAVLDF(g)}+{FIBTG(g)}+{ALC(g)}
*Na ausência de valores para FAT(g), utiliza-se FATCE(g); na ausência de valores para
CHOAVLDF(g) e FIBTG(g), utiliza-se CHOCDF(g).
•

Energia total

Tagnames: ENERC(kcal) e ENERC(kJ)
Os valores de energia total metabolizável são apresentados em quilocalorias (kcal) e kilojoules
(kJ). Estes são calculados, preferencialmente, com base no teor de proteínas, gorduras totais,
carboidratos disponíveis, fibra alimentar e álcool, aplicando os fatores de os fatores gerais de
Atwater (FAO, 2003) indicados na Tabela 2.
Tabela 2. Fatores para o cálculo do valor energético dos alimentos
Componente
kcal/g
kJ/g
Proteína total
4
17
Gordura total
9
37
Carboidratos disponíveis
4
17
Carboidratos totais
4
17
Fibra alimentar total
2
8
1
Álcool
7
29
1 – Assume-se como álcool etílico. O teor de álcool foi assumido como “zero” para todos os alimentos que não
passaram por processo de fermentação e aos quais nenhum álcool foi adicionado.

As equações utilizadas preferencialmente* para o cálculo são:
ENERC(kcal) = {PROTCNT(g)}*4+{FAT(g)}*9+{CHOAVLDF(g)}*4+{FIBTG(g)}*2+{ALC(g)}*7
ENERC(kJ) = {PROTCNT(g)}*17+{FAT(g)}*37+{CHOAVLDF(g)}*17+{FIBTG(g)}*8+{ALC(g)}*29
*Na ausência de valores para FAT(g), utiliza-se FATCE(g); na ausência de valores para
CHOAVLDF(g) e FIBTG(g), utiliza-se CHOCDF(g) e fator de conversão 4 kcal/g = 17 kJ/g.
•

Carboidratos disponíveis por diferença

Tagname: CHOAVLDF(g)
Representa a fração de carboidratos que pode ser digerida por enzimas humanas, é absorvida e
entra no metabolismo intermediário. Não inclui a fração de fibra alimentar, que pode ser uma
fonte de energia somente após a fermentação endógena pela microbiota intestinal.
O teor de carboidratos disponíveis por diferença é calculado preferencialmente* pela equação:
CHOAVLDF(g) = 100-({WATER(g)}+{ASH(g)}+{FAT(g)}+{PROTCNT(g)}+{FIBTG(g)}+{ALC(g)})
*Na ausência de valores para FAT(g), utiliza-se FATCE(g);
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•

Carboidratos totais por diferença

Tagname: CHOCDF(g)
Inclui a fração de fibra alimentar. Só deve ser utilizado para cálculo do valor energético e da soma
da composição centesimal na ausência de valores de fibra alimentar (FIBTG(g)) e,
consequentemente, de carboidratos disponíveis (CHOAVLDF(g)).
O teor de carboidratos totais por diferença é calculado preferencialmente* pela equação:
CHOCDF(g) = 100-({WATER(g)}+{ASH(g)}+{FAT(g)}+{PROTCNT(g)}+{ALC(g)})
*Na ausência de valores para FAT(g), utiliza-se FATCE(g);
•

Proteína total

Tagnames: PROCNT(g)
Para cálculo das proteínas a partir do nitrogênio total são usados fatores de conversão
(Greenfield & Southgate, 1992):
Produtos vegetais: Trigo: inteiro - 5,83, farelo - 6,31, embrião - 5,80, endosperma - 5,70; Arroz e
farinha de arroz - 5,95; Centeio e farinha de centeio - 5,83; Cevada e farinha de cevada - 5,83;
Aveia - 5,83; Milho - 6,25; Feijões - 6,25; Soja - 5,71. Oleaginosas: Castanha do Pará - 5,46;
outras castanhas/sementes - 5,30.
Produtos de origem animal: Carnes e peixes - 6,25; Gelatina - 5,55; Leite e derivados - 6,38;
Caseína - 6,40; Leite humano - 6,37; Ovo: inteiro - 6,25, albumina - 6,32, vitelina - 6,12
Para os demais alimentos não citados: utilizar o fator 6,25
•

Vitamina A

Tagnames: VITA_RAE(mcg) e VITA(mcg)
O teor de vitamina A é calculado com base no teor de múltiplos compostos ativos, cada um com
diferentes atividades biológicas: retinol, alfa-caroteno, beta-caroteno e beta-criptoxantina.
O retinol é a forma mais bioativa e normalmente é presente apenas em alimentos de origem
animal, portanto seu teor é assumido como “zero” em todos os alimentos de origem vegetal.
As equações utilizadas para o cálculo são:
VITA_RAE(mcg) = RETOL+1/24CARTA(mcg)+1/12CARTB(mcg)+1/24CRYPXB(mcg)
VITA(mcg) = RETOL + 1/12CARTA(mcg)+ 1/6CARTB(mcg)+ 1/12CRYPXB(mcg)
Nos casos em que a Referência (a fonte de dados) informa que os teores de Vitamina A foram
calculados pelas fórmulas acima, porém não apresenta os valores individuais de cada
carotenoide, são utilizados os valores de Vitamina A total informados pela Referência.
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•

Vitamina E (em equivalentes de α-tocoferol)

Tagname: VITE(mg)
A vitamina E ocorre de diversas formas bioativas como α-tocoferol, β-tocoferol, γ-tocoferol, δtocoferol e tocotrienois. O teor de vitamina E expresso como equivalentes de α -tocoferol é
calculado pela equação:
VITE(mg) = TOCPHA+0.4*TOCPHB+0.01*TOCPHD+0.1*TOCPHG+0.3*TOCTRA+0.05*TOCTRB+0.01*TOCTRG

•

Vitamina C

Tagnames: VITC(mg)
O teor de vitamina C total é calculado pela soma dos teores de ácido ascórbico ou
dehidroascórbico, obtidos por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE).:
VITC(mg) = ASCL+ASCDL
Também são aceitos teores de Vitamina C total obtidos por titulação.
•

Vitamina D

Tagnames: VITD(mcg)
O teor de vitamina D total é calculado pela soma dos teores de colecalciferol (vitamina D3) e
ergocalciferol (vitamina D2):
VITD(mcg) = CHOCAL+ERGCAL
Obs: caso as referências dos Registros Individuais tragam os teores de vitaminas A, E, C e D, mas
não os valores individuais de seus componentes, o usuário Compilador ou Administrador pode
escolher utilizar os valores originais das fontes de dados para compor o valor final do Registro
Composto.
3.3. Dados de composição nutricional no Registro Individual
Nos registros individuais, é possível visualizar o valor e informações adicionais para cada
componente. Na seção Composição (Figura 1), o menu lateral esquerdo (1) traz a lista de
Tagnames separados por grupos. Clique nos subtítulos dos grupos (2) para expandir a lista e
selecionar o Tagname de interesse (3). Ao lado direito, serão mostrados:
- O valor como consta na referência, mas já convertido para a unidade padrão do Tagname e
apresentado por 100 g da porção comestível do alimento (base úmida) (4)
- O valor calculado pelo sistema com base nas fórmulas apresentadas na seção 3.2 (quando
aplicável), também apresentado na unidade padrão do Tagname e por 100 g da porção
comestível do alimento (base úmida) (5)
- A documentação do valor (6)
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1

4
2
5

3
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Os campos de documentação do valor são:
- Valor conforme inserido pelo usuário, extraído da fonte de dados original;
- Unidade em que o valor está expresso;
- Denominador no qual o valor está expresso;
Uma vez inserido o Valor para um Tagname, os campos Unidade e Denominador são
obrigatórios. Os seguintes campos também podem ser apresentados (opções com base no
Eurofir Thesauri4):
- Tipo de valor: fornece informações adicionais sobre o valor inserido (Tabela 3)
- Tipo de aquisição: categorias para a origem do valor (Tabela 4)
- Tipo de método: informação geral sobre o tipo de método usado para obtenção do valor
(Tabela 5)

4

http://www.eurofir.org/eurofir-thesauri/
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Tabela 3 – Lista de opções para campo “Tipo de valor”
Opção
como reportado
média
melhor estimativa
abaixo do limite de
detecção
outro tipo de valor
menor que
zero lógico
mediana
mínimo
maior que
máximo
traço

média ponderada
tipo de valor
desconhecido

Informações adicionais
Usar quando o Valor inserido foi atribuído como relatado, mas não avaliado pelo
compilador. Pode ser apropriado para valores não-composicionais, por exemplo fatores
de conversão, ou valores calculados por fatores de conversão na referência original.
Usar quando o Valor inserido é a média de valores da fonte de dados, por exemplo, a
média de 3 replicatas.
Usar quando o Valor inserido for o “melhor” disponível, por exemplo, para componentes
que são estimados com base nos valores de outros componentes (carboidratos por
diferença, energia, etc)
Usar quando se sabe que o componente está presente no alimento, mas não foi
detectado com o método empregado.
Usar para outro tipo de valor não definido aqui. O uso deste termo deve ser evitado.
Usar apenas se o valor selecionado for o valor mais alto, se não houver mais informações
estatísticas / técnicas disponíveis e se nenhum outro tipo de valor se aplicar.
Usar quando o componente não é esperado naquele alimento. Ex: álcool em alimentos
não fermentados, retinol em alimentos de origem vegetal. Deve-se inserir “0” no campo
Valor.
Usar quando o Valor inserido é a mediana.
Usar quando o Valor inserido foi escolhido como o valor mínimo de um conjunto de
resultados.
Usar apenas se o Valor inserido for o valor mais baixo de um conjunto de dados, se não
houver mais informações estatísticas disponíveis e se nenhum outro tipo de valor se
aplicar.
Usar quando o Valor inserido foi escolhido como o valor máximo de um conjunto de
resultados.
Usar somente quando houver evidência de que alguma quantidade do componente está
presente, mas nenhum valor preciso foi fornecido, nem os limites de detecção ou de
quantificação.
Usar quando o valor for média ponderada de valores de diferentes fontes ou
distribuições estatísticas diferentes, por exemplo, ponderação por marcas conforme
participação de mercado, por número de amostras, entre outros.
Usar quando o Tipo de valor para o Valor inserido não é conhecido.

