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Informes do PET
Curso de Bioenergética e Metabolismo
Foi ministrado no dia 7 de maio pelo palestrante Henry
Okigami, formado em farmacêutico, especialista em farmácia
hospitalar, homeopatia, fitoterapia; e consultor em pesquisa e
desenvolvimento de produtos e processos na indústria farmacêutica,
alimentícia e cosmética. Alguns dos temas abordados foram:
metabolismo aeróbio e anaeróbio, metabolismo anaeróbio e câncer,
coração, cérebro e ATP, crise de energia e doenças, mitocôndria e
terapias e modulação do metabolismo energético com ênfase em
doenças. O curso foi aberto para o público e contou com a presença de
120 pessoas. O objetivo de sua realização foi aprimorar a formação
acadêmica de estudantes da área da saúde e também contribuir para o
conhecimento de profissionais da área.
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Seminários em Nutrição
No primeiro semestre de 2016 o PET realizou os Seminários em
Nutrição, trazendo assuntos relacionados à saúde, alimentação e temas
atuais da nutrição. As apresentações aconteceram no dia 17 de março
com os seguintes temas abordados:
Pe sa e to ríti o e Nutriç o
Ministrantes: Laura Copetti e Arthur
Thives Mello

A i port ia dos lipídeos
Ministrantes: Ana Carolini Carvalho e
Even dos Santos

A i port ia dos ar oidratos
Ministrantes: Caroline Marinelli e Ana
Clara Koerich

Co puls o ali e tar
Ministrantes: Kelly Ian Carsten e Júlia
Schneider

Verdades e Mitos so re í di e
gli ê i o
Ministrantes: Rosa Cardoso e Maria
Eduarda Zytkuewisz Camargo

Ali e tos a ti-inflamatórios e seus
e efí ios
Ministrantes: Joana Marcon Kafer e
Muriel Leirum

Roda de Conversa
Foi realizado no dia 07\06 uma roda de conversa com a
convidada Gisele Gaffney, uma brasileira que reside nos EUA desde
2000, estudante do terceiro ano do curso de Nutrição da Universidade
SimmonsCollege, em Boston, Massachusetts. O encontro teve como
objetivo a troca de experiência entre os estudantes e uma aproximação
sobre assunto como intercâmbio e projetos.
PET Pipoca
Realizado nos dias 05\04 e 16\08, o PET pipoca exibiu os filmes
''Cowspiracy: The SustainabillitySecret' e ''GMO OMG''', afim de
promover discussões e reflexões sobre temas como: produção
agropecuária, sustentabilidade e vegetarianismo, e biotecnologia,
transgênicos, agricultura e sustentabilidade, respectivamente.

Por Ana Clara Koerich e
Caroline Martinelli
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Informativo
profissional

Saiba mais
sobre a
legislação

Anvisa irá regulamentar rotulagem de lactose nos alimentos
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No dia 4 de julho deste ano foi publicada a Lei nº 13.305/2016,
que acrescenta o art. 19-A do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de
1969, exigências sobre a rotulagem de lactose nos alimentos,
regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Os alimentos que contenham lactose deverão indicar em seu rótulo a
presença da substância, conforme as disposições do regulamento. Os
rótulos de alimentos cujo teor original de lactose tenha sido alterado
deverão informar o teor de lactose remanescente, como ocorre, por
exemplo, em produtos que sofrem redução em % (porcentagem) de
lactose.
A informação deve ajudar os consumidores com intolerância à
lactose a selecionarem os alimentos mais adequados para o seu
consumo. A Gerência-Geral de Alimentos da Anvisa já iniciou os
procedimentos para regulamentação da lei, e em breve a matéria será
discutida pela Diretoria Colegiada da agência, seguindo as diretrizes de
Boas Práticas Regulatórias da Anvisa. A lei tem um prazo de 180 dias
corridos a partir da data de publicação para que entre em vigor.

REFERÊNCIA:
ANVISA. Subchefia para Assuntos Jurídicos: Casa Civil. 2016. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13305.htm>. Acesso em: 18 ago.
2016.

Acordo já retirou 14 mil toneladas de sódio dos alimentos
processados
Quatro anos após o acordo entre o Ministério da Saúde e a
Associação das Indústrias da Alimentação (Abia), viabilizou-se retirada de
14.893 toneladas de sódio dos produtos alimentícios. Os dados são
resultados das três primeiras fases do acordo, que tiveram início em
abril de 2011 e foram apresentados em julho deste ano. A primeira
etapa da redução incluiu alimentos como macarrão instantâneo, pão de
forma e bisnaguinha. A segunda etapa, bolos, snacks (batata-palha e
salgadinhos de milho), maioneses e biscoitos. E na terceira, foram
incluídas margarinas, cereais matinais, caldos (gel e cubos) e temperos
prontos. O acordo prevê mais uma etapa envolvendo produtos
embutidos. O resultado dessa deverá ser divulgado no próximo ano.
A maior redução foi observada nos temperos, com queda de 16,35%
seguida pela margarina com 7,12%. Outras categoriais também
registram queda: cereais matinais (5,2%), caldos e cubos em pó (4,9%),
temperos em pasta (1,77%), tempero para arroz (6,03%). Caldos líquidos
e em gel foram a única categoria que teve aumento na concentração de
sódio (8,84%).
De acordo com o ministro da saúde, impactos na saúde dos
consumidores brasileiros já foram observados. Observamos redução
de 33% nos últimos seis anos nas internações por hipertensão. Não
temos dúvidas que já é resultado das nossas ações de promoção à
saúde, hábitos saudáveis, ampliação da assistência e a redução de sal
nos alimentos processados , relata Ricardo Barros. Segundo ele A
população precisa estar atenta, não somente ao sal, mas também ao
açúcar que é adicionado aos alimentos, precisamos tomar todas as
iniciativas possíveis para promover essa redução . Dessa forma, planejase manter a parceria para atingir também uma redução nos níveis de
açúcar dos alimentos processados. As indústrias que não alcançarem o
resultado esperado de redução serão notificadas pelo Ministério da
Saúde e devem encaminhar uma justificativa, assim como uma nova
estratégia para diminuir a quantidade de sal dos alimentos. Os produtos
analisados continuam fazendo parte do programa, e a cada ano, novas
metas serão traçadas visando reduções cada vez mais efetivas.

