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ABSTRACT

ABREU, E.S.; TORRES, E.A.F.S. “By the weight”: an assessment of dietary
patterns in restaurants from São Paulo, SP. Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr .=
J. Brazilian Soc. Food Nutr ., São Paulo, SP. v.25, p. 7-22, jun., 2003.

This study evaluated the composition of foods offered in four “by the
weight” restaurants in the neighborhood of Cerqueira César in São Paulo
City, SP. Data were taken during five days and analysed according to specific
food composition. The adjustments to nutritional recommendations for
healthy adults were checked. The results of the meals analysis indicated a
high energetic density, elevated levels of fat, saturated fat acids, cholesterol,
protein and simple sugar, little contribution of carbohydrates to diet’s total
energetic value and adequate fibers. The cost of this kind of business is very
high for a balanced meal, containing rice and beans, i.e, with an appropriate
amount of carbohydrates.
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RESUMORESUMEN

Este trabalho avaliou a composição de
alimentos disponíveis para consumo em qua-
tro restaurantes “por quilo” no bairro de
Cerqueira César, em São Paulo, SP. Os dados
foram colhidos durante cinco dias e analisa-
dos por meio de tabelas de composição de ali-
mentos. Foram verificadas as adequações às
recomendações para adultos sadios. Os resul-
tados constataram alta densidade energética,
elevado teor de gorduras, ácidos graxos
saturados, colesterol, proteínas e açúcares
simples, pouca contribuição dos carboidratos
no valor energético total da dieta e adequa-
ção em fibras.  O custo desse t ipo de
comercialização é muito elevado para uma
refeição balanceada, contendo arroz e feijão,
ou seja, com quantidade adequada de
carboidratos.

Palavras-chave: restaurantes “por quilo”;
mudança de hábitos alimentares;
alimentação e modernidade

Este trabajo evaluó la composición de
alimentos disponibles para el consumo en
cuatro restaurantes “por kilo” en el barrio
Cerqueira Cesar, en São Paulo, SP. Los datos
fueron levantados durante cinco días y
analizados por medio de tablas de composición
de alimentos. Fueron verificadas las
adecuaciones a las recomendaciones para
adultos sanos. Los resultados constataron alta
densidad energética, elevado tenor de grasas,
ácidos grasos saturados, colesterol, proteínas y
azúcares simples, poca contribución de los
carbohidratos en el valor energético total de la
dieta y adecuación en fibras. El coste de ese tipo
de comercialización es muy elevado para una
comida balanceada, conteniendo arroz y
frijoles, o sea, con cantidad adecuada
de carbohidratos.

Palabras clave: restaurantes “por kilo”;
cambio de hábitos alimentares;
alimentación y modernidad;
composición de alimento
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INTRODUÇÃO

Descobertas científicas ocorreram até o século XX, tais como o aparecimento de

novos produtos; a renovação de técnicas agrícolas e industriais; descobertas sobre fermen-

tação, fabricação do vinho, cerveja, queijo e beneficiamento do leite; avanços na genética

que permitiram sua aplicação em plantas e animais; maquinaria agrícola; e, processos téc-

nicos para conservação de alimentos levaram ao progresso e também à modificação dos

costumes alimentares (KRISTENSEN e BUSC-KRISTENSEN, 1994). Porém, a análise da mu-

dança dos hábitos alimentares é matéria complexa (BEARDSWORTH e KEIL, 1997).

A comparação dos três inquéritos domiciliares nacionais (1961 a 1963, 1974 a 1975,

1987 a 1988), realizados por MONDINI e MONTEIRO (1994) ao longo de um período de

26 anos, aponta mudanças significativas na composição da dieta da população urbana do

País. As mudanças no padrão alimentar, detectadas ao longo dos três inquéritos, mostram-se

semelhantes para as populações urbanas do Sudeste e Nordeste do País e incluem:

1) redução no consumo de cereais e derivados, feijão, raízes e tubérculos; 2) o aumento

contínuo no consumo de ovos, leite e derivados; 3) a substituição da banha, toucinho e

manteiga por óleos vegetais e margarinas; 4) o aumento no consumo de carnes, principal-

mente a partir da segunda metade da década de 70. As modificações observadas determi-

nam tendência generalizada de menor contribuição dos carboidratos no consumo calórico

total e sua substituição por gorduras, nesse caso, substancial progressão do consumo de

gorduras vegetais em detrimento ao de gorduras de origem animal. principalmente da

década de 70 para a década de 80. A participação das proteínas na dieta pouco se altera ao

longo de todo o período de estudo (MONDINI e MONTEIRO, 1994).