Tabela 4 – Lista de opções para campo “Tipo de aquisição”
Opção
Documento de autoridade
legal
Comunicação científica
Laboratório independente
Outro tipo de aquisição
Tabela de composição de
alimentos

Informações adicionais
Usar para Valor retirado de documentos publicados por autoridades legais,
organizações de padrões, comitês, escritórios de patentes, etc.
Usado para artigos, relatórios, pôsteres, letras, etc, não revisados por pares.
Usar para Valor retirado de relatório de laboratório / protocolo de um laboratório
de terceiros, não afiliado ao produtor do alimento ou ao compilador de dados.
Usar para outro tipo de aquisição não definido aqui. O uso deste termo deve ser
evitado.
Usar para Valor retirado de tabelas ou banco de dados de composição de
alimentos.
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Laboratório de indústria
Rótulo de alimento
Laboratório próprio ou
afiliado
Artigo científico publicado
Valor criado no sistema
Tipo de aquisição
desconhecido

Usar para Valor retirado de relatório de laboratório / protocolo de um laboratório
de uma indústria de alimentos.
Usar para Valor retirado de rótulo de alimento ou informações do produto
fornecidas pelo produtor ou distribuidor, sem mais informações sobre as fontes de
dados.
Usar para Valor retirado de relatório / protocolo de laboratório interno ou afiliado.
O design do estudo, amostragem e análise estão sob controle direto da pessoa ou
organização que compila os dados de composição de alimentos.
Usar para um estudo científico revisado por pares, publicado em uma revista
científica ou livro.
Usar para valores criados por um compilador dentro do sistema de gerenciamento
de dados de composição, usando cálculo ou estimativa. Nota: a conversão de
unidade simples não se enquadra nesta categoria
Usar quando o Tipo de aquisição para o Valor inserido não é conhecido.

Tabela 5 – Lista de opções para campo “Tipo de método”
Opção
Resultado analítico

Analítico, genérico
Calculado como
receita
Calculado a partir de
alimento similar
Calculado pelo perfil
de componente
Calculado, genérico
Calculado com uso de
fatores de conversão
Estimado por dedução
lógica
Estimado com base
em requerimentos
legais
Imputado/estimado a
partir de alimento
similar
Imputado/estimado
genérico
Tipo de método
desconhecido

Informações adicionais
Usar quando o Valor inserido for resultado analítico ou obtido por análise estatística
de várias medidas da mesma amostra de alimentos (replicatas).
Usar quando o Valor inserido for um resultado analítico, mas não há mais informações
sobre a natureza da análise, se o valor deriva de uma só ou de diferentes distribuições
estatísticas.
Usar quando o Valor inserido for obtido por cálculo a partir dos ingredientes de uma
receita (ou um único ingrediente, por exemplo cálculo do valor para alimentos cozidos
a partir do alimento cru).
Usar quando o Valor inserido for obtido por um cálculo específico (ao invés de
imputação ou simples empréstimo de dado) a partir de um alimento similar.
Usar quando o Valor inserido for obtido por cálculo com base no perfil do componente
em um alimento similar.
Usar quando o Valor inserido for conhecidamente obtido por cálculo, mas nenhuma
informação adicional sobre a natureza do cálculo está disponível.
Usar quando o Valor inserido for obtido a partir da soma de outros componentes,
após aplicação de fatores de conversão. Ex: cálculo de energia, proteínas totais,
atividades de vitaminas.
Usar quando o Valor inserido for assumido como “zero”, para porção comestível
(Tagname EDIBLE(%)) de alimentos líquidos (100%) ou inteiros, entre outros.
Usar quando o Valor inserido é estimado somente com base em requisitos
regulatórios, por exemplo, certo nível de gordura no leite, gordura na manteiga ou
maionese, etc. Não usar este tipo de método, se o valor for analítico, calculado ou
estimado de qualquer outra forma.
Usar quando o Valor inserido for imputado, estimado ou copiado do valor de um
alimento relacionado, incluindo alimentos similares relatados em outras fontes de
dados.
Usar quando o Valor inserido for conhecidamente imputado/estimado, mas nenhuma
informação adicional sobre a natureza da imputação está disponível.
Usar quando o tipo de método para o valor dado não é conhecido, ou seja, nenhuma
informação sobre o método está disponível.
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Outro tipo de método
Soma de componentes
constituintes

Usar para outro tipo de método não definido aqui. O uso deste termo deve ser
evitado.
Usar quando o Valor inserido é o resultado da simples adição ou subtração de valores
para componentes relacionados. Ex: soma da composição centesimal, carboidratos
por diferença.

Abaixo dos campos de documentação do valor são mostradas informações estatísticas sobre o
dado, conforme especificado na fonte de dados (campos não obrigatórios). Tais informações têm
objetivo apenas de documentação e não são utilizadas para cálculos pela ferramenta:
- Desvio padrão da média
- Erro padrão da média
- Mínimo
- Máximo
3.4. Seção “Resumo da Composição” no Registro Individual
Mostra quais Tagnames foram preenchidos, seus valores conforme a referência dos dados e os
valores calculados pelo sistema para os Tagnames que possuem fórmula, quando aplicável.
3.5. Seção “Amostragem” no Registro Individual
Traz informações sobre o método de amostragem, local e período (data) de coleta, condições de
transporte, manuseio e armazenamento da amostra, quando disponíveis na referência.
3.1. Seção “Referência (Fonte dos dados)” no Registro Individual
Mostra informações sobre o documento de onde os dados foram extraídos (autores, título do
trabalho, tipo de publicação, local, endereço eletrônico, entre outros).
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Coordenação Nacional do Projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição
Lidio Coradin – Diretor Nacional
Daniela Moura de Oliveira Beltrame – Coordenadora Nacional
Camila Neves Soares de Oliveira – Analista Ambiental - Ministério do Meio Ambiente.
Raquel Andrade Cardoso Santiago – Coordenadora do desenvolvimento de receitas culinárias

Sistema de Informações sobre a Biodiversidade Brasileira – SiBBr
Andrea Portela – Diretora SiBBr
Keila Elizabeth Macfadem Juarez o Coordenadora de Componente, Monitoramento &
Avaliação
Roque João Tumolo Neto – Coordenador Nacional SiBBr
Bruno Miranda – Coordenador de Tecnologia & Inovação SiBBr
Clara Baringo Fonseca – Gestora de dados sobre Biodiversidade
João Gonçalves – Gestor de comunicação
Jurandir Junior – Gestor de conteúdo de mídias, infograía & design
Fernando Xavier – Desenvolvedor Pleno
Francisco Barretto – Desenvolvedor Pleno
André Freitas – Desenvolvedor Pleno
Murilo Giachini – Desenvolvedor Front End
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Parceiros responsáveis pela geração de dados de composição e elaboração de
receitas
Região Sul
COORDENAÇÃO GERAL
Vanuska Lima da Silva (Prof. da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS)
COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS
Compilação de dados da literatura
Graciela Cristina dos Santos (Pós-Doc da UFRGS)
Fernanda Camboin Rockett (Estudante de Doutorado da UFRGS)
Vanuska Lima da Silva (Prof. da UFRGS)
Análises laboratoriais
Fernanda Camboim Rockett (Estudante de Doutorado da UFRGS)
Helena Schmidt (Estudante de Mestrado da UFRGS)
Carlos Henrique Pagno (Pós-Doc da UFRGS)
Jucelaine Possa (Nutricionista na UFRGS)
Patric de Lima Monteiro (Estudante de Engenharia de Alimentos da UFRGS)
Érica Fochezzatto (Estudante de Nutrição da UFRGS)
Renato Queiroz Assis (Estudante de Doutorado da UFRGS)
Kellen Gedoz (Estudante de Engenharia de Alimentos da UFRGS)
André Vinicius Bazzan (Estudante de Engenharia de Alimentos da UFRGS)
Simone Hickmann Flôres (Prof. da UFRGS)
Alessandro de Oliveira Rios (Prof. da UFRGS)
Viviani Ruffo de Oliveira (Prof. da UFRGS)
Vanuska Lima da Silva (Prof. da UFRGS)
Biólogos (coleta e identificação botânica)
Glauco Schüssler (Pesquisador da UFRGS)
Matias Köhler (Estudante de Mestrado da UFRGS)
RECEITAS
Desenvolvimento e testes das receitas
Juliana Severo (Chef de Cozinha. Estudante mestrado da UFRGS)
Jucelaine Possa (Nutricionista na UFRGS)
Hálef Rodrigues Pedroso (Estudante de Nutrição da UFRGS)
Letícia Quinalha (Estudante de Nutrição da UFRGS)
Helena Schmidt (Estudante de Mestrado da UFRGS)
Fernanda Camboim Rockett (Estudante de Doutorado da UFRGS)
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Jacqueline Gonçalves de Souza (Estudante de Nutrição da UFRGS)
Érica Fochezzatto (Estudante de Nutrição da UFRGS)
Luciana Dias de Oliveira (Prof. da UFRGS)
Viviani Ruffo de Oliveira (Prof. da UFRGS)
Vanuska Lima da Silva (Prof. da UFRGS)
Fotografias
Tânia Mara Borges Andersen (Fotógrafa)