REFERÊNCIA:
ROCHA, Gabriela. Acordo já retirou 14 mil toneladas de sódio dos alimentos processados. 2016.
Disponível em:
<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/24310-acordo-ja-retirou14-mil-toneladas-de-sodio-dos-alimentos-processados>. Acesso em: 18 ago. 2016.
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Proibido lote de peixe congelado de Navegantes (SC)
A Anvisa proibiu a distribuição e comercialização do lote
181551021 de peixe cação congelado em postas da marca Leardini ,
produzido em Navegantes (SC) com a data de validade de junho de 2017.
O produto, da empresa Leardini Pescados LTDA – Entreposto de
Pescados, apresentou quantidade de mercúrio acima do limite máximo
permitido. O laudo de análise emitido pela Fundação Ezequiel Dias,
revelou 1,35 mg de mercúrio por quilo do cação, sendo que o limite
máximo permitido é de 1 mg por quilo de peixe. Com a proibição, a
empresa deverá recolher todo o estoque existente no mercado.
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Casos similares
Essa não é a primeira vez que excesso de mercúrio é encontrado
em peixes congelados. A Anvisa interditou em 2014 o lote J14-0107 de
cação em postas da marca Frescatto,
produzido pelo frigorífico
Calombé, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A venda do
produto foi suspensa, visto que foi encontrado 1,8 mg de mercúrio por
quilo de peixe, representando um risco de saúde do consumidor.

Contaminação e efeitos do mercúrio
O problema da contaminação do ecossistema por metais como o
mercúrio atinge grandes extensões territoriais e afeta sistemas fluviais,
estuarinos e marítimos, sendo observado em diferentes partes do
mundo como consequência da expansão industrial. Episódios de
intoxicação com características epidêmicas foram associados
principalmente aos compostos orgânicos de mercúrio, alguns deles
decorrentes da ingestão de peixes contaminados. O excesso de
mercúrio no corpo humano pode provocar diversos sintomas
neurológicos, como tremores, problemas motores e falhas de memória.
Por Júlia Schneider e
Rosa Mendes Cardoso.
REFERÊNCIA:
BRASIL. Anvisa. Proibido lote de peixe congelado de Navegantes (SC). 2016. Disponível em:
<http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&_101_INSTANCE_FXrpx9
qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=proibido-lote-de-peixecongelado-de-navegantes-sc&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=/asset_publisher/view_content&_101_INSTANCE_FXr
px9qY7FbU_assetEntryId=2912196&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content>. Acesso em: 12
ago. 2016.
ANVISA SUSPENDE LOTE DE PEIXE COM EXCESSO DE MERCÚRIO. Rio de Janeiro: Revista Exame, nov.
2014. Disponível em:
<http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/anvisa-suspende-lote-de-peixe-com-excesso-de-mercurio>.
Acesso em: 12 ago. 2016.
MILHOMEM FILHO, Edem Oliveira et al. A ingestão de pescado e as concentrações de mercúrio em
famílias de pescadores de Imperatriz (MA). Revista Brasileira de Epidemiologia, Belém, v. 1, n. 19,
p.14-25, mar. 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbepid/v19n1/1980-5497-rbepid-19-0100014.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016.
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Decreto regulamenta publicidade de alimentos infantis
O governo federal vetou a publicidade de alimentos infantis. A
medida foi tomada para impedir a interferência da publicidade nas
campanhas de incentivo ao aleitamento materno. Segundo o Ministério
da Saúde, os estabelecimentos possuem o prazo de um ano após a
publicação do decreto para se adequarem.
"O Decreto 8.552/2015, que regulamenta a Lei 11.265/2006, foi
assinado no dia 3 pela presidente Dilma Rousseff na 5ª edição da
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
A lei faz referência também à comercialização de mamadeiras e
chupetas, proibindo propagandas nos meios de comunicação, também
faz restrição de descontos e exposições especiais desses produtos e
proíbe características no rótulo (como foto e texto) que induzem ao
consumo. Além de obrigar informação sobre a faixa etária ideal para o
consumo, assim como as instruções para o uso correto e sem riscos.
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Na 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, foi aprovado por mais de 2 mil pessoas que participaram
do evento, o manifesto em defesa da alimentação saudável e ao
combate de doenças relacionadas à má alimentação. Foi proposto
ainda, que as instituições de ensino, pesquisa e extensão, organizações
da sociedade civil e escolas públicas e privadas estejam engajadas nas
iniciativas que tratam sobre a segurança alimentar e nutricional.
Fique atento!
A Lei nº 8.234, de 17 de Setembro de 1991 Regulamenta a
profissão de Nutricionista no Brasil e este profissional está apto à
prescrever suplementos nutricionais, necessários à complementação
da dieta, auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e dietética
dentre outras atividades privativas aos nutricionistas.