Alguns fatores têm modificado o ambiente social onde se consome o alimento.

O advento da modernidade trouxe muitas mudanças no cotidiano das pessoas. Atualmente,

são raras as famílias que desfrutam do prazer de fazer refeições em casa (GARCIA, 1993).

A alternativa é procurar lanchonetes, restaurantes e bares para efetuar a segunda grande

refeição do dia, o almoço.

Esta nova experiência contrasta com a forma de alimentação tradicional, retratando

um processo global de homogeneização em que as pessoas formam filas, lêem o cardá-

pio, fazem o pedido e comem em tempo recorde, mas dentro do contexto de um restau-

rante (WARDE, 1997). As tendências da alimentação são reflexos dessas mudanças, levan-

do as pessoas a recorrer aos fast-food em busca de rapidez e facilidade (GARCIA, 1995).

O conceito de fast-food (comida rápida) nasceu nos Estados Unidos em 1955 e não

se restringe obviamente somente a hambúrgueres, mas também a outros tipos de comida

rápida, tais como pizza, comida chinesa, mexicana e outros, cuja influência cultural de

outros povos está implícita.

A modernidade impôs seu ritmo aos costumes, as refeições passam a ser realiza-

das fora de casa. O ato de comer se deslocaliza, realiza-se um movimento de aceleração
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da vida (GIDDENS, 1991). Os drive-in realizaram a adequação da refeição ao ritmo dos

automóveis, acelerado pelo fast-food, através da aplicação do modelo Taylorista das

fábricas à produção de sanduíches e no atendimento ao cliente (CORR, 1996).

O conceito de fast-food  tem mudado significativamente. Mais recentemente, tem se

desenvolvido num espectro de comida preparada, em que se oferece de tudo, desde

sanduíches e saladas, até pizzas, pastéis, comidas étnicas, donuts e lojas de conveniência.

Inclui, ainda, restaurantes tipo self-service e “por quilo”, cafés, produtos de padaria e

serviço de entrega domiciliar.

Segundo dados da ABIA - Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, em

média, o brasileiro faz uma em cada quatro refeições fora de casa - 25%, e nos Estados

Unidos, 46%. Assim, o número de restaurantes aumentou de 400.000 em 1991 para

756.000 em 1998, sendo que existem 1.036.180 pontos de vendas de refeições fora do

lar, com 41 milhões de refeições servidas por dia. Estima-se que somente na cidade de

São Paulo estejam localizados 5.000 restaurantes (MAGNÉE, 1996).

As mudanças ocorridas nos últimos anos no segmento de restaurantes comer-

ciais mostram uma nova face desse ramo de atividade. Dentro desse novo cenário,

surgiu o conhecido restaurante “por quilo”, um fenômeno nacional com custo atra-

tivo, mas que, nem sempre, atende às necessidades nutricionais. O consultor Magnée

citado por MARICATO (1996), afirma que mais de 50% sejam “por quilo”. Esse tipo

de restaurante passa a ser mais interessante que o self-service simples, pois o cliente

escolhe apenas aquilo que pretende consumir, ciente de que os restos (alimentos

servidos e não consumidos) sairão de seu próprio orçamento. Por outro lado, a

possibilidade de escolher por peso, faz com que se gaste na medida da disposição

financeira (MARICATO, 1996).

Assim, a comida “por quilo” deixou de ser um modismo e se tornou hábito de

consumo. O cliente do restaurante “por quilo” tem a seguinte opinião: “gosto porque

escolho o que vou comer”, mas na realidade, ele escolhe entre as opções que o restau-

rante lhe oferece (MAGNÉE, 1996).

Portanto, a grande expansão ocorrida na área de alimentação comercial a partir

da implantação dos restaurantes self-service  e “por quilo” nos últimos anos, aliada ao

aumento da obesidade e de doenças crônicas, chamou a atenção sobre a necessidade

de desenvolver uma avaliação da composição das preparações oferecidas nesses res-

taurantes e da forma de venda, que pode influenciar o consumo. Para tanto, o pre-

sente estudo teve por objetivo verificar a contribuição e o custo dos alimentos e

bebidas disponíveis para consumo em restaurantes “por quilo” da região de Cerqueira

César, São Paulo, SP, na alimentação de seus clientes.
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MÉTODO

COLETA DOS DADOS

O objeto de estudo foi constituído por alimentos e bebidas oferecidos em restau-

rantes “por quilo” da região de Cerqueira César, São Paulo, SP.

