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RESUMO 

 

FERREIRA, Bruna Soares. Microencapsulamento de sulfato ferroso: 
aperfeiçoamento do processo de produção, caracterização e aplicação em uma 
preparação típica brasileira. 2014. 106 p. Dissertação (Mestrado em Nutrição 
Humana). Instituto de Nutrição Josué de Castro, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, RJ, 2014. 

 

 
A fortificação alimentar tem sido vista como uma abordagem prática e de melhor 
custo-benefício no controle da deficiência de ferro. É nessa perspectiva que a 
técnica de microencapsulamento de micronutrientes está se consolidando como 
alternativa promissora, já que, além de possibilitar o mascaramento de possíveis 
sabores indesejáveis do material encapsulado, também o protege contra agressões 
do meio externo, aumentando seu tempo de prateleira e viabilidade de consumo. 
Micropartículas de sulfato ferroso foram desenvolvidas em estudo anterior, porém, o 
longo processo de produção poderia torná-lo oneroso para fins de mercado. Assim, 
o objetivo deste trabalho foi aperfeiçoar a produção de micropartículas de sulfato 
ferroso por spray drying, utilizando proteína vegetal como matriz encapsulante, 
assim como caracterizá-la e avaliá-la sensorialmente. Além do aperfeiçoamento do 
processo de produção, com substituições de duas etapas pela apertização, as 
micropartículas foram avaliadas quanto ao rendimento, morfologia, distribuição do 
tamanho, interação do núcleo com a matriz encapsulante, composição centesimal, 
quantificação de ferro por fluorescência de raios-x e absorção atômica, além da 
análise microbiológica, na qual foram investigados bolores e leveduras, bactérias 
heterotróficas mesófilas, coliformes fecais e totais, assim como Salmonella sp., 
Bacillus cereus e Staphylococcus aureus. As micropartículas também foram 
analisadas sensorialmente por 113 provadores não treinados, por meio dos de 
comparação múltipla, de aceitabilidade para os atributos cor, consistência, sabor e 
aspecto global e o de percepção para sabores amargo e metálico, utilizando como 
veículo o feijão preto cozido com diferentes concentrações de ferro (1, 3 e 6% da 
IDR de adultos). Para todos os testes foram utilizadas escalas estruturadas de 9 
pontos. As amostras foram oferecidas em blocos completos, balanceados 
casualizados. Os dados obtidos na análise química foram tratados com estatística 
descritiva, e os obtidos na análise sensorial foram tratados estatisticamente pela 
análise de variância ANOVA one-way. As médias do teste discriminativo foram 
submetidas ao teste de médias de Dunnet, e as do teste de aceitabilidade e 
percepção foram avaliadas por meio teste de Tukey, ambos ao nível de 5% de 
significância (p < 0,05). A adaptação do processo de produção foi bem sucedida e 
gerou micropartículas com rendimento e morfologia semelhantes ao processo 
anterior. A análise da distribuição do tamanho mostrou que as micropartículas 
apresentam distribuição mediana (d(0,5)) igual a 11,45 µm, e a análise em FT-IR 
mostrou não haver mudança química resultante da interação entre as moléculas do 
material de parede com o ferro durante o processo de secagem. A composição 
centesimal encontrada foi de 5,15% de umidade, 8,77% de resíduo mineral fixo, 
67,51% de proteína, 1,91% de lipídio e 16,67% de carboidrato. Foram encontrados 
1,3% de ferro nas micropartículas, representando uma retenção de 66% do material 
ativo. Os resultados da análise microbiológica mostraram que o processo foi 
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eficiente para obter micropartículas com adequado padrão microbiológico. As 
amostras com as menores concentrações de ferro (A e B) receberam as melhores 
avaliações para todos os aspectos. O sabor metálico foi levemente mais percebido 
que o sabor amargo em todas as amostras. A fortificação de feijão preto cozido com 
micropartículas de ferro é viável e pode ser um adjuvante no controle da deficiência 
de ferro. 
 
 
Palavras-chave: Microencapsulamento, spray drying, concentrado proteico de 
ervilha, sulfato ferroso, fortificação, Phaseolus vulgaris, análise sensorial.  
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ABSTRACT 

 

FERREIRA, Bruna Soares. Microencapsulation of ferrous sulfate: improvement 
of the production process, characterization and application in a typical 
Brazilian preparation. 2014. 106 p. Dissertation (Master in Human Nutrition), 
Instituto de Nutrição Josué de Castro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, 
2014. 
 

 

Food fortification has been seen as a practical and best value approach in the 
medium and long term, to control iron deficiency in Brazil and Worldwide. And it is in 
this perspective that the technique of microencapsulation of micronutrients is 
consolidating as a promising alternative, since, in addition to promoting the possible 
masking undesirable flavors from the encapsulated material, this core also protects 
against attacks from outside, increasing their time viability and shelf consumption. 
Microparticles of iron sulfate have been developed in a previous study, however, the 
time consuming process of production could make it costly for marketing purposes. 
The objective of this work was to improve the production of ferrous sulfate 
microparticles by spray drying, using vegetable protein as the encapsulating matrix 
as well as to characterize it and evaluate it sensorially. Besides the improvement of 
the production process, with substitutions of two steps by appertization, the 
micropaticles were evaluated for yield, morphology, size distribution, the core 
interaction with the encapsulating matrix, chemical composition, content of iron by X-
ray fluorescence and atomic absorption, in addition to microbiological analysis, in 
which yeasts and molds, mesophilic heterotrophic bacteria, fecal coliforms, 
Salmonella Bacillus cereus and Staphylococcus aureus were investigated. The 
microparticles were also analyzed sensorially by 113 untrained panelists using a 
typical Brazilian preparation (cooked black beans) as a vehicle. The multiple 
comparison test, using a control sample without the addition of microparticles, the 
test of acceptability for the attributes color, texture, taste and overall appearance, 
having also been calculated the Acceptability Index and perception test for bitter and 
metallic flavors were performed with different concentrations of iron (1, 3 to 6% of 
RDI for adults). For all tests structured 9-point scales were used. The samples were 
provided in full, balanced randomized blocks. The data obtained by chemical analysis 
were treated with descriptive statistics. The data obtained in the sensory analysis 
were statistically analyzed by ANOVA one-way. The averages of the discriminatory 
test were subjected to medium Dunnet test, and the test of acceptability and 
perception were evaluated by Tukey test, both at the 5% level of significance (p < 
0.05). The adaptation of the production process was successful and generated 
microparticles yield (28%) and morphology (spherical with invaginations and 
agglomerations) similar to the previous process. The size distribution analysis 
showed that the microparticles have a median distribution (D (0.5)) equal to 11.45 µm 
and FT-IR analysis showed no chemical change resulting from the chemical 
interaction of molecules of the wall material and iron during the drying process. The 
chemical composition was found to be 5.15% of moisture, 8.77% of fixed mineral 
residue, 67.51% of protein, 1.91% of lipid and 16.67% of carbohydrate. 1.3% of iron 
were found in the microparticle, representing a retention of 66% of the active 
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material. The results of microbiological analysis showed that the process was 
efficient for microparticles with appropriate microbiological standard. The samples 
with the lowest concentrations of iron (A and B) were the best ratings for all respects, 
but the sample with the greater amount of iron (C), in the acceptability test, was 
evaluated with average of notes up to 6 almost all attributes except flavor, being 
evaluated in this regard with the average 5, equivalent to "not liked nor disliked". The 
metallic taste was sensed slightly more than the bitter taste in all samples. Still, the 
fortification of cooked black beans with microparticles of iron is feasible and may be 
an adjunct in the management of iron deficiency, but there is a need of studies on the 
bioavailability of iron in the microparticles. 
 

Keywords: Microencapsulation, spray drying, pea protein concentrate, ferrous 
sulfate, fortification, Phaseolus vulgaris, sensory analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A Deficiência de Ferro (DF), cuja manifestação mais conhecida e mais 

preocupante é a Anemia por Deficiência de Ferro (ADF), é a desordem nutricional 

mais comum no mundo e, embora seja um assunto minuciosamente tratado pela 

literatura científica, continua sendo um grande desafio. No Brasil, a ADF é o 

problema nutricional de maior amplitude, atingindo todas as classes de renda 

(Jordão, Bernardi e Barros Filho, 2009). A Pesquisa Nacional de Demografia e 

Saúde da Criança e da Mulher estimou que a prevalência de anemia em pré-

escolares, que juntamente com gestantes e lactentes é um dos grupos mais 

afetados, é de 20,9% (Lynch, 2005; MS, 2008). Este grave problema de Saúde 

Pública pode prejudicar o desenvolvimento mental e psicomotor, causar aumento da 

morbimortalidade materna e infantil, além da queda no desempenho do indivíduo no 

trabalho e redução da resistência às infecções (Jordão, Bernardi e Barros Filho, 

2009). 

As causas da DF e, em última instância, da ADF, caracterizada pela diminuição 

ou ausência das reservas de ferro, baixa concentração férrica no soro, diminuição na 

concentração de hemoglobina e redução do hematócrito, podem ser a inadequada 

ingestão e/ou absorção de ferro, o aumento da perda de ferro por hemorragias ou 

pela menstruação, e defeito na liberação deste mineral de suas reservas para o 

plasma (Osório, 2002; WHO, 2008). Em uma dieta normal, o ferro pode ser obtido 

sob a forma de ferro inorgânico, ou não heme, presente em tecidos vegetais e 

animais, e como ferro heme, proveniente da hemoglobina e mioglobina de alimentos 

de origem animal, sua forma mais biodisponível (Gallagher, 2010). 

As principais estratégias usadas no Brasil para combater esta deficiência são a 

orientação alimentar e nutricional, a fortificação de farinhas de milho e trigo e a 

suplementação medicamentosa, base do Programa Nacional de Suplementação de 

Ferro (PNSF) e o recente programa NutriSUS, estratégia de fortificação da 

alimentação infantil com micronutrientes em pó (MS e ME, 2014). No entanto, 

grande parte dessas estratégias possuem limitações como a deficiente cobertura 

territorial desses programas, sobretudo com relação ao PNSF, a dificuldade e o alto 

custo de transporte e logística dos medicamentos, somados ao sabor e efeitos 

desagradáveis desses suplementos, tais quais desconforto abdominal e 
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escurecimento de fezes e dentes, que levam à baixa adesão desses programas (MS, 

2011). 

A fortificação alimentar tem sido vista como uma abordagem prática e de 

melhor custo-benefício a médio e longo prazos. Existem, pelo menos, cinco formas 

de fortificação alimentar, dentre estas, a biofortificação, que consiste no 

melhoramento de alimentos por meio da manipulação genética de sementes (Pfeiffer 

e Mcclafferty, 2007). Há também a fortificação universal ou em massa, que é a 

adição de micronutrientes aos alimentos consumidos pela maioria da população, 

sendo regulada pelos governos; a fortificação em mercado aberto, por iniciativa da 

indústria de alimentos em fortificar seus produtos com objetivo de aumentar seus 

lucros; a fortificação focalizada ou direcionada, que consiste na fortificação de 

alimentos consumidos por grupos de alto risco; e a fortificação domiciliar, que se 

caracteriza pela adição de suplementos às refeições geralmente sob a forma de 

partículas sólidas, comumente adicionadas sobre as preparações (Lynch, 2005; 

WHO, 2006). Esta última tem ganhado notoriedade pela aceitação e facilidade de 

administração (Zlotkin et al., 2005). 

Tais partículas sólidas para fortificação caseira podem ser constituídas de 

nutrientes microencapsulados, visando maior estabilidade e biodisponibilidade, 

assim como melhor aceitação pelo público alvo devido ao potencial de 

mascaramento de sabores indesejados. Os processos de microencapsulamento 

produzem pequenas partículas revestidas por um material polimérico, denominado 

matriz, contendo um material ativo, denominado núcleo (Gouin, 2004).  

O uso de proteína de leguminosa para encapsular materiais tem surgido como 

alternativa biocompatível e de melhor potencial nutricional em relação à gordura 

hidrogenada, além do baixo custo, ganhando crescente atenção em relação ao seu 

uso como agente tecnológico no desenvolvimento de alimentos (Pedrosa et al., 

2000; Pereira et al., 2009). O spray drying é um dos métodos mais utilizados no 

microencapsulamento, devido à disponibilidade do equipamento, baixo custo de 

processamento, possibilidade de utilização de uma ampla variedade de materiais e 

boa estabilidade do produto final (Favaro-Trindade et al., 2010). 

A técnica de microencapsulamento, ao proteger o ferro e outros 

micronutrientes, pode mascarar o sabor, reduzir a reatividade com outros 

componentes dos alimentos e pode, ainda, controlar sua liberação em áreas 

específicas do trato digestório, levando à melhor absorção do nutriente (Bittencourt 
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et al., 2013). Sendo assim, o uso do ferro microencapsulado em concentrado 

proteico de ervilha (CPE) na fortificação caseira pode ter como vantagens a redução 

do sabor metálico característico do ferro e a manutenção da cultura alimentar do 

público alvo, contribuindo para a maior adesão ao tratamento nutricional, além do 

provável menor custo com transporte e armazenamento quando comparado ao 

xarope fornecido pelo PNSF.  

Uma das premissas para que um alimento seja considerado um bom veículo 

para a fortificação é seu consumo constante, porém, sem oferecer riscos à saúde do 

consumidor. Sendo assim, elegeu-se o feijão preto (Phaseolus vulgaris, L) simples 

para a fortificação com as micropartículas de ferro e análise sensorial, pois este, 

juntamente com o arroz (Oryza sativa L.) é a base da cultura alimentar tradicional em 

várias regiões do Brasil, cumprindo os requisitos para seleção de alimentos a serem 

fortificados, tais como fácil acesso, viabilidade econômica e segurança com relação 

ao risco de ingestão excessiva (Raunhardt e Bowley, 1996).  

Dessa forma, levando em consideração que: 

(1) a deficiência de ferro é um grave problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo;  

(2) a fortificação caseira constitui-se importante estratégia de prevenção e 

tratamento da deficiência de ferro;  

(3) o uso de matrizes encapsulantes de origem vegetal apresentam menor 

custo e maior sustentabilidade na sua produção em relação a outros tipos de 

matrizes, e;  

(4) o microencapsulamento do sulfato ferroso pode mascarar seu sabor 

metálico característico, a formulação e caracterização de micropartículas de sulfato 

ferroso em CPE, assim como a avaliação do perfil sensorial e aceitação de uma 

preparação fortificada com as mesmas, podem constituir-se importantes ferramentas 

no controle da deficiência de ferro. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 DEFICIÊNCIA DE FERRO E ANEMIA 

 

O ferro é um micronutriente essencial, pois está presente em quantidades 

mínimas no organismo, o que se relaciona, do ponto de vista bioquímico, não 

apenas à necessidade de sua captação do meio externo, fundamentalmente, por 

meio da alimentação, mas também ao grande número de proteínas nos sistemas 

biológicos, os quais dependem do ferro para exercerem suas funções, que são 

essenciais para o crescimento, desenvolvimento e saúde do indivíduo. O ser 

humano adulto possui duas principais reservas de ferro: (1) o ferro funcional na 

hemoglobina, enzimas e mioglobina e (2) o ferro armazenado na hemossiderina, 

ferritina e transferrina.  

A atuação desse micronutriente no organismo é bastante ampla e vital, como 

reações de transferência de elétrons, regulação gênica, ligação e transporte de 

oxigênio, transporte de metais bivalentes, produção de hemoglobina, regulação de 

processos de crescimento e diferenciação celular, assim como funções nos sistemas 

imunológico, hormonal e neural. No entanto, seu excesso é nocivo, pois o ferro livre, 

ao reagir com o oxigênio, favorece a síntese de espécies reativas de oxigênio, como 

radicais hidroxil e ânions, que lesam membranas, estruturas celulares e o DNA 

(Beard, 2001; Grotto, 2010; Bittencourt, 2011). 

A ingestão dietética de referência (DRI) de ferro, segundo a Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 2001), varia de 0,27 mg/dia (Ingestão Adequada - AI - 

para bebês de zero a seis meses)  a 27 mg/dia (Ingestão dietética recomendada - 

RDA – para gestantes), conforme sexo, idade e estado fisiológico, sendo de 8 

mg/dia e 18 mg/dia para homens e mulheres adultos (19 a 50 anos), 

respectivamente. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, baseada nas 

recomendações da OMS e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação 

e a Agricultura, estabeleceu o Regulamento Técnico sobre a Ingestão Diária 

Recomendada (IDR) de Proteína, Vitaminas e Minerais (ANVISA, 2005). De acordo 

com esta resolução, IDR é “a quantidade de proteína, vitaminas e minerais que deve 

ser consumida diariamente para atender às necessidades nutricionais da maior parte 
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dos indivíduos e grupos de pessoas de uma população sadia”, estabelecendo, para 

adultos, a ingestão diária de 14 mg. 

Embora o consumo médio diário de ferro seja de 13 a 18 mg, apenas cerca de 

1 a 2 mg são absorvidos no epitélio intestinal, sendo parte deste obtido também por 

meio do reaproveitamento de hemácias senescentes (Grotto, 2010), absorção esta 

regulada de acordo com a necessidade do organismo. Ele existe na alimentação em 

duas formas químicas: ferro heme (10%), forma melhor absorvida pelo organismo e 

proveniente da quebra da hemoglobina e mioglobina presente nas carnes e em 

menor quantidade em ovos e laticínios, e ferro inorgânico ou não heme (90%), 

encontrado principalmente em alguns alimentos de origem vegetal (Gallagher, 2010).  