REFERÊNCIAS:
BRASÍLIA. Paulo Sérgio Vasco. Senado Federal. Decreto regulamenta publicidade de
alimentos infantis. 2015. Disponível em:
<http://www12.senado.leg.br/cidadania/edicoes/537/decreto-regulamenta-publicidadede-alimentos-infantis?utm_source=midias-sociais&utm_medium=midiassociais&utm_campaign=midias-sociais>. Acesso em: 14 fev. 2016.
BRASIL. Fernando Collor. Conselho Federal de Nutrição. LEI Nº 8.234, DE 17 DE SETEMBRO DE 1.991
(DOU 18/09/1991):REGULAMENTA A PROFISSÃO DE NUTRICIONISTA E DETERMINA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.. 1991. Disponível em: <http://www.cfn.org.br/index.php/lei-no-8-234-de-17-desetembro-de-1-991-dou-18091991/>. Acesso em: 11 fev. 2016.

Artigos
A SANTIFICAÇÃO DO ÓLEO DE COCO

De tempos em tempos
surgem
na
mídia
matérias
atribuindo a um determinado
alimento
as
mais
diversas
propriedades,
geralmente
envolvendo a palavra emagrecer
e milagroso . O óleo de coco tem
recebido bastante atenção nos
últimos anos por estar sendo
relacionado
à
prevenção
e
tratamento de uma série de
condições médicas – entre elas a
obesidade.As
alegações,
encontradas mais frequentemente
emsites e na literatura comercial o
relacionaram com triglicerídeos de
cadeia média afirmandoque esse
se comporta de forma atípica em
comparação
com
outros
alimentosricos
em
gordura
saturada, desta forma, sendo
benéfico para a saúde humana
(EYRES et al, 2016; RODRIGUES,
2012).
Mas afinal de contas, o que é o
óleo de coco? É um óleo extraído
(geralmente a frio) a partir da
massa do Coco (C. nucifera) e sua
composição apresenta elevado
teor
de
ácidos
gordos
saturados(92%).
O
teor
de
saturação
determina
a
consistência da gordura em
temperatura ambiente. Contudo, o
óleo de coco é uma exceção,

apresentando-se
líquido
em
temperatura ambiente devido a
presença de ácidos graxos de
cadeia média (AGCM), e ainda por
seu principal ácido graxo ser o
ácido láurico (C12:0), o qual pode
ser classificado tanto como um
ácido graxo de cadeia média
quanto de cadeia longa (EYRES et
al, 2016; RODRIGUES, 2012).
Frente a tantas alegações
midiáticas
direcionadas
ao
consumidor, o óleo de coco
acabou se tornando um produto
quase milagroso . Entreas suas
supostas atribuições estão: a
indicação para a perda de peso com a justificativa dos ácidos
graxos de cadeia média (AGCM)
presentes no óleo de coco não
serem estocados como gordura, e
terem imediata disponibilização de
energia devido à rápida absorção
pelo
organismo
(RODRIGUES,
2012);
redução
de
gordura
abdominal (HANNet al, 2014);
aumento do HDL; e ainda,
benefícios à saúde cardiovascular.
Mas o que é verdade e o
que é discurso midiático? O que a
ciência provou até agora sobre
essas alegações? De acordo com o
artigo recente, publicado na
NutritionReviews,em 2016, apesar
de o óleo de coco possuir em sua
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composição
AGCM,
as
propriedades
benéficas
não
podem ser atribuídas a esse
componente,
já
que
os
triglicerídeos predominantes no
óleo são diferentes em sua
estrutura,
absorção
e
metabolismo. Desta forma, a
maioria destes é absorvida como
ácido graxo de cadeia longa
(RODRIGUES, 2012).
Estudos relacionados à
saúde
cardiovascular
e
ao
consumo de óleo de coco em
populações indígenasmostram que
apesar da incidência de doenças
cardiovasculares (DCV) ser baixa
nestas
populações,
não
é
conclusivo que este resultado seja
devido ao consumo do óleo, pois a
alimentação também era baseada
em baixo teor de açúcares e alto
de fibras, resultando em baixos
níveis de colesterol (EYRES et al,
2016). A falta de acurácia nos
métodos entre os estudos que
avaliam o risco ou prevenção de
DCV com o uso de óleo de coco
dificulta a obtenção de uma
resposta concreta sobre seus
efeitos (RODRIGUES, 2012). Além
disso, um estudo realizado com
1839 mulheres demonstra que
apesar da ingestão de óleo de coco
aumentar os níveis de HDL,
também aumentam o LDL e o nível
de triglicerídeos, o que dificulta
concluir se são benefícios ou
malefícios que este produto pode
ocasionar à saúde cardiovascular e
ao perfil lipídico (EYRES et al,
2016).
Em relação à perda de
peso, nenhum estudo atual
comprova os benefícios do óleo de
coco.Além de que, o mesmo, é
uma gordura,que quando ingerida