Foram estudados quatro restaurantes “por quilo” entre os 20 existentes na região de

Cerqueira César, que representam aproximadamente 1% do total de restaurantes desse

segmento na cidade de São Paulo, SP, de acordo com dados da ABREDI - Associação de

Bares e Restaurantes Diferenciados.

A coleta dos dados realizou-se no mês de julho de 1999 e foi efetuada diariamente

por quatro semanas, sendo destinada uma semana para cada restaurante dos pertencen-

tes à amostra.

Durante uma semana, foram anotadas, em cada restaurante, as saídas de gêneros

e/ou produtos alimentícios do estoque, que se destinavam à produção das preparações.

Os dados cedidos pelos estabelecimentos referentes a esses alimentos foram coletados

por peso, em kg, em balanças pertencentes aos estabelecimentos, com precisão de 50g.

Nesse momento, observaram-se também as preparações mais consumidas, ou seja, as

que foram produzidas e servidas em maior quantidade.

CÁLCULO INDIRETO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Para cada produto foi aplicado um Indicador de Parte Comestível (Indicador que

prevê as perdas inevitáveis como casca, aparas, ossos, entre outros), para obtenção do

peso líquido (ORNELLAS, 1979).

A quantidade de alimentos disponível para consumo foi estimada com base no

peso líquido, dividido pelo número de refeições servidas durante o período de coleta de

dados - uma semana - para a determinação da quantidade individual comestível (QIC).

Os alimentos foram então agrupados em um pool de nutrientes, utilizando-se as QICs

obtidas, do qual se conseguiu a composição nutricional do conjunto de alimentos forne-

cidos em cada restaurante. E, assim, foi possível a compilação de todas as informações

nutricionais dos alimentos e bebidas servidos nos estabelecimentos, durante o período da

pesquisa.

O cálculo da composição química dos alimentos utilizados nas preparações dispo-

níveis para consumo foi feito por meio de tabelas de composição de alimentos: Tabela

brasileira de composição de alimentos (LAJOLO et al., 2002), Tabela de composição de

alimentos (IBGE, 1999) e The composition of foods (McCANCE e WINDDOWSON, 1991).
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A adequação da participação estimada de nutrientes foi verificada pelas recomenda-

ções do Recommended Dietary Allowance (RDA) do National Research Council

(NRC, 1989) aliadas aos dados médios estimados da clientela e necessidades médias entre

homens e mulheres adultos, segundo a média da população brasileira pelos dados da

Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição – SBAN (VANNUCCHI et al., 1990) uma

vez que a população era mista e em idade produtiva, como é apresentado no Quadro 1.

Característica Sexo masculino Sexo feminino

Idade (idade produtiva) 25 a 50 anos 25 a 50 anos

Peso médio (SBAN) 65kg 57kg

Altura média (SBAN) 170cm 157,5cm

Atividade profissional administrativa administrativa

Quadro 1   Perfil estimado da clientela dos restaurantes em estudo,

para cálculo das necessidades nutricionais

Os dados do consumo estimado foram calculados pelo pool de nutrientes inseridos

nos alimentos que tiveram sua saída do estoque destinada à produção das preparações

durante uma semana, dividido pelo número de refeições servidas no período, sugerindo

uma QIC média aproximada ao real, uma vez que não são registrados restos nesse tipo de

restaurante, por representarem um custo adicional direto ao usuário (MARICATO, 1996) e

as sobras (alimentos preparados e não distribuídos) foram reaproveitadas internamente

durante o período de coleta de dados.

ELABORAÇÃO DE UMA REFEIÇÃO BALANCEADA

Ao elaborar a refeição balanceada, denominada “prato controle”, foram utilizadas

preparações encontradas nos estabelecimentos em estudo. Alimentos que constituem o

prato controle: arroz (212g), feijão (129g), pão francês (30g), salada de alface e tomate

(126g), bife de carne bovina grelhado (80g), legumes mistos (100g), salada de frutas com

granola (263g) e água (200ml).

