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RESUMO 

 

Os fatores antinutricionais são substâncias químicas presentes de forma natural nos 

alimentos, que causam diminuição no seu valor nutricional e, quando consumidos em alta 

quantidade, podem causar doenças ou até levar à morte. Existem diversos tipos de fatores 

antinutricionais, presentes em diferentes espécies de frutas, verduras e legumes, e sua 

classificação depende da sua estrutura química, pela ação específica que provocam ou 

pela sua origem biossintética. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o 

conhecimento da população sobre a presença das substâncias tóxicas nos alimentos. Foi 

utilizado um questionário por meio da plataforma do Google Formulários para a coleta 

de dados, que foi divulgado por meio de redes sociais. Para dimensionar as respostas 

obtidas, foi utilizado o método estatístico qui-quadrado com significância de 5% com a 

ajuda do software R®. O formulário obteve um total de 305 respondentes, com maior 

participação do público feminino (67,2%) e com idade de 19 a 29 anos (64,9%). A maioria 

do público (86,2%) afirmou ter uma alimentação bastante variada. Além disso, 66,70% 

dos participantes consomem frutas, verduras ou legumes predominantemente de forma in 

natura. 83,97% das pessoas afirmaram saber que existem essas substâncias tóxicas nos 

alimentos, porém 38% dessas pessoas deram a resposta errada acerca da definição de 

substâncias tóxicas. Apesar da maioria (86%) afirmar conhecer algum alimento que 

possui substâncias tóxicas presentes, 55% não conheciam nenhum outro alimento além 

dos citados. Com isso, o público mostrou ter conhecimento da existência de substâncias 

tóxicas nos alimentos, porém a maioria não tem conhecimento profundo sobre essas 

substâncias. 

 

Palavras-chave: fator antinutricional, taninos, glicosídeos cianogênicos, lectinas, 

oxalatos. 

  



   
 

 
 

ABSTRACT 

 

Antinutritional factors are chemical substances naturally present in foods, which cause a 

decrease in their nutritional value, and when consumed in large quantities, can cause 

diseases or even lead to death. There are several types of antinutritional factors, present 

in different species of fruits, vegetables and legumes, and their classification depends on 

their chemical structure, the specific action they cause or their biosynthetic origin. The 

present work aimed to evaluate the knowledge of the population about the presence of 

toxic substances in food. A questionnaire was used, through the Google Forms platform, 

for data collection, which was disseminated through social networks. To scale the 

responses obtained, the chi-square statistical method was used with 5% significance with 

the help of R® software. The form had a total of 305 respondents, with a greater 

participation from the female audience (67.2%) and ages from 19 to 29 years old (64.9%). 

The majority of the public (86.2%) stated that they had a very varied diet. 66.70% of the 

participants consume fruits, vegetables or legumes predominantly raw. 83.97% of people 

claimed to know that there are such toxic substances in food, however 38% of these 

people gave the wrong answer about the definition of toxic substances. Although the 

majority (86%) claimed to know of some food that has toxic substances present, 55% of 

them did not know of any other food besides those mentioned. Thus, the public showed 

knowledge of the existence of toxic substances in food, but a large portion does not know 

more about these substances. 

 

Keywords: antinutritional factor, tannins, cyanogenic glycosides, lectins, oxalates. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Frutas, verduras e legumes são alimentos considerados essenciais na dieta 

humana por serem fontes de vitaminas e minerais, fornecendo uma dieta saudável e 

equilibrada. Além disso, seu consumo está associado a benefícios à saúde, uma vez que 

desempenham um papel importante na redução do risco de câncer, doenças 

cardiovasculares e outras doenças crônicas (JIMENEZ-AGUILAR & GRUSAK, 2017). 

No entanto, apesar dos vegetais serem importantes para a saúde humana, nem 

todos possuem os nutrientes necessários para uma dieta saudável, nem em quantidade 

suficientemente concentrada para atender às necessidades diárias recomendadas em uma 

única porção. Assim, recomenda-se uma dieta cada vez mais diversificada que inclua 

mais de uma forma vegetal para garantir uma melhor nutrição e proteção à saúde, uma 

vez que isso garante o consumo adequado de fibras alimentares, fitoquímicos, vitaminas 

e minerais (DA SILVA DIAS, 2017). Os compostos bioativos presentes nos alimentos 

são conhecidos pelos efeitos benéficos a saúde humana. Entretanto, podem comprometer 

a digestão e absorção de nutrientes. Nesse sentido, os fitoquímicos presentes nos vegetais 

podem ser classificados como nutricionais (ácidos graxos essenciais, proteínas, 

vitaminas, minerais e compostos fenólicos) e os antinutricionais (oxalatos, taninos, 

nitratos) (USIKU et al., 2010). O termo “fator antinutricional” pode ser definido como os 

compostos ou classe de compostos inseridos numa grande diversidade de alimentos de 

origem vegetal, que ao serem consumidos, reduzem o valor nutritivo desses alimentos. 

Os fatores antinutricionais se ingeridos em altas concentrações possuem propriedades que 

podem causar efeitos danosos à saúde, como diminuição a disponibilidade biológica dos 

aminoácidos essenciais e minerais, até irritações e lesões da mucosa gastrintestinal, uma 

vez que interferem na digestibilidade, absorção ou utilização de nutrientes (BENEVIDES 

et al., 2011). 

Assim, a compreensão dos impactos na saúde humana provocados pelos 

fatores antinutricionais e a sua presença é de extrema importância na busca por alimentos 

mais saudáveis, e no aproveitamento integral deles, tendo em vista às atuais 

circunstâncias em que a sociedade vive. Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo 

avaliar o conhecimento da população acerca dos fatores antinutricionais presentes 

naturalmente nos alimentos. 