em excesso pode engordar. Por
exemplo, o valor calórico de três
colheres de sopa do óleo de
coco(que é o indicado pelos
adeptos da Coconut diet’ para
indivíduos), é de 117Kcal, com
13,6g de gordura - o que supera a
quantidade de outros tipos de
gordura, como a manteiga e azeite
(RODRIGUES, 2012).
Diante das diversas alegações
feitas sobre o óleo de coco e em
relação ao seu uso para a perda de
peso, aSociedade Brasileira de
Endocrinologia
e
Metabologia
(SBEM) e a Associação Brasileira
para o Estudo da Obesidade e da
Síndrome Metabólica (ABESO)
emitiram
um
posicionamento
oficial. Ambasas entidades não
indicam o uso de óleo de coco
para este fim, considerando a
escassez de estudos e o baixo grau
de evidência (HOHL; CERCATO,
2015).
Já para o Conselho
Federal de Nutricionistas (CFN,
2015), o óleo de coco é uma
importante fonte natural de
gordura saturada. Contudo, o
mesmo
possui
efeito
hipercolesterolêmico, e não deve,
portanto, ser prescrito para
tratamento
da
hipercolesterolemia.
Desta forma, é essencial ter em
mente que apesar de todos os
seus supostos benefícios, o óleo de
coco ainda é uma gordura
saturada e deve ter sua ingestão
restrita. Mas, ter uma alimentação
saudável vai muito além do
consumo adequado de gordura
saturada (7% do valor calórico total
da dieta). Ou ainda, de evitar

gordura trans, substituir gordura
saturada por monoinsaturada e
poliinsaturada,
aumentar
o
consumo de ômega 3, fibras,
frutas e vegetais (RODRIGUES,
2012). A alimentação saudável e
adequada
é
harmônica
em
quantidade
e
qualidade,com
respeito às necessidades de cada
fase do curso da vida,com os
aspectos biológicos, socioculturais
e socioeconômicos,e, com as
dimensões de gênero, raça e etnia
– além de priorizar a produção
sustentável e com quantidades
mínimas de contaminantes físicos,
químicos e biológicos (BRASIL,
2013).
Portanto, quando o assunto é
alimentação saudável, perda de
peso e prevenção de doenças, não
busque por milagres ou santos,
mas sim por orientações de
profissionais
capacitados
e
informações de fontes confiáveis.
Por Muriel Hamilton Depin e
Even dos Santos
Referências:
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política
Nacional de Alimentação e Nutrição.
Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
CONSELHO FEDERAL DE
NUTRICIONISTAS (CFN). Óleo de Coco.
21 de agosto de 2015. Disponível em:
<http://www.cfn.org.br/index.php/saib
a-mais-sobre-oleos-de-coco-e-decanola/>. Acessoem: 10 ago. 2016.
EYRES, Laurence et al. Coconut oil
consumption and cardiovascular risk
factors in humans.Nutrition Reviews, v.
74, n. 4, p. 267-80, Apr. 2016.

HANN, Vitória Boelter; MARTINS,
Mariana de Souza; DIAS, Raquel da Luz.
Termogênicos: uma revisão sistemática
sobre o uso de óleo de coco, óleo de
cártamo e cla. Revista Brasileira de
Nutrição Esportiva, São Paulo, v. 8, n.
43, p.10-19, jan. 2014.
HOHL, Alexandre; CERCATO, Cintia.
Posicionamento oficial da Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia (SBEM) e da Associação
Brasileira para o Estudo da Obesidade
e da Síndrome Metabólica (ABESO)
sobre o uso do óleo de coco para
perda de peso. Set. 2015. Disponível
em: <
http://www.endocrino.org.br/media/u
ploads/posicionamento_oficial_%C3%B
3leo_de_coco_sbem_e_abeso.pdf>
Acesso em: 10 ago. 2016.
RODRIGUES, Alessandra. Óleo de Coco –
Milagre para Emagrecer ou Mais um
Modismo? Evidências em Obesidade
(ABESO), n. 56, abril 2012.
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ESTUDOS COMPROVAM...
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Todos
os
dias
são
publicados novos artigos na área
da Nutrição, levando à falsa
impressão que, por exemplo, um
dia o café causa câncer, e no outro
ele cura o câncer . A ciência, no
entanto, é um processo lento e
criterioso,
que
aos
poucos
acumula
conhecimento
sobre
aquilo que já se sabe, sempre
ressaltando suas próprias falhas e
limitações.
Nesse
artigo
abordaremos algumas questões
importantes a serem consideradas
antes de formar uma ideia a cada
estudo novo publicado.
Em um artigo publicado
em 2005 na revista PLOS One, John
Ioannidis,
professor
da
universidade
de
Stanford,
demostra e sugere que a maioria
dos resultados de pesquisas

publicadas é falso. Além do seu
título chamativo,
Why Most
Published Research Findings Are
False , o texto chama a atenção
para os diversos vieses aos quais
estão
sujeitos
os
estudos
científicos, os caracterizando por
uma combinação de diferentes
fatores de análise e apresentação
que
podem
influenciar
os
resultados (IOANNIDIS, 2005).
Brown et al. (2014) relata
que a mídia é apontada como
culpada por distorcer resultados
de
pesquisas.
Porém
essas
distorções podem estar presentes
também nas publicações originais
em
que
os
fatos
são
demonstrados, onde a própria
metodologia de pesquisa pode
contribuir para a distorção dos
resultados. Um exemplo disso está