Esse “prato controle” considerado como uma refeição equilibrada para o almoço e,

calculado de acordo com os mesmos critérios utilizados para o cálculo da adequação da

dieta às recomendações do NRC (1989).

O peso do “prato controle” foi calculado com base na soma do peso de cada

preparação. Em seguida, estimado o preço do mesmo em cada um dos restaurantes e o

seu custo se produzido em nível doméstico.
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ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS

Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva e analítica, teste de

comparação de médias - teste t para amostras independentes, com nível de significância

p<0,05 e Análise por Componentes Principais (MICROCAL ORIGIN, 1999).

RESULTADOS

O preço médio das refeições, por quilograma, dos quatro estabelecimentos perten-

centes à amostra, foi R$ 13,57.

O número médio de refeições servidas diariamente e o consumo médio por pessoa,

respectivamente, em cada restaurante foi: Restaurante 1 - 742 refeições/504g,

Restaurante 2 - 136 refeições/454g, Restaurante 3 - 226 refeições/391g e Restaurante 4 -

803 refeições/468g.

A clientela dos quatro restaurantes manteve-se semelhante, sendo composta por ho-

mens e mulheres em idade produtiva (25 a 50 anos) e atividade profissional administrativa.

Os dados referentes aos alimentos e preparações disponíveis para consumo nos quatro

restaurantes estudados provêm de informações cedidas pelos próprios restaurantes, e, com

base nessas informações, cálculos sobre a composição nutricional foram realizados, como já

mencionado anteriormente. A Tabela 1 demonstra a contribuição nutricional das refeições

oferecidas e a Tabela 2 apresenta o nível de significância das diferenças entre as médias.

Tabela 1   Distribuição média dos teores de nutrientes contidos nas preparações

servidas no almoço, dos restaurantes “por quilo”, durante o período de

pesquisa e no “prato controle”

Nutrientes Restaurante Restaurante Restaurante Restaurante Prato

1 2 3 4 Controle

Energia (kcal) 1482 1310 1351 1468 970

Proteína (g) 61,37 54,26 56,04 59,66 39,10

Lipídio (g) 67,57 58,64 73,26 66,37 27,53

CHO (g) 160,15 151,34 129,16 161,56 135,55

Fibra (g) 12,32 11,74 18,25 13,05 15,86

AGSat. (g) 19,29 17,87 22,22 18,69 9,92

AGIns. (g) 40,41 36,34 39,44 37,39 13,61

Colesterol (mg) 168,83 224,90 211,10 183,20 63,00

Açúcares (g) 49,56 51,80 35,56 48,61 39,06

Legenda: CHO – carboidratos, AGSat. – Ácido Graxo Saturado, AGIns. – Ácido Graxo Insaturado.
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Tabela 2   Nível de significância das diferenças entre as médias para p<0,05

Nível de Significância

Nutrientes R1 e R2 R1 e R3 R1 e R4 R2 e R3 R2 e R4 R3 e R4 R1 e PC R2 e PC R3 e PC R4 e PC

Energia 0,99932 0,11303 0,06562 0,12369 0,07086 0,61019 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Proteína 0,62493 0,89720 0,89005 0,48313 0,51552 0,98334 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Lipídio 0,64684 0,04016 0,01818 0,11283 0,05131 0,62534 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

CHO 0,85050 0,90698 0,69541 0,94646 0,78970 0,76290 ≅  0,7 ≅  0,8 0,8 ≅  0,8

Fibra 0,55096 0,69779 0,48705 0,86934 0,89444 0,77848 ≅  0,5 ≅  0,9 ≅  0,8 ≅  0,9

AGSat. 0,35979 0,04737 0,00705 0,35016 0,03793 0,13747 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

AGIns. 0,51116 0,03265 0,01639 0,11240 0,0727 0,92884 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Colesterol 0,90262 0,50288 0,86001 0,42655 0,76385 0,61899 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Açúcares 0,77444 0,42288 0,80904 0,27958 0,58441 0,49405 ≅  0,4 ≅  0,3 ≅  0,9 ≅  0,5

Legenda: R – Restaurante, PC – Prato Contr ole.

O Gráfico 1 demonstra a participação r elativa dos macronutrientes.