   
 

2 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1.Fatores nutricionais e antinutricionais nos alimentos 

Nos países do ocidente, cereais e leguminosas, assim como algumas frutas e 

vegetais, são considerados alimentos básicos. Os grãos de cereais fornecem amplas 

quantidades de carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais e fibras dietéticas, que são de 

extrema importância na alimentação, principalmente para o crescimento e manutenção do 

corpo humano (NADEEM et al., 2010). 

Os vegetais são as porções frescas e comestíveis das plantas herbáceas. Eles 

são importantes alimentos que possuem benefícios relacionados à manutenção da saúde 

e prevenção de doenças. Os vegetais possuem ingredientes valiosos e que podem ser 

utilizados para a construção e reparação do corpo, como por exemplo a manutenção da 

reserva alcalina do corpo. Os diferentes tipos de vegetais, como raízes, caules, folhas, 

frutos e sementes contribuem para a alimentação de uma maneira única (JIMÉNEZ-

AGUILAR; GRUSAK, 2017). Os minerais presentes nos vegetais são substâncias 

inorgânicas que possuem uma composição química definida e um arranjo atômico 

ordenado. Além disso, os vegetais são excelentes fontes de minerais. Entretanto, esses 

vegetais possuem fatores antinutricionais que podem afetar a disponibilidade de 

nutrientes (SINHA; KHARE, 2017). 

Fatores antinutricionais são compostos que reduzem a utilização e/ou 

absorção dos nutrientes e micronutrientes presentes nas plantas e produtos vegetais 

usados na alimentação humana. Eles também são conhecidos como “metabólitos 

secundários” nas plantas. Esses metabólitos são compostos secundários produzidos como 

produtos colaterais de processos que levam a síntese de metabólitos primários. As plantas 

desenvolveram essas substâncias ao longo da sua evolução para se defenderem de fungos, 

insetos e predadores, na qual oferecem um mecanismo de proteção. A mandioca, por 

exemplo, é conhecida por conter altos níveis de cianeto, um inibidor respiratório 

(OGBADOYI et al., 2011). Devido à presença desses fatores nos alimentos, a alimentação 

diária precisa ser variada, uma vez que algumas dessas substâncias se acumulam no corpo 

e podem causar efeitos adversos que são prejudiciais à saúde (Tabela 1). Certas vitaminas 

contidas nos alimentos podem ser destruídas por essas substâncias químicas, e levando 

isso em consideração, esses fatores devem ser inativados ou removidos para manter os 

valores nutricionais desses alimentos (THAKUR; SHARMA; THAKUR, 2019). 

Dentre os riscos à vida associados aos fatores antinutricionais, pode-se incluir 

a falta de conhecimento dos níveis toleráveis a esses compostos no organismo humano, 
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pouca informação disponível sobre o grau de variação dos riscos e pouco conhecimento 

a respeito da capacidade de desintoxicação do organismo humano (THAKUR; 

SHARMA; THAKUR, 2019). 

Barampama e Simard (1995) ao analisar os tratamentos de feijões macerados 

e cozidos constatou que mesmo que tenha ocorrido uma perda de alguns componentes 

nutritivos juntamente com os fatores antinutricionais, essa forma de ser consumida o 

alimento é bem mais segura, ou seja, a fermentação resultou numa melhoria de 8,3% da 

leguminosa, e ainda, o cozimento diminuiu em quantidade significativa os valores de 

taninos. Isso deve ser levado em conta, além de que o tempo e a temperatura exposta ao 

alimento influenciam na perda de seus valores nutritivos. 

Apesar desses compostos serem tóxicos quando consumidos em grandes 

quantidades, eles podem ser benéficos a saúde em pequenas concentrações. Alguns desses 

compostos como, por exemplo, os antioxidantes, protetores do sistema circulatório, 

redutores da pressão sanguínea, reguladores da glicemia e da colesterolemia, 

anticancerígenos, melhoradores da resposta imune, etc., são chamados de “fatores 

nutricionalmente ativos” ou “compostos bioativos” por apresentarem efeitos benéficos a 

saúde (FERNANDES, et al., 2012). 

Sabe-se que os fatores antinutricionais estão presentes nas diversas especies 

de vegetais. Sendo assim, uma preocupação a ser considerada é com relação as pessoas 

vegetarianas e veganas. Uma dieta vegetariana ou vegana pode sofrer influencia de fatores 

antinutricionais, como os fitatos e oxalatos, uma vez que esses compostos formam 

complexos insoluveis com alguns nutrientes da alimentação, reduzindo sua 

disponibilidade. Por isso, é importante seguir uma dieta bem equilibrada e diversificada, 

para que não ocorra o consumo exacerbado desses compostos antinutricionais 

(HACKBARTH, 2015). Além disso, outra precoupação é com relação ao ácido oxálico, 

que é o principal fator antinutricional que se deve controlar parar melhorar a absorção do 

cálcio. O Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas Para Adultos (2012) recomenda evitar 

os alimentos considerados ricos em ácido oxalico, como espinafre, acelga, folhas de 

beterraba e cacau, principalmente em refeições mais ricas em cálcio, uma vez que para 

reduzir esse ácido não bastam apenas os métodos culinários.  
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Tabela 1. Efeitos adversos de alguns fatores antinutricionais.   

 

Fatores 

Antinutricionais 

Efeitos no corpo humano  

Fitatos Reduz a absorção dos íons de cálcio e ferro 

Oxalatos 
Reduz a absorção dos íons de cálcio e aumenta as chances de 

formação de cálculo renal 

Cianetos Inibidor respiratório 

Lectinas Impede a absorção de produtos finais no intestino delgado 

Inibidores de Protease Reduz a digestão de proteínas 

Compostos Fenólicos Reduzem a biodisponibilidade de alguns minerais 

(especialmente o zinco) 

Fonte: GEMEDE; RETTA, 2014, com modificações.  