relacionado ao tamanho/dimensão
do estudo. Estudos pequenos
geralmente contam com uma
amostra menor, logo tendem a
possuir também um poder menor
e, assim, apresentam mais chances
de seus resultados serem falsos
(IOANNIDIS, 2005).
A magnitude do efeito ou fato que
se
pesquisa
também
está
relacionado ao poder do estudo.
Quanto menor as consequências
do que se pesquisa, menos
chances se tem de os resultados
serem verdadeiros. Um exemplo
seria, por exemplo, pesquisas
sobre fatores de risco genético em
doenças
multi-genéticas,
em
comparação com pesquisas sobre
o impacto do cigarro sobre o
câncer. (IOANNIDIS, 2005)
A
flexibilidade
de
delineamento,
definições,
desfechos e métodos analíticos em
uma área de estudo também
podem aumentar o potencial para
a transformação de resultados
negativos
em
resultados
positivos(IOANNIDIS, 2005)
Além disso, quanto maior
os interesses financeiros e outros
preconceitos num campo de
estudo, mais chances de seus
resultados serem falsos. Os
conflitos de interesse podem
aumentar o enviesamento dos
resultados, e nem todos estes
estão relacionados a questões
financeiras. Cientistas podem ter
preconceitos vindos de suas
próprias crenças em determinada
teoria ou ainda compromissos
com os resultados de suas
próprias
pesquisas(IOANNIDIS,
2005).

Outras tendenciosidades
podem influenciar os estudos
científicos, como visões políticas e
oportunidades de promoção. Estes
problemaspodem
ocorrer
em
diferentes ocasiões: quando os
resultados
são
citados
seletivamente para favorecer um
determinado ponto de vista;
quando há inclusão ou exclusão
inapropriada
de
dados
em
resultados;
quando
há
má
veiculação
da
conclusão
de
pesquisa; e quando são concluídos
apenas os resultados que se
relacionam
com
a
hipótese
(BROWN et al. 2014).
Uma medida importante
que cientistas, instituições e
revistas podem tomar ou exigir
para aprimorara ciência consiste
no registro prévio do estudo afim
degarantir que o resultado finaldo
estudo seja fiel a seupropósito
inicial. Os registros devem conter
os dados a serem coletados, a
declaração de resultados primários
e secundários e planos préestabelecidos para a análise de
dados.
São
necessárias
orientações
claras
sobre
a
condução do estudo para um
melhor entendimento da pesquisa
e para que outros cientistas
possam entender e replicar os
métodos utilizados (BROWN et al.
2014).
Ioannidis (2005) sugere
que estudos grandes ,
e
metanálises com pouco viés
podem ajudar a solucionar parte
dos problemas. Mas reconhece
que a realização de tais estudos
para comprovar evidência é de
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difícil aplicaçãopara todas as
perguntas de pesquisa. Como
solução, salienta a importância de
se identificar questões de pesquisa
que possuam uma probabilidade
de comprovação prévia mais alta.
Estudos grandes também podem
ser mais apropriados para testar
conceitos amplos do que conceitos
específicos. Um resultado negativo
pode, então, refutar não só uma
afirmação, mas também um
campo inteiro de pesquisa ou uma
grande parte do mesmo.
Em vez de buscar significância
estatística, Ioannidis propõe que os
pesquisadores antes de realizar um
experimento, considerem qual é a
chance de eles estarem testando uma
relação verdadeira. Ressalta também a
necessidade de se testar perguntas de
pesquisa já bem estabelecidas, para
verificar com que frequência elas são de
fato confirmadas.
Por
último,
deve-se
considerar que a maioria das perguntas
de pesquisa é estudada por diversos
grupos de cientistas. Dessa forma, não
deve-se enfatizar os resultados
estatisticamente
significativos
encontrados por um único grupo. O que
importa é a totalidade da evidência.

16

Por Ana Carolini Carvalho e
Arthur Thives Mello
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SISTEMAS AGROFLORESTAIS E AGRICULTURA
SINTRÓPICA: UMA NOVA ALTERNATIVA DE PRODUÇÃO
SUSTENTÁVEL

A redução da áreaos
tamanhos deas florestas naturais
em todo o mundo tem ocorrido
como resultado, principalmente,
de incêndios, corte de árvores para
propósitos comerciais, devastação
de terras para utilização da
agropecuária,
ou
até
por
fenômenos naturais. Ao longo da
história, indivíduos têm sempre se
beneficiado da remoção de
árvores para usos diversos como
fonte de energia, construções de
habitações
e
tornar
terra
disponível
para
agricultura
(ARRAES et al, 2012).
A degradação do solo
pode ser definida como um
processo que reduz a capacidade
atual ou potencial do solo para
produzir bens ou serviços. O solo é
considerado degradado se os
processos
naturais
e
antropogênicos
atuantes
diminuíram a quantidade e