Região Sudeste
COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS
Universidade de São Paulo (USP)
Coordenação
Deborah Helena Markowicz Bastos (Prof. aposentada da Universidade de São Paulo - USP)
Compilação de dados da literatura
Deborah Helena Markowicz Bastos (Prof. aposentada da USP)
Ricardo Jorge Silva Mendes (Estudante de Mestrado da USP)
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Coordenação
Veridiana Vera de Rosso (Prof. da UNIFESP)
Compilação de dados da literatura
Veridiana Vera de Rosso (Prof. da UNIFESP)
Kátia Regina Biazotto (Estudante de Mestrado da UNIFESP)
Camila Pia Delgado da Silva (Estudante de Mestrado da UNIFESP)
Análises laboratoriais
Veridiana Vera de Rosso (Prof. da UNIFESP)
Kátia Regina Biazotto (Estudante de Mestrado da UNIFESP)
Bruna Vitória Neves (Estudante de Mestrado da UNIFESP)
Tarsilla Fernandes Silva Vasconcelos (Estudante de Mestrado da UNIFESP)
RECEITAS
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
Coordenação
Semíramis Martins Álvares Domene (Prof. da UNIFESP)
Desenvolvimento das receitas
Semíramis Martins Álvares Domene (Prof. da UNIFESP)
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Isabela Camila Tudeschini Marques (Estudante de Mestrado da UNIFESP)
Ester Castro Alves Capovilla (Estudante de Nutrição da UNIFESP)
Tayna Miranda Arena (Estudante de Nutrição da UNIFESP)
Neide Rigo (Nutricionista, autora do blog Come-se e colunista no caderno Paladar)
KátiaLopes (Chef responsável pela cozinha do restaurante Casa da Villa, Santos)
Lilia Zago (Prof. da Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
Guilherme Hoff Bettamio (Chef e Tecnólogo em Gastronomia)
Testes das preparações e produção das fotografias
Isabela Camila Tudeschini Marques (Estudante de Mestrado da UNIFESP)
Zulmira Fátima dos Santos (Culinarista)
Sheila Oliveira (Fotógrafa do Empório Fotográfico)
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)
Coordenação
Andrea Carvalheiro Guerra Matias (Prof. Curso de Nutrição – UPM)
Desenvolvimento das receitas
Ana Carolina Almada Colucci Paternez (Prof. - Curso de Nutrição – UPM)
Andrea Carvalheiro Guerra Matias (Prof. Curso de Nutrição – UPM)
Andrea Romero de Almeida (Prof. Curso de Nutrição – UPM)
Camila de Meirelles Landi (Prof. Curso de Gastronomia – UPM)
Helena Rizzo (Chefe e Proprietária do Restaurante Maní-São Paulo - SP)
Joyce Viana Galvão Pisaneschi (Prof. Curso de Gastronomia – UPM)
Juliana Massami Morimoto (Prof. Curso de Nutrição – UPM)
Mara Salles (Chef e proprietária do Restaurante Tordesilhas-São Paulo - SP)
Mauricio Marques Lopes Filho (Prof. Curso de Gastronomia – UPM)
Mônica Glória Neuman Spinelli (Prof. Curso de Nutrição – UPM)
Paola Bisseli Ferreira Scheliga (Prof. Curso de Gastronomia – UPM)
Testes das preparações e produção das fotografias
Andrea Romero de Almeida (Prof. Curso de Nutrição – UPM)
Andrea Carvalheiro Guerra Matias (Prof. Curso de Nutrição – UPM)
Camila de Meirelles Landi (Prof. Curso de Gastronomia – UPM)
Daiane Teodoro Amaral (Estudante de Nutrição da UPM)
Duarte José da Silva (Estudante de Tecnologia em Gastronomia da UPM)
Joyce Viana Galvão Pisaneschi (Prof. Curso de Gastronomia – UPM)
Larissa Akimi Hayakava (Estudante de Nutrição da UPM)
Maria Fernanda Brandão Santos (Estudante de Nutrição da UPM)
Mônica Glória Neuman Spinelli (Prof. Curso de Nutrição – UPM)
Paola Bisseli Ferreira Scheliga (Prof. Curso de Gastronomia – UPM)
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Paula Andrade Bortoleto (Estudante de Nutrição da UPM)
Rita de Cássia de Souza Fernandes (Bolsista do Projeto – Estudante de Nutrição da UPM)
Victória de Miranda Caires Jorge (Estudante de Nutrição da UPM)
Compilação de dados da literatura
Ana Carolina Almada Colucci Paternez (Prof. de Nutrição – UPM)
Andrea Carvalheiro Guerra Matias (Prof. Curso de Nutrição – UPM)
Daiane Teodoro Amaral (Estudante de Nutrição da UPM)
Duarte José da Silva (Estudante de Tecnologia em Gastronomia da UPM)
Juliana Massami Morimoto (Prof. Curso de Nutrição – UPM)
Larissa Akimi Hayakava (Estudante de Nutrição da UPM)
Maria Fernanda Brandão Santos (Estudante de Nutrição da UPM)
Paula Andrade Bortoleto (Estudante de Nutrição da UPM)
Rita de Cássia de Souza Fernandes (Bolsista do Projeto – Estudante de Nutrição da UPM)
Victória de Miranda Caires Jorge (Estudante de Nutrição da UPM)

Região Centro-Oeste
COORDENAÇÃO GERAL
Raquel de Andrade Cardoso Santiago (Prof. da Universidade Federal de Goiás - UFG)
COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS
Compilação de dados da literatura
Raquel de Andrade Cardoso Santiago (Prof. da UFG)
Estelamaris Tronco Monego (Prof. aposentada da UFG)
Maria Raquel Hidalgo Campos (Prof. aposentada da UFG)
Natália Menezes Silva (Estudante de Mestrado da UFG)
Priscila Olin Silva (Estudante de Mestrado da UFG)
Análises laboratoriais
Raquel de Andrade Cardoso Santiago (Prof. da UFG)
Claudia Maria Barbosa Santos (Estudante de Mestrado da UFG)
RECEITAS
Desenvolvimento e execução das receitas
Rebeca Rubim (Chef e Prof. do Instituto Federal de Goiás)
Selena Carvalho Martins (Chef e Prof. do Instituto Federal de Goiás)
Raquel de Andrade Cardoso Santiago (Prof. da UFG)
Estelamaris Tronco Monego (Prof. aposentada da UFG)
Marcio Fernando Cardoso Zago (Chef de cozinha e Prof. da Faculdade Cambury)
Alimentos Tradicionais (Quilombolas)
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Raquel de Andrade Cardoso Santiago (Prof. da UFG)
Estelamaris Tronco Monego (Prof. aposentada da UFG)
Suzane de Alencar Vieira (Prof. da UFG)
Lucilene Santos Rosa (Secretaria Cidadão do Estado de Goiás)
Fotografia
Itamar Sandoval (Fotógrafo)
Apoio no desenvolvimento de receitas ou compilação de dados da literatura
Alexandre Soares da Silva (Estudante de Nutrição da UFG)
Beatriz M R Abreu Batista (Estudante de Nutrição da UFG)
Bianca Correchel Salomon Cabral (Estudante de Nutrição da UFG)
Bruna de Paula Santana (Estudante de Nutrição da UFG)
Caroline Ramos Silva Souza (Estudante de Nutrição da UFG)
Cintia de Sousa (Estudante de Nutrição da UFG)
Dayanne Rodrigues Alves Carrijo (Estudante de Nutrição da UFG)
Eliene Pereira (Estudante de Nutrição da UFG)
Elisa Silva Correia (Estudante de Nutrição da UFG)
Fernanda Porto Rios (Estudante de Nutrição da UFG)
Fernando Marcello N Pereira (Estudante de Nutrição da UFG)
Francielle Gomes de Souza Duarte (Estudante de Nutrição da UFG)
Gabriela Coutinho (Estudante de Nutrição da UFG)
Gabrielly Castro Corrêa (Estudante de Nutrição da UFG)
Geovanna Marcela F Amaral (Estudante de Ensino Médio)
Giovanna Alves Oliveira (Estudante de Ensino Médio)
Hayanna Caetano de Souza (Estudante de Nutrição da UFG)
Hugo Cezarotti Padilha (Estudante de Nutrição da UFG)
Isabella Christine Andrade (Estudante de Nutrição da UFG)
Isadora Cristina Soares da Silva (Estudante de Nutrição da UFG)
Izabella de Almeida Marques (Estudante de Nutrição da UFG)
Jaqueline Aguiar Fleuri (Estudante de Nutrição da UFG)
Jessica Mayrink Kauber Silva (Estudante de Nutrição da UFG)
Jessica Ribeiro de Carvalho Vaz (Estudante de Nutrição da UFG)
Katiusse Rodrigues (Estudante de Nutrição da UFG)
Larissa Morinaga Matida (Estudante de Nutrição da UFG)
Lays Serafim Ribeiro (Estudante de Nutrição da UFG)
Léia Alves de Oliveira (Estudante de Nutrição da UFG)
Leticia Caixeta (Estudante de Nutrição da UFG)
Leticia Cardoso Batista Reis (Estudante de Nutrição da UFG)
Lorena Ribeiro (Estudante de Nutrição da UFG)
Lorrany Rodrigues (Estudante de Ensino Médio)
Mariana Luiza Alves de Sousa (Estudante de Nutrição da UFG
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Marina de Sá (Estudante de Nutrição da UFG)
Marjorie Mendonça (Estudante de Nutrição da UFG)
Mayra Rocca (Estudante de Nutrição da UFG)
Mirela de Paiva (Estudante de Nutrição da UFG)
Randro Alexandre Soares da Silva (Estudante de Nutrição da UFG)
Rayane Maria Rocha (Estudante de Nutrição da UFG)
Rayanne Sara (Estudante de Nutrição da UFG)
Rayssa Menezes Pereira (Estudante de Nutrição da UFG)
Renata Costa (Estudante de Nutrição da UFG)
Solange Soares Pereira (Estudante de Nutrição da UFG)
Taiz Batista Alves de Torres (Estudante de Nutrição da UFG)
Talita da Cruz Silva (Estudante de Nutrição da UFG)
Tássio Ramos Fagundes (Engenheiro Eletricista, suporte em informática e tratamento de dados)
Thaís Cristina Borges (Estudante de Nutrição da UFG)