Sendo a restrição do ferro, tanto quantitativa como qualitativamente, uma das 

grandes causas da DF, as práticas alimentares são de suma importância na 

prevenção desta. Sabe-se o ferro heme, proveniente majoritariamente das carnes, 

não depende de fatores externos para a sua absorção. Porém, a absorção da forma 

não heme, mais abundante na alimentação e menos biodisponível, sofre a influência 

de diversos fatores dietéticos, que podem tanto inibir sua absorção (fitatos, tatinos, 

cálcio e fosfato), quanto estimulá-la (carnes, ácido ascórbico e vitamina A) (Bortolini, 

2008). Também é referido na literatura científica que a presença de agentes 

solubilizantes, como açúcares, também são capazes de aumentar a absorção deste 

mineral (Grotto, 2010). Há que se ressaltar, entretanto, que, embora a alimentação 

seja capaz de prevenir a DF, sua ação na recuperação desta é demasiadamente 

demorada (Bortolini, 2008).  

Com relação ao metabolismo do ferro não heme (ferro inorgânico), após sua 

conversão da forma férrica (Fe+++) para a forma ferrosa (Fe++) pela redutase 

citocromo b duodenal (Dcytb), este atravessa a membrana apical da célula intestinal, 

principalmente na região superior do duodeno, através da permease transmembrana 

transportadora de metal divalente 1 (DMT1) e dentro do enterócito o ferro poderá ter 

dois destinos, dependendo da sua homeostase. Quando a demanda de ferro é 

reduzida, ele será estocado pela ferritina e, quando não utilizado, será eliminado por 

meio da descamação do epitélio. Em caso de requerimento de ferro, este tanto pode 

ser mobilizado de suas reservas, quanto pode ser internalizado no enterócito e 

diretamente transportado em direção à membrana basolateral, com auxílio da 

mobiliferrina (Zhang et al., 2000), atravessando-a através da proteína 

transmembrana ferroportina, para então alcançar a circulação, onde é novamente 
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convertido em Fe+++ pela hefaestina ou pela ceruloplasmina, oxidases cobre-

dependentes, e transportado pela transferrina no plasma para ser utilizado 

(Anderson, Frazer e Mclaren, 2009; Grotto, 2010; Bittencourt, 2011), conforme 

apresentado na figura 1. 

Já para o ferro na forma heme, sua absorção intestinal nos enterócitos, 

equivalente a 1/3 do total de ferro absorvido, ocorre da seguinte forma: o 

grupamento heme, que contém íon ferro em seu anel porfirínico (ou tetrapirrólico), 

presente principalmente na hemoglobina e mioglobina, atravessa intacto o epitélio 

duodenal através de um transportador de heme, o HCP1, proteína que também 

parece ser importante na absorção do folato (Shayeghi et al., 2005; Grotto, 2010; 

Bittencourt, 2011). O ferro é, então, liberado da protoporfirina pela hemeoxigenase 

na forma de íon ferroso (Fe++) para, a partir daí, seguir o mesmo fluxo do ferro não 

heme (Grotto, 2010). 

De um modo simplificado, a absorção intestinal das duas principais formas de 

ferro ocorre das seguintes maneiras (Figura 1): 
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Figura 1: Esquema simplificado de absorção intestinal do ferro alimentar (heme e 
não heme) de mamíferos, com seus estados de oxidação e mediadores envolvidos 
nos processos. 
Legenda: Fe

+3
 - ferro férrico; Fe

+2
 - ferro ferroso; Dcytb - Redutase citocromo b duodenal; DMT1 - 

Permease transmembrana transportadora de metal divalente 1; HCP1 - Proteína carreadora de heme 
1;  

 

A regulação do equilíbrio do ferro no organismo é realizada essencialmente 

pelas vias de absorção, utilização e estoque, ao contrário de grande parte dos 

minerais, cujo principal mecanismo regulatório é a excreção. Esse controle é 

realizado com auxílio da hepcidina, um hormônio peptídio circulante fundamental na 

homeostase desse micronutriente (Figura 1). Quando os níveis de ferro aumentam, 

há um estímulo para que o fígado sintetize hepcidina que, ao interagir com a 

ferroportina presente nos enterócitos e macrófagos, inibe a absorção intestinal do 

ferro e a liberação do ferro dos macrófagos, impedindo assim a sua reciclagem. Ou 

seja, a hepcidina é um regulador negativo da homeostase do ferro (Grotto, 2010). 

Quando há aumento do requerimento de ferro, como no caso de estados 

fisiológicos específicos (crescimento e gestação, por exemplo), ou quando na sua 

deficiência, seja por ingestão insuficiente, perdas fisiológicas (menstruação) ou não 



26 

 

 

fisiológicas (hemorragias, parasitas), começa a haver depleção das suas reservas 

corpóreas, caracterizando o primeiro estágio da DF, identificado apenas pela 

concentração sérica de ferritina (FS). A FS é um parâmetro usado para avaliar as 

reservas corporais de ferro. É uma medida bastante útil por apresentar forte 

correlação com o ferro em depósitos nos tecidos (fígado e baço). Concentrações 

reduzidas da FS são forte indicador de depleção de ferro, enquanto que valores 

elevados podem ser observados em infecções, neoplasias, doenças hepáticas, 

leucemias, ingestão alcoólica e hipertireoidismo (Beard, Dawson e Piñero, 1996). 

Após esse primeiro estágio, há diminuição da saturação da transferrina, com 

consequente comprometimento da formação de células sanguíneas que, com o 

aumento da severidade, dá origem à ADF, o estágio mais avançado da DF (Cook, 

1999). 

As implicações que a DF e a ADF podem trazer, sobretudo em crianças na 

idade pré-escolar nas quais as conseqüências dessa carência podem ser 

permanentes, são onerosas não somente para o indivíduo (comprometimento do 

desenvolvimento físico e cognitivo, menor resistência a infecções e maior de risco de 

mortalidade) como também para o desenvolvimento do país (diminuição da 

produtividade física e intelectual e aumento dos gastos com saúde). Há uma 

consciência crescente de que a ADF é um dos muitos fatores que impedem a 

prosperidade socioeconômica dos países em desenvolvimento (Lokeshwar et al., 

2011). 

A DF, por longas décadas, continua sendo o mais comum e difundido distúrbio 

nutricional no mundo. Dados da OMS (WHO, 2008) indicam que a alta prevalência 

de anemia é uma realidade em quase todas as regiões do planeta, classificando-a 

como “leve” quando atinge entre 5,0 a 19,9% da população, “moderada” entre 20,0% 

e 39,9%, e “grave” ou “severa” quando a prevalência supera os 40,0% (WHO, 2001), 

conforme pode ser observado na figura 2, a seguir: 
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Figura 2: Anemia como problema de saúde pública mundial, por país. a) Prevalência 
em gestantes; b) Prevalência em pré-escolares; c) prevalência em mulheres não 
grávidas. Fonte: WHO, 2008. 
 

No Brasil, a anemia também é um grave problema de saúde pública que, 

diferentemente da desnutrição e da Hipovitaminose A, apresenta comportamento 

ascendente (Batista Filho e Rissin, 2003). Ao contrário de outras doenças carenciais, 

a) 

b) 

c) 

Legenda: 
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esta não se restringe apenas às populações de baixa renda, sendo encontrada em 

qualquer faixa etária e em várias regiões do país (Rodrigues et al., 2011). 

Apesar de a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 

Mulher do Ministério da Saúde (MS, 2008) estimar que a prevalência de anemia em 

pré-escolares, um dos grupos mais afetados, é de 20,9%, Jordão e colaboradores 

(2009) encontraram prevalência mediana de 53% para esta mesma faixa etária, 

dados estes que concordam com os encontrados pela OMS (WHO, 2008). Batista 

Filho et al. (2008) encontraram prevalência de 19,3 a 82% desta carência em 

crianças de diferentes estados brasileiros. 

Os esforços do governo brasileiro para minorar a ADF apoiam-se basicamente 

no Programa Nacional de Suplementação de Ferro, que consiste na suplementação 

medicamentosa de sulfato ferroso para todas as crianças de seis a 18 meses de 

idade, gestantes a partir da 20ª semana e mulheres até o 3º mês pós-parto, com 

distribuição gratuita nas redes de saúde ligadas ao SUS (MS, 2005b), e na 

fortificação compulsória de farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico (MS, 

2009). No entanto, a necessidade de uso prolongado, dificuldade de acesso ao 

medicamento, distribuição inadequada pela rede de saúde, sabor metálico e pouco 

agradável, possibilidade de efeitos colaterais, como escurecimento dos dentes, fezes 

e varias alterações gastrointestinais, como diarreias, vômitos e náuseas, levam ao 

abandono do tratamento, restringindo a efetividade dessa forma de prevenção.  

Recentemente, o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da 

Educação e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, lançou a 

estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes na forma de pó, 

o NutriSUS. Porém, além de ainda não haver dados com relação à efetividade e 

aceitação desse novo material, ele é voltado apenas para crianças assistidas pelas 

creches públicas de algumas regiões do país (MS e ME, 2014). 

A exposição desses fatos, somada a persistente alta prevalência de ADF, 

mostra que há uma lacuna a ser preenchida no combate a esta deficiência. 
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2.2 FORTIFICAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

A maneira natural e preferível de prevenir a deficiência de ferro é via 

alimentação, principalmente pelo consumo de alimentos ricos em ferro; no entanto, 

quando isso não é possível, a fortificação alimentar representa uma opção efetiva. 

A fortificação de alimentos com nutriente é uma prática já bem aceita e tem 

como objetivo melhorar o valor nutricional de alimentos e prevenir ou corrigir uma ou 

mais deficiências nutricionais. Essa técnica tem sido empregada pelas indústrias de 

alimentos desde a segunda metade do século XX (Reilly, 1996). O processo de 

fortificação/enriquecimento, ou simplesmente de adição, é aquele em que se 

acrescenta ao alimento, de acordo com legislação vigente, um ou mais nutrientes, 

contidos ou não naturalmente neste alimento, a fim de reforçar seu valor nutritivo, 

inclusive perdas no processamento, e prevenir ou corrigir alguma deficiência em um 

ou mais nutrientes na alimentação da população em geral ou de seus grupos de 

risco (Vellozo e Fisberg, 2010).  

Por meio da fortificação de alimentos objetiva-se prover os indivíduos de 

suprimento significativo do nutriente via consumo regular do veículo alimentar, o que 

geralmente situa-se da faixa de 30 a 50% das necessidades diárias. Porém, esse 

suprimento deve levar em consideração as variações no consumo do alimento, de 

modo a assegurar que este consumo não traga risco de ingestão excessiva, por 

exemplo (Mannar e Sankar, 2004). Outros critérios importantes na escolha dos 

alimentos a serem fortificados são: consumo por toda a população-alvo, não 

ocorrência de alterações significativas nas características sensoriais do alimento e 

viabilidade econômica, entre outros (Raunhardt e Bowley, 1996). 

A Portaria nº 30, de 13 de Janeiro de 1998 (ANVISA, 1998), que regula 

alimentos adicionados de nutrientes essenciais, diz que para serem considerados 

Alimentos Simplesmente Adicionados de Nutrientes, cada 100 ml de alimentos 

líquidos pronto para consumo devem conter no máximo 7,5% da IDR de referência, 

e cada 100g de alimentos sólidos prontos para consumo devem conter no máximo 

15% da IDR. Já para ser considerado Alimento Enriquecido ou Fortificado, cada 100 

ml de alimentos líquidos e cada 100g de alimentos sólidos prontos para consumo 

devem fornecer, respectivamente, o mínimo de 15 e 30% da IDR de referência. 

Há grande número de publicações científicas com múltiplas abordagens de 

fortificação. Como já citado anteriormente, a OMS reconhece apenas quatro delas, 
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entre elas a fortificação domiciliar, ou fortificação caseira. Esse tipo de fortificação 

vem apresentando várias vantagens como estratégia de aumento do consumo de 

nutrientes pela ingestão dos alimentos. Há, pelo menos, três principais tipos de 

fortificação caseira: em pó, tabletes, e a base de gordura (Nutributter). O exemplo 

mais encontrado na literatura sobre fortificação na forma de pó são os Sprinkles, que 

consistem em sachês com doses individuais de micronutrientes que devem ser 

adicionados aos alimentos antes de seu consumo (Arcanjo, Amancio e Braga, 2009). 

Esta estratégia pode ser aplicada a grupos de risco ou estendida para toda a 

população, por meio da adição do nutriente a um alimento veículo normalmente 

consumido por tais indivíduos, tendo como uma de suas vantagens a não introdução 

de novo comportamento alimentar (Salgueiro et al., 2002). 

Devido a preocupante prevalência de ADF, um grupo de consultores do Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) determinou, em 1996, que o 

tratamento e a prevenção desta carência fossem prioridade, uma vez que a 

suplementação medicamentosa não estava respondendo efetivamente ao problema. 

Foi então proposto o desafio para o desenvolvimento de um novo método que 

suprisse tal demanda de ferro, tendo como premissas principais o fato de que, em 

países onde a prevalência de ADF era baixa, alguns alimentos comercializados eram 

enriquecidos com nutrientes essenciais, e que se a adição de micronutrientes não 

produzisse mudanças significativas nas propriedades sensoriais do alimento, a 

adesão seria maior (Schauer e Zlotkin, 2003). 

Em maio de 1999, diversos setores da sociedade brasileira firmaram o 

Compromisso Social para a redução da ADF. Foi proposta a adição de ferro em 

farinhas de trigo e milho, por estes serem produtos de elevado consumo pela 

população e de baixo custo. Em 2000, essa proposta foi consolidada pela Resolução 

nº 15, de 21 de fevereiro (ANVISA, 2000), e em 18 de dezembro de 2002 foi 

aprovado o Regulamento Técnico que tornou obrigatória a fortificação dessas 

farinhas com ferro e ácido fólico (ANVISA, 2002). A medida estabelece que cada 100 

g do produto devem conter 30% da IDR de ferro e 37% da de ácido fólico para 

adultos. Outra ação voltada para a problemática foi a instituição da Comissão 

Interinstitucional para Implementação, Acompanhamento e Monitoramento das 

Ações de Fortificação de Farinhas de Trigo, de Milho e de seus Subprodutos (MS, 

2009). 
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No segundo semestre do corrente ano, o Brasil dará início a uma nova 

estratégia de fortificação denominada NutriSUS, que consiste na adição de sachê 

com uma mistura de vitaminas e minerais, inclusive ferro, na forma particulada (pó) 

em uma das refeições diárias oferecidas às crianças atendidas por creches públicas, 

visando prevenir e controlar diversas deficiências nutricionais. Inicialmente a 

estratégia será implantada apenas em creches participantes do Programa Saúde na 

Escola de áreas prioritárias do território nacional, com foco em todas as crianças de 

6 a 48 meses (MS e ME, 2014). 

Apesar de parecer uma estratégia interessante, pouco ou nada se pode dizer a 

respeito de sua aceitação, que interfere diretamente na adesão a esse novo 

programa, pois não foram encontrados registros de testes-piloto. Também não foram 

encontrados na literatura, até o momento, registros sobre a forma de preparo deste 

novo produto, assim, não se sabe, portanto, se tratam-se de ingredientes 

microencapsulados. No quadro 1 pode-se observar a composição do sachê de 

micronutrientes NutriSUS. 
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Quadro 1: Composição dos sachês do programa NutriSUS.(RedeNutri, 2014) 

Composição Dose 

Vitamina A RE  

Vitamina D 

Vitamina E TE 

Vitamina C 

Vitamina B1 

Vitamina B2 

Vitamina B6 

Vitamina B12 

Niacina 

Ácido Fólico 

Ferro 

Zinco 

Cobre 

Selênio 

Iodo 

400 µg 

5 µg 

5 mg 

30 mg 

0,5 mg 

0,5 mg 

0,5 mg 

0,9 µg 

6 mg 

150 µg 

10 mg 

4,1 mg 

0,56 mg 

17 µg 

90 µg 

 

 

Alguns aspectos importantes devem ser levados em consideração em relação 

à fonte de ferro a ser escolhida quando na fortificação de alimentos, como a 

biodisponibilidade desse material, sua solubilidade, sabor, cor, estabilidade, 

higroscopicidade e a oxidação. A baixa biodisponibilidade do ferro inorgânico torna 

necessária a utilização de altas doses, podendo gerar efeitos prejudiciais à saúde, 

porém, esta é a forma mais utilizada em suplementos devido ao seu baixo custo. O 

efeito catalítico do ferro sobre a oxidação lipídica, somado à maior susceptibilidade 

de oxidação do próprio ferro devido ao tempo de armazenamento, interação com a 

matriz alimentar e condições de processamento, são entraves na fortificação 
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industrial de alimentos, o que reforça a importância da fortificação caseira, na qual 

esses prejuízos são minimizados, tendo em vista que o ferro, na forma de pó, por 

exemplo, é adicionado no momento do consumo do alimento (Martıńez-Navarrete et 

al., 2002). 