 

2.2.Classificação dos fatores antinutricionais 

Podem ser classificados de acordo com sua estrutura química, pela ação 

específica que provocam ou por sua origem biossintética (Tabela 2). Basicamente, os 

fatores antinutricionais podem ser divididos em dois grupos primários, um grupo estável 

ao calor, no qual podem ser mantidos em altas temperaturas (ácido fítico, taninos 

condensados, alcaloides, saponinas) e outro grupo termolábil, no qual são sensíveis a 

temperatura (lectinas, glicosídeos cianogênicos, inibidores de protease) (GEMEDE; 

RETTA, 2014). 

Tabela 2. Classificação dos fatores antinutricionais endógenos de acordo com sua origem 

bioquímica. 

 

Origem Bioquímica Fator antinutricional 

Proteínas 

Inibidores de protease, Inibidores de 

tripsinas, Hemaglutininas, Alérgenos 

alimentares e Aminoácidos tóxicos 

Glicosídeos 
Saponinas, Cianogênicos, Estrogênios 

e Goitrogênicos 

Fenóis Taninos 

Outros Fitatos e Oxalatos 

Fonte: THAKUR; SHARMA; THAKUR, 2019, com modificações. 
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2.2.1. Taninos (polifenóis) 

Os taninos podem ser definidos como qualquer composto fenólico de peso 

suficientemente alto, e que contenha hidroxilas fenólicas e carboxilas suficientes para 

formar fortes complexos com proteínas e outras macromoléculas sob condições 

ambientais particulares. De acordo com essa definição, os taninos podem formar 

complexos com amido, celulose e proteínas (REED, 1995). 

Os taninos são solúveis em água, possuem peso molecular entre 0.5 e 3 kDa, 

estão presentes em diversas espécies vegetais, incluindo grãos de cereais e sementes de 

leguminosas. Na dieta humana eles podem diminuir a digestibilidade das proteínas, 

carboidratos e minerais, além de causar danos à mucosa intestinal ou exercer efeitos 

tóxicos sistêmicos (GILANI; XIAO; COCKELL, 2012). Em contrapartida, podem agir 

como captadores de radicais livres dentro do organismo humano, na qual provoca doenças 

degenerativas como o câncer, esclerose múltipla, arteriosclerose e o próprio processo de 

envelhecimento (MONTEIRO et al., 2004). 

A quantidade e o conteúdo de taninos nas plantas podem variar de acordo 

com fatores climáticos e geográficos, além da espécie e da parte da planta em questão 

(Tabela 3). 

 

 

 

Tabela 3. Teor de taninos totais em algumas espécies vegetais. 

Produto  Teor de Tanino  

Abacaxi (caule) 0,61% 

Sorgo 0,60 – 2,61 % 

Mandioca 0,62 – 1,11 % 

Cajú 0,35 – 0,72 % 

Café 1,31 – 2,97 % 

Folha de couve flor 0,21 g/100mg 

Folha de Brócoli 0,325 g/100mg 

Couve 0,290 g/100mg 

Fonte: Adaptado de BATTESTIN, MATSUDA; MACEDO, 2004. 
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Os taninos estão presentes em alguns produtos alimentícios, como vinhos, 

sucos de frutas, chás e outras bebidas. Nesses produtos, eles são responsáveis pelo sabor 

adstringente. Além disso, esses compostos fenólicos podem ser encontrados em ervas, 

como chá verde e chá preto, em frutas como maçã, uva, caju e abacaxi (REINOLD, 1999). 

A classificação dos taninos pode ser dividida em hidrolisáveis e condensados. Os taninos 

hidrolisáveis são encontrados em folhas, galhos, cascas e madeiras de várias árvores, são 

formados por misturas de fenóis simples, como o pirogalol e ácido elágico, e também 

ésteres do ácido gálico ou digálico com açúcares, como a glicose. Esse tipo de tanino é 

unido por éster-carboxila, sendo sua unidade básica estrutural um poliol, usualmente D-

glucose (Figura 1) (BATTESTIN; MATSUDA; MACEDO, 2004). 

Os taninos condensados são encontrados em maior quantidade que os 

hidrolisáveis, em plantas dicotiledôneas e em produtos alimentares. São constituídos por 

unidades flavanol: flava-3-ols (catequina) ou flavan 3,4-diols (leucoantocianinas) (Figura 

1). Ambos tipos de taninos têm propriedades antinutricionais e tem capacidade de 

complexar e precipitar proteínas (SALUNKHE; CHAVEN, 1990; DELFINO; 

CANNIATTI-BRAZACA, 2010). Além disso, os taninos hidrolisáveis são hidrolisados 

por ácidos e algumas enzimas, produzindo glicose ou algum outro álcool. Já os taninos 

condensados são resistentes à hidrólise (SALUNKHE; CHAVEN, 1990). 

 

 

 

Figura 1. Estrutura química dos taninos hidrolisáveis (A) e taninos condensados (B). 
 

Fonte: NAKAMURA; TSUJI; TONOGAI, 2003; LEKHA; LONSANE, 1997. 
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2.2.2. Glicosídeos cianogênicos 

Os glicosídeos cianogênicos são encontrados nas plantas devido à ligação 

entre ácido cianídrico (HCN) com carboidratos. Dos glicosídeos cianogênicos mais 

comuns, pode-se citar a amigdalina, que é encontrada nas sementes de frutos da pera, 

pêssego, maçã e cereja; a durrina, que é encontrada nos grãos de sorgo e por fim, a 

linamarina e lotaustralina, que são encontradas na mandioca (MARIA et al., 2011). 