Região Nordeste
COORDENAÇÃO GERAL
Adriana Camurça Pontes Siqueira (Prof. da Universidade Federal do Ceará - UFC)
COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS
Compilação de dados da literatura:
Adriana Camurça Pontes Siqueira (Prof. da UFC)
Carla Soraya Costa Maia (Prof. da UECE)
Derlange Belizário (Prof. da UECE)
Priscila Pereira Pessoa (Estudante de Mestrado da UECE)
Rafael Sousa Lima (Estudante de Mestrado da UECE)
Análises laboratoriais
Adriana Camurça Pontes Siqueira (Prof. da UFC)
Ana Erbênia Mendes (Prof. da UFC)
Eveline de Alencar Costa (Prof. da UFC)
Paulo Henrique Machado de Sousa (Prof. da UFC)
Carla Soraya Costa Maia (Prof. da UECE)
Sandro Tomaz Gouveia (Prof. da UFC)
Derlange Belizário (Prof. da UECE)
Eliseu Marlônio Pereira de Lucena (Prof. da UECE)
Raimundo Wilane de Figueiredo (Prof. da UFC)
Ricardo Elesbão Alves (Pesquisador da EMBRAPA Agroindústria Tropical)
Edy Sousa de Brito (Pesquisador da EMBRAPA Agroindústria Tropical)
Paulo Riceli Vasconcelos Ribeiro (Pesquisador da EMBRAPA Agroindústria Tropical)
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Tigressa Helena Soares Rodrigues. (Pesquisador da EMBRAPA Agroindústria Tropical)
Gisele Simone Lopes (Prof. da UFC)
Wladiana de Oliveira Matos (Prof. da UFC)
Alessandra Pinheiro de Góes Carneiro (Prof. da UFC)
Diana Valesca Carvalho (Prof. da UFC)
Pedro Humberto da Silva (Prof. da UFC)
Renata Carmo de Assis (Estudante de Mestrado da UECE)
Rafaela de Lima Gomes Soares (Estudante de Mestrado UECE)
Deisylene Soares Gomes (Estudante de Engenharia de Alimentos da UFC)
Luis Gustavo Lima Nascimento (Estudante de Engenharia de Alimentos da UFC)
RECEITAS E ALIMENTOS TRADICIONAIS
Adriana Camurça Pontes Siqueira (Prof. da UFC)
Eveline de Alencar Costa (Prof. da UFC)
Robson Nascimento da Mota (Prof. da UFC)
Rafael Gurgel do Amaral (Prof. da UFC)
Derlange Belizário (Prof. da UECE)
Aline Caetano Freire (Estudante da UFC)
Samuel de Almeida Brito (Estudante da UFC)
Matusaila Macedo (Prof. da UFC)
Hermano Campos Filho (Prof. da UFC)
Elba Cristina Barbosa da Cunha (Estudante de Gastronomia da UFC)
Orlandina Alves da Costa (Estudante de Gastronomia da UFC)
Bruno Vicenzo Corecco Calado (Estudante de Gastronomia da UFC)
Daysemara Viana de Oliveira (Estudante de Nutrição da UECE)
Janderson Lima Pinheiro (Estudante de Gastronomia da UFC)
Libia Amaral Corrêa (Estudante de Gastronomia da UFC)
José Arimatea Barros Bezerra (Prof. da UFC)
Áquila Matheus Souza Oliveira (Estudante de Gastronomia da UFC)
Adriana Clara Xenofonte e Sena (Estudante Gastronomia da UFC)
Luanny da Silveira Siqueira (Estudante de Gastronomia da UFC)

Região Norte
COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS
Análises laboratoriais
Jaime Paiva Lopes Aguiar (Pesquisador do Instituto de Pesquisas da Amazônia - INPA)
Francisca das Chagas Amaral Souza (Pesquisador do Instituto de Pesquisas da Amazônia – INPA)
Compilação de dados da literatura e análise da composição nutricional das receitas
Francisco das Chagas Alves do Nascimento (Prof. da Universidade Federal do Pará - UFPA)
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RECEITAS
Desenvolvimento e execução de receitas
Joanna de Oliveira Martins Leal (Instituto Paulo Martins, Belém – PA)
Lorena de Moraes Filgueiras (Instituto Paulo Martins, Belém – PA)
Rafael Dias Seabra (Instituto Paulo Martins, Belém – PA)
Daniela Leal Martins de Melo Rodrigues (Instituto Paulo Martins, Belém – PA)
Danielle de Cássia Serrão Tabosa, Belém - PA
Leonardo Modesto de Souza, Belém - PA
Paulo de Tarso A. Anijar, Belém – PA
Ilca do Carmo, Belém – PA
Bruno Ferreira, Belém - PA
Desenvolvimento de receitas
Marcela Aguiar Corrinthi, Boa Vista – RO
Paulo de Araújo Leal Martins (in memoriam) (Instituto Paulo Martins, Belém – PA)
Anna Maria de Araújo Leal Martins (in memoriam) (Instituto Paulo Martins, Belém – PA)
Fotografia
Eduardo Guiapindaia Maroja, Belém – PA
Colaboradores no auxílio à comunicação aos chefs
João Vicente Cunha Nascimento, Belém – PA
Denise Rohnelt de Araujo, Boa Vista - RO
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APÊNDICE I – Lista de identificadores de componentes de alimentos(Tagnames INFOODS)
Lista de Identificadores (Tagnames INFOODS) adotados para a descrição de cada componente no banco de dados de composição nutricional:
Grupo/Subgrupo
ANÁLISES GERAIS

TAGNAME
Nome do componente
Tamanho do alimento
(unitário)

Unidade
padrão

Comprimento

Comprimento

cm

Altura

Altura

cm

Diâmetro vertical
Diâmetro
longitudinal
Peso do alimento
(unitário)
pH

Diâmetro vertical

cm

Diâmetro longitudinal

cm

Peso do alimento (unitário)
pH

g

°brix

Sólidos solúveis totais (°brix)

°brix

DEN (g/ml)

Densidade

g/ml

EDIBLE (%)

Coeficiente da porção
comestível

-

%
ENERGIA E
MACRONUTRIENTES

ENERGIA

Energia total
ENERC(kcal)

Comentário

kcal

A "porção comestível" é definida como (100 - rejeito), na
qual o rejeito é o peso da parte não comestível, como
uma porcentagem retirada do alimento "inteiro," antes de
se analisar a parte comestível.
energia metabolizável total; calculada a partir dos
componentes que produzem energia: carboidratos,
proteínas totais, gorduras totais, fibras e álcool.
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Energia total
ENERC(kJ)
-

kJ

WATER(g)

Soma da composição
centesimal
Umidade

-

ASH(g)

Cinzas

g

-

ALC(g)

Álcool

g

Proteína, total
Proteína total; calculado pelo
N amino
Proteína total; método
desconhecido ou variável

g

SUM PROXIMATES
-

PROTEÍNA

g

energia metabolizável total; calculada a partir dos
componentes que produzem energia: carboidratos,
proteínas totais, gorduras totais, fibras e álcool.
Soma dos teores de umidade, cinzas, proteínas, gorduras
totais, carboidratos disponíveis, fibras e álcool.

g

Proteína total
PROTCNT(g)
PROTCNA(g)
PROT-(g)

g
g

Aminoácidos

Aminoácidos, total
AAT24(mg)

mg

ALA(mg)

Alanina

mg

ARG(mg)

Arginina

mg

ASN(mg)

Asparagina

mg

ASP(mg)

Ác. aspártico

mg

CYS(mg)

Cistina

mg

CYSTE(mg)

Cisteína

mg

GLN(mg)

Glutamina

mg

Soma de todos os 24 aminoácidos: alanina, arginina,
asparagina, ácido aspártico, cisteína, ácido glutâmico,
glutamina, glicina, histidina, hidroxilisina, hidroxiprolina,
isoleucina, leucina, lisina, metionina, ornitina, fenilalanina,
prolina, serina, taurina, treonina, triptofano, tirosina e
valina
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GLU(mg)

Ác. glutâmico

mg

GLY(mg)

Glicina

mg

HIS(mg)

Histidina

mg

HYP(mg)

Hidroxiprolina

mg

ILE(mg)

Isoleucina

mg

LEU(mg)

Leucina

mg

LYS(mg)

Lisina

mg

MET(mg)

Metionina

mg

ORN(mg)

Ornitina

mg

PHE(mg)

Fenilalanina

mg

PRO(mg)

Prolina

mg

SER(mg)

Serina

mg

TAU(mg)

Taurina

mg

THR(mg)

Treonina

mg

TRP(mg)

Triptofano

mg

TYR(mg)

Tirosina

mg

VAL(mg)
Nitrogênio e fatores
de conversão

Valina

mg

NT

Fator de conv., proteína total
por N
Nitrogênio total

g

NNP(mg)

Nitrogênio, não-protéico

mg

NPRO(g)

Nitrogênio, protéico

g

XN

LIPÍDIOS

Determinado por Kjeldahl e métodos similares

Gordura total
FAT(g)

Gordura total

g

Gorduras totais, obtido por extração com solventes mistos
(como métdodo de Bligh & Dyer)
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FATCE(g)

Gordura total; (Soxhlet)

g

FAT-(g)
Somas de ácidos
graxos

Gordura; método desc.

g

FACID(g)

Total de ác. graxos

g

FASAT(g)

Total de ác. graxos saturados
Total de ác. graxos
monoinsaturados
Total de ác. graxos
polinsaturados
Total de ác. graxos trans

g

FAMS(g)
FAPU(g)
FATRN(g)

FAPUN9(g)

FAPUN6(g)

FAPUN3(g)

Total de ác. graxos
polinsaturados n-9
Total de ác. graxos
polinsaturados n-6
Total de ác. graxos
polinsaturados n-3

g
g
g

g

g

g

Total de ác. graxos n-6
FAN6(g)

g
Total de ác. graxos n-3

FAN3(g)
FAFRE(g)

g
Tota de ác. graxos livres

Gorduras totais, obtido por extração contínua (método
Soxhlet). Tende a subestimar o teor de gorduras.

