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vinagre (vinho azedo) é co-
nhecido e utilizado pelos po-
vos desde tempos imemo-

riais. Os antigos romanos o toma-
vam entre as batalhas, misturado
com água, para mitigar a sede. Se-
gundo a Bíblia, os soldados romanos
levaram à boca do Cristo na cruz
uma esponja embebida em vinagre.
Na Europa e na Ásia consagrou-se
seu uso como condimento e alimen-
to funcional, realizando-se estudos
detalhados sobre a composição dos
vários tipos de vinagre e seus efei-
tos benéficos à saúde. Embora as

propriedades funci-
onais do vinagre não
estejam totalmente
esclarecidas, propa-
lam-se seu efeito po-
sitivo no controle da
pressão arterial e do
pH do estômago pa-

ra combater a gastrite, o efeito bac-
tericida, a ação antioxidante nas cé-
lulas e o ataque aos radicais livres,
evitando a manifestação de certos
tipos de cânceres.

As propriedades funcionais são
atribuídas a determinadas substân-
cias presentes nos vinagres tradici-
onais, como os do vinho. Mas essas
substâncias estariam também nos
vinagres produzidos no Brasil? A
professora Gabriela Alves Macedo,
do Departamento de Ciências de
Alimentos, e sua orientada, a biólo-
ga Márcia Zilioli Bellini, respondem
a esta indagação em dissertação de
mestrado sobre a caracterização bi-
oquímica dos vinagres brasileiros. A
pesquisa, realizada Laboratório de
Bioquímica da Faculdade de Enge-
nharia de Alimentos (FEA), apresen-
ta constatações surpreendentes: os
vinagres das marcas nacionais mais
comuns nos supermercados brasi-
leiros não têm semelhança alguma
com os produtos tradicionais e em
geral não cumprem o que está no

rótulo – muitas vezes, os ditos de
vinho não utilizam a bebida como
matéria-prima, assim como os de
maça não advêm da fruta.

Em geral os vinagres brasileiros
são produzidos a partir do álcool
(etanol) e constituem solução de á-
cido acético a 4%, concentração áci-
da mínima exigida pela legislação,
com a adição de um antioxidante
que atua como estabilizante. Com-
posição tão pobre compromete o
aroma e o sabor. “Não raramente, o
consumidor tempera as saladas com
limão, preferível para quem não tem
acesso a um vinagre autêntico”, afir-
ma Gabriela Macedo. A legislação de
2001 determina que os produtos não
obtidos a partir do etanol devem
apresentar 90% de vinagre de álco-
ol e 10% de vinagre de vinho tinto ou
branco; precisam estar identificados
como vinagre de álcool, ou agrin,
termo que a grande maioria dos con-
sumidores desconhece. Crítica, a
professora da FEA considera esse
produto bom para limpeza de sofás,

pisos e outros fins caseiros, mas po-
bre para fins culinários.

O autêntico – Gabriela Macedo
explica que o vinagre autêntico pro-
duzido a partir do vinho e de algu-
mas frutas mantém características
inerentes à matéria-prima, tais como
a presença de sais minerais, compos-
tos fenólicos e vários ácidos mono-
carboxílicos, além do acido acético,
tais como os ácidos tartárico, suc-
cínico, málico e láctico, todos eles
responsáveis pela acidez. “O sabor
e o aroma resultam da mistura das
substâncias que o constituem. Os
vinagres originários de frutas apre-
sentam uma gama ainda maior de
ácidos, ao passo que os vinagres pro-
duzidos a partir do álcool etílico só
contêm acido acético”, afirma.

