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TABELAS DE COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DOS ALIMENTOS: QUAL A 

MELHOR ESCOLHA? 

 

1. RESUMO 

 

Os dados sobre composição de alimentos são importantes para inúmeras 

atividades (metas nutricionais, guias alimentares, formulações de dietas, rotulagem 

nutricional e promover a comercialização nacional e internacional de alimentos), 

porém são escassos em nosso país. Foram coletadas informações sobre as tabelas 

de composição de alimentos mais utilizadas no Brasil. Sendo possível concluir que é 

preciso analisar de forma criteriosa a metodologia de cada uma das tabelas e 

identificar que a variabilidade entre as tabelas é normal e se dá devido a diversos 

fatores.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

As tabelas de composição de alimentos fornecem informações detalhadas 

sobre a composição dos alimentos, in natura e processados, de um país. Estas 

informações, disponíveis impressas ou em versões eletrônicas, são obtidas a partir 

de análises laboratoriais ou de dados já publicados. Dados de composição de 

alimentos são fundamentais para elaboração de ações nas áreas de nutrição e 

saúde, agricultura e indústria de alimentos1, 2. 

Este instrumento é necessário para a avaliação da ingestão alimentar de 

indivíduos e populações, planejamento e avaliação da adequação de refeições e 

dietas3. Estudos epidemiológicos esclareceram o papel da alimentação na redução 

do risco de desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis como 

obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão e alguns tipos de 

câncer4. Assim, informações sobre composição de alimentos são necessárias para 

determinar a ingestão de energia e nutrientes em indivíduos ou na população 

estabelecendo a relação entre alimentação, saúde e doença2. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Analisar e comparar as diferentes bases de dados de composição de 

alimentos disponíveis no Brasil. 
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Verificar as diferenças entre o número de alimentos e nutrientes disponíveis; 

Verificar a origem dos dados de cada tabela de composição de alimentos; 

Comparar a metodologia utilizada para a coleta ou produção dos dados 

disponíveis em cada tabela; 

 

4. METODOLOGIA 

 

     Trata-se de um estudo transversal e descritivo no qual serão avaliadas 

as principais tabelas de composição de alimentos utilizadas para a avaliação de o 

consumo alimentar no Brasil: 

- Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (Taco) - (NEPA/UNICAMP) 

- Tabelas de composição nutricional dos alimentos consumidos no Brasil (IBGE) 

- Tabela Brasileira de Composição de Alimentos TBCA/USP 

Além de destacar os pontos positivos e negativos de cada uma das 

tabelas e suas respectivas metodologias.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

As informações pesquisadas foram: origem dos dados, número de 

alimentos e nutrientes disponíveis, metodologia analítica para cada nutriente e forma 

de cálculo do valor energético. 

Os dados coletados foram transferidos para uma planilha do programa 

Excel 2010® para posterior comparação entre as tabelas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Foi possível observar que existe uma variância significativa na questão do 

número de alimentos descritos em cada uma das tabelas 

Foram analisadas as origens de cada uma das tabelas, a TACO foi 

constituída por diversas fases e contou com financiamentos do governo para que 

fosse possível a realização de todas as pesquisas e experimentos. 

A Tabela do IBGE foi construída baseada na alimentação da população, 

ou seja, seu objetivo foi destacar e pesquisar de forma efetiva o quanto realmente a 
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população investe em alimentação, como é realizada essa alimentação e acima de 

tudo quais os tipos de alimentos são mais consumidos por esta população.  

A Tabela TBCA/USP - foi constituída por diversas fases, está sempre 

atualizando suas informações, e conta com o apoio de diversas entidades como, por 

exemplo: Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, Rede 

Internacional de Sistemas de Dados de Alimentos. 

Foram analisadas as metodologias utilizadas, dando ênfase nos 

macronutrientes, foi possível observar que em diversas determinações seja ela de 

proteínas, lipídeos ou carboidratos as tabelas utilizam uma metodologia similar, 

utilizando métodos já conhecidos como: Método Kjeldahl, Método Soxhlet, Método 

enzímico-gravimétrico, fatores de conversão de Atwater. 

Na determinação de fibras alimentar as tabelas TACO e TBCA/USP utiliza 

o mesmo método (enzímico-gravimétrico), e ambas consideram o teor de fibra 

alimentar total. 

Na TBCA/USP eles ainda subdividem o grupo das fibras em fibras solúvel 

e insolúvel que é determinada pelo mesmo método (enzímico-gravimétrico). 

Na determinação de Energia, ambas as tabelas expressam a energia 

alimentar em quilocalorias (kcal), e kilojoules (kJ).  
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