Uma classe de ácidos graxos poliinsaturados com a
primeira ligação dupla no 9º carbono a partir da
terminação metila
Uma classe de ácidos gordurosos poliinsaturados com a
primeira ligação dupla no 6º carbono a partir da
terminação metila
Uma classe de ácidos graxos poli-insaturados com a
primeira ligação dupla no 3º carbono a partir da
terminação metila
Uma classe de ácidos gordurosos com a primeira ligação
dupla (FA mono e poliinsaturada) no 6º carbono a partir
da terminação metila
Uma classe de ácidos gordurosos com a primeira ligação
dupla (FA mono e poliinsaturada) no 3º carbono a partir a
partir da terminação metila

g
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FAUN(g)
Ácidos graxos
saturados

Outros ác. graxos

g

F4D0(g)

Ác. graxo 4:1

g

F6D0(g)

Ác. graxo 6:1

g

Ácido hexanóico. Ácido graxo saturado com 6 carbonos.

F8D0(g)

Ác. graxo 8:1

g

Ácido octanóico. Ácido graxo saturado com 8 carbonos.

F10D0(g)

Ác. graxo 10:1

g

Ácido decanóico. Ácido graxo saturado com 10 carbonos

F11D0(g)

Ác. graxo 11:1

g

Ácido graxo saturado com 11 carbonos
Ácido Dodecanóico. Ácido graxo saturado com 12
carbonos. Ácido Laurico
Ácido tridecanóico. Ácido graxo saturado com 13 átomos
de carbono
Ácido iso-tridecanóico. Ácido graxo saturado com 13
átomos de carbono no isómero iso
Ácido tetradecanóico. Um ácido graxo saturado com 14
carbonos

F12D0(g)
F13D0(g)
F13D0i(g)
F14D0(g)
F14D0I(g)
F15D0(g)

Ác. graxo 12:1
Ác. graxo 13:1
Ác. graxo 13:0 iso
Ác. graxo 14:0
Ác. graxo 14:0 iso
Ác. graxo 15:0

g
g
g
g
g
g

F15D0I(g)

Ác. graxo 15:0 iso

g

F15D0AI(g)

Ác. graxo 15:0 anteiso

g

F16D0(g)

Ác. graxo 16:0

g

F16D0I(g)

Ác. graxo 16:0 iso

g

F16D0AI(g)

Ác. graxo 16:0 anteiso

g

F17D0(g)
F17D0I(g)

Ác. graxo 17:0
Ác. graxo 17:0 iso

g

Ácido pentadecanóico. Ácido graxo saturado com 15
carbonos

Ácido hexadecanóico. Ácido graxo saturado com 16
carbonos

Ácido heptadecanóico. Ácido graxo saturado com 17
carbonos

g
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F17D0AI(g)
F18D0(g)

Ác. graxo 17:0 anteiso
Ác. graxo 18:0

g
g

F18D0I(g)

Ác. graxo 18:0 iso

g

F18D0AI(g)

Ác. graxo 18:0 anteiso

g

F19D0(g)

Ác. graxo 19:0

Ácido Octadecanóico. Ácido graxo saturado com 18
carbonos

g

Ácido nonadecanóico. Ácido graxo saturado com 19
carbonos
Ácido Icosanoico. Ácido graxo saturado com 20 carbonos

F20D0(g)

Ác. graxo 20:0

g

F21D0(g)

Ác. graxo 21:0

g

F22D0(g)

Ác. graxo 22:0

g

Ácido docosanoico

F23D0(g)

Ác. graxo 23:0

g

Ácido tricosanóico
Ácido tetracossanoico. Ácido graxo saturado com 24
carbonetos

F24D0(g)

Ác. graxo 24:0

g

F26D0(g)

Ác. graxo 26:0

g

F30D0(g)
Ácidos graxos
monoinsaturados

Ác. graxo 30:0

g

F10D1(g)
F12D1(g)

Ác. graxo 10:1
Ác. graxo 12:1

g
g

Ác. graxo 14:1 n-9
F14D1N9(g)

g
Ác. graxo 14:1 n-7

F14D1N7(g)

g

Ácido Decenóico. Ácidos graxos monoinsaturados com 10
carbonos
Ácido Dodecenoico. Ácidos graxos monoinsaturados com
12 carbonos
Ácido 5-tetradecenóico. Ácido graxo monoinsaturado com
14 carbonos e 1 ligação dupla no 9º carbono a partir da
terminação metila
Ácido 7-tetradecenóico. Ácido graxo monoinsaturado com
14 carbonos e 1 ligação dupla no 7º carbono da
extremidade de metila

37

Ác. graxo 14:1 cis n-5
F14D1CN5(g)

g
Ác. graxo 14:1 n-5

F14D1N5(g)
F14D1T(g)
F14D1(g)
F15D1N10(g)

g
Ác. graxo 14:1 trans
Ác. graxo 14:1
Ác. graxo 15:1 n-10

g
g
g

Ác. graxo 15:1 n-9
F15D1N9(g)

g

F15D1N8(g)

Ác. graxo 15:1 n-8

g

F15D1N7(g)

Ác. graxo 15:1 n-7

g

Ác. graxo 15:1 n-6
F15D1N6(g)
F15D1(g)
F16D1N11(g)

g
Ác. graxo 15:1
Ác. graxo 16:1 n-11

g

g
Ác. graxo 16:1 n-9

F16D1N9(g)

Ácido Pentadecenoico n-9. Ácido graxo monoinsaturado
com 15 carbonos e a ligação dupla no 9º carbono a partir
da terminação metila

Ácido cis-pentadecenóico n-6. Ácidos graxos
monoinsaturados com 15 carbonos em cis no 9º carbono
a partir da terminação metila
Ácido pentadecenoico. Ácidos graxos monoinsaturados
com 15 átomos de carbono

g

Ác. graxo 16:1 cis n-9
F16D1CN9(g)

Ácido cis-9-tetradecenóico. Ácido graxo monoinsaturado
com 14 carbonos e 1 ligação dupla cis no 5º carbono da
extremidade metila
Ácido 9-tetradecenóico. Ácido graxo monoinsaturado com
14 carbonos e 1 ligação dupla no 5º carbono a partir da
terminação metila
Ácido trans-tetradecenóico. Ácidos graxos
monoinsaturados com 14 carbonos em trans
Ácido tetradecenóico. Ácidos graxos monoinsaturados
com 14 carbonetos

g

ácido cis-7-hexadecenoico. Ácido graxo monoinsaturado
com 16 carbonos e a ligação dupla na formação de cis no
9º carbono a partir da terminação metila
Ácido 7-cis-hexadecenoico. Ácido graxo monoinsaturado
com 16 carbonos e a ligação dupla no 9º carbono a partir
da terminação metila
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F16D1N8(g)

Ác. graxo 16:1 n-8

g

Ác. graxo 16:1 cis n-7
F16D1CN7(g)

g
Ác. graxo 16:1 trans n-7

F16D1TN7(g)

g
Ác. graxo 16:1 n-7

F16D1N7(g)
F16D1N5(g)
F16D1C(g)
F16D1T(g)
F16D1(g)

g
Ác. graxo 16:1 n-5
Ác. graxo 16:1 cis
Ác. graxo 16:1 trans
Ác. graxo 16: 1

g
g
g
g

F17D1N10(g)

Ác. graxo 17:1 n-10

g

F17D1N9(g)

Ác. graxo 17:1 n-9

g

F17D1CN8(g)

Ác. graxo 17:1 cis n-8

g

F17D1N8(g)

Ác. graxo 17:1 n-8

g

F17D1CN7(g)

Ác. graxo 17:1 cis n-7

g

F17D1N7(g)

Ác. graxo 17:1 n-7

g

F17D1N5(g)

Ác. graxo 17:1 n-5

g

F17D1(g)

Ác. graxo 17:1

ácido cis-9-hexadecenóico. Ácido graxo monoinsaturado
com 16 carbonos e a ligação dupla na formação de cis no
7º carbono a partir da terminação metila
ácido trans-9-hexadecenoico. Ácido graxo
monoinsaturado com 16 carbonos e uma dupla ligação
trans no 7º carbono a partir da terminação metila
9-Hexadecenoic Acid. Ácido graxo monoinsaturado com
16 carbonos e a ligação dupla no 7º carbono a partir da
terminação metila

g

F18D1CN11(g)

Ác. graxo 18:1 cis n-11

g

F18D1TN11(g)

Ác. graxo 18:1 trans n-11

g

ácido cis-hexadecenoico. Ácidos graxos monoinsaturados
com 16 carbonos e a ligação dupla na formação cis
Hexadecenoic Acid trans. Ácidos graxos monoinsaturados
com 16 carbonos e a ligação dupla na formação trans
Ácido Hexadecenoico. Ácidos graxos monoinsaturados
com 16 carbonos com isómero desconhecido

ácido cis-9-heptadecenoico

Ácido heptadecenóico. Uma classe de ácidos graxos
monoinsaturados com 17 carbonos
ácido trans-7-octadecenoico
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F18D1N11(g)

Ác. graxo 18:1 n-11

g

Ác. graxo 18:1 cis n-9
F18D1CN9(g)

g
Ác. graxo 18:1 trans n-9

F18D1TN9(g)
F18D1N9(g)

g
Ác. graxo 18:1 n-9

g

Ác. graxo 18:1 trans n-8
F18D1TN8(g)
F18D1CN7(g)

g
Ác. graxo 18:1 cis n-7

g

Ác. graxo 18:1 trans n-7
F18D1TN7(g)

ácido cis-9-octadecenóico. Ácido graxo monoinsaturado
com 18 carbonos e ligação dupla cis no 9º carbono a partir
da terminação metila
ácido trans-9-octadecenóico. Ácido graxo monoinsaturado
com 18 carbonos e a ligação dupla na transformação no
9º carbono a partir da terminação metila
Ácido graxo monoinsaturado com 18 carbonos e ligação
dupla no 9º carbono a partir da terminação metila
ácido trans-12-octadecenóico. Ácido graxo
monoinsaturado com 18 carbonos e a ligação dupla na
formação trans no 8º carbono a partir da terminação
metila

g

F18D1N7(g)

Ác. graxo 18:1 n-7

g

F18D1CN6(g)

