
VIII Mostra da Produção Universitária – 2009

XII Seminário de Extensão

CONSUMO DE LEITE ENTRE ESTUDANTES DE ENGENHARIA DA ESCOLA DE
QUÍMICA E ALIMENTOS DA FURG E DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL – CAMPUS RIO GRANDE

Área Temática: Ciências Agrárias

Marta Maria Marquezan Augusto 1(Coordenador da Ação de Extensão)

Alessandra Schwinn 2, Bruna S. Menezes3; Cecília M. Ferreira3; Eriksen K.
Miyasaki3; Fabrine D. Pereira3; Guido P. Cerveira3; Janaína G. Oliveira3; Júlia A.
Gallas3; Mikaela C. Bisio3; Ricardo L. Monteiro3; Rosiele C. Corrêa3; Ruan S.
Rafael3; Tatiane V. Rego3; Vódice A. Feisther3

Palavras-chave: Leite, nutrição, consumo, cálcio.

Contexto da Ação
O leite é um alimento natural e de importância nutricional. É considerado a principal
fonte de cálcio na dieta, também possui proteínas, vitaminas, fósforo e potássio.
No Brasil, há uma tendência de redução no consumo de leite pela população. Isto é
particularmente preocupante quando se observa que crianças e jovens vêm
substituindo o leite por refrigerantes, repercutindo negativamente sobre a saúde.
Tendo em vista a importância do leite na dieta alimentar, o objetivo deste trabalho foi
verificar o consumo e o conhecimento dos benefícios do leite entre os estudantes
dos cursos de engenharia da Escola de Química e Alimentos (EQA) da Universidade
Federal do Rio Grande (FURG), e do ensino médio do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Rio Grande
(IFRS).

Detalhamento da Atividade
Um questionário com respostas fechadas foi aplicado a 358 estudantes dos cursos
de Engenharia de Alimentos (EA) e Engenharia Química (EQ) da EQA da FURG e
do ensino médio do IFRS, no período de 22 a 26 de junho de 2009. O questionário
foi dividido em duas seções: a primeira seção foi denominada de identificação, onde
foram incluídas perguntas sobre sexo, idade, curso e série. A segunda seção,
constituída de seis perguntas relativas ao perfil do consumidor. Os resultados foram
compilados e analisados com o propósito de verificar a freqüência e a interação
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entre os itens questionados com um nível de significância de 5%. Na análise dos
dados foi utilizado o software STATISTICA 5.0 for Windows.

Análise e Discussão
Dentre os 358 estudantes que participaram da pesquisa, 42% são do sexo
masculino e 58% do sexo feminino, sendo 49% alunos do IFRS, 29% do curso EA e
o restante do curso EQ (22 %). Para análise dos resultados foram consideradas
duas faixas etárias, os adolescentes (13 a 18 anos) corresponderam a 56,42% e os
adultos (19 a 42 anos) a 43,58%.
A grande maioria dos entrevistados (94%) respondeu que consumiam leite. Não
houve diferença significativa para a quantidade média de copos de leite ingeridos
pelos adolescentes e adultos nos diferentes turnos do dia (manhã, tarde e noite).
Ao analisar a freqüência do consumo diário, os adolescentes afirmaram tomar em
média 462 mL de leite, enquanto adultos consomem aproximadamente 364 mL,
sendo esta diferença considerada significativa (p<0,05). A quantidade diária
recomendada para as populações em estudo é de 700 mL para adolescentes e de
600 mL para adultos (EMBRAPA), sendo que o consumo diário foi em média 36,5 %
inferior ao recomendado. Quanto à freqüência de consumo semanal, foi constatado
que 41,89 % consomem leite todos os dias da semana.
O leite integral, frente aos leites semi-desnatado e desnatado, foi o preferido por
adolescentes e adultos (p<0,05), seguido pelo leite desnatado.
Um comparativo entre a opção por um determinado tipo de leite e a motivação para
tal escolha, revelou que cerca de 50 % das pessoas escolhem o leite integral em
razão de seu sabor.
Com relação ao nível de informação das propriedades e benefícios do leite, 64 %
dos alunos consideraram-se medianamente informados, enquanto apenas 7 %
afirmaram ser muito informados, e 29 % responderam desconhecer ou possuir
pouca informação sobre os benefícios do leite.

Considerações Finais
O leite integral foi o preferido pelos estudantes, seguido do leite desnatado. O
consumo abaixo do recomendado pode estar relacionado ao desconhecimento dos
entrevistados sobre as propriedades e benefícios do leite. Evidenciando assim, a
necessidade de campanhas de conscientização do consumo de leite, a fim de evitar
a substituição deste por outros tipos de bebida de menor valor nutricional.
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