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1. RESUMO 

Nos últimos anos, tem se notado um aumento significativo no consumo de 

frutas frescas no Brasil, isto vem ocorrendo devido à busca da população por uma 

alimentação mais saudável e nutritiva, campanhas publicitárias estimulando este 

consumo, alta demanda de horários irregulares assim optando por alimentos mais 

práticos e acessíveis.  

O presente estudo teve como objetivo desenvolver uma bebida à base de 

fruta enriquecida com ferro quelato, avaliar a preferência e a aceitação sensorial por 

parte dos consumidores de suco de laranja. Para o desenvolvimento da bebida foi 

utilizado o suco de laranja pronto para beber da marca Sucos Spress® e o Ferro 

quelato para o enriquecimento da mesma, foi desenvolvidas quatro formulações com 

base na Ingestão Diária Recomendada (IDR) de Ferro para adultos (14 mg/dia) 

(OMS, 2004). O Ferro quelato foi adicionado ao suco de laranja em concentrações 

de 25%, 50%, 75% e 100% da IDR de ferro para cada 200 mL de suco. 

Primeiramente aplicamos um questionário para a caracterização dos 

julgadores, e seu preenchimento coube ao próprio participante em seguida foi 

disponibilizada uma ficha de anásile sensorial para o teste de ordenação. Para 

avaliar a aceitação sensorial da bebida a base de fruta esta sendo utilizada a 

metodologia adotada por Stone e Sidel (1993), uma ficha padrão estruturada de 

nove pontos já a intenção de compra do produto esta sendo avaliada utilizando uma 

escala estruturada de 7 pontos.  

Os resultados do teste de caracterização dos julgadores mostraram um 

público formado principalmente por mulheres jovens, sem nenhuma alergia 

alimentar, consumidoras de suco de laranja e com hábito de consumir suco de 

laranja diariamente. Já a preferência em ordem decrescente do teste de ordenação, 

mostrou que a formulação (C) com 75% de ferro quelato foi a mais preferida pelos 

julgadores, já a formulação (D) com 100% é a menos preferida, as formulações ( B) 

com 50% e (A) com 25% agradou parcialmente os julgadores.  

Não houve preferência significativa (p>0,05) entre as amostras de bebida à 

base de fruta enriquecida com ferro quelato apresentada aos julgadores. 

Conclui-se que houve uma percepção por parte dos julgadores em relação às 

diferentes concentrações de ferro quelato, porém estatisticamente não houve 

diferença em (p>0,05), decorrente disto esta sendo utilizadas as quatro formulações 

no teste de aceitação e intenção de compra.   



2.INTRODUÇÃO  

Com a correria do mundo moderno as pessoas acabam se alimentando o 

mais rápido possível, sempre preferindo alimentos de fácil preparo e acesso. 

Entretanto, a população está em busca de uma alimentação mais equilibrada e 

nutritiva, criando assim um desafio enorme para as industriais alimentícias. Sendo 

assim os produtos destinados a suprir algumas carências nutricionais cresce cada 

vez mais nas prateleiras dos supermercados (PELOSI, 2012).  

A fortificação de alimentos tem sido utilizada para corrigir as deficiências e 

assegurar que a ingestão de vitaminas e minerais atinja os níveis recomendados 

(PELOSI,2012).  

3.OBJETIVOS 

Desenvolver uma bebida à base de fruta enriquecida com ferro quelato, e 

avaliar se existe preferência significativa (p<0,05) entre as amostras com a adição 

de ferro quelato nas concentrações de 25 %,50%,75% e 100% pelos julgadores.  E 

avaliar a aceitação e a intenção de compra da bebida pelos julgadores.  

4.METODOLOGIA  

Anásile sensorial esta sendo realizada no laboratório de Técnica Dietética do 

curso de Nutrição da Universidade de Ribeirão Preto, SP. Os indivíduos aceitaram 

participar voluntariamente da pesquisa e concordaram em assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. No início dos testes, foi utilizado um questionário 

para caracterização dos julgadores, contendo questões relacionadas a dados sócio-

demográficos e hábito de consumo de suco de laranja .  

 A quantidade de amostras utilizadas na análise sensorial será de 50mL. As 

amostras serão codificadas com números aleatórios de três dígitos, ficando à 

disposição dos participantes um copo de água mineral para limpeza das papilas 

gustativas, biscoitos de água e sal para neutralização do sabor entre as amostras e 

um copo de 50mL contendo café torrado em grãos para neutralização do odor 

(STONE; SIDEL, 1993). Para avaliar a preferência dos consumidores entre as 

amostras de bebida à base de fruta enriquecida com ferro quelato, será utilizado o 

teste de ordenação, empregando uma ficha de avaliação específica para o teste.  

 Para avaliar a aceitação sensorial da bebida à base de fruta enriquecida com 

ferro, será empregada uma escala hedônica estruturada de nove pontos. A intenção 



de compra da bebida também será avaliada utilizando uma escala hedônica 

estruturada de sete pontos.  

5.DESENVOLVIMENTO 

A avaliação da preferência, aceitação e intenção de compra da bebida à base 

de fruta enriquecida com ferro quelato estão sendo realizadas por uma equipe de 

240 consumidores potenciais de suco de laranja para que se obtenham um resultado 

mais fidedigno. Os resultados do teste de ordenação serão analisados pelo método 

de Friedman (p < 0,05). Os resultados da análise sensorial de aceitação serão 

tabulados em planilhas do Excel e submetidos à Análise de Variância (ANOVA) e 

teste de Médias (Tukey).  

6.RESULTADOS PRELIMINARES  

Analisando os dados obtidos ate o momento pelo teste de ordenação 

verificou-se que a amostra foi constituída por 76,6 % de indivíduos do sexo feminino 

e 23,3% do sexo masculino, sendo 87,5% estudante e apenas 12,5% funcionários 

da Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP. Em relação à faixa etária 87,5% 

tinham entre 17 e 29 anos e apenas 2,5% mais de 50 anos. A maioria (95 %) dos 

julgadores relatou não ter alergia alimentar e apenas 5% relataram que são 

fumantes. O consumo de suco de laranja foi relatado por 100% dos julgadores, 

sendo que 55% relataram consumir diariamente, 34,1% semanalmente, 6,6% 

quinzenalmente e 4,1% mensalmente.  

Já a preferência em ordem decrescente foi verificada que a formulação (C) 

com 75% de ferro quelato foi a mais preferida pelos julgadores, já a formulação (D) 

com 100% de ferro quelato é a menos preferida, as formulações (B) com 50% e (A) 

com 25% de ferro quelato agradou parcialmente os julgadores. Não houve 

preferência significativa (p>0,05) entre as amostras de bebida à base de fruta 

enriquecida com ferro quelato apresentada aos julgadores. 

7.FONTES CONSULTADAS  

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. São 

Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. 1020 p. Capítulo VI – Análise Sensorial. 

PELOSI, M.S. Produção de massa de tomate enriquecido com fontes naturais 

de carotenoides importantes para a saúde humana. Instituto de Tecnologia, 

2012.  

 



 

 

 

 

 