Dewey, Yang e Boy (2009), em uma meta-análise sobre fortificação caseira, 

verificaram que ensaios clínicos que utilizavam Sprinkles como forma de fortificação 

domiciliar domonstraram menores efeitos colaterais e menor rejeição por parte das 

crianças suplementadas, em relação às gotas de sulfato ferroso. Dewey, em 2007, 

avaliando, em uma revisão de literatura, o consumo de ferro por meio da 

alimentação complementar, reconheceu a fortificação domiciliar e, principalmente, 

em forma de partículas sólidas adicionadas aos alimentos, como meio bastante 

efetivo no combate à anemia. Ao avaliar doses diárias administradas por meio 

dessas formulações, o mesmo autor encontrou que doses diárias de 10 a 12,5mg de 

ferro foram as mais adequadas.  

Dos compostos à base de ferro utilizados na fortificação, o sulfato ferroso tem 

se mostrado ser o melhor absorvido no trato gastrointestinal, e de baixo custo. 

Embora seja o mais utilizado, o sulfato ferroso e outros compostos de 

biodisponibilidade relativamente elevada costuma provocar alterações sensoriais 

importantes, enquanto que os compostos a base de ferro menos desagradáveis ao 

paladar são pouco absorvidos (Souto, Brasil e Taddei, 2008). Tal dificuldade pode 

ser minorada com o uso da técnica de microencapsulamento que confere proteção 

ao nutriente e ao alimento ao qual será adicionado, podendo tanto reduzir a 

interação entre o sulfato ferroso e a matriz alimentar, como minimizar o sabor 

indesejável daquele (Bittencourt, 2011). 

 

2.3 MICROENCAPSULAMENTO, SPRAY DRYING E USO DE PROTEÍNAS DE 

RESERVA DE LEGUMINOSAS COMO MATRIZ ENCAPSULANTE 

 

O princípio de encapsulamento é bastante antigo e reproduz situações 

encontradas na natureza, tendo a célula como um dos principais exemplos. Com o 

desenvolvimento de métodos de encapsulamento, cientistas e engenheiros 

procuram obter estruturas inovadoras com intuito de isolar, proteger e, em alguns 

casos, potencializar funções de ingredientes ativos (Poncelet, 2006).  
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Os processos de microencapsulamento produzem pequenas partículas ou 

gotículas recobertas por um material de revestimento, proporcionando diversas 

propriedades úteis, como proteção de substâncias ativas e/ou sensíveis (aromas, 

vitaminas, minerais, fármacos, etc.) e sua liberação controlada em locais e tempos 

específicos, tanto no organismo humano, como em qualquer outro meio onde 

possam ser inseridas (Gouin, 2004). Além das propriedades já citadas, o 

microencapsulamento também tem o potencial de mascarar sabores e odores 

desagradáveis de substâncias (Pereira et al., 2009). 

Essa técnica tem sido aplicada ao redor do mundo com bastante sucesso. 

Zlotkin et al. (2001) usaram a técnica para encapsular fumarato ferroso e ácido 

ascórbico em matriz de óleo de soja hidrogenado, e o administraram sob a forma de 

pó em sachês (Sprinkles) em crianças ganesas de seis a 24 meses por dois meses. 

Os resultados do estudo mostraram a redução da anemia em 58% no grupo que 

recebeu os Sprinkles e de 56% no grupo que recebeu gotas de sulfato ferroso.  

As técnicas que podem ser utilizadas para o microencapsulamento de 

ingredientes e princípios ativos podem ser divididas em: métodos físicos (spray 

drying ou secagem por atomização, spray cooling/shilling, pulverização em banho 

térmico, leito fluidizado, extrusão centrífuga com múltiplos orifícios, co-cristalização, 

liofilização), métodos químicos (inclusão molecular, polimerização interfacial) e 

métodos físico-químicos (coacervação, separação por fase orgânica, pulverização 

em agente formador de reticulação, envolvimento lipossômico) (Nesterenko et al., 

2013). 

Quanto à forma, as microcápsulas podem ser classificadas em microcápsulas 

com um único núcleo recoberto pelo material encapsulante, microesferas com o 

núcleo disperso na matriz, e em estruturas mais complexas, como núcleo protegido 

por múltiplas camadas, entre outras (Nesterenko et al., 2013), como pode ser visto 

na figura 3.  
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Figura 3: Diferentes morfologias de micropartículas obtidas por 
microencapsulamento. a) microcápsula; b) microesferas; c) microcápsula com 
multicamadas; d) microesferas multinucleadas e com multicamadas. Fonte: 
Nesterenko et al., 2013. 

 

A escolha da técnica de microencapsulamento vai depender de alguns fatores, 

como tamanho da partícula, biocompatibilidade e biodegradabilidade das 

micropartículas desejadas, propriedades físico-químicas do núcleo e do material de 

revestimento, aplicação da micropartícula, mecanismo de liberação do núcleo ativo e 

custos do processo (Nesterenko et al., 2013). 

O método mais utilizado no microencapsulamento é o spray drying, que tem 

custo relativamente baixo, é fácil de manusear, permite o uso de grande variedade 

de materiais e confere boa estabilidade ao produto final (Gouin, 2004). O processo 

consiste na pulverização de uma solução alimentadora líquida (contendo a matriz e o 

material ativo) em uma corrente de gás aquecido, com secagem instantânea das 

gotículas, resultando em um produto em pó (Gharsallaoui et al., 2007), conforme 

pode ser visualizado na figura 4. 
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Figura 4: Esquema de funcionamento de spray dryer de escala laboratorial com 
fluxo co-corrente. Fonte: Pelkonen, 2009.  
Legenda: A – Solução ou suspensão a ser seca; B – Gás atomizador; 1 – Gás de secagem; 2 - 
Aquecimento do gás de secagem; 3 - Pulverização da solução ou suspensão; 4 – Câmara de 
secagem; 5 – Parte entre câmara de secagem e ciclone; 6 - Ciclone; 7 – Retirada do gás de 
secagem; 8 – Recipiente de coleta do produto final.  

 

Os critérios de seleção do material de parede são principalmente baseados nas 

propriedades físico-químicas deste, tais como a solubilidade, peso molecular, 

cristalinidade, formação de película e as propriedades emulsificantes (Gharsallaoui 

et al., 2007). Sendo assim, a escolha criteriosa do material de parede de acordo com 

a aplicação desejada é uma tarefa que merece muita atenção, pois o tipo de material 

usado para encapsular pode afetar a estabilidade das micropartículas, a eficiência 

do processo e o grau de proteção do núcleo ativo (Nesterenko et al., 2013). 

Comumente, a matriz encapsulante é composta de óleos vegetais hidrogenados, 

como o de soja, de semente de algodão e etilcelulose (Hurrell, 1997), porém outros 

biopolímeros podem ser empregados, como amido, hidrocolóides, as proteínas de 

soro de leite, gelatinas e maltodextrinas (Gharsallaoui et al., 2007). 
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A investigação sobre novos materiais de encapsulamento tem aumentado, 

visando encontrar matrizes seguras para serem aplicados em sistemas alimentícios, 

levando à utilização de compostos biocompatíveis naturais como transportadores de 

substâncias ativas (Sanguansri e Augustin, 2006). As diversas e notáveis 

propriedades funcionais das proteínas permitem que elas sejam bons materiais de 

revestimento no microencapsulamento por spray drying (Gharsallaoui et al., 2007). 

As proteínas de sementes de leguminosas, cuja principal classe é a vicilina 

(correspondendo a até 35% do conteúdo total de proteínas das sementes), tem sido 

abundantemente investigadas com relação às suas propriedades funcionais e 

bioativas, interessantes no desenvolvimento de alimentos funcionais e para a saúde 

humana (Pedrosa et al., 2000; Rangel et al., 2003). Alguns trabalhos (Geervani et 

al., 1996; Nunes, Raymundo e Sousa, 2006; Gomez et al., 2008) demonstram 

aplicações dessas proteínas no desenvolvimento de produtos alimentares variados, 

como biscoitos, bolos e sobremesas. As principais propriedades são gelificação, 

emulsificação e formação de película, que também são propriedades bastante 

interessantes sob o prisma do encapsulamento (Rangel et al., 2003). No entanto, o 

uso dessas propriedades na produção de micropartículas ainda é novo e pouco 

investigado (Pereira et al., 2009). 

Alguns trabalhos relativamente recentes (Pierucci et al., 2006; Pierucci et al., 

2007; Bittencourt et al., 2013) tem explorado o uso dessas proteínas de 

leguminosas, como agentes de revestimento no microencapsulamento de materiais 

ativos na secagem por spray drying, com destaque para as proteínas de ervilha 

(Pisum sativum), usada no encapsulamento de ácido ascórbico e α-tocoferol.  

Bittencourt, (2011) produziu micropartículas de sulfato ferroso por spray drying 

testando dois tipos distintos de matrizes de leguminosas, o isolado proteico de feijão 

fradinho e o CPE, obtendo melhores resultados de retenção de ferro com o emprego 

da segunda matriz. No entanto, o processo de formulação e obtenção das 

micropartículas com o método empregado demanda considerável tempo, o que pode 

propiciar a proliferação de microrganismos, já que se trata de um material rico em 

proteína, substrato para o crescimento e reprodução de diversos tipos de 

microrganismos. Sendo assim, o melhoramento e a redução do tempo do processo 

de produção são desejáveis tanto do ponto de vista mercadológico, com 

consequente possibilidade de aumento de produção, quanto do ponto de vista 

microbiológico, tornando o produto mais seguro para o consumo humano. 
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2.4 FEIJÃO E O HÁBITO ALIMENTAR DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

 

O feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) faz parte da família das leguminosas e 

desempenha papel crucial na alimentação da maioria das populações. É geralmente 

adquirido na forma de grãos secos e crus, demandando um tempo para seu preparo.  

É fonte de muitos nutrientes, principalmente proteínas, ocupando, no Brasil, o posto 

de alimento básico para a população, tanto nas áreas rurais quanto nas urbanas, 

sobretudo para populações de baixa renda (Sá, 2008). Dados históricos indicam que 

no Brasil do século XIX o consumo de feijão, junto ao de mandioca, já fazia parte do 

hábito alimentar, tanto entre as classes sociais elevadas, quanto entre os mais 

pobres, sendo que estes comiam feijão com caldo ralo e aqueles com o caldo grosso 

(Barbosa, 2007). 

Este alimento que, junto com o arroz, forma a base da alimentação brasileira, é 

de alto valor nutricional, de relativo baixo custo e consumidos em todas as classes 

sociais e tem importante participação no consumo diário total de energia, 

carboidratos e proteínas (Hinnigi e Bergamaschi, 2012). Juntos fornecem importante 

complementação proteica, já que a fração proteica do feijão, que compreende 20 a 

35% de sua composição, é relativamente rica na maioria dos aminoácidos 

essenciais, especialmente em lisina, mas não é satisfatório por ser deficiente em 

metionina e cistina, enquanto que a proteína do arroz é pobre em lisina, mas é uma 

excelente fonte de aminoácidos sulfurados, como metionina e cistina (Sgarbieri, 

1996). 

Apesar de a sequência histórica da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontar declínio no consumo 

de feijão, este ainda mantem participação significativa na alimentação do brasileiro, 

mormente nas classes menos favorecidas. Nos extratos sociais mais elevados o 

consumo é menor, provavelmente devido à maior aquisição de outros produtos 

proporcionada pela maior disponibilidade financeira (Regazone et al., 2012). A última 

POF revelou que a transição nutricional não tem provocado substituição nos hábitos 

alimentares, e sim a combinação destes, mesclando a tradicional dieta à base de 

arroz e feijão com alimentos pobres em nutrientes e ricos em calorias – as ditas 

calorias vazias. Ambos tem as maiores médias de consumo diário per capta (182,9g 

para o feijão e 160,3g para o arroz), seguidos dos sucos (145,0g), refrigerantes 
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(94,7g) e carne bovina (63,2g), ficando atrás apenas do consumo de café (215,1g) 

(IBGE, 2011). 

Alguns estudos corroboram os resultados da POF, como a Pesquisa de 

Hábitos Alimentares Brasileiros, pesquisa empírica realizada com pessoas de 17 a 

65 anos dos cinco seguimentos de renda da sociedade brasileira, em dez cidades 

brasileiras: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Esta pesquisa revelou que o arroz e o feijão 

faziam parte do cardápio do almoço de 94% da amostra, havendo um consumo de 

arroz acima de 90% em todos os grupos sociais, enquanto que o consumo do feijão 

apenas ficava abaixo de 90% entre os segmentos de renda A (85,7%), em Curitiba 

(87,5%) e Belém (82,6%). Um fato interessante de ser mencionado é que, mesmo 

para aqueles que realizam suas refeições rotineiramente fora de casa, devido às 

demandas da vida moderna, existe um grande consumo de feijão na alimentação 

fora do lar (Barbosa, 2007). 

Dadas as evidências da grande participação deste alimento no hábito alimentar 

do povo brasileiro, tendo ainda em vista que o próprio Ministério da Saúde 

recomenda, no Guia Alimentar para a População Brasileira (MS, 2005a), a ingestão 

de, pelo menos, uma porção de feijão ao dia, ações que estimulem e privilegiem o 

consumo deste, associadas à medidas que previnam e/ou combatam carências 

nutricionais, como a DF e a ADF, são de grande valia. 

Apesar da possibilidade do uso das micropartículas de ferro em outros tipos de 

alimentos, a fortificação em domicílio do feijão, além de garantir o consumo 

frequente das micropartículas, permitirá um consumo sem excessos, já que o feijão 

é consumido, no máximo, duas vezes ao dia, ou seja, no almoço e/ou no jantar. 

Além disso, o fato de o feijão possuir cor escura pode mascarar possíveis alterações 

de cor decorrente da interação entre o alimento e as micropartículas, evitando, 

desse modo, a rejeição deste.  

 

2.5 ANÁLISE SENSORIAL 

 

Vários são os fatores que influenciam a escolha e a aceitação de alimentos 

pelo indivíduo. As propriedades sensoriais dos alimentos tem papel determinante na 

decisão de seleção e utilização dos mesmos, tornando necessária a aplicação de 

testes seguros, eficientes e representativos da opinião do consumidor. Para suprir 
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esta demanda, utiliza-se a análise sensorial, um método científico que identifica 

propriedades sensoriais de alimentos e outros produtos usando os sentidos 

humanos: olfato, o gosto, a visão, o tato e a interação entre estes. A análise 

sensorial é definida como o “método científico utilizado para evocar, medir, analisar e 

interpretar as respostas a produtos como percebidas por meio dos sentidos da visão, 

olfato, tato, paladar e audição” (Stone, Bleibaum e Thomas, 2012). Dentre os 

sentidos, a visão se destaca por antecipar-se a todas as outras informações, pois, 

geralmente, a aparência externa de um dado alimento é o atributo primariamente 

percebido e que determina a sua escolha; portanto, as características visuais 

controlam a seleção do alimento (Vasques et al., 2006; Dutcosky, 2011). 

A análise sensorial ganhou impulso a partir da década de 40 nos Estados 

Unidos, com o objetivo de determinar a aceitação de alimentos por soldados do 

exército americano (Peryam e Pilgrim, 1957). Sendo outrora vista como atividade 

secundária e empírica, a análise sensorial ganhou espaço na indústria e assumiu a 

categoria de disciplina científica, capaz de dar origem a informações precisas e 

reprodutíveis, viabilizando importantes decisões, como seleção de matéria prima, 

desenvolvimento de novos produtos, otimização de formulações, padronização de 

métodos, consolidando-se como ferramenta básica para aplicação na indústria e 

tecnologia de alimentos (Pflanzer et al., 2010). 

Segundo o Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos Britânico (IFST – 

Institute of Food Science and Technology), a análise sensorial pode ser dividida em 

duas áreas: objetiva (analítica) e subjetiva (hedônica). A primeira área avalia 

atributos sensoriais de produtos por meio de um painel de provadores selecionados 

e treinados. O segundo avalia a reação dos consumidores aos produtos (Kemp, 

2008). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1993), na NBR 12994 de 

julho de 1993, classifica os métodos sensoriais em: 1) Discriminativos – aqueles que 

estabelecem diferença qualitativa e/ou quantitativa entre amostras, divididos em 

Testes de diferença (comparação pareada, triangular, duo-trio, comparação múltipla, 

ordenação, A ou não-A e dois em cinco) e Testes de sensibilidade (limites, estímulo 

constante e diluição); 2) Descritivos – aqueles que descrevem as amostras do ponto 

de vista qualitativo e quantitativo, divididos em Avaliação de atributos, Perfil de 

sabor, Perfil de textura, Análise descritiva quantitativa e Tempo intensidade, e; 3) 

Subjetivos ou afetivos – aqueles que expressam a opinião pessoal do provador, 
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divididos em comparação pareada, ordenação, escala hedônica e escala de atitude. 

Para a obtenção de dados mais fidedignos, a IFST recomenda que, ao invés de 

apenas um teste, seja aplicada uma combinação destes, para o incremento do 

potencial da análise (Kemp, 2008). 

Muitos são os fatores que podem influenciar as respostas de testes sensoriais. 

Sendo assim, um rígido controle de métodos e condições de teste se faz necessário, 

para que a possibilidade de erros seja minimizada (Mason e Nottingham, 2002). 