Gráfico 1   Distribuição   de   nutrientes   energéticos   dos   alimentos e preparações

oferecidos  nos restaurantes “por quilo” em comparação às recomendações

São demonstradas abaixo as QICs (Quantidades Individuais Comestíveis), para uma

refeição, de alguns alimentos crus oferecidos nos restaurantes em estudo e os sugeridos

pela literatura* (ARAÚJO e GUERRA, 1995).
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• Arroz - 31 a 45g (30 a 120g)*

• Feijão - 9 a 26g (30 a 120g)*

• Carnes em geral - 132 a 176g (120 a 150g)*

• Saladas de folha - 24 a 28g (10 a 30g)*

• Óleo de soja - 17 a 21g (16g)*

Os pratos mais consumidos foram arroz, nas mais variadas formas de preparação; o

feijão como “tutu” é mais consumido que o feijão comum; feijoada; diversos tipos de

massa; carnes em geral; batata frita; pastel, coxinha e produtos de pastelaria em geral.

Dentre as saladas, as mais consumidas foram de alface, brócolis, cenoura, palmito e as

com molho de maionese. As sobremesas mais requisitadas foram pudim de leite

condensado, salada de frutas, morango, frutas em calda e a confeitaria do dia. As bebidas

mais ingeridas foram os refrigerantes light.

A Tabela 3 apresenta o custo do “prato controle” em cada um dos restaurantes “por

quilo” e se fosse produzido em domicílio, bem como o custo médio das refeições

consumidas em cada um dos restaurantes pesquisados.

Tabela 3   Custo da quantidade média consumida e do “prato controle” nos

estabelecimentos em estudo e em nível doméstico

Local “Prato controle” (R$) Média consumida (R$)

Restaurante 1 7,92 5,90

Restaurante 2 7,85 5,27

Restaurante 3 11,51 6,65

Restaurante 4 8,80 6,08

Domicílio 1,33 *****

A Tabela 4 demonstra, proporcionalmente, o custo dos macronutrientes e do valor

energético total do consumo estimado nos estabelecimentos pesquisados e do “prato

controle” se fosse consumido nesses restaurantes ou em nível domiciliar.
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Tabela 4   Custo relativo de macronutrientes e do VCT dos alimentos consumidos

e do “prato controle”, nos estabelecimentos estudos e em nível doméstico

Local Restaurante Restaurante Restaurante Restaurante Domicílio

Nutrientes 1 2 3 4

“Prato Controle”

Energia (kcal) 970 970 970 970 970

(R$) 7,92 7,85 11,51 8,80 1,33

Proteína (%) 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

(R$) 1,27 1,26 1,84 1,41 0,21

Lipídio (%) 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

(R$) 2,02 2,00 2,94 2,24 0,34

CHO (%) 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5

(R$) 4,63 4,59 6,73 5,15 0,78

Consumo estimado

Energia (kcal) 1482 1310 1351 1468 ***

(R$) 5,90 5,27 6,65 6,08 ***

Proteína (%) 16,4 16,1 16,0 16,1 ***

(R$) 0,97 0,85 1,06 0,98 ***

Lipídio (%) 40,7 39,1 47,1 40,3 ***

(R$) 2,40 2,06 3,13 2,45 ***

CHO (%) 42,9 44,8 36,9 43,6 ***

(R$) 2,53 2,36 2,46 2,65 ***

Utilizando-se os dados da Tabela 1 foi realizada uma Análise de Agrupamento de

Dados, para o “prato controle” e alimentos e preparações oferecidos nos restaurantes

pertencentes à amostra, cujo dendrograma está mostrado a seguir (Gráfico 2):

Gráfico 2   Agrupamento de dados do “prato controle” e dos alimentos e preparações

oferecidos nos restaurantes pesquisados
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DISCUSSÃO

Pode-se observar que o consumo individual médio entre os restaurantes, que foi de

454g, apresenta-se próximo ao citado por MAGNÉE (1996), que afirma aproximar-se de

420g, por se tratar de uma clientela que exerce atividade administrativa.

Observando-se o Gráfico 1 constatou-se que os resultados encontrados nos restau-

rantes estudados encontram-se um pouco acima do recomendado pelo NRC para proteínas,

com excesso de gorduras e subdimensionados em carboidratos, com desequilíbrio esta-

tisticamente significante, mais acentuado para o Restaurante 3, como se pode verificar na

Tabela 2 e Gráfico 2.