A mandioca tem uma importância tanto econômica quanto cultural, em 

especial na América Latina e África. É muito utilizada pelas pessoas devido ao fato da 

facilidade em ser cultivada, e se adapta facilmente a solos pobres e em regiões que não 

tem regularidade de chuvas (MARTINS et al., 2020). Porém, apresenta em sua 

composição ácido cianídrico (HCN), o que pode gerar risco toxicológico potencial. Isto 

pode resultar em doenças agudas ou crônicas para a saúde, tendo como área mais afetada 

o sistema nervoso. Esse padrão de exposição vai depender do grau de ingestão da 

mandioca. No caso das doenças crônicas, essa substância tóxica pode resultar na 

deficiência das funções da tireoide e do bócio (ZACARIAS et. al; 2017). 

Tratando-se em garantir um consumo seguro da mandioca tipo “brava” para 

obtenção de farinha, são necessários alguns processamentos essenciais para eliminação 

do HCN, como o processo de ralar o produto, prensagem, secagem e peneiramento 

(ZACARIAS et. al; 2017). Outros tipos de processamento importantes para consumo da 

mandioca são o cozimento e fritura. Essa segurança se dá pelo fato da remoção das β-

glicosidases, ou do próprio glicosídeo cianogênico, que chega a cerca de 97% de sua 

remoção (MARIA et al., 2011).  

O HCN (ácido cianídrico) é um líquido incolor volátil, com um odor bastante 

característico de amêndoas, sendo a principal forma encontrada do cianeto na atmosfera. 

Além do risco da exposição ao ácido pela ingestão, outro fator bastante problemático para 

as indústrias de processamento de mandioca e derivados é a inalação do ácido durante o 

processamento, tanto pelos trabalhadores, quanto pela vizinhança ao redor da fábrica 

(ZACARIAS, 2009). Os valores desse ácido ultrapassam 100 mg HCN/Kg nas mandiocas 

bravas, e a dose letal (LD50) para espécie humana é de e 0,5 a 3,5 mg/kg de peso vivo, e 

para doses menores causa problemas locomotores (TAMIRES et al., 2020). 

2.2.3. Lectinas 

São proteínas não pertencentes ao sistema imunológico, porém capazes de 

reconhecer sítios específicos em moléculas e ligar-se reversivelmente a carboidratos, sem 
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alterar a estrutura covalente das ligações glicosídicas dos sítios. Elas estão presentes em 

maior quantidade nos grãos de leguminosas e gramíneas, como por exemplo o feijão. 

Essas proteínas podem causar alterações nas funções intestinais dos seres humanos, 

provocando interferência nos processos de digestão, absorção e utilização de nutrientes 

(SILVA; SILVA, 2000). 

As lectinas reduzem a digestibilidade da proteína e a absorção de 

aminoácidos. Elas se ligam a mucosa intestinal, fazendo com que as enzimas digestivas 

sejam inibidas (MUNHOZ et al., 2018). Processamentos térmicos são muito utilizados e 

bastante eficazes na inibição desse composto, pois ele será responsável pela desnaturação 

da proteína (FERNANDES, 2017). Não se sabe ao certo como as lectinas atuam no 

organismo humano, porém, alguns experimentos realizados em animais constataram que 

a ingestão desse composto inibiu o crescimento dos seres (BARBOSA, 2014). 

Essas proteínas são encontradas em diferentes partes da planta, desde as 

folhas, raízes, cascas, caules, mas se encontram em predominância nas sementes. As 

plantas mais comumente encontradas são a soja, feijão, berinjela e tomate (DE LIMA, 

2009). 

2.2.4. Agentes causadores de flatulências 

O feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.), assim como diversas leguminosas, 

é fonte de proteína, carboidrato, fibra e micronutrientes, entretanto, esses alimentos 

possuem em sua composição, quantidades expressivas de oligossacarídeos da família da 

rafinose res- ponsável pela ocorrência de flatulência (retenção de gases no intestino), além 

de sensação de desconforto em humanos (OLIVEIRA, et al., 2001). Oligossacarídeos da 

família rafinose, incluindo a rafinose, estaquiose e verbascose, estão presentes em 

diversos tipos de leguminosas (GEIL; ANDERSON, 1994). 

A causa da ocorrência de flatulências no intestino é a ausência da enzima α-

galactosidase (EC 3.2.1.22) capaz de clivar a ligação α-galactosídica. Ao passarem pelo 

intestino grosso, os oligossacarídeos tipo rafinose são fermentados anaerobicamente, 

produzindo gases como o H2, CO2 e CH4 podendo causar flatulência, diarreia e dor 

abdominal (OLIVEIRA, et al., 2001; SÁNCHEZ-MATA, et al., 1998). 

A fermentação dos oligossacarídeos do feijão, apesar de causar flatulências, 

pode causar efeitos benéficos pela capacidade de formar ácidos graxos de cadeia curta e 

por diminuir o pH intestinal, o que está relacionado a diminuição do colesterol e do índice 

glicêmico. Além disso, eles atuam como fibra dietética e como fatores probióticos na 
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microbiota intestinal, estando esses fatores associados a um menor risco de câncer 

colorretal (FERNANDES, et al., 2012). 

A maceração dos grãos crus em água é uma prática bastante comum no pro- 

cessamento doméstico do feijão-comum para diminuir a quantidade de oligossacarídeos 

responsáveis pela ocorrência de flatulência. A prática é feita de 12 a 16 horas, durante a 

noite (CASTELLANOS, et al., 1997). Oliveira et al. (2001) avaliaram o efeito da 

maceração e do processamento doméstico do feijão-comum nos teores de rafinose. 