Nesse ponto está uma das princi-
pais conclusões do trabalho: através
da caracterização dos ácidos carbo-
xílicos (identificação e proporção) e
de informações sobre a matéria-pri-
ma utilizada, é possível atestar com

empresas produtoras pulverizadas
pelo Brasil, muitas vezes sequer le-
galizadas. Tal situação leva à degra-
dação dos preços e desestimula os
fabricantes que desejariam produ-
zir um produto de qualidade. Como
agravantes existem a desinformação
do consumidor e a não valorização
desse condimento no país, por fal-
ta de tradição: “Na verdade, o con-
sumidor desinformado sempre pro-
cura o vinagre mais barato nas pra-
teleiras. É uma questão que só se
resolve com a ação dos órgãos gover-
namentais de fiscalização”, observa.

Kuroshu – O vinagre pode ser pro-
duzido a partir de uma série de ma-
térias-primas, como frutas (maça,
laranja, pêra, kiwi, melão, pêssego,
cereja, framboesa), bebidas alcoólicas
(vinho, uísque, cerveja), e cereais (mi-
lho, arroz). “O que nos motivou na
pesquisa foi a possibilidade de apro-
veitar a grande variedade de maté-
rias-primas no país para chegar a um
vinagre que trouxesse benefícios
para a saúde, a exemplo do ‘Kuro-
shu’ produzido a partir do arroz in-
tegral, muito utilizado no Japão e de
decantadas propriedades funcio-
nais”, acrescenta Gabriela Macedo.

Outra constatação é que a maioria
dos vinagres nacionais provém da
oxidação do álcool etílico a acido a-
cético realizada em dornas de aço ino-
xidável, e não de madeira – onde o
produto incorpora compostos poli-
fenólicos oriundos da Lignina. Como
a legislação prevê a substituição futura
das dornas de madeira pelas de aço,
por questões de saúde pública, as pes-
quisadoras passaram a estudar uma
forma de realizar a fermentação em
aparas de madeira, com sucesso. O
vinagre incorporou quantidade signi-
ficativa de polifenois e mostrou-se
eficiente como antioxidante e no se-
qüestro de radicais livres. “Trata-se de
uma solução tecnológica viável e no-
bre e de fácil execução. Foi outra con-
clusão importante a que chegamos”,
finaliza Márcia Bellini.

segurança se o vinagre tem a origem
declarada no rótulo. “Desenvolve-
mos um método e criamos um pro-
cesso que permite determinar como
foi obtido o vinagre de forma sim-
ples e barata. O trabalho também
permitiu concluir que os vinagres de
composição mais rica são os de maior
capacidade antioxidante e de seqües-
trar radicais livres. Se o vinagre tem
uma fonte nobre, como uva ou outras
frutas, e é obtido por um processo de
fermentação, certamente se constitui-
rá em alimento importante para a
saúde”, diz Gabriela Macedo.

As pesquisadoras da FEA enfa-
tizam que não existia até agora uma
metodologia rápida e barata para
atestar a qualidade e a origem do
produto, o que foi conseguido nas
análises que não demoram mais de
15 minutos. Em sua pesquisa, Már-
cia Bellini constatou que a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) não dispõe de métodos pa-
ra análises de controle do vinagre,
nem mantém fiscalização sobre as
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volume de chuvas em uma
determinada localidade po-
de ser intensificado ou redu-

zido conforme as características do
seu relevo. A constatação é de um
estudo desenvolvido pelo geógrafo
Daniel Henrique Candido, aluno de
pós-graduação do Instituto de Geo-
ciência (IG) da Unicamp. O pesqui-
sador tomou para análise uma porção
do Estado de São Paulo, que abriga a
Região Metropolitana de Campinas,
Piracicaba, Tietê, Rio Claro e Circui-

to das Águas. De a-
cordo com as investi-
gações, quanto me-
nor é a altitude da á-
rea, menor é o seu ín-
dice pluviométrico.
“O contrário tam-
bém é verdadeiro:
nas áreas onde o re-

levo é mais elevado, a quantidade de
chuvas é maior”, afirma.