Esses fatores podem ser divididos em dois diferentes grupos, os dependentes do 

provador e os dependentes das condições ambientais no momento do teste. Dentre 

os fatores que dependem do indivíduo, pode-se citar: interesse, aptidão, adaptação, 

interação entre estímulos, erros psicológicos, estado de saúde, concentração, 

experiências anteriores, entre outros. Já os que dependem do ambiente são, por 

exemplo: organização, temperatura do ambiente, umidade relativa do ar, iluminação, 

ruídos e outros (Mason e Nottingham, 2002; Mathias, 2011). Porém, destes, os 

sujeitos são os que detêm maior impacto sobre a credibilidade do teste. A forma 

como foram selecionados, o tipo de treinamento que receberam quando necessário, 

assim como suas respostas, são considerações importantes para a sensibilidade e 

confiabilidade da avaliação sensorial (Stone, Bleibaum e Thomas, 2012). 

É fundamental que sejam feitos testes sensoriais quando na elaboração de 

novos produtos ou de novas formas de oferecê-los, como a fortificação caseira com 

ferro microencapsulado, por exemplo, pois o estudo do potencial de aceitação deste 

por meio da análise sensorial, indicará a possibilidade de investir na implementação 

desta forma de fortificação, e até mesmo de sua futura produção em larga escala. 

Para saber se e quanto a adição de um suplemento poderá afetar 

sensorialmente uma preparação, o teste de comparação múltipla pode ser bastante 

útil. Trata-se de um teste discriminativo que permite tanto verificar se há diferença 

quanto estimar o grau dessa diferença por meio de escalas estruturadas. Porém, as 

amostras não são comparadas entre si, e sim avaliadas em relação a uma amostra 

controle. 

Em relação à aceitabilidade, esta pode ser dimensionada pelo grau de gostar 

para um produto único. A escolha pessoal por um alimento ou produto pode ser 

determinada por um grande número de fatores, conforme demonstrado no esquema 

apresentado na figura 5, que podem ser divididos em: correlacionados aos 

alimentos, à pessoa e ao ambiente. 
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Figura 5: Diagrama demonstrativo dos fatores que influenciam o processo de 
escolha de um alimento. Fonte: Shepherd, 1990. 

 

 

 O alimento, enquanto matriz, possui composição química e física particular 

que caracterizará as propriedades sensoriais percebidas pelos provadores 

(aparência, sabor, textura, aroma, etc.). Os aspectos nutricionais apresentam efeito 

fisiológico após a ingestão e influenciam o processo de seleção de um alimento, seja 

pela intolerância, alergia, doenças, entre outros. As diferenças individuais, tais como 

personalidade, estilo de vida, nível de conhecimento, experiências anteriores, e 

outros influenciam na escolha do produto. Os fatores externos englobam os fatores 

sociais e culturais. 
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Bittencourt (2011) procedeu à análise sensorial, utilizando o teste de aceitação, 

de doce de banana acrescida de 1/2 e 1/3 da Ingestão Diária Recomendada (IDR) 

de ferro em micropartícula, obtendo, numa escala hedônica de 7 pontos, notas 

superiores a 5, refletindo boa aceitação por parte de provadores não treinados. 

Outro estudo (Ferreira et al., 2011), avaliando a aceitação de feijão preto cozido 

fortificado com micropartículas de ferro utilizaram escala hedônica de 5 pontos, e 

verificaram que as amostras não diferiram em relação às médias atribuídas para 

percepção dos sabores amargo, salgado e metálico em relação à amostra controle.  

Embora os estudos de Bittencourt (2011) e Ferreira et al. (2011) tenham 

realizado teste de aceitação para micropartículas de ferro em matrizes alimentares, 

obtendo resultados satisfatórios, outros estudos sensoriais são necessários, uma 

vez que trata-se de um produto novo, carecendo, portanto, de ampla investigação.  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 GERAL 

 

Produzir micropartículas de sulfato ferroso aperfeiçoando seu processo de produção, 

caracterizá-las morfológica, física, química e microbiologicamente e avaliar 

sensorialmente sua aplicação em uma preparação típica brasileira. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

1. Produzir e aperfeiçoar processo de produção de micropartículas de sulfato 

ferroso em matriz de concentrado proteico de ervilha – CPE, por spray drying; 

2. Caracterizar morfológica, física, química e microbiologicamente as 

micropartículas de sulfato ferroso; 

3. Incorporar as micropartículas em uma preparação típica da população 

brasileira: o feijão preto simples; 

4. Avaliar por teste sensorial discriminativo (Comparação Múltipla) as diferentes 

concentrações de ferro das micropartículas em uma preparação típica da 

população brasileira: o feijão preto simples; 

5. Avaliar a aceitabilidade das preparações fortificadas com diferentes 

concentrações de ferro com relação aos atributos cor, consistência, sabor e 

aspecto global; 

6. Identificar a percepção dos provadores quanto aos sabores metálico e 

amargo nas preparações fortificadas com diferentes concentrações de ferro. 

7. Avaliar a viabilidade das micropartículas em preparações. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

4.1 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS MICROPARTÍCULAS DE 

FERRO  

 

4.1.1. Preparo da solução alimentadora  

 

Para preparar a solução alimentadora foram utilizados concentrado proteico de 

ervilha (CPE), cedido empresa Labonathus Biotecnologia Internacional (Nutralys® 

S85F, Roquette Freres, França), e sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4.7H2O) grau 

USP (United States Pharmacopeia), doado pela Soluções Químicas Brasil (São 

Paulo, Brasil). A solução foi parcialmente obtida pelo método descrito por Bittencourt 

et al. (2013). Neste método, é adicionado CPE em água destilada até a 

concentração de 9% de proteína e o pH ajustado para 7. Logo após, a solução é 

aquecida a 80 ºC durante 30 minutos e mantida em temperatura ambiente (24 ºC) 

por 4 h. A solução é, então, homogeneizada em Ultraturrax T25 IKA-Labotechnik 

(Campinas, Brasil) a 8.000 rpm por 90 segundos, seguida de nova diluição (6,5% de 

proteína). Nesta etapa, o FeSO4.7H2O 1M é gotejado na solução alimentadora 

enquanto esta é agitada, produzindo um gel com concentração final de 30 mM de 

ferro. 

No presente estudo, foram substituídas as etapas de aquecimento a 80º C pelo 

período de 30 minutos e repouso de 4 horas em temperatura ambiente pela 

apertização por 8 minutos a 1 atm em autoclave vertical Phoenix modelo AV 50 (São 

Paulo, Brasil) (Passos, 2013). Tal etapa foi realizada no Laboratório de Microbiologia 

de Alimentos do Instituto de Microbiologia da UFRJ, e as demais etapas de produção 

foram realizadas no Laboratório de Desenvolvimento de Alimentos para Fins 

Especiais e Educacionais, do Instituto de Nutrição Josué de Castro, UFRJ. 

 

4.1.2. Produção das micropartículas e rendimento do processo 

 

A solução alimentadora contendo CPE e FeSO4.7H2O foi imediatamente seca 

em Mini Spray Dryer Buchi B-290 (Buchi Laboratoriums Technik AG, Flawil, Suíça) a 
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uma temperatura de entrada de 180 ºC, temperatura de saída de 90 ºC, velocidade 

de entrada do ar de 0,8 L/h e uma taxa de alimentação de 20% (6 ml/minuto), 

segundo o método de Bittencourt et al. (2013). 

As micropartículas foram recolhidas do coletor principal do spray dryer, 

transferidas para tubos falcon estéreis recobertos com embalagens laminadas 

opacas hermeticamente fechadas e armazenadas sob refrigeração. 

O rendimento do processo foi calculado por meio da fórmula abaixo, onde STm 

é o teor de sólidos totais da micropartícula e STsa é o teor de sólidos totais da 

solução alimentadora (Bittencourt et al., 2013): 

         Rendimento (%) = STm x 100           (1) 

              STsa  

 

4.1.3. Microscopia eletrônica de varredura – MEV 

 

A morfologia das partículas foi avaliada por meio de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV), realizada no Laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha Meyer, 

do Instituto de Biofísica da UFRJ. As amostras foram depositadas em fita adesiva de 

carbono dupla-face fixada na superfície de stubs de aço para MEV, foram recobertas 

com fina camada de ouro em metalizador BAL-TEC SCD-050, por 120 segundos, a 

40 mA e analisadas em microscópio JEOL JSM 5310, a 15 kV, conforme descrito por 

(Sheu e Rosenberg, 1995). As imagens foram digitalizadas diretamente do 

microscópio e as micrografias de interesse foram selecionadas. 

 

4.1.4. Difração a laser 

 

A distribuição do tamanho das partículas foi determinada pela técnica de 

difração a laser, em equipamento analisador de tamanho de partículas Malvern 

Mastersizer MicroPlus, MAF 2000 (Malvern, Reino Unido), para partículas com 

diâmetro na faixa entre 0,02 e 2000.000 μm, no Laboratório de Biotecnologia 

Farmacêutica (pbiotech), UFRJ. As amostras foram dispersas em água deionizada 

purificada em sistema Milli-Q. Durante a análise, foram realizadas 3 leituras 

consecutivas das amostras, tendo como resultado a média das 3 leituras. Os 

resultados fornecidos pelo equipamento foram apresentados na forma de d(0,1), 

d(0,5), d(0,9), que correspondem ao tamanho máximo em µm de 10%, 50% e 90% 
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das partículas analisadas, respectivamente, além do índice de espalhamento “span”, 

que corresponde à variação entre os tamanhos das partículas das amostras (Pereira 

et al., 2009). 

 

4.1.5. Espectrofotometria de absorção na região do infravermelho – FT-

IR 

 

A análise da interação entre o material de parede e o ferro na superfície das 

micropartículas foi realizada em espectrofotômetro de absorção na região do 

infravermelho Varian, modelo Excalibur 3100 FT-IR, no modo de transmitância, com 

acúmulo de 20 varreduras e resolução de 2 cm-1, no Laboratório de Apoio 

Instrumental (LAPIN1) do Instituto de Macromoléculas da UFRJ. Cada amostra foi 

macerada e homogeneizada com KBr para a formação de pastilhas usadas para a 

aquisição dos espectros. Como controle, foi analisado o material de parede da 

micropartícula (CPE) (Lima et al., 2014). 

 

4.1.6. Composição centesimal 

 

As análises da composição centesimal das micropartículas de ferro foram 

realizadas no Laboratório de Controle Bromatológico – LABCBROM, da UFRJ. 

A determinação da umidade foi realizada por dessecação em estufa a 105°C, 

até peso constante (IAL, 2008).  

Para a obtenção das cinzas (resíduo mineral fixo), foi procedida a incineração 

das amostras em forno mufla, a 550ºC, segundo metodologia do Instituto Adolfo Lutz 

(IAL, 2008). 

O método utilizado para a dosagem de proteína foi o de Kjeldahl, sendo 

utilizado 6,25 como fator de conversão do nitrogênio para proteína bruta (IAL, 2008). 

O extrato etéreo foi avaliado pela extração contínua, em aparelho de Soxhlet, 

utilizando-se éter de petróleo como solvente, de acordo com os métodos descritos 

pelo IAL (2008). 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

Os carboidratos foram determinados por diferença (100% - (% proteína + % 

umidade + % cinza + % extrato etéreo)) (fração nifext). 
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4.1.7. Espectrometria de absorção atômica – EAA 

 

A quantificação de ferro total nas micropartículas foi realizada por 

espectrometria de absorção atômica, em Espectrofotômetro de Absorção 

SHIMADZU AA-6800, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF). A 

quantificação foi realizada tanto na micropartícula quanto na matriz encapsulante, a 

fim de obtermos com mais exatidão e ferro retido no processo de secagem. As 

amostras foram tratadas com ácido nítrico a 5% e analisadas e comparadas com 

curva analítica equivalente a concentração do analito. 

A retenção do material ativo (ferro) foi calculada em porcentagem, com base no 

teor de ferro por sólidos totais da solução alimentadora e do teor de ferro por sólidos 

totais encontrado no material seco (Pereira et al., 2009). 

 

4.1.8. Fluorescência de raio X – XRF 

 

A análise do conteúdo de ferro das micropartículas também foi quantificada 

pela Fluorescência de Raio X, pelo método de pastilha prensada sem diluição, em 

equipamento Modelo PW 2400 sequencial de 3,0 KV (PANalytical-Phillips), realizada 

no Instituto de Geociências, Centro de Ciências da Matemáticas e da Natureza 

(CCMN) da UFRJ. 

 

4.1.9. Análises microbiológicas 

 

Foram determinados bolores e leveduras, bactérias heterotróficas mesófilas, 

coliformes totais e fecais a 45º C, assim como Salmonella sp., Bacillus cereus e 

Staphylococcus aureus.  

Para a contagem de bolores e leveduras foi utilizado meio ágar-batata-dextrose 

(BDA), acidificado com ácido tartárico 10% para atingir pH 3,5, incubando por 3 dias 

a 25ºC, e o resultado expresso em presente ou ausente.  

As bactérias heterotróficas mesófilas foram analisadas em placas de Petri 

contendo ágar padrão para contagem (PCA), que foram incubadas a 35 – 37ºC por 

48h, realizando-se a contagem das colônias presentes para determinação das 

unidades formadoras de colônia (UFC).  
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A contagem de coliformes totais e fecais foi realizada pela técnica do número 

mais provável (NMP), por meio de diluições decimais com semeadura em caldo 

lactose verde brilhante bile 2% com tubo de Durhan invertido, com incubação a 35ºC 

por 24 h, seguida da confirmação da presença de coliformes fecais pela verificação 

da produção do indol e utilização do citrato. 

Para verificar a presença ou ausência de Salmonella sp. as amostras foram 

semeadas em frascos com água peptonada e tamponada a 1% e incubadas a 35ºC 

por 24 h. Foram transferidos 1 mL do cultivo para um tubo com caldo tetrationato, 

solução aquosa de verde brilhante a 1% e solução iodo-iodetada, com posterior 

isolamento pela técnica de esgotamento em placas de ágar verde-brilhante 

vermelho-de-fenol-lactose sacarose, com novobiocina a ágar xilose lisina 

desoxicolato a 35ºC por 25 h. 

A contagem de Bacillus cereus foi realizada por semeadura em ágar Manitol 

adicionado de gema de ovo e Polimixina B, procedendo-se a incubação por 48 h a 

35ºC. As colônias suspeitas foram testadas para fermentação anaeróbia da glicose, 

e o resultado expresso em UFC. 

Para a análise de Staphylococcus aureus, diluições de 10-1 a 10-4 foram 

inoculadas em placas ágar Baird Parker e incubadas por 48 h, sendo as colônias 

suspeitas testadas para a produção de coagulase, e o resultado expresso em UFC. 

Os resultados encontrados foram comparados com os parâmetros publicados 

na Resolução nº 12/2001 do Ministério da Saúde (ANVISA, 2001), atendendo as 

recomendações para suplementos alimentares. As análises foram realizadas no 

Laboratório de Microbiologia de Alimentos, do Instituto de Microbiologia da UFRJ.  

 

 

4.2 ANÁLISE SENSORIAL: APLICAÇÃO EM FEIJÃO PRETO COZIDO  

 

4.2.1. Preparo das amostras 

 

A técnica de preparo do feijão preto simples cozido, assim como os 

ingredientes e seus respectivos quantitativos foram de acordo com o descrito por 

(Martins, 2003), e estão contidos na Ficha Técnica de Preparo (ANEXO 1). Os 

cálculos contidos na Ficha encontram-se em Ornellas (2007).  
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O cozimento foi realizado em panela de pressão, em fogão semi-industrial 

Grunox (São Paulo, Brasil), no Laboratório Dietético do Restaurante Universitário 

Central da UFRJ. O feijão cozido, juntamente com o caldo, foi porcionado em 

pequenos recipientes plásticos novos e higienizados, que foram acondicionados por 

curto período (cerca de 2 horas) em caixa de isopor para mantê-los aquecidos 

enquanto eram distribuídos. Cada recipiente continha cerca de 10 porções da 

amostra. 

As micropartículas de ferro foram previamente pesadas em quantidade 

suficiente para 10 amostras e armazenadas em tubos plásticos com tampa estéreis 

(marca eppendorf), em quantidades na proporção de 1, 3 e 6% de ferro (A, B e C, 

respectivamente) da Ingestão Diária Recomendada (IDR) de ferro para adultos (14 

g) (ANVISA, 2005) para cada concha média de feijão preto cozido com caldo (86 g) 

(Philippi et al., 1999), conforme ilustrado na figura 6, abaixo.  

 

 

Figura 6: Esquema demonstrativo das concentrações de sulfato ferroso adicionadas 
à preparação feijão preto simples, utilizadas na análise sensorial. 

 

A cada 10 provadores foram utilizados quatro recipientes de feijão cozido, um 

recipiente para cada concentração de ferro (A, B e C), além da amostra padrão ou 

controle, que não continha as micropartículas de sulfato ferroso, conforme pode ser 
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visualizado no esquema da figura 6. As micropartículas foram adicionadas às 

preparações no momento dos testes sensoriais e cada participante recebeu alíquota 

de 15g (1 colher de sopa) de cada uma das amostras. 

 
4.2.2. Análise sensorial 

 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, sob o Certificado de Apresentação 

para Apreciação Ética (CAAE) nº 09659913.5.0000.5257, protocolo nº 022-13 

(ANEXO 2). 