Esses resultados vêm confirmar os estudos desenvolvidos por MONDINI e MONTEIRO

(1994), que apontam tendência à redução da contribuição dos carboidratos no consumo

calórico total e sua substituição por gorduras, com pouca alteração na participação das

proteínas na dieta. Tais mudanças são baseadas no aumento do consumo de carnes, ovos

e produtos lácteos e redução no consumo de cereais, feijão, raízes e tubérculos.

A participação relativa dos nutrientes energéticos sobre o Valor Energético Total do

“prato controle” foi: 16% de proteína, 25,5% de lipídio e 58,5% de carboidrato.

Ao compararmos algumas QICs (ARAÚJO e GUERRA, 1995), verifica-se um alto

consumo de óleo vegetal, motivado principalmente por preparações à base de fritura;

elevação no consumo de carnes em geral e baixo consumo de feijão. Há ainda um

adequado consumo de arroz, devido à variedade de formas que é apresentado. Quanto

aos vegetais folhosos o consumo foi apropriado.

Quanto aos pratos mais consumidos, os resultados encontrados não divergem das

observações de MARICATO (1996) que apontam para massas e carnes, maioneses, ce-

noura e preparações à base de creme de leite.

Quanto aos alimentos mais consumidos apontados pelo ENDEF para a Região II -

São Paulo (IBGE, 1977), temos: arroz, pão francês, batata inglesa, açúcar refinado, feijão

comum, tomate, laranja pêra, carne bovina, frango, leite pasteurizado, óleo de soja, refri-

gerante e café. Mesmo não sendo esses dados os mais atuais, são a mais completa fonte

da situação alimentar brasileira e apontam para alimentos que diferem um pouco dos

consumidos nos restaurantes em estudo. Outro ponto a ser observado, além da mudança

de hábitos alimentares, é o fator econômico, pois no restaurante “por quilo” todos os

alimentos terminam tendo uma equivalência de preço.

As definições de dieta saudável podem variar. Porém, a definição da OMS - Organiza-

ção Mundial da Saúde, parece ser a mais completa: “dieta equilibrada é aquela que contém

adequada quantidade de alimentos necessários para assegurar as necessidades nutricionais.

Deve, portanto, ser suficiente para cobrir as necessidades energéticas, completa para cobrir

os requerimentos dos nutrientes, harmônica de modo que os diferentes nutrientes guardem

uma correta relação entre si, e adequada à situação biológica do indivíduo” (OMS, 1984).
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A recomendação energética diária é de 2550kcal pelo NRC (1989). Os restaurantes

“por quilo” em estudo apresentaram uma densidade energética na refeição pesquisada, o

almoço, em torno de 1400kcal, o que representa 55% do Valor Energético Total.

Considerando-se que essa refeição não deveria ultrapassar 35 a 40% do Valor Energético

Total, por se tratar de trabalhadores que desenvolvem atividades leves

(SÁ, 1990), pode-se concluir que a refeição possui alta concentração energética, o que, na

maioria das vezes, vem associada a um alto consumo de gorduras, o que está diretamente

relacionado ao metabolismo lipídico, mais especificamente dos triglicérides e colesterol.

Esses fatores, possivelmente podem desencadear patologias nos seres humanos, principal-

mente pelo aumento da obesidade e as doenças a ela relacionadas (MEGUID et al., 2000).

No caso dos restaurantes em estudo, o consumo de lipídios ficou em torno de

66,5g, o que representa 78% das recomendações diárias (NRC, 1989).

Esses resultados vêm de encontro às preocupações apontadas por MONDINI e

MONTEIRO (1995), com o aumento do consumo relativo de gorduras na região Sudeste,

que já ultrapassa o limite máximo recomendado pela OMS.

A oferta de alimentos e a própria disposição dos mesmos no balcão dos restauran-

tes “por quilo” influenciam a escolha, que está direcionada ao aumento da lucratividade,

pela venda de alimentos mais “pesados” e, por conseguinte com maior densidade energética.

Associado a esse fator temos que as pessoas comem alimentos e não nutrientes, e a

escolha é condicionada ao paladar (SCHIFFMAN, 1999) e, geralmente, os alimentos com

melhor sabor são os que têm elevada densidade energética, são doces ou ricos em gordu-

ra (DREWNOWSKI, 1999). Todavia, o ajuste da ingestão de energia é difícil para a maioria

das pessoas. Essa incapacidade pode constituir uma das razões para a obesidade.