Observou-se uma redução de 25% nos teores do oligossacarídeo rafinose após o 

processamento doméstico de cocção seguida de maceração por 16 horas, onde a água de 

maceração não absorvida pelos grãos era descartada. De acordo com os mesmos, isso 

demonstra a hidrossolubilidade destes oligossacarídeos. 

2.2.5. Inibidores de proteases 

Os inibidores de proteases são proteínas ou peptídeos que têm a capacidade 

de inibir a ação de enzimas proteolíticas, na qual formam complexos estáveis com 

proteases alvo, bloqueando ou alterando o acesso ao sítio ativo da proteína. Os inibidores 

de proteases podem ser encontrados em uma gama de espécies vegetais e são agrupados 

de acordo com o mecanismo de reação de cada inibidor. As plantas que produzem os 

inibidores, utilizam dele como meio de defesa, inibindo apenas proteínas invasoras 

(MACEDO, 2007).  O pâncreas produz dois tipos de enzimas cuja função é digerir 

proteínas ingeridas, as enzimas proteolíticas (tripsina, quimiotripsina) e amilolítica (α-

amilase). Entretanto, existem alguns inibidores de proteases capazes de inibir a tripsina, 

sendo os principais os do tipo Kunitz e Bowman- Birk. Esses inibidores são encontrados 

principalmente em leguminosas, conhecidas como aglutinina de soja (SBA) (RAMIREZ-

CARDENAS, 2008). 

De acordo com Silva e Silva (2000), os inibidores de protease da soja são 

classifi- cados em duas principais categorias: os de alto peso molecular, com 

aproximadamente 20 kDa, duas pontes dissulfeto e 181 resíduos de aminoácidos, e os de 

peso molecular entre 6 e 10 kDa, com alta proporção de ligações dissulfeto, 71 resíduos 

de aminoácidos e capacidade para inibir tripsina e quimotripsina em sítios de ligação 

independentes. Estes inibidores são referidos como tipo Kunitz e Bowman-Birk, 

respectivamente. 

O inibidor de tripsina Kunitz têm uma especificidade de inibir as enzimas 

proteolíticas, no qual reduz a digestão protéica de alimentos, proporcionando diminuição 
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no ganho de peso e crescimento dos animais. A fim de tentar reverter a inibição da ação 

das enzimas proteolíticas, o pâncreas secreta cada vez mais enzimas que são novamente 

inibidas, gerando uma sobrecarga pancreática, causando uma hipertrofia desse órgão, 

reduzindo a ação digestiva em todo alimento presente na luz intestinal e, 

consequentemente, prejudicando o desempenho do organismo (MONTEIRO, 2004; 

OPALINSKI, 2006). 

2.2.6. Oxalatos 

Os oxalatos são compostos químicos encontrados em plantas, frutas e, 

principalmente nozes e sementes. O oxalato está presente no tecido vegetal como uma 

fonte solúvel de oxalato de sódio e oxalato de potássio, além de sais insolúveis de oxalato, 

tais como: oxalato de cálcio e de magnésio, sendo os oxalatos solúveis mais 

biodisponíveis (BENEVIDES et al., 2011). 

Os oxalatos são conhecidos por sua capacidade de causar cálculo renal nos 

seres humanos. Alguns sais de oxalato são insolúveis, como os sais de oxalato de cálcio. 

Quando os níveis de oxalato de cálcio são altos, esse sal tem tendência a precipitar (ou 

solidificar) nos rins ou na urina, formando cristais com arestas bem afiadas. Esses cristais 

corroboram para a formação de pedra nos rins. Esse processo pode ser bastante doloroso 

quando os cristais se implantam em locais que impedem a passagem de outro material, 

como a urina (NACHBAR; OPPENHEIM; THOMAS, 1980). Por outro lado, os oxalatos 

solúveis são absorvidos pelo intestino, causando vários problemas à saúde, como 

fibromialgia, vulvodínia e hipotireoidismo (NOONAN; SAVAGE, 1999). 

Dentre os alimentos que contêm oxalatos, podem-se destacar as folhas verdes. 

Os vegetais da família Chenopodiaceae são conhecidos por conter altos níveis de 

oxalatos, dentre eles se destacam o espinafre (Spinacia oleraceae) e a beterraba (Beta 

vulgaris). Além desses vegetais, a batata doce, que é um tubérculo consumido em 

diversos locais do mundo, possui folhas com sabor amargo que começaram a ser 

consumidas recentemente. As folhas da batata doce possuem um teor considerável de 

oxalatos (Tabela 4) em sua composição, que ao serem consumidos em pequenas 

quantidades podem causar dores de cabeça, espasmos musculares e câimbras (SINHA; 

KHARE, 2017). 
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Tabela 4. Teor de oxalato em vegetais crus. 

Vegetais crus 
Teor de oxalatos em miligramas por 100 

gramas de alimento 

Espinafre 750 

Beterraba 610 

Quiabo 146 

Salsa 100 

Alho-poró 89 

Couve 74 

Folhas da Batata doce 48,6 

Fonte: SINHA; KHARE, 2017. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1. Coleta de Dados 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário (Apêndice A) por meio da 

plataforma do Google Formulários. O formulário foi distribuído em grupos de rede social 

(Facebook) e por aplicativos de comunicação (Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook), 

no período de 25 de agosto a 04 de setembro de 2021. 