Para análise sensorial da preparação fortificada foram realizados o teste de 

comparação múltipla, o teste de aceitabilidade e o teste de percepção para os 

sabores amargo e metálico.  

Os testes foram conduzidos nas dependências do Restaurante Universitário 

Central da UFRJ (RU), na área externa, protegida da movimentação externa por um 

biombo, em mesa com anteparo entre provadores para impedir o contato visual, 

como pode ser visualizado na figura 7. 

 

Figura 7: Fotografia do momento da realização dos testes sensoriais por alguns dos 
provadores. 

 

As amostras das preparações foram servidas em tigelinhas descartáveis 

próprias para sopas, sobre bandejas descartáveis, em alíquotas padronizadas de 

cerca de 15 g (1 colher de sopa) cada (figura 8), juntamente com colheres 
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descartáveis e um copo de água potável para limpeza do palato entre cada amostra 

para os testes sensoriais. Para todos os testes, os provadores foram orientados a 

provarem as amostras na ordem em que as receberam na bandeja, da esquerda 

para a direita. As tigelas foram numeradas aleatoriamente com identificação de três 

dígitos (Dutcosky, 2011), com auxílio de tabela específica (Cochran e Cox, 1957), e 

oferecidas em blocos completos, balanceados e casualizados (Macfie et al., 1989).  

 
Figura 8: Fotografia da uma das bandejas servidas aos provadores, no momento 
dos testes sensoriais, contendo as 4 amostras, A, B, C e controle. 
 
 

4.2.2.1. Seleção de provadores 
 

A análise sensorial foi realizada com 113 provadores não treinados (Dutcosky, 

2011), dentre os quais estudantes universitários dos cursos de graduação e pós-

graduação, docentes e técnico-administrativos da UFRJ, usuários do RU que 

aguardavam na fila de entrada para consumação, selecionados de acordo com 

disponibilidade e interesse em participar dos testes. 

Os provadores foram primeiramente submetidos a uma triagem, mediante o 

preenchimento e conformidade com um questionário sobre dados pessoais, seu 

interesse sobre o alimento em questão e estado de saúde (ANEXO 3). Aqueles que 

não tinham interesse, aversão ou não consumiam o alimento com frequência foram 

excluídos. O preenchimento do questionário foi seguido da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 4). Logo após, os provadores 

receberam a bandeja de amostras juntamente com os impressos para a realização 

dos testes sensoriais (ANEXO 5). 
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4.2.2.2. Teste discriminativo - comparação múltipla 

 

Este teste foi aplicado para determinar, ao mesmo tempo, se existia diferença 

significativa entre as amostras A, B e C em relação à amostra P ou controle, e 

também para estimar o grau dessa diferença. Foi utilizada escala estruturada de 9 

pontos, sendo a pontuação 1 equivalente a “Extremamente melhor que o controle” e 

a pontuação 9 equivalente a “Extremamente pior que o controle”, tendo como ponto 

mediano a pontuação 5 equivalente a “Nenhuma diferença do controle”. 

O provador recebeu uma amostra controle ou padrão, especificada com a letra 

P, e três outras amostras codificadas. Ao provador foi solicitado provar as amostras, 

comparando-as com o padrão ou controle e avaliar o grau de diferença entre as 

amostras codificadas e o padrão ou controle, utilizando a escala com este propósito 

(ANEXO 5). 

 
4.2.2.3. Teste de aceitabilidade 

 

O grau de aceitação da preparação feijão simples fortificada com 

micropartículas de ferro foi avaliada utilizando a escala hedônica estruturada 

nominalmente de nove pontos para o teste de aceitabilidade, variando de “gostei 

muitíssimo” (9 pontos) até “desgostei muitíssimo” (1 ponto), tendo como ponto 

mediano “nem gostei, nem desgostei” (5 pontos). Os atributos avaliados foram cor, 

consistência, sabor e aspecto global. Cada provador recebeu as amostras em blocos 

completos balanceados casualizados e avaliaram o quanto gostaram ou 

desgostaram de cada amostra utilizando a escala proposta (ANEXO 5). Para o teste, 

foi calculado o Índice de Aceitabilidade (IA), conforme descrito na análise estatística. 

 

4.2.2.4. Teste de percepção 
 

Para o teste de percepção, também foi utilizada escala de nove pontos 

estruturada nominalmente (ANEXO 5). Foram avaliados os sabores característicos 

predominantes em proteínas isoladas e/ou concentradas (amargo) e do sulfato 

ferroso (metálico). A escala variava de “muitíssimo forte” (9 pontos) até “não percebi” 

(1 ponto).  
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Cada provador recebeu as três amostras codificadas (A, B e C). Ao provador 

foi solicitado provar as amostras e avaliar a percepção dos sabores metálico e 

amargo, utilizando a escala elaborada para esse propósito. 

 

4.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Os dados obtidos na análise química (composição centesimal) foram tratados 

com estatística descritiva. Já os dados obtidos na análise sensorial foram tratados 

estatisticamente pela análise de variância ANOVA one-way. As médias do teste 

discriminativo foram submetidas ao teste de médias de Dunnet, e as do teste de 

aceitabilidade e percepção foram avaliadas por meio teste de Tukey, ambos ao nível 

de 5% de significância (p < 0,05). Também, para o teste de aceitabilidade, calculou-

se o IA, em que a nota máxima alcançada pela amostra é equivalente a 100% e a 

pontuação média desta mesma amostra é o IA, em %. O critério de decisão utilizado 

para o índice ser de boa aceitação foi igual ou superior a 70% (Meilgaard, Civille e 

Carr, 1991), bem como a representação gráfica das distribuições dos provadores 

pelos valores hedônicos para os atributos avaliados na preparação feijão simples 

fortificada com as diferentes concentrações de micropartículas de ferro. 

Os dados foram analisados utilizando-se o software Assistat versão 7.7 para o 

programa computacional Windows. 

 

 



55 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA, FÍSICA, QUÍMICA 

E MICROBIOLÓGICA DAS MICROPARTÍCULAS 

 

Atualmente existem muitos trabalhos científicos com foco no combate à 

deficiência de ferro, alguns envolvendo especificamente micro e nanopartículas de 

ferro (Zlotkin et al., 2003; Abbasi e Azari, 2011; Bittencourt et al., 2013; Fütterer et 

al., 2013), no entanto, o desenvolvimento e o estudo das características de novas e 

promissoras formas se fazem necessários, uma vez que vantagens como menor 

custo, maior rendimento e/ou maior concentração do composto bioativo, por 

exemplo, podem ser diferenciais para que a aplicação destes produtos seja viável.  

As micropartículas deste estudo vem sendo produzidas e aprimoradas no 

Laboratório de Desenvolvimento de Alimentos para Fins Especiais e Educacionais, 

que possui expressivo histórico no desenvolvimento de materiais encapsulados, 

como ácido ascórbico (Pierucci et al., 2006; Pereira et al., 2009), alfa-tocoferol 

(Pierucci et al., 2007), ácido linoleico conjugado (Costa et al., 2014), o próprio sulfato 

ferroso (Bittencourt et al., 2013) e até mesmo suco de frutas (Maia, 2014). 

Por meio do processo de microencapsulamento, por spray drying, de sulfato 

ferroso em matriz de CPE, foi obtido um produto em forma de partículas sólidas de 

cor creme (Figura 9). 

Figura 9: Fotografia das micropartículas de sulfato ferroso obtidas por spray drying. 
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O rendimento obtido neste processo foi de 28,0 ± 0,07%, bem próximo ao 

obtido no processo anterior, que foi de 32,0 ± 2,4 % (Bittencourt et al., 2013). Apesar 

de ter sido encontrado um rendimento relativamente baixo neste estudo, o uso de 

equipamentos de escala laboratorial não reflete, necessariamente, o rendimento que 

o processo poderia atingir em escala industrial. 

O rendimento do processo de secagem está diretamente relacionado a uma 

série de fatores, como características da matéria prima e o método utilizado 

(velocidade, temperatura, etc.), de forma geral. Destaca-se ainda que o material 

utilizado apresentou expressiva aderência às paredes da câmara de secagem, o que 

contribuiu para o baixo rendimento. 

Alguns autores (Young et al., 1993; Rosenberg e Sheu, 1996) referiram 

melhora na eficiência do microencapsulamento com a substituição parcial da matriz 

proteica por carboidrato. Talvez por que um único agente encapsulante sozinho 

provavelmente não tenha todas as características requeridas para um bom 

encapsulamento, sendo assim, a combinação de algumas matrizes poderia propiciar 

melhores resultados no microencapsulamento de alguns materiais (Favaro-Trindade 

et al., 2010). Porém Jimenes et al. (2006) afirma que o sucesso da mistura de 

matrizes depende da estrutura do sistema encapsulante que será formado.  

Rosenberg e Sheu (1996) encapsularam, por spray drying, etil butirato e etil 

caprilato em whey protein isolado apenas e uma mistura de whey protein isolado e 

lactose (proporção de 1:1). Já Gharsallaoui et al. (2010) utilizou uma matriz contendo 

maltodextrina, proteína de ervilha e pectina para encapsular triglicerídeos de cadeia 

média, ambos obtendo bons resultados no produto final. Não foram encontrados na 

literatura estudos que comparassem o uso de diferentes matrizes no 

encapsulamento de sulfato ferroso. 

A figura 10 mostra a morfologia, obtida por MEV, das partículas produzidas no 

presente estudo, que se mostraram bastantes semelhantes às obtidas por 

Bittencourt et al. (2013), que utilizou o processo de produção original das 

micropartículas de sulfato ferroso (figura 11). As imagens mostram que as 

micropartículas apresentam forma esférica com invaginações e superfície rugosa, 

com formação de aglomerações, idênticas às obtidas no processo anterior. Este 

resultado sugere que, a despeito da modificação das etapas anteriores ao processo 
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de produção por spray drying, a morfologia as micropartículas de sulfato ferroso 

encapsuladas com CPE é preservada.  

Figura 10: Micrografias de microscopia eletrônica de varredura (MEV) de 
micropartículas de sulfato ferroso em CPE, obtidas por spray drying, com emprego 
da apertização (A: escala de 20 µm, magnitude: 3941x; B: escala de 40 µm, 
magnitude: 1953x). 
 

Além do CPE, Bittencourt et al. (2013), também testou isolado proteico de 

feijão fradinho (IPFF) como material de parede, e seus resultados demonstraram que 

as partículas de CPE com sulfato ferroso apresentavam superfície mais rugosa, 

como as do presente estudo.  

 

Figura 11: Micrografias de microscopia eletrônica de varredura (MEV) de 
micropartículas de sulfato ferroso em CPE, obtidas por spray drying, obtidas por 
Bittencourt et al. (2013) (A: escala de 20 µm, magnitude: 4000x; B: escala de 40 µm, 
magnitude: 2000x). 
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Segundo Walton e Mumford (1999), a forma esférica é esperada em partículas 

geradas pelo processo de spray drying, porém, a topografia das mesmas pode ser 

determinada pela natureza do material encapsulante. Os mesmos autores referem 

que partículas que tem proteína como material de parede tendem a ser rugosas, 

enquanto que aquelas com carboidratos possuem formas mais suavizadas, o que 

pode estar relacionado à forma como a cadeia polimérica se organiza. Tais 

rugosidades podem não favorecer as propriedades de fluxo das micropartículas e, 

ainda, acelerar a liberação do material encapsulado devido à maior área superficial 

da partícula, podendo afetar a absorção do material ativo (Pothakamury e Barbosa-

Cánovas, 1995; Pedroza-Islas et al., 1999). 

Embora a presença de superfície rugosa proporcione maior contato do material 

com o meio externo e, consequentemente, tenha o potencial de acelerar a taxa de 

liberação do material ativo em um meio, Bittencourt et al. (2013), estudando o perfil 

de liberação in vitro de micropartículas de sulfato ferroso, observou que estas 

mantinham uma desejável taxa de liberação do material ativo. Embora esta análise 

não tenha sido realizada no presente estudo, acredita-se que estas características 

tenham se mantido. 

A morfologia das partículas está relacionada ao material usado, mas também 

há forte influência da temperatura de secagem. Em temperaturas abaixo do 

necessário, o processo de secagem seria comprometido, por outro lado, com o uso 

de temperaturas acima do desejado, poderia haver rupturas ou fraturas na superfície 

das micropartículas, demonstrando assim, que a temperatura empregada neste 

processo estava ajustada aos materiais utilizados, produzindo micropartículas de 

superfície íntegra, sem poros e rachaduras, obtendo assim uma boa barreira de 

proteção do material encapsulado (Rosenberg e Young, 1993).  

A presença de aglomerados na amostra, também considerado um problema, 

semelhantemente à rugosidade superficial, pode ser devido tanto à natureza 

higroscópica do material produzido, como pelo tratamento usado para a visualização 

em MEV. Este problema, segundo Einerson et al. (2003), poderia ser prevenido com 

a adição de polímeros de baixa higroscopicidade ao material de parede da 

micropartícula. No entanto, a preservação das características morfológicas das 

micropartículas em relação ao processo anterior (Bittencourt et al., 2013) e, 

consequentemente, a satisfatória taxa de liberação in vitro do ativo das partículas, 
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nos permitem conjecturar que ambas características possivelmente não teriam 

grande influência sobre a absorção do núcleo. 

A análise da distribuição do tamanho das micropartículas, com uso da difração 

a laser, revelou uma distribuição bimodal, em que 90% (d (0,9)), 50% (d (0,5)) e 10% 

(d (0,1)) destas apresentaram tamanho inferior à 27,90 µm, 11,45µm e 2,08 µm, 

respectivamente, conforme pode ser visualizado na figura 12. O índice de 

espalhamento, ou span, foi equivalente a 2,25, o que demonstra uma pequena 

variação entre os tamanhos das partículas da amostra.  

 

 

Figura 12: Distribuição do tamanho de micropartículas de sulfato ferroso em CPE, 
obtido em equipamento analisador de tamanho de partículas Malvern Mastersizer 
MicroPlus. 

 

 

Este resultado confirmou que, em relação ao tamanho, o material produzido 

neste estudo pode ser realmente denominado micropartícula, já que se encontra 

dentro da faixa esperada, que é entre 0,2 e 5000 µm, segundo a classificação de 

(Baker, 1986). 

As micropartículas produzidas pelo método anterior apresentaram menor 

tamanho (2,08 ± 4,9 μm), porém esta diferença pode ser devida à diferença dos 

métodos utilizados, já que para o processo anterior foi utilizado o software Image J 

para medir o diâmetro das partículas nas imagens obtidas por MEV (Bittencourt, 

2011). Salienta-se que o grande desvio padrão encontrado nesta análise revela uma 

grande dispersão do tamanho dessas partículas, tornando ainda mais difícil a 

comparação do tamanho das partículas obtidas pelos diferentes métodos, ou, ainda, 

pode denotar algum tipo de erro de análise.  
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Dentre os fatores que podem afetar o tamanho das partículas geradas pelo 

processo de spray drying, a viscosidade da solução alimentadora é um dos mais 

relatados na literatura. A viscosidade interfere diretamente na formação das 

partículas no momento da atomização, de forma que quanto maior a viscosidade, 

maior é o tamanho da partícula produzida (Ré, 1998). Esta afirmação é confirmada 

por vários estudos (Keogh, Murray e O’kennedy, 2003; Jinapong, Suphantharika e 

Jamnong, 2008; Tonon, Brabet e Hubinger, 2008). Bittencourt et al. (2013), 

comparando o tamanho de partículas produzidas com CPE e com IPFF observou 

que aquelas produzidas por CPE, cuja solução alimentadora era menos viscosa, 

eram menores em detrimento das produzidas com IPFF. 

A fim de avaliar a presença do ferro na superfície da micropartícula, e para 

saber se o processo de secagem em spray dryer gerou alguma interação entre as 

moléculas do material de parede e o ferro, as micropartículas, o CPE puro, assim 

como o CPE apenas adicionado de igual porcentagem de sulfato ferroso nas 

micropartículas, foram submetidos à espectroscopia de absorção da região do 

infravermelho (ou Fourier Transform Infrared Spectroscopy - FTIR). A análise de 

amostras por infravermelho nos dá como resultados espectros formados por bandas. 

Essas bandas dependerão do tipo de vibração que cada ligação molecular 

apresenta (Lima et al., 2014). 

A partir da análise dos espectros de FTIR, ilustrados na figura 13, é possível 

observar que as bandas apresentadas pelo material utilizado como matriz 

encapsulante das micropartículas aparecem idênticas no espectro das 

micropartículas, o que permite inferir que o CPE não sofreu alterações em sua 

estrutura molecular após o processo de secagem por spray dryer. Porém, esta 

técnica não foi eficaz para a confirmação da presença do sulfato ferroso nas 

amostras, uma vez que não é possível observar diferença entre o espectro de 

material encapsulante puro (CPE) e o espectro da mistura manual de CPE com 

sulfato ferroso. 
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Figura 13: Espectros de infravermelho (FTIR) de micropartícula de sulfato ferroso 
em CPE, do material de parede e da mistura mecânica do material de parede e 
núcleo (FeSO4). 