O consumo médio de proteínas nos restaurantes em estudo foi de 57,8g e represen-

tou 102% das recomendações diárias (NRC, 1989). Isso significa que essa refeição cobre

toda a necessidade diária de proteína.

Apesar de a contribuição percentual desse nutriente ter ficado em torno de 16%,

como apresentado no Gráfico 1, a gramatura encontra-se elevada, pois o percentual está

baseado no Valor Energético Total que encontra-se aumentado.

Especificamente, no caso de restaurantes “por quilo”, a alta ingestão de alimentos

protéicos pode estar associada ao fator econômico, uma vez que esses alimentos são mais

caros e nessa modalidade de venda o consumidor espera o melhor custo/benefício

(RIDDELL et al. 1997), já que estão sendo vendidos todos os alimentos pelo mesmo preço.

Quanto aos carboidratos, os resultados mostram um consumo médio de 150,5g,

representando 30% das recomendações (NRC, 1989). Esses valores são baixos em relação

ao valor energético que essa refeição representa. O Gráfico 1 demonstra que a contribui-

ção percentual desse nutriente aproxima-se de 40% do Valor Energético Total, sendo,

portanto, inferior aos 50 a 60% recomendados.
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Segundo o NRC (1989), a oferta de fibras está adequada, enquanto que a de ácidos

graxos saturados e insaturados possui um desbalanceamento, com oferta elevada de saturados.

O colesterol e açúcares simples também são oferecidos em quantidades elevadas para uma

refeição. O CONSENSO (1996) recomenda que o consumo de colesterol não ultrapasse

300mg por dia para a fase I da dieta e, em casos mais graves, quando adotada a fase II, não

ultrapassar 200mg por dia (SBC, 1996).

A determinação do preço de venda ou preço por quilo é composta de quatro

elementos básicos: custo da matéria-prima, mão-de-obra, despesas gerais e margem de

lucro (MAGNÉE, 1996). Esse cálculo, desde que montado dentro de um sistema eficaz de

apuração de custos, jamais trará prejuízos ao proprietário, mesmo que o consumo dos

alimentos mais caros venha a se elevar.

Para a consecução do objetivo desse trabalho, foi calculado o peso do “prato con-

trole”, que corresponde a 677g, enquanto o peso consumido nos restaurantes “por quilo”,

cuja média ficou em 454g, foi demonstrado anteriormente. De acordo com o preço/kg de

cada restaurante, foi calculado o custo do “prato controle” e o custo dos alimentos e

preparações consumidos nos mesmos.

Os dados apresentados na Tabela 2 apontam para o alto custo do “prato controle”

nos restaurantes “por quilo”, comparado às médias de consumo estimado nesses estabe-

lecimentos e principalmente em relação à sua produção em nível domiciliar, chegando a

ser mais de oito vezes mais cara do que consumida em casa.

Isso vem reforçar o motivo econômico que as pessoas apresentam para não esco-

lher uma dieta balanceada nesse tipo de restaurante, negligenciando fundamentalmente

os carboidratos que são alimentos relativamente baratos, mas que nos restaurantes “por

quilo” têm seus preços nivelados aos outros alimentos.

A limitação da renda conduz a escolhas que são realizadas propositada e racional-

mente, ou seja, o indivíduo compra a melhor relação custo/benefício (RIDDELL et al.,

1997), e, essa mentalidade o leva a escolher os alimentos mais caros, com menor massa

(grama por porção) e com maior grau de saciedade.

Os dados apresentados na Tabela 2, apontam para o custo/benefício desfavorável

ao consumo do “prato controle”, uma vez que o mesmo fornece 970kcal, a um preço que

variou de R$ 7,85 a R$ 11,51, se comparado aos alimentos consumidos nos restaurantes

“por quilo”, que forneceram cerca de 1400kcal a um preço que ficou em torno de

R$ 6,00, ou seja, maior saciedade a menor custo.