 

3.2. Análise Estatística 

Os dados foram interpretados com a ajuda da plataforma de planilhas eletrônicas 

Microsoft Excel 2019® (MICROSOFT, 2019) e submetidos à análise estatística pelo 

método qui-quadrado com significância de 5% no software R® (R CORE TEAM, 2021). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Perfil dos participantes 

Participaram da pesquisa 305 pessoas de diversas idades e diferentes regiões do 

Brasil. Dentre os participantes, observou-se a predominância do sexo feminino e de um 

público mais jovem (Figura 2), entre 19 e 29 anos. 

Figura 2. Perfil dos participantes quanto ao sexo (A) e faixa etária (B). 

 
 

Os participantes, em sua maioria, residem em Goiás (GO). São 

trabalhadores ou estudantes, com renda familiar de 1 a 3 salários mínimos e 

residem em cidades com mais            de 300 mil habitantes (Figura 3). 

 

Figura 3. Perfil dos participantes quanto ao número de habitantes (A), área de 

trabalho ou estudo (B), estado em que reside (C) e renda familiar mensal (D). 
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A maioria das respostas foi de pessoas do sexo feminino (67%). O resultado 

está de acordo com o esperado, uma vez que mulheres correspondem a 52,2% da 

população residente no Brasil (IBGE, 2021). Além disso, pessoas de 19 a 29 anos e que 

estudam ou trabalham na área da ciência dos alimentos foram a maioria dos respondentes. 

Está de acordo com o esperado, uma vez que a média de idade dos alunos de cursos de 

graduação na área de alimentos é de 25,7 anos (STEIN, 2017). 

O maior número de respostas foi proveniente do Estado de Goiás, 

possivelmente por ter sido encaminhado a amigos próximos residentes deste estado, 

fazendo com que a rede de contatos dessas pessoas não conseguisse furar a bolha para 

novos estados.  Não houveram respostas dos estados: Amapá, Amazonas, Espírito Santo, 

Mato Grosso do Sul, Piauí, Rondônia e Roraima. 

Por conta de o questionário ter abrangido um público bem vasto, a renda 

familiar mensal da população que respondeu ao questionário teve mais enfoque entre 1 e 

3 salários mínimos, seguidos de 3 a 5 (Figura 3D). Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (2020), o rendimento domiciliar per capita nominal mensal é de 

R$ 1.380,00 no Brasil. Isso condiz com os resultados da pesquisa e é bastante coerente, 

uma vez que a população brasileira apresenta desigualdade salarial entre seus habitantes.   

 

4.2.Conhecimento dos fatores antinutricionais 

Primeiramente, foi analisado o consumo de uma alimentação variada, 

incluindo frutas, verduras e legumes, pelo público participante. A maioria do público 

(86,2%) afirmou ter uma alimentação bastante variada. Em seguida, verificou-se 

estatisticamente a relação entre tal conhecimento com os fatores idade, sexo, renda, área 

de trabalho ou estudo e número de habitantes da cidade onde reside. Ao analisar 

estatisticamente as respostas, observou-se que essa informação possui significância 

quanto à idade (Figura 4). 
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Figura 4. Relação da idade e o consumo de frutas, verduras e legumes. 

 

Legenda: 

Sim: Possui uma alimentação variada incluindo frutas, verduras e legumes. 

Não: Não possui uma alimentação variada incluindo frutas, verduras e legumes. 

Ao analisar o consumo de frutas, verduras e legumes associado à idade, nota-

se que quanto mais velha é a pessoa, maior é o consumo desses alimentos, sendo que 

94,9% das pessoas acima de 40 anos afirmaram consumir diariamente esses alimentos. 

Um estudo feito por Damiani et al. (2017) avaliou os fatores associados ao consumo de 

frutas, legumes e verduras na região Centro-Oeste do Brasil. O estudo foi realizado com 

6696 indivíduos com idade ≥ 18 anos, de ambos os sexos, residentes da região Centro-

Oeste do Brasil. O estudo constatou que o consumo de frutas, verduras e legumes é maior 

em pessoas acima de 35 anos. Essa relação positiva entre idade e consumo de frutas, 

verduras e legumes pode estar associada às diferenças na formação do hábito alimentar 

entre as gerações, uma vez que indivíduos mais velhos formaram seus hábitos alimentares 

durante um estágio menos marcante do consumo de alimentos processados, com altos 

teores de açúcares, sais e gorduras. Além disso, uma prevalência de doenças crônicas não 

transmissíveis em pessoas mais velhas pode estar relacionada ao cuidado com a saúde e 

seguimento das orientações recebidas nos serviços de saúde para um maior consumo de 

frutas, verduras e legumes (JAIME et al., 2009). 

Quando se perguntou sobre o motivo de não ter uma alimentação 

diversificada, algumas pessoas relataram não gostar, não ter tempo para preparar, outras 

alegaram que esse tipo de alimentação costuma ser mais onerosa, e outros ainda, alegaram 

preferir fast food por ser mais prático ou simplesmente por não sentir vontade de mudar 

seu tipo de alimentação. Ter uma alimentação balanceada proporciona uma proteção à 
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saúde e nos garante a ingestão de todos os nutrientes necessários para o bom 

funcionamento do corpo humano (DA SILVA DIAS, 2017).  

Verificou-se, ainda, a forma como as pessoas consomem as frutas, verduras e 

legumes, se crus, misturados com outros alimentos, refogados ou em forma de sucos 

(Figura 5). Observou-se que 66,70% dos participantes consomem de forma crua (in 

natura). A cocção é um dos principais métodos na inativação dos fatores antinutri- 

cionais. Delfini e Canniatti-Brazaca (2008) avaliaram a influência do armazenamento e 

do tempo de cozimento na quantidade total, livre e ligada de polifenóis proteicos no feijão 

e observaram que a quantidade diminuiu com o armazenamento e o processo de cocção. 