qualidade da produção de
biomassa, encarecendo os custos
com a recuperação (Snakin et al.,
1996). A degradação das condições
do
solo
é
um
processo
significativo, por dificilmente ser
reversível, visto que os processos
de formação além de regeneração
ocorrem
de
forma
predominantemente
lenta
(Sombroek& Sene, 1993).
A
degradação
dos
recursos naturais conduz ao
empobrecimento
dos
ecossistemas, podendo culminar
em, nas áreas de climas áridos,
semiáridos e subúmidos secos,
com a incidência dos processos de
desertificação.
Desde
a
Conferência das Nações Unidas
sobre Desertificação, realizada em
Nairóbi, no ano de 1977, a
desertificação
passou
a
ser
considerada como uma sequência
de modificações regressivas dos
solos, da vegetação e do regime
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hídrico, conduzindo à
deterioração
biológica
dos
ecossistemas, em consequência de
pressões criadas por fatores
climáticos e pelas atividades do
homem, em ações conjuntas ou
separadas. (CGEE, 2016).
A intensa exploração dos
recursos naturais e o uso
inadequado das terras, sem
considerar suas potencialidades e
limitações, são os principais
fatores que estão conduzindo à
degradação
ambiental
(CGEE,
2016).
Em meio a este cenário,
percebe-se a importância de
estratégias
de
produção
sustentável e regeneração do solo.
Um dos grandes nomes
da agroecologia atual é Ernst
Gotsch, referência internacional
em Sistemas Agroflorestais
Sucessionais.
Natural da Suíça, Ernst
Götsch migrou para o Brasil no
início da década de 80 e se
estabeleceu em uma fazenda no
sul da Bahia, com o solo já
devastado
e
improdutivo.
Agricultor
e
pesquisador,
desenvolve
técnicas
de
recuperação do solo através de
métodos
de
plantio
que
mimetizam a regeneração natural
de florestas.
Em seu texto A sucessão
natural
das
espécies
na
agrofloresta e recuperação do
solo , Götsch(1992) explica que as
técnicas de agricultura moderna
(monocultura,
geralmente
combinada com o uso de
herbicidas,
pesticidas
e
fertilizantes) culminam em uma

rápida perda da fertilidade do solo.
Da mesma forma, a agricultura
tradicional não é mais viável,
devido à pressão populacional,
que faz com que o tempo de
recuperação do solo se torne cada
vez mais curto, causando declínio
na
produtividade.
O
método
de
agricultura
sintrópicavisa imitar a natureza.
Nela, a maioria das plantas vivem
em
associação
com
outras
espécies, que otimizam seu
crescimento. Similarmente, na
agrofloresta, as espécies são
plantadas em associação com as
quais
elas
naturalmente
ocorreriam. Como exemplo, o
milho tem maior rendimento
quando plantado com feijão, tal
como ocorre com o abacaxi e a
mandioca,
que
devem
ser
plantados junto com as árvores
que os seguem na sucessão.
Desta forma, as plantas
pioneiras no solo devastado
sucederão
as
espécies
secundárias, que sucederão as
espécies primárias do consórcio
(associação de espécies) criado,
fazendo a recuperação progressiva
do
solo
anteriormente
improdutivo.
Götsch, em seu texto O
homem e a natureza: cultura na
agricultura (1995) explica também
os princípios de sintropia e
entropia empregados em seu
método:
Os princípios em que a vida
se baseia são processos que
levam do simples para o
complexo, onde cada uma
das milhares de espécies, a
humana entre elas, tem uma

função
dentro
de
um
conceito maior. A vida neste
planeta é uma só, é um
macroorganismo
cujo
metabolismo
gira
num
balanço energético positivo,
em processos que vão do
simples para o complexo, na
sintropia. (Götsch, 1995).

Para
um
melhor
entendimento deste conceito, temseo exemplo do papel da abelha
no sistema de polinização:

A abelha, que vive do néctar
e do pólen, no curso de sua
vida consome e metaboliza
néctar e pólen por várias
vezes a quantidade daquilo
que ela sintetiza em seu
corpo. No balanço direto de
sintropia ela é negativa, quer
dizer,
entrópica.
Considerando, no entanto, os
efeitos benéficos de seu
trabalho e da função que ela
cumpriu - polinizar as flores
de milhares de plantas,
contribuindo indiretamente
para a diversidade genética
daquelas plantas, o que é
indispensável
para
a
sobrevivência
de
cada
espécie - esta abelha, no
balanço da vida, tem uma
função altamente sintrópica
(processo do simples para o
complexo). E assim como a
abelha, cada espécie é feita
do
mesmo
conceito.
(Götsch, 1995)

A partir disso, entende-se que
cada ser vivo, ao completar seu
processo (crescer, frutificar, criar o
próximo, amadurecer...), tendo como
final a morte, na verdade transforma
sua energia em outras formas de vida, o
que faz parte do macroorganismo Mãe
Terra.