Ác. graxo 18:1 cis n-6

g

F18D1TN6(g)

Ác. graxo 18:1 trans n-6

g

F18D1CN5(g)

Ác. graxo 18:1 cis n-5

g

F18D1N5(g)

Ác. graxo 18:1 n-5

g

F18D1CN4(g)

Ác. graxo 18:1 cis n-4

g

F18D1CN3(g)

Ác. graxo 18:1 cis n-3

g

F18D1TN3(g)

Ác. graxo 18:1 trans n-3

g

F18D1TN2(g)

Ác. graxo 18:1 trans n-2

g

F18D1C(g)

Ác. graxo 18:1 cis

g

ácido trans-11-octadecenóico. Ácido graxo
monoinsaturado com 18 carbonos e a ligação dupla na
formação trans no 7º carbono a partir da terminação
metila

ácido trans-12-octadecenoico

ácido trans-16-octadecenoico
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F18D1T(g)
F18D1(g)

Ác. graxo 18:1 trans
Ác. graxo 18:1

g
g

F19D1N11(g)

Ác. graxo 19:1 n-11

g

F19D1N10(g)

Ác. graxo 19:1 n-10

g

F20D1N12(g)

Ác. graxo 20:1 n-12

g

F20D1CN11(g)

Ác. graxo 20:1 n-11

g

Ác. graxo 20:1 n-11
F20D1N11(g)
F20D1CN9(g)

g
Ác. graxo 20:1 cis n-9

F20D1N8(g)

g
Ác. graxo 20:1 n-8

F20D1T(g)
F20D1(g)
F22D1N11(g)

g
Ác. graxo 20:1 trans
Ác. graxo 20:1
Ác. graxo 22:1 n-11

Ácido Icosenoico n-7. Ácido graxo monoinsaturado com
20 carbonos e a ligação dupla no 7º carbono a partir da
terminação metila

g
g

Ácido Icosenoico. Uma classe de ácidos graxos
monoinsaturados com 20 carbonos

g

Ác. graxo 22:1 n-9
F22D1N9(g)

Ácido Icosenoico n-9. Ácido graxo monoinsaturado com
20 carbonos e a ligação dupla no 9º carbono a partir da
terminação metila

g

Ác. graxo 20:1 n-7
F20D1N7(g)

(9Z) -icos-9-enóico ou ácido icosenoico n-11. Ácido graxo
monoinsaturado com 20 carbonos e a ligação dupla no
11º carbono a partir da terminação metila

g

Ác. graxo 20:1 n-9
F20D1N9(g)

ácido trans-octadecenóico. Ácido graxo monoinsaturado
com 18 carbonos e a ligação dupla na formação trans
Ácido Octadecenóico. Uma classe de ácidos graxos
monoinsaturados com 18 carbonos

g

F22D1N7(g)

Ác. graxo 22:1 n-7

g

F22D1T(g)

Ác. graxo 22:1 trans

g

Ácido docosenoico n-9. Uma classe de ácidos graxos
monoinsaturados com 22 carbonos e a ligação dupla no 9º
carbono a partir da terminação metila
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F22D1(g)
F24D1N11(g)

Ác. graxo 22:1
Ác. graxo 24:1 n-11

g
g

Ác. graxo 24:1 cis n-9
F24D1CN9(g)
F24D1N9(g)
F24D1(g)
Ácidos graxos
poliinsaturados
F16D2N9(g)

g
Ác. graxo 24:1 n-9
Ác. graxo 24:1

Ác. graxo 16:2 n-9

F16D2N6(g)

g

F16D2(g)
F17D2(g)

g
Ác. graxo 16:2
Ác. graxo 17:2

Ácido Hexadecadienoico n-7. Ácido graxo poliinsaturado
com 16 carbonos e 2 ligações duplas nos 7º e 10º átomos
de carbono a partir da terminação metila

g

Ác. graxo 16:2 n-4
F16D2N4(g)

Ácido tetra-coloenoico. Uma classe de ácidos graxos
monoinsaturados com 24 carbonos

g

g
Ác. graxo 16:2 n-6

(15Z) -tetracos-15-enóico ou Ácido Cis-15-Tetracosenóico
ou ácido cis-tetracenoenóico n-9. Ácido graxo
monoinsaturado com 24 carbonos e a ligação dupla no 9º
carbono a partir da terminação metila

g

Ác. graxo 16:2 n-7
F16D2N7(g)

Ácido Docosenoico. Uma classe de ácidos graxos
monoinsaturados com 22 carbonos

g

Ácido Hexadecadienoico N-4. Ácido graxo poliinsaturado
com 16 carbonos e 2 ligações duplas no 4º e 7º carbonos
a partir da terminação metila
Ácido Hexadecadienoico. Ácidos graxos poliinsaturados
com 16 carbonos e 2 ligações duplas

g
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Ác. graxo 18:2 n-7 cis9,
trans11, conjungado
F18D2C9T11(g)

g

Ác. graxo 18:2 n-6 trans10,
cis12, conjugado
F18D2T10C12(g)

g

Ác. graxo 18:2 conjugated cis,
trans
F18D2TCON(g)
F18D2TTN6(g)

g
Ác. graxo 18:2 trans, trans n-6

g

Ác. graxo 18:2 cis n-6
F18D2CN6(g)

g
Ác. graxo 18:2 trans n-6

F18D2TN6(g)

Ácido Octadeca-9,11-dienoic. Ácido graxo poliinsaturado
com 18 carbonos e 2 ligações duplas nos 7º e 9º carbonos
a partir da terminação metila. A ligação dupla no 7º
carbono está na formação trans e a ligação dupla no 9º
carbono está na formação de cis. Isómero principal de
ácidos linoleicos conjugados (CLA)
Ácido Octadeca-10,12-Dienóico. Ácido graxo
poliinsaturado com 18 carbonos e 2 ligações duplas nos 6º
e 8º carbonos a partir da terminação metila. A ligação
dupla no 6º carbono está na formação cis e a ligação
dupla no 8º carbono está na transformação. Isómero
principal de ácidos linoleicos conjugados (CLA)
Octadecadienoic_Acid ou trans ácido conjugado. Uma
classe de ácidos graxos poliinsaturados com 18 carbonos e
2 ligações duplas, nas quais as duas ligações duplas são
separadas por uma única ligação. Uma ligação dupla está
na formação cis e a outra na formação trans. Posição
desconhecida (se n-7 ou n-9)

g

F18D2N6(g)

Ác. graxo 18:2 n-6

g

F18D2N5(g)

Ác. graxo 18:2 n-5

g

cis, ácido cis-9,12-octadecadienoico. Ácido graxo
poliinsaturado com 18 carbonos e 2 ligações duplas nos 6º
e 9º carbonos a partir da terminação metila
Octadecadienoic Acid n-6 trans. Ácido graxo
poliinsaturado com 18 carbonos e 2 ligações duplas nos 6º
e 9º carbonos a partir da terminação metila, com um em
trans
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Ác. graxo 18:2 n-4
F18D2N4(g)
F18D2(g)
F20D2N9(g)

g
Ác. graxo 18:2
Ác. graxo 20:2 n-9

g
g

Ác. graxo 20:2 cis n-6
F20D2CN6(g)

g
Ác. graxo 20:2 n-6

F20D2N6(g)
F20D2C(g)
F20D2(g)

g
Ác. graxo 20:2 cis
Ác. graxo 20:2

g

Ác. graxo 22:2 n-9

g

F22D2CN6(g)

Ác. graxo 22:2 cis n-6

g

F22D2N6(g)

Ác. graxo 22:2 n-6

g

F22D2C(g)

Ác. graxo 22:2 cis

g

F22D2(g)
F16D3N6(g)

Ác. graxo 16:3 n-6

g

g
Ác. graxo 16:3 n-3

F16D3N3(g)

Ácido Icosadienoico. Uma classe de ácidos gordurosos
poliinsaturados com 20 carbonos e 2 ligações duplas

Ácido Docosadienoico. Uma classe de ácidos graxos
poliinsaturados com 22 carbonos e 2 duplas ligações

g

Ác. graxo 16:3 n-4
F16D3N4(g)

Ácido cis-Icosadienoico n-6. Ácido graxo poliinsaturado
com 20 carbonos e 2 ligações duplas nos 6º e 9º carbonos
a partir da terminação metila
Ácido Icosadienoico n-6. Ácido graxo poliinsaturado com
20 carbonos e 2 ligações duplas nos 6º e 9º carbonos a
partir da terminação metila

g

F22D2N9(g)

Ác. graxo 22:2

Ácido Octadecadienoico n-4. Ácido graxo poliinsaturado
com 18 carbonos e 2 ligações duplas no 4º e 7º carbonos
a partir da terminação metila
Ácido Octadecadienoico. Uma classe de ácidos graxos
poliinsaturados com 18 carbonos e 2 ligações duplas.

g

Ácido Hexadecatrienoico n-4. Ácido graxo poliinsaturado
com 16 carbonos e 3 ligações duplas no 4º, 7º e 10º
carbono a partir da terminação metila
Ácido Hexadecatrienoico n-3. Ácido graxo poliinsaturado
com 16 carbonos e 3 ligações duplas nos 3º, 6º e 9º
carbonos a partir da terminação metila
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Ác. graxo 18:3 cis n-6
F18D3CN6(g)

g

F18D3N6(g)

Ác. graxo 18:3 n-6

g

F18D3N4(g)

Ác. graxo 18:3 n-4

g

Ác. graxo 18:3 cis n-3
F18D3CN3(g)
F18D3TN3(g)

g
Ác. graxo 18:3 trans n-3

F18D3(g)

g
Ác. graxo 18:3

g

Ác. graxo 20:3 n-9
F20D3N9(g)
F20D3N6(g)

g
Ác. graxo 20:3 n-6

g

Ác. graxo 20:3 n-3
F20D3N3(g)
F20D3(g)

g
Ác. graxo 20:3

cis, cis, cis-9,12,15-octadecaratrienoico. Ácido graxo
poliinsaturado com 18 carbonos e 3 ligações duplas cis
nos 3º, 6º e 9º carbonos a partir da terminação metila

g

Ác. graxo 18:3 n-3
F18D3N3(g)

cis, cis, cis-6,9,12-octadecatrienoico. Ácido graxo
poliinsaturado com 18 carbonos e 3 ligações duplas cis
nos 6º, 9º e 12º carbonos a partir da terminação metila

g

F22D3N6(g)