Quando apontamos para o peso que os carboidratos acarretariam ao custo da

refeição equilibrada, mais uma vez concluímos que os restaurantes “por quilo” tornam-se

inviáveis ao orçamento de seus consumidores, pois somente esses nutrientes, que em

nível doméstico são pouco onerosos, nos estabelecimentos em estudo teriam seu custo

aproximado ao custo total da refeição consumida (Tabela 3).
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Pode-se observar no Gráfico 2, através da análise de agrupamento de dados, que

houve uma proximidade entre os Restaurantes 1, 2 e 4, com um distanciamento do

Restaurante 3 e uma diferenciação mais acentuada para o “prato controle”.

A diferença entre o “prato controle” e os restaurantes evidenciada pela análise de

agrupamento de dados mostra influência significativa de praticamente todas as variá-

veis, ou seja, uma proximidade entre os Restaurantes 1, 2 e 4, com um distanciamento

do Restaurante 3 e uma diferenciação mais acentuada para o “prato controle”. Como já

demonstrado na Tabela 1, os teores de açúcares simples (35,56g), CHO (129,16g) e

fibras (18,25g) marcaram a diferença entre o Restaurante 3 e os outros restaurantes.

Considerando-se o “prato controle” como sendo o “padrão”, o ideal para uma refei-

ção balanceada, pode-se inferir que as dietas consumidas nos restaurantes estão muito

longe de se constituir numa refeição equilibrada. Porém, uma vez que o “prato controle” foi

elaborado através das preparações oferecidas nos estabelecimentos em estudo, pode-se

concluir que é possível manter uma dieta equilibrada utilizando-se desses estabelecimen-

tos, o fator limitante, porém pode ser o custo dessa refeição, como demonstrado anterior-

mente. O que é necessário para atender esse objetivo é a formulação de uma política de

educação nutricional que vise a melhoria da qualidade de vida; e, alterações nos cardápios,

preço e forma de venda desses alimentos. Provavelmente, essas ações conjuntas possam

diferenciar os restaurantes “por quilo” como fonte de uma alimentação saudável e garantir

a satisfação dos clientes, duas missões tão almejadas e difíceis de alcançar nos dias de hoje.

CONCLUSÕES

A avaliação dos alimentos e das preparações disponíveis para consumo nos restau-

rantes “por quilo” estudados, permitiu as seguintes conclusões:

Os alimentos e bebidas oferecidos nesses estabelecimentos contribuem com 67,5%

da necessidade energética diária de seus clientes, ou seja, muito além do recomendado

para a refeição almoço, mostrando-se uma alimentação de alta densidade calórica.

A composição centesimal desses alimentos e preparações revelou, que não há

harmonia entre os nutrientes energéticos, apresentando-se com elevado teor de gorduras,

pobre em carboidratos e pouco acima em proteínas. A oferta de fibras está adequada,

enquanto que a de ácidos graxos saturados e insaturados possui um desbalanceamento,

com oferta elevada de saturados. O colesterol e açúcares simples também são oferecidos

em quantidades elevadas para uma refeição.

As preparações mais consumidas foram as massas, carnes em geral, produtos de

pastelaria, batata frita, saladas de alface, brócolis, cenoura, palmito e as com molho de

maionese, além de pudim de leite condensado, salada de frutas, morango, frutas em

calda, confeitarias e refrigerantes light, os quais são alimentos com alta concentração

energética, ricos em gorduras, açúcares simples, porém possuem fibras.
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A adequação às recomendações revelou tratar-se de uma alimentação muito aquém

do que pode ser considerado como saudável e equilibrado, excetuando-se o teor de fibras.

Ressalta-se mais uma vez, a alta densidade energética e a elevada quantidade de gorduras.

O custo do “prato controle”, quando comparado ao custo dos alimentos e prepara-

ções consumidos, torna-se inviável, ou seja, o consumidor teria que aumentar considera-

velmente seu orçamento para conseguir uma dieta equilibrada, uma vez que o “prato

controle” pesa cerca de 50% a mais que o consumo individual estimado.

Através de análises estatísticas, pode-se observar que o “prato controle” está muito

distante dos alimentos e preparações oferecidos nos quatro restaurantes pertencentes à amos-

tra, conotando outra vez o desequilíbrio da alimentação praticada nesses estabelecimentos.

Cabe salientar que esse estudo foi realizado em uma pequena amostra de restaurantes,

em um único ponto da cidade de São Paulo e no período de inverno. Recomenda-se que outros

estudos sejam realizados, inclusive em outras estações do ano, de forma a se obter maiores

informações sobre os hábitos alimentares, adequação nutricional e custo da refeição.
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