 

 

Os espectros obtidos também permitem conjecturar que não houve mudança 

química resultante da interação entre as moléculas do material de parede com o 

ferro durante o processo de secagem, pois todos apresentam semelhança com 

relação ao tipo de ligações, demonstradas por meio das características dos picos 

nos espectros, ao compararmos o espectro referente ao material de parede puro e 

as micropartículas. Outras hipóteses que podem ser levantadas são as de que o 

aparelho pode não possuir resolução suficiente para captar a interação química do 

ferro com os componentes do material de parede, ou ainda que a baixa 

concentração de ferro na amostra não permitiu a leitura pelo equipamento.  

Para a obtenção de respostas mais claras a respeito do comportamento do 

ferro na superfície das micropartículas, a análise isolada do composto de ferro 

utilizado como núcleo da micropartícula deverá ser realizada pela mesma técnica.  

Em um concentrado proteico, as bandas mais importantes são as bandas 

características de proteínas, ou seja, as de amida I e amida II, que correspondem às 

bandas 1650 e 1540 cm-1, respectivamente (Mousia et al., 2001). Nos espectros das 
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amostras essas bandas se mostram mais pronunciadas e aparecem deslocadas 

para as regiões de 1630 e 1530 cm-1, respectivamente, sendo que a primeira 

apresenta maior intensidade em relação à segunda. A banda situada em 3300 cm-1, 

que aparece de forma suave e ligeiramente deslocada para 3280 cm-1, corresponde 

às ligações do tipo –OH, e mostra que há presença de água na amostra, ainda que 

em pouca quantidade. Tais deslocamentos apresentados podem tanto ser devido a 

pequenos erros de leitura da amostra, como também podem representar a formação 

de novas ligações químicas na amostra. Cabe, portanto, a associação de outras 

análises para a melhor compreensão dos fenômenos envolvidos no 

microencapsulamento do sulfato ferroso em CPE. 

A presença de resíduos de amido na amostra pode ser evidenciada pela 

presença da banda na região de 2900 cm-1, típica de ligações do tipo C-H em 

amidos ( Lima et al., 2014).  

As micropartículas também foram analisadas em relação à sua composição 

centesimal e comparadas com a composição centesimal do material de parede puro, 

investigado por Passos (2013), como indicado na tabela 1. Os resultados mostram 

que o material produzido apresenta alta concentração proteica (67,51 ± 2,10%), 

baixa umidade (5,15 ± 0,18%), o que já era esperado para pós proteicos, além de 

considerável percentual de cinzas (8,77 ± 0,07%) e carboidratos (16,67 ± 2,23%) e 

baixa concentração de lipídios (1,91 ± 0,25%). 

 

Tabela 1: Composição centesimal de micropartículas de sulfato ferroso e 
comparação com a do CPE obtido por Passos (2013). 

Componente (%) 
Micropartícula 

(média ± desvio padrão) 
CPE 

(média ± desvio padrão) 

Umidade 

Resíduo Mineral Fixo 

Proteínas (g) 

Lipídios (g) 

Carboidratos (g) 

5,15 (± 0,18) 

8,77 (± 0,07) 

67,51 (± 2,10) 

1,91 (± 0,25) 

16,67 (± 2,23) 

5,49 (± 0,01) 

5,98 (± 0,02) 

80,29 (± 0,17) 

1,04 (± 0,01) 

7,21 (± 0,14) 

 

 

Pode-se visualizar que tanto as micropartículas quanto o CPE apresentaram 

baixo percentual de umidade (5,15 ± 0,18% e 5,49 ± 0,01%, respectivamente), e 
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encontram-se dentro do padrão de umidade para farinhas, que exige o máximo de 

15 g de umidade por 100 g de farinha (ANVISA, 1978). 

O baixo percentual de umidade encontrado corrobora o resultado obtido por 

meio da análise em FTIR, em que a banda na região 3300 cm-1, equivalente a 

ligações do tipo –OH contidas nas moléculas de água, apresenta um pico de pouca 

intensidade, demonstrando a pouca quantidade de água na amostra. 

O fato de o resíduo mineral fixo encontrado na amostra (8,77 ± 0,07%) ser 

maior que o encontrado no material de parede (5,98 ± 0,02%) pode ser explicado 

pela adição de sulfato ferroso para a produção da micropartícula, naturalmente 

aumentando a quantificação de minerais do primeiro.  

A satisfatória quantidade de proteínas presente nas micropartículas (67,51 ± 

2,10%) reflete a qualidade do material de parede utilizado. Por tratar-se de um 

concentrado proteico, o CPE contém outros componentes além da proteína, como 

pode ser observado na significativa proporção de carboidratos encontrados em 

ambas as amostras (16,67 ± 2,23% e 7,21 ± 0,14%, respectivamente) e na pequena 

fração de lipídios encontrada (1,91 ± 0,25% e 1,04 ± 0,01%, respectivamente), 

diferente do que ocorre com isolados proteicos. Entretanto, o alto percentual de 

proteínas encontrado, majoritariamente composto de vicilina, proteína globular de 

reserva das leguminosas (Pedrosa, Trisciuzzi e Ferreira, 1997), mostra que o 

processo de obtenção do CPE preservou a fração proteica, favorecendo a formação 

de uma micropartícula rica em proteínas, agregando-lhe valor nutricional.  

Por ser uma matriz com alto teor de proteínas, além de agregar valor 

nutricional, a utilização do CPE também pode promover melhor absorção do ferro. 

Sabe-se que alguns aminoácidos, quando livres na luz intestinal, como a histidina 

lisina e cisteína, podem formar compostos quelados com o ferro, aumentando sua 

absorção (Hurrell et al., 2006). Apesar de não conter quantidade significativa de 

cisteína, um dos aminoácido mais ativos na formação dos quelados, a ervilha tem 

concentração satisfatória de lisina e histidina, juntamente (Iqbal et al., 2006). Assim, 

além do papel protetor, esta matriz ainda pode beneficiar o consumidor com um 

incremento na absorção do ferro. 

Ressalta-se que a experiência mais exitosa relatada na literatura científica, no 

que diz respeito ao uso de micropartículas de ferro em alimentos, utiliza gordura 

hidrogenada como material de parede (Schauer e Zlotkin, 2003), o que pode ser 

indicativo de uma vantagem da micropartícula produzida no presente estudo. 
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A análise da quantidade de ferro presente na amostra foi obtida por 

espectrometria de absorção atômica, e o resultado obtido foi expresso em 

porcentagem, revelando uma concentração de 1,3% de ferro na micropartícula. A 

partir da quantificação de ferro na amostra, foi possível calcular a retenção deste 

elemento nas micropartículas, revelando uma retenção do material ativo de 67%.  

Utilizando o processo anterior para a produção das micropartículas, Bittencourt 

et al. (2013) quantificou ferro também por EAA, e obteve retenção de 43,9%. Isto 

pode ser indicativo de que, além de propiciar uma redução do tempo de produção, o 

novo processo pode ter promovido melhor retenção do material ativo. Faz importante 

ressaltar que o novo processo de produção, com a utilização da apertização, 

propiciou a formação de uma suspensão mais homogênea em relação ao processo 

anterior, o que pode ter também influenciado na melhor retenção do ferro. 

A retenção do material ativo obtida no presente estudo mostra-se interessante 

até quando comparamos com outras micropartículas produzidas pelo mesmo 

processo. Pereira et al. (2009), produzindo micropartículas de ácido ascórbico em 

isolado proteico de ervilha, obteve percentual de retenção do material de cerca de 

60%, enquanto que Pierucci et al. (2007) obteve retenção de 77 a 96% em 

micropartículas de α-tocoferol em diversos materiais de parede. 

A alta retenção do núcleo é bastante interessante sob o ponto de vista 

industrial. O fato de a micropartícula deste estudo preservar grande concentração do 

material ativo durante o processo de secagem pode ser um forte atrativo para que 

este produto seja futuramente bem aceito pelas indústrias, facilitando sua produção 

em larga escala.  

A quantificação de ferro também foi obtida pelo método da fluorescência de 

raios-X com comprimento de onda dispersivo (WDXRF - Wavelength Dispersive X-

ray Fluorescence), cujo resultado mostrou que 11% da composição elementar da 

amostra é de ferro.  

Neste método, raios-X emitidos no momento da análise excitam os elementos 

da amostra, e essa excitação é absorvida por um detector que faz a leitura desses 

elementos em forma de espectros, de acordo com a intensidade da excitação, que 

são traduzidos em porcentagem a partir de softwares (Bueno e Amaral, 1998). 

A determinação de elementos inorgânicos em alimentos e outros materiais 

biológicos usando a técnica de WDXRF já é bem estabelecida e tem sido reportada 

em vários estudos, tendo como principais vantagens a alta resolução, boa detecção 
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de elementos em baixa concentração, rapidez e baixo custo no tratamento da 

amostra, não necessitando de pré-tratamentos químicos das mesmas (Jastrzȩbska 

et al., 2003; Yellepeddi e Thomas, 2006; Perring e Blanc, 2008). O estudo de Habib-

Ur-Rehman, Rehana e Yawar (2012) comprovou que a técnica de WDXRF foi 

eficiente e confiável na determinação de vários minerais e elementos traço em 

variedades de leite em pó, dentre eles, o ferro.  

No entanto, Nielson, Mahoney e Rogers (1988), comparando o uso tanto da 

EAA quanto da XRF para determinação de manganês, cobre, zinco e ferro em 

alguns alimentos, encontraram desvio padrão relativo de 37% com relação ao uso 

dessas técnicas para a determinação do mineral ferro. Segundo os autores, esta 

diferença pode dever-se às interferências químicas, como resíduos não pertencentes 

à amostra, como também pode dever-se aos efeitos da interação da matriz com o 

elemento, o que pode interferir na leitura deste. Talvez a presença de aminoácidos 

aromáticos, como fenilalanina, triptofano e tirosina, na composição proteica da 

amostra (Iqbal et al., 2006), reconhecidos também como aminoácidos fluorescentes, 

possa ter influenciado o resultado da análise por XRF, superestimando a quantidade 

de ferro presente na amostra. 

De fato, EAA mostrou-se a técnica mais adequada para a quantificação de 

ferro em micropartículas de sulfato ferroso em CPE, já que a concentração de ferro 

obtida por XRF mostrou-se superior ao que foi adicionado no preparo das 

micropartículas, tendo a análise sido repetida em diferentes lotes da amostra. 

Os resultados das análises microbiológicas na amostra de micropartículas de 

ferro em CPE estão descritos na tabela 2. Pode-se observar que todos os 

parâmetros utilizados encontram-se abaixo do valor de referência, mostrando que as 

micropartículas produzidas neste estudo encontram-se dentro dos padrões 

microbiológicos estabelecidos pela Resolução RDC nº 12 (ANVISA, 2001).  
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Tabela 2: Análise microbiológica de micropartículas de ferro em CPE (RDC 12/2001) 

Análises microbiológicas Resultados Valores de referência  

Bacillus cereus < 1,0 x 10¹ UFC*/g 5x10² UFC/g 

Bactérias heterotróficas mesófilas 2x102 UFC/g 103 UFC/g 

Bolores e leveduras Ausente Ausente 

Salmonella sp/25g Ausente Ausente 

Coliformes fecais a 45ºC 

Staphylococcus coagulase positivo 

< 3 nmp**/ml 

< 1,0 x 10¹ UFC/g 

10 nmp/ml 

5x10² UFC/g 

 

As análises de bactérias mesófilas e de fungos e leveduras, apesar de não 

serem obrigatórias para este tipo de produtos, foram realizadas a fim de garantir a 

segurança de possíveis consumidores. Sabe-se que a correta higiene pessoal, de 

utensílios, equipamentos e ambiente, além da adequada manipulação das matérias 

primas antes, durante e após o processo de produção são indispensáveis à 

qualidade do produto final. Porém, salienta-se que o uso da apertização no processo 

de fabricação das micropartículas pode ter contribuído de forma expressiva para o 

bom resultado encontrado nesta análise, já que a exposição do produto a 

temperaturas elevadas, além da alta pressão, inviabiliza a sobrevivência de grande 

parte dos microrganismos (Silva Junior, 2005). 

 

5.2 ANÁLISE SENSORIAL: APLICAÇÃO EM FEIJÃO PRETO COZIDO  

 

Sabendo que uma das dificuldades da manutenção do tratamento e da 

prevenção da deficiência de ferro é o sabor desagradável dos compostos a base de 

ferro, o desenvolvimento de um produto que possa mascarar tal sabor e garantir um 

consumo diário e seguro pode ser determinante para a involução deste problema, 

sobretudo no Brasil. Para que este resultado seja alcançado é necessário que esse 

produto, além de ser eficaz, seja bem aceito pela população, o que pode ser 

avaliado pela análise sensorial. Desse modo, a análise sensorial constitui-se, 

portanto, um pilar fundamental do desenvolvimento de novos produtos, pois por 

meio de testes podem-se medir em laboratório, e a nível piloto, a diferenciação e a 

aceitação do produto, antecipando a aceitabilidade pelos potenciais consumidores. 

Sendo assim, as micropartículas de sulfato ferroso produzidas neste estudo 

foram submetidas a três testes sensoriais: o teste de comparação múltipla, o teste 
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de aceitabilidade para os atributos cor, consistência, sabor e aspecto global, além de 

um teste de percepção para os sabores metálico e amargo. 

O perfil dos provadores encontra-se na figura 14, que mostra que a maioria 

expressiva dos provadores foi do gênero feminino (67%), entre 20 e 30 anos (81%), 

com ensino superior incompleto (48%), e de nacionalidade brasileira (99,1%), com 

apenas uma participante de nacionalidade cubana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Perfil dos provadores não treinados. 
 

 

No questionário sobre o perfil dos provadores (ANEXO 3) constava uma 

pergunta sobre uso pregresso ou atual de suplementos a base de ferro, à qual a 

maioria assinalou o não uso desse tipo de suplementação (74%). No caso dos 

participantes que responderam positivamente ao uso de suplementos, foi solicitado, 

em pergunta aberta, que estes referissem sua percepção em relação ao sabor do 

mesmo. Daqueles que responderam positivamente ao uso de suplemento a base de 

ferro, a maioria atribuiu características negativas ao sabor do suplemento, tais como 

“gosto ruim”, “gosto amargo”, “gosto metálico” e “gosto forte”. 
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Um dos pré-requisitos para a participação no estudo era o fato de gostar e 

consumir o feijão frequentemente, informações estas coletadas no questionário. A 

restrição dos participantes aos que gostavam e consumiam feijão cozido com 

frequência foi necessária para que fosse possível obter um panorama mais isento, 

ou seja, objetivou-se excluir a possibilidade de as notas ruins serem atribuídas ao 

não gostar de feijão, e não necessariamente à influência da adição das 

micropartículas nos aspectos sensoriais do feijão cozido, o que foi o foco dessa 

parte do estudo. 

Ressalta-se, ainda, a influência da cultura na aceitação do alimento ao qual foi 

adicionada a micropartícula. As pessoas que participaram do estudo eram 

majoritariamente brasileiras e havia também uma cubana. Ambos países tem, como 

parte de sua cultura alimentar, o consumo do feijão, o que pode ter contribuído para 

os resultados positivos obtidos neste estudo.  

Foram testadas três diferentes concentrações de sulfato ferroso oriundos das 

micropartículas nas porções de feijão cozido: 1, 3 e 6% da IDR de ferro para adultos, 

as quais denominamos, respectivamente, amostras A, B e C. As micropartículas 

foram adicionadas às preparações no momento dos testes sensoriais. Isso porque, 

como é característico do processo de secagem por spray drying, parte do núcleo das 

micropartículas pode ficar exposto na matriz, propiciando sua oxidação quando esta 

entra em contato com ar e/ou com elementos do próprio alimento. Assim, adicionar 

as micropartículas no momento do consumo foi uma estratégia para minimizar a 

alteração da cor do alimento proveniente da oxidação do ferro, e evitar ou, pelo 

menos, minimizar uma possível rejeição, visto que o aspecto visual é um item de 

relevância na análise sensorial. 

Com relação à análise sensorial, os resultados obtidos no teste discriminativo 

comparação múltipla estão expostos na tabela 3.  

 

Tabela 3: Valores médios obtidos no teste de comparação múltipla das amostras A, 
B e C em relação ao controle. 

A 
Média ± DP 

B 
Média ± DP 

C 
Média ± DP 

5,02a ± 1,27 5,13ab ± 1,53 5,55b ± 1,64 
ab 

Médias seguidas de letras diferentes na horizontal diferem significativamente entre si (p < 
0,05); e 1- Extremamente melhor que o controle e 9- Extremamente pior que o controle. A: 
1% da IDR para adultos; B: 3% da IDR para adultos; C: 6% da IDR para adultos. 
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Para saber se e quanto a adição de um suplemento poderá afetar 

sensorialmente uma preparação, o teste de comparação múltipla pode ser bastante 

útil. Este teste buscou identificar se as amostras com as três diferentes 

concentrações de sulfato ferroso diferiam globalmente da amostra controle, 

recebendo nota média na faixa de 5 pontos da escala proposta, ou seja, foram 

avaliadas como “nenhuma diferença do controle”, havendo diferença significativa 

apenas entre as amostras A e C. A amostra A foi melhor avaliada, recebendo nota 

média mais próxima à nota 5 da escala (5,02 ± 1,27), enquanto que a amostra C 

recebeu nota média mais próxima à nota 6 da escala em relação às outras amostras 

(5,55 ± 1,64), equivalente a “ligeiramente pior que o controle”. A amostra B não 

diferiu estatisticamente de nenhuma das outras amostras, apresentando-se como 

não diferente da amostra controle. 

