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Unidades, denominadores, modos de expressão 
• Unidade (quantidade do componente):  

• g, mg, mcg, kJ (kcal) 

• Denominadores (onde):  
• por 100g de porção comestível (geralmente usado em BDCA) 
• por kg 
• por g de nitrogênio  
• por 100g total de ácidos graxos 
• por 100g de matéria seca 
• por 100g de alimento total (como adquirido ) 
• por 100mL 

• Modo de expressão 
• Método de cálculo (por exemplo, no equivalente de monossacarídeo 

ou equivalente de vitamina, algoritmos usando fatores de conversão 
como energia ou proteína 

• unidades e denominadores 
• algarismos significativos  
• arredondamento 

 



U. Ruth Charrondiere 

Fonte: Greenfield & Southgate, 2003 
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Algarismos significativos 
• O último dígito deve refletir a precisão da análise e o 

valor indicado não deve dar impressão falsa quanto à 
precisão em que a substância pode ser medida 

• É diferente de  casas decimais 

• 123 ou 12,3 ou 1,23 ou 0,123 todos têm três 
algarismos significativos  

• Na base de dados de referência, é útil ter mais um 
algarismo significativo do que na base de dados do 
usuário 

• Registre os valores conforme reportados pelo 
laboratório ou produzidos por cálculos (pode trazer 
mais que o  número adequado de algarismos 
significativos) 
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Arredondamento 

• principalmente após completar o cálculo, use 
arredondamento 

• convenção: 

– 0 - 4 arredondado para baixo 

– 6 - 9 arredondado para cima 

– 5 arredondado para baixo com números pares 
(0,25 --> 0,2) e arredondado para cima com 
números ímpares (0,55 --> 0,6)  
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Dados - Valores 

• Valores analíticos 

• Valores sem informação (nunca atribua valor 
zero) 

• Valor zero (presumido ou suposto) 

• Valor Traço(Tr, presente, mas < LOD ou LOQ, 
não deve ser valor zero) 

• Valores imputados 

• Valores calculados 
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Por que devemos calcular valores? 
• alguns nutrientes sempre são calculados 

 
– energia 
– proteína 
– equivalente de retinol  
– equivalente de betacaroteno  
– vitamina D  
– equivalente de alfa-tocoferol  
– equivalente de niacina  
– equivalente de ácido fólico  
– ácidos graxos no alimento 

 

• valores sem informação (missing data) na BDCA, mas 
importantes para os usuários 
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Energia 
• O valor da energia depende de: 
• Definição de macronutrientes (CHO, proteína, 

lipídeos, fibra) 
• Fatores de conversão usados 

– Energia bruta (para proteína, CHO, lipídeos, álcool, 
fibra em kJ/g: 24, 17 (16), 40,30,17 (em kcal/g : 
5,65,  4,0 (3,7), 9,4, 7, 4),  

– Fatores gerais de Atwater (para proteína, CHO, 
lipídeos, álcool em kJ/g: 17, 17, 37, 29 (em kcal/g: 
4,4,9,7)  

– Fatores específicos de Atwater conforme indicado 
em Merrill & Watt (1973)  

• fibra dietética 8 kJ/g (2 kcal) aplicada ou não  
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Combinação de valores de 
macronutrientes 

13 1 1 5 2 5 1 Def. 

==>Em teoria, 650 combinações de definições, significando 

diferentes valores de nutrientes, antes mesmo de aplicar os 

diferentes fatores de conversão de energia  

 

Proteina CHO Lipídeos Fibra Alcool Poliols Org. Acids 

Energia 
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Energia 

kcal 
• 4, 4, 7, 9: maioria dos países 

• 3.75, 4, 7, 9: UK 

• USDA: Fatores específicos de Atwater + 4, 4, 7, 9 

• Fibra dietética: 2 kcal  

 

kJ 
• 17 (16), 17, 29, 37 kJ/g or kcal x 4.2 (or 4.184) 
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Proteina 

  Seleção do valor de nitrogênio (3) 

   N total  (= analisado por Kjeldahl) * 

  amino N 

  proteina N 

  Seleção de fatores de conversão de nitrogênio (4) 

 N x 6,25 para todos os alimentos 

 N x fatores de Jones (4,17 – 6,38) depende do alimento 

 N x fatores de Jones adaptados N x lower factors (5,7 or 5,33 
e fatores específicos) 

 

 Soma de aminoácidos 
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Lipídeos 

• Lipídeos, total. Obtido por análise usando extração contínua 
(método Soxhlet). Os valores são mais baixos para cereais, mas 
comparáveis para outros alimentos (Tagname: FATCE)  

 