Além disso, verificaram que o processo de cocção melhorou a digestibilidade desses 

compostos devido às alterações estruturais da proteína, uma vez que aumenta a 

susceptibilidade à hidrólise enzimática (CARBONARO et al., 1992). 

Figura 5. Relação da forma de consumo das frutas, verduras e legumes. 

 

Em relação à pergunta sobre a existência de substâncias tóxicas presentes 

natural- mente nos alimentos, 83,97% das pessoas afirmaram saber da existência dessas 

substâncias nos alimentos (Figura 6A). Entretanto, ao perguntar sobre o que os 

participantes entendiam por substâncias tóxicas em alimentos, 38% das pessoas que 

afirmaram saber que existem substâncias tóxicas deram a resposta errada acerca da 

definição de substâncias tóxicas (Figura 6B). Ao analisar estatisticamente as respostas em 

relação a idade, sexo e número de habitantes não houve significância com os fatores (p > 

0,05). 
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Figura 6. Conhecimento da existência das substâncias tóxicas (A) e conhecimento da 

definição de substâncias tóxicas (B). 

  

Legenda: 

Sim: Sabe da existência de substâncias tóxicas presentes naturalmente nos alimentos 

Não: Não sabe da existência de substâncias tóxicas presentes naturalmente nos alimentos 

Resposta correta: Compostos presentes de forma natural nos alimentos de origem vegetal e animal, que quando 

consumidos de forma excessiva, reduzem o valor nutricional absorvido. 

Resposta errada: Compostos adicionados de forma intencional aos alimentos durante a plantação ou engorda, que 

quando consumidos de forma excessiva, reduzem o valor nutricional absorvido. 

 

Foi questionado quais as práticas são consideradas eficazes na redução e/ou 

inativação das substâncias tóxicas naturalmente presentes nos alimentos, sendo elas 

cocção e cozimento, fervura, maceração, trituração e banho maria. A maioria respondeu 

cocção ou cozimento (78,7%) (Figura 7). 

 

Figura 7. Práticas consideradas eficazes na redução e/ou inativação das substâncias 

tóxicas naturalmente presentes nos alimentos. 
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A cocção e o cozimento, assim como a maceração, são métodos muito 

utilizados na redução e/ou inativação de substâncias indesejáveis em alimentos. Um 

estudo realizado por Benevides et al. (2013) avaliou o efeito do processamento térmico e 

do armazenamento em salmoura ácida, em função do tempo, nos teores de substâncias 

antinutricionais em hortaliças (maxixe e jiló) e leguminosas (feijão verde e feijão andu). 

Os autores relataram que após o tratamento térmico houve uma redução nos oxalatos em 

17,5% e nos taninos em 10% nos vegetais citados. Após o armazenamento houve uma 

redução nos oxalatos em 60,75% e nos taninos em 89,2% em nas hortaliças e feijões. 

Nesse sentido, os autores do estudo concluíram que o teor de oxalatos e taninos diminui 

com o cozimento e também com o armazenamento em salmoura. Essa diminuição nos 

teores de taninos provavelmente ocorre devido à oxidação e à menor solubilidade, 

decorrente do maior grau de polimerização (DELFINO; CANNIATTI-BRAZACA, 

2010). 

Com relação à questão sobre conhecer algum alimento que possui substâncias 

tóxicas, 86% afirmaram conhecer (Figura 9). Sobre quais dos produtos citados (feijão, 

amendoim, mandioca, batata, banana, cacau e tomate) as pessoas acreditavam conter 

substâncias tóxicas naturalmente presentes, o mais citado foi a mandioca (Figura 8). Isso 

se deve ao fato de ser um alimento que possui processamentos prévios para o seu 

consumo, como por exemplo o cozimento. A mandioca é bastante conhecida por ter seu 

líquido tucupi extraído para virar pratos típicos do país, além de conter ácido cianídrico 

em suas folhas e raízes. Esse tubérculo acumula dois glicosídeos cianogênicos nas raízes 

e folhas, linamarina e lotaustralina (DA SILVA et al., 2020). 

Figura 8. Alimentos que possuem substâncias tóxicas presentes.  
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Esses glicosídeos são capazes de produzir ácido cianídrico (HCN), desde que 

ocorra hidrólise. Linhares et al. (2019) determinaram a quantidade de ácido cianídrico 

(HCN) na mandioca e na farinha de mandioca. Os teores cianogênicos variaram entre 

120, 42 e 127, 02 mg HCN/kg, mas houve um decréscimo de concentração de HCN na 

amostra após a produção da farinha seca. Sendo assim, a mandioca é considerada 

moderadamente venenosa, uma vez que possui de 50 a 100 mg HCN/Kg de raiz fresca 

sem casca (CAGNON et al., 2002). 

 

Figura 9. Conhecimento sobre a existência de substâncias tóxicas presentes nos 

alimentos. 

 

Apesar de 86% afirmarem conhecer algum alimento que possui substância 

tóxica presente, quando questionado se tinha conhecimento de algum outro alimento além 

dos citados (feijão, amendoim, mandioca, batata, banana, cacau e tomate), 55% disseram 

não conhecer nenhum outro alimento que possui substâncias tóxicas presentes na sua 

composição (Figura 10). 

 

Figura 10. Conhecimento de outro alimento que possui substâncias tóxicas presentes 

naturalmente. 
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Ao relacionar todos esses pontos, percebe-se que a população tem certa 

compreensão sobre a presença de fatores antinutricionais presentes nos alimentos, porém 

uma parcela ainda não sabe a definição disso de fato. Isso pode ser explicado pela falta 

de estimulo em saber mais sobre o assunto. 