As amostras A e B receberam notas melhores que o controle ou padrão pela 

maioria dos provadores (70 e 52%, respectivamente), conforme pode ser observado 

na figura 15. 

 

 

Figura 15: Distribuição da frequência de notas do teste de comparação múltipla. 1 
equivalente a “extremamente melhor que o controle”, 5 a “nenhuma diferença do 
controle” e 9 a “extremamente pior que o controle”.  
Legenda: A: 1% da IDR para adultos; B: 3% da IDR para adultos; C: 6% da IDR para adultos. 

 
 

De modo geral, os resultados do teste de comparação múltipla revelaram que a 

amostra contendo 1% da IDR de ferro é ligeiramente parecida com a amostra 
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controle em relação às demais, não diferindo estatisticamente da amostra contendo 

3% da IDR de ferro (Tabela 3 e Figura 15). 

Não foi encontrado na literatura científica nenhum outro estudo com fortificação 

com ferro que utilizasse o teste de comparação múltipla, porém, Biebinger et al. 

(2009), utilizando outro tipo de teste discriminativo (ou de diferença), o teste 

triangular, com 24 provadores não treinados, mostrou que estes não puderam 

distinguir a diferença de cor, sabor e textura entre biscoitos à base de farinha de 

trigo fortificada com microcápsulas de ferro e iodo (10 mg de Fe/150 mcg de I/ 25 g 

de biscoito) e biscoitos não fortificados. Ressalta-se que a interação entre a matriz e 

as microcápsulas é ponto essencial na análise sensorial. É provável que a matriz 

alimentar utilizada por este autor tenha favorecido a menor percepção da possível 

alteração provocada pelas microcápsulas em relação ao presente estudo, visto que 

este utilizou maior concentração de ferro na amostra.  

Wegmüller et al. (2006) também utilizou o teste triangular em 18 provadores 

não treinados para avaliar a diferença entre alimentos típicos marroquinos 

temperados com sal fortificado com micropartículas contendo ferro (2 mg/g de sal), 

iodo (20 mcg/g) e vitamina A (50 mcg/g) e os mesmos alimentos contendo apenas 

sal iodado, e concluiu que não houve diferença entre estes. 

Em relação ao teste afetivo de aceitação, a figura 16 mostra a distribuição dos 

provadores pelas notas atribuídas às amostras para os atributos avaliados. Observa-

se que a maior frequência de notas, de modo geral, estão localizadas na região 

acima de 5 pontos, ou seja, de “não gostei, nem desgostei” até “gostei muitíssimo”, 

concentrando mais de 60% das notas nessa região para todas as amostras em 

todos os atributos. Nenhum provador atribuiu nota mínima para nenhuma das 

amostras no atributo consistência. De forma geral, pode-se observar que apenas 

cerca de 3% dos provadores atribuiu a nota mínima à totalidade das amostras nos 

demais atributos. 
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Figura 16: Distribuição dos provadores pelos valores hedônicos em relação aos 
atributos cor, consistência, sabor e aspecto global para as amostras A (1% da IDR), 
B (3% da IDR) e C (6% da IDR).  
Legenda: A: 1% da IDR para adultos; B: 3% da IDR para adultos; C: 6% da IDR para adultos. 

 

 

Nos gráficos, podemos observar que, para o atributo cor, a maior parte das 

notas ficou concentrada nas notas de grau gostar, com maioria das notas 

concentradas nos valores hedônicos 5 (por cerca de 25% dos provadores), 8 (cerca 

de 23%) e 9 (cerca de 18%), tendo a amostra A recebido 46% das notas situadas 

nas regiões 8 e 9, e a amostra C, 49% das notas em 5 e 8. No atributo consistência, 

o maior pico, localizado na região de 8 pontos, mostra leve preponderância da 

amostra A em relação às demais, tendo esta recebido 29% das notas nessa região. 

Com relação ao sabor das amostras, observam-se os maiores picos nas regiões de 

7 e 8 pontos (cerca de 40% das notas), revelando que a maioria dos provadores 

gostou muito ou moderadamente das amostras, exceto para amostra C, que 

apresentou seu maior pico apenas na região de 7 pontos, equivalente a “gostei 

moderadamente” (23% das notas), ainda assim refletindo boa aceitação. 

Quanto ao aspecto global das amostras, o maior pico de distribuição das notas, 

também localizado na região de 8 pontos, deve-se à amostra A (28% das notas), 
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revelando que esta obteve as maiores notas para este atributo. Para este atributo, 

obtivemos 81, 71 e 61% das notas situadas na região de aceitação favorável (entre 

6 e 9 pontos) para as amostras A, B e C, respectivamente. 

A tabela 4 indica as médias das notas atribuídas às amostras de preparações 

de feijão simples com micropartículas de ferro, em relação aos quatro atributos 

avaliados. Os resultados desta tabela estão de acordo com os apresentados na 

figura 16. 

As médias de aceitação das amostras mostram que estas foram, de forma 

geral, bem avaliadas em relação aos atributos em questão, recebendo notas médias 

na região dos 6 pontos, equivalente a “gostei ligeiramente”. Nota-se que as médias 

da amostra A estão mais próximas à pontuação 7 da escala hedônica. Novamente 

não houve diferença estatística entre as amostras A e B, corroborando os achados 

anteriores. 

 

Tabela 4: Média de aceitação das preparações fortificadas 

Atributos A B C 

Cor 6,91b 6,75b 6,33a 

Consistência 6,95a 6,73a 6,53a 

Sabor 6,61b 6,28b 5,50a 

Aspecto global 6,87b 6,66b 6,04a 
Médias seguidas de letras iguais na horizontal não diferem entre si (p > 0,05).  
A: 1% da IDR para adultos; B: 3% da IDR para adultos; C: 6% da IDR para adultos. 
 

 

Apenas a amostra C, no atributo sabor, recebeu nota média inferior a 6 pontos, 

porém, esta encontra-se na faixa do ponto neutro da escala, equivalente à “não 

gostei, nem desgostei”, o que pode ser visto positivamente, já que esta não se 

encontra na faixa inferior da escala, referente às pontuações negativas, variando de 

“desgostei ligeiramente” (4 pontos) até “desgostei muitíssimo” (1 ponto). 

Estes achados corroboram os dados encontrados na literatura científica. 

Ferreira et al. ( 2011) testaram micropartículas de sulfato ferroso, também em feijão 

cozido, em quantidades proporcionais a 5 e 10 mg de sulfato ferroso para cada 

porção de feijão cozido (86 g) utilizando o teste afetivo de aceitação com uma escala 

hedônica de 5 pontos para avaliar os atributos sabor amargo, metálico, salgado e 

qualidade global. Embora tenha contado com número reduzido de provadores não 

treinados (n = 54), este estudo indicou aceitação satisfatória do produto, 
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principalmente para a amostra com 5 mg de sulfato ferroso. Este estudo também 

revelou que, mesmo a amostra que não recebeu adição das micropartículas de 

sulfato ferroso recebeu pontuação equivalente a “muito forte” e “ligeiramente forte” 

para os sabores amargo e metálico por parte dos provadores, fator que pode ser 

devido ao uso de provadores não treinados, viés que poderia ser reduzido pelo uso 

de maior número de provadores.  

Outros estudos (Nabeshima et al., 2006; Sharifi, Golestan e Sharifzadeh Baei, 

2013) que realizaram avaliação sensorial de alimentos fortificados com nano ou 

micropartículas de ferro também demonstraram bons resultados, embora todos 

tenham utilizado número reduzido de provadores. Sharifi, Golestan e Sharifzadeh 

Baei (2013) testaram nanopartículas de alginato com ferro e zinco (10 e 14 mg, 

respectivamente) para enriquecer sorvete de baunilha, avaliando textura, sabor e 

aceitabilidade geral por meio de uma escala hedônica de 5 pontos por 15 

provadores treinados. Os resultados encontrados por estes autores mostraram não 

haver diferença significativa entre as amostras fortificadas e a amostra controle, fato 

que os autores atribuem não apenas ao encapsulamento, mas também ao tamanho 

da partícula, que poderia não ser detectada pelas papilas gustativas. 

Nabeshima et al. (2006) fortificou pão tipo forma contendo cerca de 4 mg/100g 

de ferro provenientes de três diferentes fontes (ferro reduzido, pirofosfato de ferro e 

sulfato ferroso monohidratado microencapsulado), e avaliou em 37 provadores não 

treinados a aceitação dos atributos aparência, aroma, textura e sabor, por meio de 

escala hedônica de 9 pontos , não encontrando diferença para nenhum dos atributos 

em nenhuma das formulações testadas. 

O IA, apresentado na tabela 5, nos dá um panorama mais nítido do que é 

mostrado na figura 16. É possível observar que quase todas as amostras obtiveram 

IA acima de 70%, que é considerado como um bom índice de aceitação. A amostra 

B recebeu IA ligeiramente inferior a 70% apenas para o atributo sabor, porém não 

diferiu estatisticamente da amostra A. A amostra C recebeu IA inferiores a 70% tanto 

para o atributo sabor, quanto para o aspecto global. Exceto para os atributos 

consistência, no qual a amostra C é estatisticamente semelhante a A e B, e cor, no 

qual não há diferença significativa entre C e B, a amostra C diferiu estatisticamente 

das demais. As amostras A e B não apresentaram diferença significativa para a 

média do IA em nenhum dos atributos. 
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Tabela 5: Média do Índice de Aceitabilidade (%) das preparações fortificadas 

 Atributos A B C 

Cor 76,82b 75,04ab 70,32a 

Consistência 77,40a 75,04a 74,84a 

Sabor 73,46b 69,82b 61,07a 

Aspecto global 76,32b 74,06b 67,07a 
Médias seguidas de letras iguais na horizontal não diferem entre si (p > 0,05) 
A: 1% da IDR para adultos; B: 3% da IDR para adultos; C: 6% da IDR para adultos. 

 

Bittencourt et al. (2013) utilizaram micropartículas de sulfato ferroso para 

fortificar bananadas, obtendo resultados satisfatórios, atingindo IA superiores a 70%, 

corroborando o presente estudo. Os resultados também mostraram que a bananada 

com o maior conteúdo de ferro (5,5 mg/ 100 g) não diferiu estatisticamente, em 

relação ao sabor metálico, da bananada padrão, ou seja, daquela que não recebeu 

as micropartículas, indicando que estas foram eficientes no mascaramento desse 

sabor. 

O estudo da percepção dos provadores quanto à adição das micropartículas de 

sulfato ferroso ao feijão cozido foi testado por meio de uma escala de 9 pontos, que 

variou de “muitíssimo forte” (9 pontos) até “não percebi” (1 ponto) para os sabores 

amargo e metálico, cujo resultado consta na figura 17 e na tabela 6. 

 

 

Figura 17: Médias da percepção dos provadores quanto aos sabores metálico e 
amargo nas amostras A, B e C. A: 1% da IDR para adultos; B: 3% da IDR para adultos; C: 6% 

da IDR para adultos. 

 

 
 
 



75 

 

 

Tabela 6: Médias de percepção para os sabores metálico e amargo nas 
preparações fortificadas. 

 Percepção A B C 

Metálico 2,87b 3,04b 3,88a 

Amargo 2,43b 2,67ab 3,14a 
Médias seguidas de letras iguais na horizontal não diferem entre si (p > 0,05). 
A: 1% da IDR para adultos; B: 3% da IDR para adultos; C: 6% da IDR para adultos. 

 
Como pode ser observado, o sabor metálico foi levemente mais sentido que o 

sabor amargo em todas as amostras, no entanto, a média para ambas percepções 

ficou situado na faixa de 3  e 2 pontos, equivalente às percepções “muito fraca” e 

“muitíssimo fraca”, respectivamente. Observa-se também que a amostra C obteve 

pontuação mais próxima de 4, ainda assim classificado como “fraca”. O teste de 

médias de Tukey revelou que, para o sabor metálico, a diferença entre a amostra C 

e as demais foi significante ao nível de 1%, porém esta amostra não diferiu 

estatisticamente da amostra B para o sabor amargo, apenas da amostra A. 

Ressalta-se que as respostas do questionário do perfil de provadores (ANEXO 

3) deste estudo revelou que, daqueles provadores que referiram ter feito uso 

pregresso ou atual de suplementos à base de ferro, a maioria fez menção, de forma 

negativa, de sua percepção quanto ao sabor, quase sempre atribuindo adjetivos 

como “forte”, “amargo” e “metálico”. O fato de as respostas para a percepção dos 

sabores amargo e metálico neste estudo estarem situadas na faixa de fraca 

percepção nos fornece um bom indicativo quanto ao futuro uso das micropartículas 

na fortificação alimentar. 

Abbasi e Azari (2011), utilizando sete provadores treinados, avaliaram, por 

meio de um teste discriminativo empregando escala estruturada de cinco pontos, a 

diferença de intensidade dos atributos cor, sabor metálico e amargo, adstringência e 

cheiro de leite fluido fortificado com três diferentes concentração (7, 14 e 21 mg/L) 

de ferro em micropartículas preparadas por dois métodos: o da lipossoma (com 

lecitina e colesterol) e o de ésteres de ácidos graxos (poliglicerol monoestearato). 

Além desses dois tipos de micropartículas, também foi testado o leite puro (controle), 

leite com o ferro elementar e com uma micropartícula de ferro comercializada. Os 

resultados demonstraram não haver diferença significativa em relação à 

adstringência, sabor amargo e cor. Já os atributos cheiro e sabor metálico da 

micropartícula comercializada e da produzida pelo método de ésteres de ácidos 

graxos foram semelhantes ao controle na concentração de 7 mg/L. Embora o 
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presente estudo não tenha utilizado um padrão ou controle no teste de percepção, 

por ambos tratarem-se de testes de diferença de intensidade, os achados são 

concordantes, já que no presente estudo a pontuação média para a percepção dos 

sabores metálico e amargo ficou situada na região de “fraco” a “muitíssimo fraco”. 

Outro teste discriminativo (não especificado) foi conduzido por Xia e Xu (2005) 

com 8 provadores treinados, também para avaliar a diferença de sabor e off-flavor 

de leite puro e de leite fortificado com 15 mg/L de ferro microencapsulado sob a 

forma de lipossoma por 4 métodos: película fina, película fina com sonicação, 

evaporação por fase reversa e gelo-degelo. A análise sensorial provou que o leite 

fluido fortificado com as lipossomas de sulfato ferroso não diferiram da amostra 

controle de forma significativa para nenhum dos atributos. E Gupta et al., (2014), 

com auxílio de 10 provadores treinados e utilizando um teste discriminativo exclusivo 

para avaliação sensorial de leite, avaliaram a percepção de mudanças na cor, 

aparência, odor e sabor (especialmente metálico, rançoso e oxidado) de uma 

mistura de leite de vaca e de búfala fortificada com 25 ppm de ferro 

microencapsulado com uma mistura de goma arábica, maltodextrina e amido 

modificado, comparando-a com a mistura de leite pura (controle) e com a mistura 

acrescida do sulfato ferroso não encapsulado. Os resultados obtidos mostram que a 

amostra com as microcápsulas obtiveram escores mais próximos ao controle em 

relação à amostra com o sulfato ferroso não encapsulado.  

De modo geral, os resultados das análises sensoriais revelam que os 

provadores consideraram a amostra A (1% da IDR de ferro para adultos) 

ligeiramente melhor que a amostra B (3% da IDR de ferro para adultos) e 

significativamente melhor que a amostra C (6% da IDR de ferro para adultos) para 

quase todos os aspectos investigados.   

Apesar de este estudo utilizar uma dose baixa ferro em relação ao que é 

observado na literatura científica, e não ser considerada como fortificação pela 

legislação brasileira (ANVISA, 1998), e sim como Alimento Simplesmente 

Adicionado de Nutrientes, já foi visto em estudo anterior (Ferreira et al., 2011) que 

concentrações de cerca de 35% e 70% da IDR de ferro nas micropartículas (5 e 10 

mg de Fe) foram testadas no mesmo alimento e obtiveram cerca de 60% das notas 

de aceitação (bom e muito bom) quanto à qualidade global. Além da possibilidade de 

aumentar a quantidade de micropartículas no feijão cozido, outra forma de obter 

maior aporte de ferro por meio das micropartículas é adicioná-las a outros alimentos 
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durante o dia, complementando a dose diária sem risco de superdose. Assim, como 

o ferro é um nutriente cumulativo no organismo humano, mesmo as baixas doses 

poderiam ser de grande valia na prevenção da DF, promovendo reposição gradual 

das reservas corpóreas de ferro e menor saturação da transferrina. 