Deste modo, a sucessão de gerações e a
sucessão natural das espécies é o pulso
da vida.
A agricultura, dessa forma,
passa a ser uma tentativa de
harmonizar as atividades humanas com
os processos naturais de vida. Um
processo no qual conseguiremos de
forma consciente o necessário para
sustentar a vida, sem empobrecer e
diminuir a mesma nos locais em que
atuamos.
Como resultado de seu
trabalho, em 3 décadas,Götsch
recompôs 480 hectares de terras
degradadas por meio da agricultura
sintrópica, integrando a produção de
alimentos à dinâmica de regeneração
natural de florestas. A partir da
aplicação dos seus métodos de cultivo,
sua fazenda desenvolveu seu próprio
microclima, com 14 nascentes de água
recuperadas e repopulação da fauna
local, além da colheita de alimentos. Ao
longo desta trajetória, nasceu o Projeto
Agenda Götsch, no qual dois jornalistas
visitam sua fazenda para registrar as
técnicas do agricultor, com as quais
posteriormente são produzidos vídeos e
textos que tem o intuito de ajudar
produtores agrícolas a adotarem
técnicas de produção realmente
sustentáveis (Agenda Gotsch)
Favorece os processos do fluxo atural da
vida, favorece a força que a vida tem para
aumentar, para complexificar e para
transformar os resíduos entrópicos em
sistemas vivos! Favorece os processos
sucessionais, o veículo em que a vida
atravessa o tempo e o espaço! Deixa-te levar
pela corrente, pelo fluxo da vida! Tenta usar
o barco adequado para cada água! Assim,
frondosamente e com abundância, a Mãe
Terra te gratificará e tu viverás e paz.
Ernest Götsch
Por Joana M. Kafer e
Maria Eduarda Zytkuewisz Camargo
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Espaço Cultural
Por Kelly Iahn Carsten e
Laura Copetti de Souza
Forks over Knives
Lee Fulkerson e John Corry

The Kids menu
Kurt Engfehr

O
filme
mostra
como
instituições,
escolas,
ONGs,
pais,
professores,
pesquisadores
e
profissionais tem desenvolvido iniciativas
de educação nutricional, e os resultados
positivos
destas
ações.
Este
documentário mostra que há esperança
no combate à obesidade infantil: quando
bem informadas, as crianças geralmente
escolhem hábitos alimentares mais
saudáveis. Disponível na Netflix.
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O documentário aborda alguns
dos grandes problemas do mundo atual:
a epidemia de obesidade, diabetes,
doenças cardiovasculares e outras
relacionadas
a
uma
alimentação
desequilibrada, ricas em alimentos
processados, pobre em nutrientes e
apesar de todos os avanços tecnológicos,
a solução para estes problemas parece
estar cada vez mais distante. A partir
disto é mostrado de forma clara e
impactante os efeitos da alimentação e
do estilo de vida na vida de crianças e
adultos, a ligação entre os tipos de
alimentos consumidos pela população e
a saúde e possíveis soluções para
reverter estes quadros. Disponível na
Netflix.

Curso online Comida de verdade –
Rita Lobo, Panelinha
Rita Lobo, criadora do site de
receitas Panelinha , autora de livros
sobre culinária e apresentadora, lançou
em seu canal no Youtube uma série de
vídeos com o objetivo de auxiliar as
pessoas a fazerem melhores escolhas
alimentares. O curso conta com 10
aulas, onde Rita e o professor da USP e
coordenador do Guia Alimentar Para a
População Brasileira, Carlos Monteiro,
ensinam
os
princípios
de
uma
alimentação saudável. Além disso, o
curso tem o apoio da Sociedade
Brasileira de Cardiologia e os vídeos
estão disponíveis permanentemente no
canal Panelinha. É possível acessar aos
vídeos
através
do
link:
https://www.youtube.com/playlist?list=P
Lx-RfqJiTFaqc8_ei1-eHVBNB32hyP9aQ
ou procurando pelo canal no site.
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Alimentos Orgânicos: ampliando os
conceitos de saúde humana,
ambiental e social
Elaine de Azevedo

Livros que abordam a temática
de orgânicos não podem se restringir
apenas ao alimento, o tema é
permanentemente acompanhado da
perspectiva ambiental e social. Por isso a
autora doutora em Sociologia Política
(UFSC, 2009) aborda pontos como a
agricultura orgânica e os efeitos na
qualidade de vida para o consumidor e
do agricultor, os rumos do agronegócio
no mundo e a análise do cultivo e
consumo de alimentos em geral. A
Agricultura Familiar Orgânica e as
diferenças entre dietas filosóficas e
religiosas presentes em diversos padrões
alimentares, também são discutidos.

AZEVEDO,
Elaine
de.
Alimentos
Orgânicos: Ampliando Os Conceitos de
Saúde Humana, Ambiental e Social. São
Paulo: Senac São Paulo, 2012. 3386 p.

Comida e Liberdade – Slow Food:
Histórias de Gastronomia para a
libertação
Carlo Petrini

Horta em vasos: 100 cartas com dicas
e plantas ideais para cultivo
Elaine de Azevedo

Qual seria a importância de
agricultores,
nativos
e
o
empoderamento
de
populações
carentes de comida com na relação
entre alimento e liberdade? Através dos
projetos desenvolvidos pelo mundo, por
membros ou não do movimento Slow
Food, Petrini mostra como esse atores
são relevantes para combater a fome e
a monotonia alimentar, refletindo no
respeito a biodiversidade e condições
humanas apropriado.

Já pensou em se alimentar do
que você mesmo plantou? Este livro em
formato de caixa traz 100 cartas com
dicas para o cultivo de plantas em vasos
de casa e apartamentos. As formas de
cultivo para cada planta, a quantidade de
água necessária, quais necessitam de
mais luminosidade ou sombra, as pragas
frequentes e como montar uma
jardineira corretamente são algumas
informações presentes, além disso o
livro vem com um pacote de sementes.

´
PETRINI, Carlo. Comida e Liberdade Slow Food: Histórias de Gastronomia
Para A Libertação. São Paulo: Senac São
Paulo, 2015. 234 p.