Outro ponto bastante interessante a ser discutido é que além dos produtos que 

estavam mencionados no questionário, parte do público não soube citar outros produtos 

que contem de forma natural substâncias tóxicas. Portanto, é importante difundir 

conhecimentos a respeito desse assunto; pois os trabalhos que abordam essa temática são, 

geralmente, antigos e, em maior parte, na área de farmacologia. A engenharia de 

alimentos tem um papel importante a falar sobre esses fatores, e é imprescindível a maior 

presença de debates que abordem todas essas questões. 

Além disso, é importante ressaltar a importância de ter uma alimentação 

bastante variada, incluindo o consumo de frutas, verduras e legumes, uma vez que os 

efeitos dos fatores antinutricionais podem ser benéficos a saúde quando consumidos em 

pequenas concentrações, e ainda, que grande parte desses fatores podem ser diminuídos 

ou eliminados utilizando técnicas acessíveis a toda população. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A população mostrou ter conhecimento em relação às substâncias tóxicas 

presentes naturalmente nos alimentos. Porém, esse conhecimento é ligeiramente 

distorcido quando perguntado sobre a sua definição e ainda, quando se é perguntado 

outros exemplos de alimentos de forma indireta. Assim, constata-se que mais estudos 

sobre esses fatores são necessários, para que essas informações não deixem de ser 

atualizadas e sejam mais exploradas pela engenharia de alimentos. 
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APÊNDICE 

Apêndice A. Questionário de avaliação do Conhecimento dos fatores antinutricionais 

presentes naturalmente nos alimentos 

 

Idade: ( ) Até 18 anos ( ) 18 a 29 anos ( ) 30 a 39 anos ( ) Acima de 40 anos 

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Prefiro não dizer 

Estado onde reside: 

Tabela 5. Lista de estados a serem selecionados pelo participante 

(  ) Acre (AC) 

(  ) Alagoas (AL) 

(  ) Amapá (AP) 

(  ) Amazonas (AM) 

(  ) Bahia (BA) 

(  ) Ceará (CE) 

(  ) Distrito Federal 

(DF) 

(  ) Espírito Santo (ES) 

(  ) Goiás (GO) 

(  ) Maranhão (MA) 

(  ) Mato Grosso (MT) 

(  ) Mato Grosso do Sul (MS) 

(  ) Minas Gerais (MG) 

(  ) Pará (PA) 

(  ) Paraíba (PB) 

(  ) Paraná (PR) 

(  ) Pernambuco (PE) 

(  ) Piauí (PI) 

(  ) Rio de Janeiro (RJ) 

(  ) Rio Grande do Norte (RN) 

(  ) Rio Grande do Sul (RS) 

(  ) Rondônia (RO) 

(  ) Roraima (RR) 

(  ) Santa Catarina (SC) 

(  ) São Paulo (SP) 

(  ) Sergipe (SE) 

(  ) Tocantins (TO) 

(  ) Exterior 

 

Quantidade de habitantes da cidade em que reside: 

(  ) Até 25.000 habitantes 

(  ) Entre 25.000 e 50.0000 habitantes 

(  ) Entre 50.000 e 100.000 habitantes 

(  ) Entre 100.000 e 200.000 habitantes 

(  ) Entre 200.000 e 300.000 habitantes 

(  ) Acima de 300.000 habitantes 
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Renda familiar mensal (Salário mínimo de referência R$1.100,00): 

(  ) Até 1 salário mínimo 

(  ) De 1 a 3 salários mínimos 

(  ) De 3 a 5 salários mínimos 

(  ) De 5 a 7 salários mínimos 

(  ) De 7 a 10 salários mínimos 

(  ) Acima de 10 salários mínimos 

 

Área que trabalha ou estuda atualmente:  

(  ) Área da ciência dos alimentos 

(  ) Área de construção civil 

(  ) Área da saúde 

(  ) Outra área 

 

Você costuma ter uma alimentação bastante variada, incluindo frutas, verduras e 

legumes?  

(  ) Sim       (  ) Não 

Como geralmente você consome esses alimentos? 

[  ] Sucos           [  ] Crus        [  ] Refogados      [  ] Misturados com outros alimentos 

Você sabia que existem substâncias tóxicas presentes naturalmente nos alimentos? 

(  ) Sim       (  ) Não 

Por que você não consome esses alimentos? 

(  ) Não gosta   (  ) Acha desnecessário para sua alimentação  (  ) Tem alguma doença 

intolerante a esses alimentos 

O que você entende por substâncias tóxicas em alimentos? 

(  ) Compostos presentes de forma natural nos alimentos de origem vegetal e animal, que 

quando consumidos de forma excessiva, reduzem o valor nutricional absorvido 
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(  ) Compostos adicionados de forma intencional aos alimentos durante a plantação ou 

engorda, que quando consumidos de forma excessiva, reduzem o valor nutricional 

absorvido 

Você conhece algum alimento que possui substâncias tóxicas presentes? 

(  ) Sim       (  ) Não 

Qual(is) produtos abaixo você considera que tem substâncias tóxicas naturalmente 

presentes?  

[  ] Mandioca  

[  ] Batata 

[  ] Banana 

[  ] Feijão 

[  ] Cacau 

[  ] Tomate  

[  ] Amendoim 

Qual(is) das práticas abaixo você considera que podem ser eficazes na redução 

e/ou  inativação das substâncias tóxicas naturalmente presentes nos alimentos? 

[  ] Imersão em água por certo tempo (maceração) 

[  ] Cocção e cozimento 

[  ] Fervura 

[  ] Trituração 

[  ] Banho maria 

Você tem conhecimento de algum outro alimento que contém substâncias tóxicas 

presentes naturalmente? Se sim, quais? 

Pergunta dissertativa 

 