• Lipídeos, total. Soma de triglicerídeos, fosfolipídes, esteróis e 
compostos correlatos. O método analítico é extração por  diferentes 
solventes  (Tagname: FAT)  

 

• Lipídeos total segundo definição de NLEA (triglicerídeos 
equivalentes de ácidos graxos). Usado para rotulagem nos Estados 
Unidos da América (Tagname: FATNLEA)  

 

• = ácidos graxos/fator de conversão para ácidos graxos 

 



Fonte: Greenfield & Southgate, 2003 
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Lipídeos 
• Lipídeo total: maioria dos países 

• Lipídeos (Soxhlet): China, Egito (Lesoto) 

• triglicerídeos: Nova Zelândia 

• fator de conversão de ácidos graxos: na introdução, mas não 
em nível dos alimentos 

• tipos de ácidos graxos (saturado, monoinsaturado, 
poliinsaturado): muitos em g, alguns em %, mas a contribuição 
de  um determinado ácido graxo pode ser diferente 

• ácidos graxos trans: Nova Zelândia, USDA, Noruega, Dinamarca, 
NEVO, Reino Unido 

• ácidos graxos individuais: poucos, por exemplo, Reino Unido, 
USDA, Nova Zelândia, China (%) 

• necessidade de revisar nomenclatura dos ácidos graxos 
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Equivalente de retinol 

• Total de atividade de vitamina A (mcg) em equivalente de 
retinol  

• = mcg retinol + 1/6 mcg betacaroteno + 1/12 mcg de outros 
carotenoides com atividade pró-vitamina A 

• = mcg retinol + 1/6 mcg equivalente de betacaroteno 

• RAE (equivalente de atividade de retinol) em mcg em USDA, 
Dinamarca 

• = mcg retinol + 1/12 mcg betacaroteno + 1/24 mcg outros 
carotenoides com atividade de pró-vitamina A 

• Todos os equivalentes de retinol trans em mcg (Reino Unido)  

• = todo retinol trans + 0,75 13-cis retinol + 0,90 retinaldeído  
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Equivalente de - caroteno 

• = 1 betacaroteno + 0,5 alfa-caroteno + 0,5 
beta-criptoxantina  

  

•  = 1 betacaroteno + 0,5 alfa-caroteno + 0,5 
alfa-criptoxantina + 0,5 beta-criptoxantina  
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Vitamina D 

• = ergocalciferol (vitamina D2) + colecalciferol 
(vitamina D3)  

 

• = colecalciferol (vitamina D3)  

 

• = Vitamina D3 + 5 x 25-hidroxicolecalciferol 
(usado no Reino Unido, Dinamarca) 
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Vitamina E 

• alfa-tocoferol (TOPHA) 

• -TE (VITE) = -tocoferol + 0,5 -tocoferol + 0,1 -tocoferol + 
0,3 -tocotrienol  

• Reino Unido: -TE (VITE) = -tocoferol + 0,4 -tocoferol + 0,1 
-tocoferol + 0,01 -tocoferol + 0,3 -tocotrienol + 0,05 -
tocotrienol + 0,01 -tocotrienol  

• -TE (VITE) = -tocoferol + 0,4 -tocoferol + 0,1 -tocoferol + 
0,01 -tocoferol  

 

• MAS: DRI (2001) constatou que somente TOPHA e 3 formas 
sintéticas têm atividade de vitamina E  
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Equivalente de Niacina 
 

• niacina + 1/60 triptofano  

vs. 

• niacina 

 

• mas, em caso de suprimento limitado de 
proteína, triptofano não está disponível para a 
atividade de niacina 
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Folato 
• folato (= folato de alimentos) 

• folato total = folato de alimentos + ácido folico 

• Equivalente de folato dietético (DFE em mcg) = folato 
de alimentos (pteroilpoliglutamatos) + 1,7 x ácido fólico 
sintético (ácido pteroilmonoglutâmico) 

 

• Exemplo para farinha de trigo enriquecida (USDA) 

• Folato Total           194 mcg    

• Folato do alimento   29 mcg  * 1     =      29 

• Ácido Fólico               165 mcg  * 1,7  =           280 

                                 309 mcg DFE 
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Uso de Unidades e Formas de 
Expressão 

• É importante que cada valor tenha  uma unidade com 
denominador claro e que  a forma de expressão esteja bem 
definida 

 

• Todos os elementos necessários para os cálculos das 
diferentes formas de expressão  devem ser armazenados na 
base de dados, se possível com outros componentes 

 

• Ocorrem menos erros na base de dados do usuário quando os 
valores de nutrientes dos componentes são calculados na 
própria base de dados (em vez de copiados de outras fontes) 

 

 