COSTA, Carol. Horta Em Vasos: 100
Cartas Com Dicas e Plantas Ideais Para
Cultivo. São Paulo: Matrix, 2016. 100 p.
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Nutrição comportamental
Marle Alvarenga, Cynthia Antonaccio,
Manoela Figueiredo e Fernanda Timerman
Atualmente
a
nutrição
encontra-se em alta, há informações a
respeito do tema em diversas mídias.
Entretanto, costuma passar a visão
extrema de ser saudável ou não
saudável, esquecendo do prazer em se
alimentar ou culpabilizando-o. As
autoras
trazem
uma
abordagem
científica, social e emocional da
alimentação, discutindo nutrição no
aspecto
multidisciplinar,
aliado
a
estratégias
para
mudança
do
comportamento como aconselhamento
nutricional, entrevista motivacional e
comer
intuitivo
entre
outras
ferramentas.

24

´
ALVARENGA, Marle et al. Nutrição
Comportamental. São Paulo: Manole,
2015. 549 p.

Dicas de receitas
Brownie Vegano de Feijão

Ingredientes:
1 xícara e meia de feijão preto cozido e sem tempero (drenado)
1 xícara de açúcar mascavo
1/2 xícara de aveia em flocos finos
4 colheres de sopa de óleo de coco
Uma pitada de sal
2 colheres de chá de extrato de baunilha
2 colheres de sopa de cacau em pó 100%
1 colher de chá de bicarbonato de sódio
1 colher de sobremesa de vinagre de maçã
1 xícara de chocolate amargo picado ou em gotas
Modo de preparo: Cozinhe o feijão preto apenas com água até que esteja macio. Depois
de frio, escorra a água do cozimento e lave bem para ficar apenas com os grãos.
No processador, bata o feijão com o açúcar, a aveia, o óleo de coco, o sal, o extrato de
baunilha e o cacau em pó.
Quando a mistura estiver homogênea, acrescente o bicarbonato de sódio e o vinagre de
maçã. Bata até incorporar.
Por fim, adicione o chocolate picado e misture com uma espátula.
Despeje a massa em uma forma de 25 x 15 cm, untada e polvilhada com cacau em pó.
Asse o brownie em forno preaquecido a 200˚c por 15 a 20 minutos.
Dica: assim que se formar uma casquinha por cima do brownie e você espetar um palito e
ele sair meio úmido, é hora de tirar do forno.

Referência: I COULD KILL FOR DESSERT. Brownie Fit de Feijão (Sem glúten, lactose e
vegano). Disponível em: http://www.icouldkillfordessert.com.br/receitas/sobremesasveganas-e-vegetarianas/brownie-fit-de-feijao-sem-glutenlactose-e-vegano/. Acesso em 10
ago. 2016.
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Bolo de banana com chocolate

I

Ingredientes:
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380 gramas (aproximadamente 4 unidades) de banana nanica
4 ovos
3/4 de xícara de óleo de coco ou outro óleo vegetal
1/2 xícara de açúcar demerara
2 xícaras de aveia em flocos finos
1 xícara de nozes processadas
2 colheres de sopa de fermento em pó
1/4 de xícara de uvas passas
1 xícara de gotas de chocolate
Modo de preparo: No liquidificador, bata as bananas com os ovos, o óleo e o açúcar até
obter uma massa homogênea.
Transfira essa mistura para uma tigela e acrescente o restante dos ingredientes,
misturando bem.
Despeje a massa em uma forma de bolo inglês (23 cm x 15 cm) forrada com papel
manteiga.
Asse o bolo de banana em forno preaquecido a 180˚c por aproximadamente 40 minutos.
Dica: para manter a umidade desse bolinho, envolva-o com plástico filme assim que ele sair
do forno até que ele esfrie por completo.
Referências: I COULD KILL FOR DESSERT. Bolo de Banana de Liquidificador com Chocolate.
Disponível em: http://www.icouldkillfordessert.com.br/receitas/bolo/bolo-de-banana-deliquidificador-com-chocolate/. Acesso em 10 ago. 2016.

Panqueca verde

Ingredientes:
1 xícara (chá) de talos picados (pode ser agrião, couve, brócolis, couve, espinafre entre
outros)
1 xícara de chá de farinha de trigo
1 xícara (chá) de talos picados
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1/2 xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de água
1 unidade de ovo
1 colher (sopa) de margarina
sal a gosto
3 colheres (sopa) de óleo ou azeite de oliva
Recheio
3/4 de xícara (chá) de cebola
1 dente de alho
2 colheres (sopa) de óleo
240 g de carne moída
1 xícara (chá) de talos picados
Molho
1 colher (sopa) de óleo ou azeite de oliva
1 xícaras (chá) de cebola
1/2 xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de cebola em rodelas
1 e 1/2 xícara (chá) de água
1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
Modo de preparo: No liquidificador, bata os ingredientes da massa, exceto o óleo.
Unte uma frigideira com pouco óleo para cada panqueca;
Em uma panela doure a cebola e o alho no óleo, adicione a carne e refogue. Junte os talos
picados e deixe cozinhar.
Para o molho, ferva o leite e em outra panela doure a cebola.
Acrescente a farinha de trigo junto a cebola e mexa bem até dourar. Junte o leite aos
poucos e continue a mexer. Se empelotar, pode bater no liquidificador.
Recheie as panquecas e acrescente o molho.
Dica: o recheio pode ser de frango, legumes ou proteína de soja.
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