Os dados revelados pela pesqui-
sa do geógrafo podem vir a se cons-
tituir em valiosa ferramenta de pla-
nejamento urbano e econômico para
a região analisada, conforme a ori-
entadora do trabalho, a professora
Luci Hidalgo Nunes. Ela lembra que
a área mede 21 mil quilômetros qua-
drados e abriga municípios densa-
mente povoados e de grande vigor
econômico nos segmentos da indús-
tria, turismo, agricultura e serviços.
“Ao tomarem conhecimento da di-
nâmica climática em suas cidades, os

gestores públicos podem se valer
positivamente dessas informações.
Ou seja, eles podem orientar o cres-
cimento urbano em direção a uma
área onde chove menos, evitando
assim alagamentos e inundações; ou
podem incentivar o plantio de deter-
minadas culturas que precisam de
muita água em pontos onde a plu-
viometria é mais intensa”, exem-
plifica.

De acordo com Daniel Candido, a
orografia demonstrou ser um ele-
mento importante na constituição
do clima da região analisada, visto
que exerce destacada influência so-
bre as precipitações. “Existe uma
coincidência entre as menores alti-
tudes e as menores pluviometrias.
No Vale do Rio Tietê, cuja altitude é
inferior a 450 metros, a quantidade
de chuvas é significativamente me-
nor do que na Serra da Mantiqueira,
onde a altitude é superior a 1.500
metros”, observa. O geógrafo expli-
ca que três mecanismos contribuem
para a ocorrência desse fenômeno.

Antes de numerá-los, porém, ele
faz questão de ressaltar que o rele-
vo não gera chuva. “Ele apenas a
atenua ou intensifica”, adverte. O
primeiro fator a colaborar para a
ocorrência das chamadas precipita-
ções orográficas é um mecanismo
denominado “autoconversão”. Este
ocorre quando parcela do ar encon-
tra um obstáculo, que pode ser uma
montanha, e sofre ascensão. Ao su-
bir, o ar esfria-se, condensa-se e for-
ma uma nuvem. Como a umidade
torna-se muito elevada, ocorre a pre-

que derrama uma leve precipitação
sobre a nuvem orográfica, localizada
logo abaixo. Esta, ao ser alimentada
pelas gotículas em suspensão, torna-
se mais intensa. O terceiro e último
fator é classificado de “convecção
disparada”, que ocorre quando par-
cela do ar entra em contato com o
lado mais iluminado pelo sol de u-
ma montanha. Como esta face está
aquecida, o ar também se aquece,
torna-se menos denso e se eleva. Ao
atingir maiores altitudes, ele se res-
fria e condensa a umidade que car-
regou durante o processo. Em segui-
da, forma nuvens do tipo cumulus
nimbus, que dão origem à chuva.
Conforme o autor da pesquisa, esses
mecanismos podem atuar em con-
junto ou de forma independente.

Postos – Para desenvolver o estu-
do, Daniel Candido valeu-se de da-
dos pluviométricos fornecidos por 89
postos de monitoramento mantidos
pelo Departamento de Águas e Ener-
gia Elétrica (DAEE) do Estado de São
Paulo, em uma série histórica de 30
anos. Inicialmente, ele usou as infor-
mações para fazer uma análise sazo-
nal da dinâmica climática, ou seja,
acompanhou o comportamento das
chuvas por estação do ano. Depois,
promoveu um exame geral. De acor-
do com o pesquisador, ao observar os
mapas gerados pela investigação é
possível constatar que o padrão de
distribuição das chuvas permanece
praticamente o mesmo ao longo do
ano, sendo que o que muda são os
montantes precipitados.

Estudo relaciona volume de chuvas com o relevo
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cipitação, normalmente do lado on-
de houve o “ataque” da massa de ar.
“Do outro lado da vertente, a plu-
viometria normalmente é inferior”,

acrescenta Daniel Candido.
O segundo mecanismo é conheci-

do como “nuvem semeadora”. Tra-
ta-se de uma nuvem pré-existente,
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