Ác. graxo 22:3 n-6

g

F22D3N3(g)

Ác. graxo 22:3 n-3

g

F16D4N3(g)

Ác. graxo 16:4 n-3

g

9,12,15-Octadecatrienoic Acid. Ácido graxo poliinsaturado
com 18 carbonos e 3 ligações duplas nos 3º, 6º e 9º
carbonos a partir da terminação metila
Ácido Octadecatrienoico. Uma classe de ácidos graxos
poliinsaturados com 18 carbonos e 3 ligações duplas
Ácido 5,8,11-icosatrienoico ou ácido icosatrienoico n-9.
Ácido graxo poliinsaturado com 20 carbonos e 3 ligações
duplas no 9º, 12º e 15º carbono a partir da terminação
metila
Ácido eicosatrienóico n-6 ou ácido homogammalinolênico
Ácido Icosatrienoico n-3. Ácido graxo poliinsaturado com
20 carbonos e 3 ligações duplas nos 3º, 6º e 9º carbonos a
partir da terminação metila
Ácido Icosatrienoico. Uma classe de ácidos graxos
poliinsaturados com 20 carbonos e 3 ligações duplas
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Ác. graxo 16:4 n-1
F16D4N1(g)
F16D4(g)

g
Ác. graxo 16:4

g

F18D4N6(g)

Ác. graxo 18:4 n-6

g

F18D4CN3(g)

Ác. graxo 18:4 cis n-3

g

Ác. graxo 18:4 n-3
F18D4N3(g)
F18D4N1(g)
F18D4(g)
F20D4CN6(g)

g
Ác. graxo 18:4 n-1
Ác. graxo 18:4
Ác. graxo 20:4 cis n-6

g

Ác. graxo 20:4 n-3

F20D4(g)

g
Ác. graxo 20:4

g

F22D4N9(g)

Ác. graxo 22:4 n-9

g

F22D4N6(g)

Ác. graxo 22:4 n-6

g

Ác. graxo 22:4 n-3
F22D4N3(g)

Ácido Octenecatetraenóico. Uma classe de ácidos graxos
com 18 carbonos e 4 ligações duplas

g

g

F20D4N3(g)

Ácido Parinarico n-3. Ácido graxo poliinsaturado com 18
carbonos e 4 ligações duplas nos 3º, 6º, 9º e 12º átomos
de carbono a partir da terminação metila

g

Ác. graxo 20:4 n-6
F20D4N6(g)

Hexadecatetraenoic Acid n-1. Ácido graxo poliinsaturado
com 16 carbonos e 4 ligações duplas no 1 º, 4 º, 7 º e 10 º
carbono a partir da terminação metila
Hexadecatetraenóico. Uma classe de ácidos graxos
poliinsaturados com 16 carbonos e 4 ligações duplas

g

5,8,11,14-ácido Icosatetraenóico ou ácido
icosatetraenóico n-6. Ácido graxo poliinsaturado com 20
carbonos e 4 ligações duplas nos carbonos 5, 8, 11 e 14 a
partir da terminação metila
Ácido Icosatetraenoico n-3. Ácido graxo poliinsaturado
com 20 carbonos e 4 ligações duplas nos 3º, 6º, 9º e 12º
átomos de carbono a partir da terminação metila
Ácido Icosatetraenóico. Uma classe de ácidos graxos
poliinsaturados com 20 carbonos e 4 ligações duplas

Docosatetraenoic Acid n-3. Ácido graxo poliinsaturado
com 22 carbonos e 4 ligações duplas nos carbonos 3, 6, 9
e 12 a partir da terminação metila

46

F22D4(g)
F20D5CN3(g)

Ác. graxo 22:4
Ác. graxo 20:5 cis n-3

g
g

Ác. graxo 20:5 n-3
F20D5N3(g)
F20D5(g)

g
Ác. graxo 20:5

g
Ác. graxo 22:5 n-6

F22D5N6(g)

g
Ác. graxo 22:5 n-3

F22D5N3(g)
F22D5(g)

g
Ác. graxo 22:5

g

F22D6N6(g)

Ác. graxo 22:6 n-6

g

F22D6CN3(g)

Ác. graxo 22:6 cis n-3

g

F22D6(g)

g

g

Ácido Tetracosahexaenóico n-3. Ácido graxo
poliinsaturado com 24 carbonos e 6 ligações duplas nos

g
Ác. graxo 22:6
Ác. graxo 24:6 n-3

F24D6N3(g)

Ácido graxo poliinsaturado com 21 carbonos e 5 ligações
duplas nos 3º, 6º, 9º, 12º e 15º carbono a partir da
terminação metila
Ácido Docosapentaenóico n-6. Ácido graxo poliinsaturado
com 22 carbonos e 5 ligações duplas nos 6º, 9º, 12º, 15º e
18º carbono a partir da terminação metila
Ácido Docosapentaenóico n-3. Ácido graxo poliinsaturado
com 22 carbonos e 5 ligações duplas nos 3º, 6º, 9º, 12º e
15º carbono a partir da terminação metila
Ácido Docosapentaenóico. Uma classe de ácidos graxos
poliinsaturados com 22 carbonos e 5 duplas ligações

Ácido Docosa-hexaenóico n-3; DHA. Ácido graxo
poliinsaturado com 22 carbonos e 6 ligações duplas nos
óleos 3, 6, 9, 12, 15 e 18 a partir da terminação metila
Ácido docosahexaenóico. Uma classe de ácidos graxos
poliinsaturados com 22 carbonos e 6 duplas ligações

Ác. graxo 22:6 n-3
F22D6N3(g)

Ácido Icosapentaenóico n-3; EPA. Ácido graxo
poliinsaturado com 20 carbonos e 5 ligações duplas nos
óleos 3, 6, 9, 12 e 15 a partir da terminação metila

g

Ác. graxo 21:5 n-3
F21D5N3(g)

Ácido Docosatetraenóico. Uma classe de ácidos graxos
poliinsaturados com 22 carbonos e 4 ligações duplas
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3º, 6º, 9º, 12º, 15º e 18º carbono a partir da terminação
metila
Componentes
lipídicos

CARBOIDRATOS E
FRAÇÕES

TGLY(g)

Triglicerídeos totais

g

DGLY(g)

Diglicerídeos totais

g

MGLY(g)

Monoglicerídeos totais

g

GLYLIP(g)

Glicolipídeos totais

g

PHOLIP(g)

Fosfolipídeos totais

g

Carboidratos
Carboidratos disponíveis
CHOAVLDF(g)

g
Carboidratos totais

CHOCDF(g)
CHOAVLM(g)

g
Carboidratos disp. (equiv. de
monossacarídeos)

Carboidratos metabolizáveis calculados por diferença.
Exclui a fração fibra alimentar (100 g - gramas totais de
umidade, proteínas, gorduras totais, cinzas e fibra
alimentar).
Carboidratos totais calculados por diferença (100 g gramas totais de umidade, proteínas, gorduras totais e
cinzas). Inclui a fração fibra alimentar

g

Fibras

Fibra alimentar total
FIBTG(g)

g

Fibra alimentar total determinada por método enzímicogravimétrico da AOAC Prosky. Inclui polissacarídeos não
amiláceos, lignina, parte de amido resistente e
oligossacarídeos resistentes. Equivale à soma de <FIBSOL>
e <FIBINS>
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FIBAD(g)

Fibra alimentar total
(Southgate)
Fibra alimentar total (AOAC
2011.25)
Fibra; deterg. ácido

FIBND(g)

Fibra; deterg. básico

g

FIBC(g)

Fibra bruta
Fibra; método desc. ou
variável
Polissacarídeos não-amidos;

g

FIBTS(g)
FIBTGLCS(g)

FIB-(g)
NSP(g)

g
g
g

g
g

Fibra insolúvel
FIBINS(g)

g
Fibra solúvel

FIBSOL(g)
FIBGLCSINS(g)
FIBGLCSSOL(g)
PECT(g)

g
Fibra insolúvel (AOAC 2011.25) g
Fibra solúvel (AOAC 2011.25)
g
Pectina

g

CELLU(g)

Celulose

g

LIGN(g)

Lignina

g

HEMCEL(g)

Hemicelulose

g

MUCIL(g)

Mucilagem

g

CHITIN(g)

Quitina

g

PSACNC(g)
WAX(mg)

Soma de componentes insolúveis do método de fibra
alimentar total AOAC Prosky; inclui principalmente lignina,
celulose e a maior parte da hemicelulose
Soma de componentes solúveis do método de fibra
alimentar total AOAC Prosky; inclui polissacarídeos de
algas, gomas, pectinas e mucilagens

Pollisacarídeos não-celulósicos
Cera total

g

Reflete AOAC ou procedimento equivalente; polímeros de
ácido galacturônico não especificados

Inclui hemicelulose, pectina, gomas, polissacarídeos de
algas e mucilagens

mg
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Açúcares
Açúcar total
Açúcar total; equiv. de
monossacarídeos
Açúcar redutor

g

g

FRUS(g)

Açucar não-redutor
Açúcar total; modo de
expressão desconhecido
Frutose

g

D-frutose, inclui somente o monossacarídeo livre

GLUS(g)

Glicose

g

D-glicose, inclui somente o monossacarídeo livre

GALS(g)

Galactose

g

D-galactose, inclui somente o monossacarídeo livre

XYLS(g)

Xilose

g

SUCS(g)

Sacarose

g

TRES(g)

Trealose

g

MALS(g)

Malrose

g

LACS(g)

Lactose

g

AMYS(g)

Amilose

g

GLYC(g)

Glicogênio

g

STARCH(g)

g

STARES(g)

Amido disponível
Amido disponível; equiv. de
monossacarídeos
Amido resistente

STARES3(g)

Amido resistente rs3

g

MANTL(mg)

Manitol

mg

SORTL(mg)

Sorbitol

mg

SUGAR(g)
SUGARM(g)
SUGRD(g)
SUGNRD(g)
SUGAR-(g)

g

Soma de monossacarídeos e dissacárideos livres
Soma de monossacarídeos e dissacárideos livres
expressos em equivalentes de monossacarídeos

g

g

Polissacarídeos

STARCHM(g)

g
g

Polióis
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MINERAIS E
ELEMENTOS TRAÇO

MINERAIS

CONTAMINANTES E
ELEMENTOS-TRAÇO
TÓXICOS

B(mcg)

Boro

mcg

CA(mg)

Cálcio

mg

CLD(mg)

Cloro

mg

CO(mcg)

Cobalto

mcg

CR(mcg)

Cromo

mcg

CU(mg)

Cobre

mg

FE(mg)

Ferro

mg

ID(mcg)

Iodo

mg

K(mg)

Potássio

mg

MG(mg)

Magnésio

mg

MN(mg)

Manganês

mg

MO(mcg)

Molibdênio

mcg

NA(mg)

Sódio

mg

NACL(mg)

Sal

mg

NI(mcg)

Níquel

mcg

P(mg)

Fósforo

mg

S(mg)

Enxofre

mg

SE(mcg)

Selênio

mcg

V(mcg)

Vanádio

mcg

ZN(mg)

Zinco

mg

AL(mcg)

Alumínio

mcg

AS(mcg)

Arsênico

mcg

BA(mcg)

Bário

mcg

CD(mcg)

Cádmio

mcg

HG(mcg)

Mercúrio

mcg

NITRA(mg)

Nitratos

mg
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NITRI(mg)

Nitritos

mg

PB(mcg)

Chumbo

mcg

SR(mcg)

Estrôncio

mcg

VITAMINAS

mcg RE

Vitamina A total em equivalentes de atividade de retinol
(RAE) = mcg retinol + 1/12 mcg beta-caroteno + 1/24 mcg
a-caroteno + 1/24 b-criptoxantina
Vitamina A total em equivalentes de retinol (RE) = mcg
retinol + 1/6 mcg beta-caroteno + 1/12 mcg a-caroteno +
1/12 b-criptoxantina
Apenas trans retinol

Vitamina A RAE
VITA_RAE(mcg)

mcg RAE
Vitamina A RE

VITA(mcg)
RETOL(mcg)

Retinol

mcg

VITAACT(mcg)

Acetato de vit. A

mcg

VITA-(mcg)

Vitamina A; método desc.

mcg

CARTOID(mcg)
VITAMINA A &
CAROTENOIDES

Carotenóides totais

mcg

ANTHX(mcg)

Anteraxantina

mcg

ATX(mcg)

Astaxantina

mcg

Inclui carotenoides trans e cis e carotenóides sem
atividade de vitamina A. Exclui os retinoides

mcg

Trans carotenos apenas, determinado por soma ou por
análise direta

CARTA(mcg)

Alfa-caroteno

mcg

Apenas trans alfa-caroteno

CARTB(mcg)

Beta-caroteno

mcg

Apenas trans beta-caroteno

CARTBCIS(mcg)

Beta caroteno cis

mcg

CARTBEQ(mcg)

Beta caroteno equiv.

mcg

CARTG(mcg)

Gama-caroteno

mcg

CRYPX(mcg)

Criptoxantina total

mcg

CRYPXA(mcg)

Alfa-criptoxantina

mcg

CRYPXB(mcg)

Beta-criptoxantina

mcg

LUTN(mcg)

Luteína

mcg

CAROT(mcg)

Caroteno; total trans
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VITAMINA E

LUTNZEA(mcg)

Luteína+Zeaxantina

mcg

LYCPN(mcg)

Licopeno

mcg

NEOX(mcg)

Neoxantina

mcg

NEUROSP(mcg)

Neurosporeno

mcg

VIOLX(mcg)

Violaxantina

mcg

ZEA(mcg)

Zeaxantina

mcg

VITE(mg)

Vitamina E

mg

TOCPHA(mg)

Alfa-tocoferol

mg

TOCPHB(mg)

Beta-tocoferol

mg

TOCPHD(mg)

Delta-tocoferol

mg

TOCPHG(mg)

Gama-tocoferol

mg

TOCTRA(mg)

Alfa-tocotrienol

mg

TOCTRB(mg)

Beta-tocotrienol

mg

TOCTRD(mg)

Delta-tocotrienol

mg

TOCTRG(mg)

Gama-tocotrienol
Vitamina E; método desc. ou
variável

mg

VITE-(mg)
VITD(mcg)

VITAMINA K

mcg
mcg

CHOCAL(mcg)

Vitamina D; método desc. ou
variável
Colecalciferol (D3)

ERGCAL(mcg)

Ergocalciferol (D2)

mcg

CHOCALOH(mcg)

25-hidroxicolicalciferol

mcg

VITK(mcg)

Vitamina K total

mcg

VITK1(mcg)

Vitamina K1

mcg

VITK2(mcg)

Vtamina K2

mcg

VITD-(mcg)

VITAMINA D

Vitamina D (D2+D3)

mg
Vitamina D calculada pela da soma do ergocalciferol
(vitamina D2) e colecalciferol (vitamina D3).

mcg

Vitamina K1 + Vitamina K2
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TIAMINA (B1)
RIBOFLAVINA (B2)
NIACIINA

THIA(mg)

Tiamina (B1)

mg

THIA-(mg)

Tiamina (B1), método desc.

mg

RIBF(mg)

Riboflavina (B2)

mg

NIA(mg)

Niacina, pré-formada

mg

NIAEQ(mg)

Niacina equiv., total
Niacina, método ou forma
desconhecida
Folato (por HPLC)
Folato total (ensaio
microbiológico)
Folato; método desc. ou
variável

mg

NIA-(mg)
FOLATO

FOLSUM(mcg)
FOL(mcg)
FOL-(mcg)

ACIDO PANTOTÊNICO
PANTAC(mg)
VITAMINA B6

mcg
mcg
mcg
mg

PYRXN(mg)
PYRXNHCL(mg)

Piridoxina hidrocloreto

mg

VITB12(mcg)

Vitamina B12

mcg

BIOT (mcg)

Biotina

mcg

VITB6-(mg)

BIOTINA

mg

Vitamina B6; determinada por
análise
Vitamina B6, método desc. ou
variável
Piridoxina

VITB6A(mg)

VITAMINA B12

Ác. pantotênico

VITAMINA C
VITC(mg)

Vitamina C

mg

Piridoxina total determinada por análise.

mg
mg

mg

ASCL(mg)

Ác. L-ascórbico

mg

ASCDL(mg)

Ác. L-dehidroascórbico
Vitamina C; método desc. ou
variável;

mg

VITC-(mg)

Niacina pré-formada + 1/60 triptofano

Calculada pela soma dos ácidos ascórbico e
dehidroascórbico.

mg
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OUTROS
COMPONENTES

COMPOSTOS
FENÓLICOS

FLAVD(mcg)

Flavonóides totais

mcg

ANTCYANIN(mcg)

Antocianina total

mcg

ANTCYAN(mcg)

Antocianidina total

mcg

PROANTCYA(mg)

Proantocianidinas

mcg

PAPOLY(mg)

Proantocianidinas (>10mers)

mg

CATEC(mcg)

Catequina

mcg

CATECT(mcg)

Catequinas totais

mcg

EPICATEC(mcg)

Epicatequina

mcg

PROCYA(mcg)

Procianidinas totais

mcg

HESPD(mcg)

Hesperidina

mcg

NARING(mcg)

Naringerina

mcg

LUTEOL(mcg)

Luteolina

mcg

FLAVO(mg)

Flavonóis totais

mg

ISOHA(mcg)

Isohametina

mcg

KAEMF(mcg)

Capemferol

mcg

MYRIC(mcg)

Miricetina

mcg

QUERCE(mcg)

Quercetina

mcg

RUTIN(mcg)

Rutina

mcg

TAN(mg)

Taninos totais

mg

CAFFAC(mg)

Ác. caféico

mg

CHLRAC(mg)

Ác. clorogênico

mg

CINAC(mg)

ác. cinâmicos

mg

ELLAC(mg)

Ác. elágico

mg

FERAC(mg)

Ác. ferúlico

mg

GALAAC(mg)

Ác. galacturônico

mg

GALLAC(mg)

Ác. gálico

mg
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ÁCIDOS ORGÂNICOS

PCHOUAC(mg)

Ác. p-cumárico

mg

SINPAC(mg)

Ác. sinápico

mg

SYRAC(mg)

Ác. siríngico

mg

VANAC(mg)

Ác. vanílico

mg

RESVTROL(mcg)

Resveratrol

mcg

ACEAC(mg)

Ác. acético

mg

BENAC(mg)

Ác. benzóico

mg

CITAC(mg)

Ác. cítrico

mg

FUMAC(mg)

Ác. fumárico

mg

MALAC(mg)

Ác. málico

mg

OXALAC(mg)

Ác. oxálico

mg

PHYTAC(mg)

Ác. fítico

mg

QUINAC(mg)

Ác. quínico

mg

SALAC(mg)

Ác. salicílico

mg

SHIKAC(mg)

Ác. shiquimico

mg

SUCAC(mg)

Ác. succinico

mg

TARAC(mg)

Ác. tartárico

mg

OA(g)

ác. orgânicos totais

g

CHOLE(mg)

mg

CHOLEST(mg)

Colesterol
Colesterol; método desc. ou
variável
Colesteril-ésteres totais

BRASTR(mg)

Brassicasterol

mg

CAMT(mg)

Campesterol, total

mg

SITSTR(mg)

Sitoesterol

mg

SQUAL(mg)

Squaleno

mg

CHOL-(mg)
COLESTEROL

FITOESTERÓIS

mg
mg
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STGSTR(mg)

Stigmasterol, não especificado

mg
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