Com relação à biodisponibidade do ferro das micropartículas, pelo fato de as 

micropartículas terem mantido as características químicas e físicas das 

micropartículas produzidas pelo processo anterior, acredita-se que este também 

tenha boa disponibilidade no trato digestivo. Bittencourt (2011) observou em ensaios 

de liberação em meios salivar e gástrico, simulados, e ensaios de absorção in vitro, 

em cultura de células Caco-2 que, embora tenha havido aumento no tempo de 

dissolução do Fe microencapsulado quando comparado ao Fe livre, houve a 

manutenção da biodisponibilidade desse mineral quando encapsulado em matriz de 

PPC. Outro fator que coopera para a boa disponibilidade do ferro contido nas 

micropartículas é o fato de que, embora a matéria prima da matriz seja composta de 

concentrado proteico de uma leguminosa, grupo de alimentos reconhecidamente 

rico em fatores antinutricionais, tanto sua redução à forma de pó para a produção do 

CPE, quanto o processamento térmico a que o CPE é submetido para a formação da 

micropartícula (apertização) tem o potencial de reduzir substancialmente esses 

fatores (Heng et al., 2006; Wang et al., 2009; Karlkle e Beleia, 2010). 

Embora não tenha sido encontrado estudo que investigasse exatamente os 

mesmos parâmetros sensoriais do presente estudo, os resultados obtidos são 

concordantes, de forma geral, com os encontrados em outros estudos que avaliaram 

sensorialmente alimentos fortificados com micropartículas de ferro, indicando que a 

utilização de micropartículas de sulfato ferroso em CPE na fortificação de feijão preto 

cozido é também eficiente no mascaramento do sabor desagradável do ferro. 

Os dados encontrados na análise sensorial da preparação feijão simples com 

micropartículas de ferro revelou um panorama de boa aceitação do produto, o que 

possibilita a fortificação, sem perder a qualidade sensorial do alimento fortificado e 

melhorando a qualidade nutricional da preparação testada. 
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6 CONCLUSÕES 

 
 

Este estudo buscou aperfeiçoar o método de produção e caracterizar 

micropartículas de sulfato ferroso em CPE quanto ao rendimento, morfologia, 

distribuição do tamanho, dispersão do ferro na superfície, composição centesimal, 

quantificação e retenção de ferro, condições microbiológicas, além de realizar 

avaliação sensorial de uma preparação fortificada com as micropartículas. Pode-se 

concluir que: 

- O aperfeiçoamento do processo de produção de micropartículas de ferro foi 

satisfatório e produziu micropartículas de morfologia (formato esférico, com 

invaginações e com presença de aglomerados) e rendimento semelhantes ao obtido 

pelo processo anterior, obtendo, porém, melhor retenção do núcleo (ferro);  

- O tamanho das partículas produzidas neste estudo foi satisfatório e enquadra-

se ao tamanho característico de micropartículas; 

- A análise da superfície das micropartículas de ferro sugere não haver 

interações químicas entre o material de parede e o núcleo, assim, é provável que a 

retenção do ferro deu-se por processos físicos; 

- As análises químicas mostram que as micropartículas de ferro, possuem 

baixo teor de umidade, estando de acordo com o padrão estabelecido pela ANVISA 

para farinhas, assim como apresenta elevado teor proteico, moderado teor de 

carboidratos e baixo teor de lipídios, o que era esperado, devido a natureza dos 

materiais utilizados. Ainda, a quantidade de ferro nas micropartículas é satisfatória, e 

a quantificação do ferro por EAA mostrou-se mais adequada para este material em 

relação à XRF; 

- As análises microbiológicas demonstram que o processo foi eficiente para 

obter micropartículas com padrão microbiológico de acordo com o estabelecido por 

legislação, sendo, por este ponto de vista, próprias para o consumo humano;  

- A amostra de feijão preto simples contendo 1% da IDR de ferro (0,17 mg/ 86g 

de amostra) foi avaliada pelos provadores como sendo parecida com a amostra 

controle em relação às demais;  



79 

 

 

- As amostras com 1 e 3% da IDR de ferro foram bem aceitas quanto à cor, 

consistência, sabor e aspecto global, avaliados com média acima de 6 da escala 

hedônica (“gostei ligeiramente”) para todos os atributos;  

- Quanto ao Índice de Aceitabilidade, a amostra com 1% da IDR obteve IA 

satisfatórios (acima de 70%) em todos os atributos testados (cor, consistência, sabor 

e aspecto global), sendo que a amostra com 3% da IDR obteve IA ligeiramente 

abaixo de 70% apenas para o atributo sabor; 

- O sabor metálico foi levemente mais percebido que o sabor amargo em todas 

as amostras, no entanto, todas as médias foram situadas na região de “muitíssimo 

fraco” (2 pontos) à “muito fraco” (4 pontos) da escala de percepção de 9 pontos; 

Finalmente, a fortificação de feijão preto simples, uma preparação típica 

brasileira, com micropartículas de ferro é viável e pode ser um adjuvante no controle 

da deficiência de ferro, havendo antes, porém, a necessidade de estudos in vivo da 

biodisponibilidade do ferro presente nas micropartículas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESDOBRAMENTOS 

 
 

Dada a complexidade da pesquisa e do tempo demandado, faz-se necessário 

considerar estudos futuros com a finalidade de abordar as seguintes ações: 

- Avaliar o perfil descritivo das micropartículas por meio da Análise Descritiva 

Qualitativa (ADQ); 

- Avaliar o limiar de percepção (threshold) das micropartículas na mesma 

preparação; 

- Avaliar a estabilidade oxidativa das micropartículas ao longo do tempo sob 

diferentes formas de armazenamento; 

- Realizar ensaios de dose-resposta das micropartículas; 

- Realizar análise toxicológica das micropartículas; 

- Realizar análise sensorial nas mesmas concentrações em diferentes matrizes 

alimentícias; 

- Avaliar a estabilidade oxidativa das micropartículas após a inserção em 

alimentos; 

- Realizar análise sensorial com concentrações maiores de ferro. 
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ANEXO 1 

FICHA TÉCNICA DE PREPARO DO FEIJÃO COZIDO 
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FICHA TÉCNICA DE PREPARAÇÃO 
N: 01 

PREPARAÇÃO: Feijão preto simples 
N de porções: 480 

INGREDIENTES UND PC FC PB Medida caseira 
(MC) 

Quantidade 
Total 

(PC x nº de porções) 

Custo 
unitário 

(R$) 

Custo  
total 
(R$) 

Feijão preto tipo 1 g 5,19 1,01 5,24  2.491,00g   

Louro g 0,052 1,00 0,052  24,96g   

Óleo mL 0,31 1,00 0,31  148,8ml   

Cebola g 0,52 1,11 0,58  249,6g   

Alho g 0,28 1,08 0,30  134,4g   

sal g 0,052 1,00 0,052  24,96g   

Água mL 26,2 1,00 26,2  1.257,76ml   

TÉCNICA DE PREPARO 

 
1. Escolher, lavar e colocar feijão de remolho no dia anterior; 
2. Cozinhar o feijão por 20 minutos (a partir do momento que a panela pegar pressão) na água de remolho (se necessário, 

acrescentar água até metade da panela); 
3. Picar a cebola, dourar no óleo e juntar o alho. Juntar o feijão com a água de remolho, o sal e refogar. 

 

Rendimento total* 

(%) 

Porção 

(Kg/L) 

Fator térmico* 

(Ft) 

Medida caseira  
da preparação Custo total: R$  

 
Custo porção: R$  

289% 15g 2,89 1 colher de sopa 

OBSERVAÇÕES: 

COMENTÁRIO SENSORIAL DA PORÇÃO 

COR: PRETO/ MARROM 

AROMA: CARACTERÍSTICO 

SABOR: CARACTERÍSTICO 

TEXTURA: CARACTERÍSTICO 

Legenda*: 

UND – Unidade de medida; 

PC – Per capta (quantidade do ingrediente cru e limpo estipulado para uma pessoa); 

PB – Peso bruto (quantidade do ingrediente da forma como é adquirido, podendo ser em 

relação à quantidade total da preparação ou ao necessário para uma pessoa); 

FC – Fator de correção (constante decorrente da relação entre o PB e o peso líquido do 

alimento (quando relacionado à quantidade total da preparação) ou entre o PB e o PC (quando 

relacionado à quantidade estipulada para uma pessoa). 

 

* Metodologia dos cálculos e descrições das siglas encontradas na ficha: 

 

ORNELLAS, L.H. Técnica dietética. 8. Ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 
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ANEXO 2  

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO 3 

 QUESTIONÁRIO SOBRE PERFIL DOS PROVADORES 
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PERFIL DE PROVADORES 
 
Nome da instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro 
          Centro de Ciências da Saúde  
          Instituto de Nutrição Josué de Castro 

Laboratório de Desenvolvimento de Alimentos para Fins Especiais Educacionais 
- DAFEE 

 
 
Data:_______________ 
 
Nome:______________________________________________________________________ 
 
Nacionalidade:___________________   Idade:________  Nasc.:______________________ 
 
Sexo: (     ) Feminino                 (     ) Masculino 
 
Escolaridade:    (    ) Ensino fundamental incompleto 
    (    ) Ensino fundamental completo 
    (    ) Ensino médio incompleto 
    (    ) Ensino médio completo 
    (    ) Ensino superior incompleto 
    (    ) Ensino superior completo 
    (    ) Mestrado 
    (    ) Doutorado 
 
Profissão: ____________________ 
 
Tabagismo:  (    ) Sim    (    ) Não            Alcoolismo:  (    ) Sim    (    ) Não 
 

Atualmente encontra-se com algum problema de saúde? Qual (is)? 

___________________________________________________________________________ 

 

Tem alergia ou aversão a algum tipo de alimento? Qual (is)? 

___________________________________________________________________________ 

 

Quais alimentos consome com frequência: 

(    ) Banana 

(    ) Arroz 

(    ) Feijão 

(    ) Batata 

 

Gosta de feijão preto cozido?     (    ) Sim        (    ) Não 

Em caso negativo, diga o motivo:_________________________________________________ 

 

Está utilizando ou já utilizou suplementação medicamentosa à base de sulfato ferroso?  

(    ) Sim        (    ) Não  

 

Se sim, qual foi a sua percepção quanto ao sabor? 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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INSTITUTO DE NUTRIÇÃO JOSUÉ DE CASTRO 

 
 
 

 

 
Você está sendo convidado a participar como voluntário da pesquisa “Teste de 

aceitação de alimentos fortificados com ferro encapsulado”. Esta pesquisa tem o 
objetivo de avaliar, por meio de degustação, a aceitação de preparações adicionadas de 
sulfato ferroso revestido (encapsulado) com concentrado de proteína de ervilha.  

 
A deficiência de ferro é um dos problemas nutricionais que mais afeta pessoas em todo 

o mundo, e a fortificação de alimentos é uma estratégia utilizada para prevenção desta 
deficiência. Porém, a fortificação, sobretudo com ferro, pode promover mudanças no sabor, 
na aparência e na aceitação de preparações. Assim, o uso da análise sensorial pode ser 
instrumento importante na avaliação do perfil sensorial destes alimentos fortificados. O 
microencapsulamento, processo em que um material de interesse é revestido por outro 
material resultando em pequenas cápsulas com aparência de pó, é muito usado na indústria 
de alimentos principalmente para dar maior estabilidade aos nutrientes, e também pode 
reduzir possíveis sabores indesejáveis dos materiais revestidos. O sulfato ferroso 
encapsulado é um pó fino na cor creme com leve sabor de “farinha tostada” e será 
adicionado ao alimento no momento do seu preparo. 

 
Os participantes experimentarão os alimentos fortificados e responderão a perguntas 

sobre o alimento em um formulário. As respostas serão anônimas, garantindo ao 
participante a liberdade de expressar sua preferência. 

 
Os participantes não devem fumar e/ou mascar chiclete e/ou ingerir café ou 

bebidas alcoólicas uma hora antes ou durante o teste. Não devem participar desta 
pesquisa pessoas com problemas de saúde ou que possuam algum tipo de alergia 
e/ou intolerância alimentar. 

 
A pesquisa oferece baixo risco à saúde e irá avaliar se, ao adicionar o ferro em pó nas 

preparações testadas (arroz cozido, feijão preto cozido e bananada), haverá alguma 
alteração no sabor das mesmas e se essa alteração será percebida. 
 

Não haverá benefício direto ao participar desta pesquisa, mas a sua participação 
fornecerá resultados para a pesquisa que, por sua vez, poderão gerar benefícios futuros à 
população, principalmente aos grupos mais afetados pela deficiência de ferro (mulheres, 
gestantes e crianças menores de 7 anos). 
 

Efeitos colaterais geralmente estão associados à ingestão prolongada e de grandes 
doses de sulfato ferroso, porém a dose utilizada nesta pesquisa é pequena, reduzindo 
consideravelmente tais riscos. Caso haja alguma alteração em sua saúde em um período de 
24 horas após a participação no estudo (enjoos, dores abdominais, coceiras, surgimento de 
feridas ou inchaço na pele ou na boca, etc.), procure o serviço médico de urgência e entre 
imediatamente em contato com a equipe da pesquisa (contatos no final deste documento) 
para que sejam tomadas as providências necessárias.  

 
Você tem a liberdade de se recusar em participar desta pesquisa ou de retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. Os resultados 
desta pesquisa serão publicados na forma de artigos em revistas científicas, sem haver a 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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identificação dos voluntários que aceitarem participar, ou seja, as suas informações 
pessoais serão mantidas em sigilo. A participação nesta pesquisa não é remunerada, nem 
será cobrado qualquer taxa e haverá ressarcimento na forma de indenização em caso de 
eventuais danos recorrentes da pesquisa. 

 
Em caso de dúvida ou necessidade de mais esclarecimentos, faça contato com as 

pesquisadoras Bruna Soares Ferreira e Luciana Linhares de Azevedo Bittencourt, através 
do telefone (021) 9976-5599 e (021) 9512-5300 ou através dos emails: 
bruna_soaresrj@yahoo.com.br e luci_lab@hotmail.com ou Dra. Anna Paola Pierucci, 
através dos telefones (021) 9992-0101 ou (21) 2562 6697 ou (21) 3353 0660, email: 
pierucci@nutricao.ufrj.br, endereço Av. Carlos Chagas Filho, 373 - CCS J2ss08, Ilha do 
Fundão, Rio de Janeiro, RJ, 21941-902, Brasil. Se houver alguma dúvida sobre as questões 
éticas nesta pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/HUCFF/UFRJ, que fica na Rua Rodolpho 
Paulo Rocco, 255 - Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Sala 01D-46/1° andar; telefone 
2562-2480 – Email: cep@hucff.ufrj.br, com funcionamento de 8:00 às 15:00 horas, de 2ª à 
6ª feira. 

Consentimento: 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o 

estudo acima citado que li ou que foram lidas para mim. 

Eu discuti com a pesquisadora ________________ sobre a minha decisão em 

particular nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas e que, em caso de emergência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU 193) será imediatamente contatado pelos pesquisadores. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, sem penalidades ou prejuízos e sem a perda do meu acesso a esta 

Instituição ou de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. Eu receberei uma cópia 

desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a outra ficará com o 

pesquisador responsável por essa pesquisa. Além disso, estou ciente de que eu (ou meu 

representante legal) e o pesquisador responsável deveremos rubricar todas as folhas 

desse TCLE e assinar na ultima folha. 

        
     Rio de Janeiro, ____ de ________________ de 20___ 

 
 

                                                                                                 
                                                 

   Nome do sujeito da pesquisa                                             Assinatura do sujeito da pesquisa 
 

 
 

Nome do pesquisador                                                         Assinatura do pesquisado 
 

mailto:bruna_soaresrj@yahoo.com.br
mailto:luci_lab@hotmail.com
mailto:pierucci@nutricao.ufrj.br
mailto:cep@hucff.ufrj.br
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ANEXO 4  

FICHAS DOS TESTES SENSORIAIS 
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Nome: _______________________________________________   Data: ___/___/____ 

 

 

TESTE DE COMPARAÇÃO MÚLTIPLA 

 

Observação: Lave o palato com água entre a prova de cada uma das amostras. 

 

Você está recebendo uma amostra padrão (P) e 3 amostras codificadas. Compare cada 

amostra com o padrão e identifique se é melhor, igual ou pior que o padrão em relação ao 

SABOR. 

Em seguida, assinale o grau de diferença de acordo com a escala abaixo: 

 

 

1- Extremamente melhor que o controle. 

2- Muito melhor que o controle. 

3- Regularmente melhor que o controle. 

4- Ligeiramente melhor que o controle. 

5- Nenhuma diferença do controle. 

6- Ligeiramente pior que o controle. 

7- Regularmente pior que o controle. 

8- Muito pior que o controle. 

9- Extremamente pior que o controle. 

 

 

 

N. da amostra Valor 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Comentários: 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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Nome: _______________________________________________________________   Data: ____/____/_____ 

 
 

TESTE ACEITAÇÃO- ESCALA HEDÔNICA  
 

Você está recebendo 03 amostras codificadas. Por favor, prove-as da esquerda para direita e avalie-as 
utilizando a escala abaixo. 
 
 
 
      ______        ______      ______ 

COR 
 

Gostei Muitíssimo         (   )              (   )             (   )  
Gostei Muito                                                      (   )              (   )              (   )      
Gostei Moderadamente       (   )              (   )             (   )       
Gostei Ligeiramente             (   )              (   )             (   )      
Nem gostei, nem desgostei                     (   )              (   )             (   )                  
Desgostei Ligeiramente                    (   )              (   )             (   )      
Desgostei Moderadamente                   (   )              (   )             (   )      
Desgostei Muito                (   )              (   )             (   )      
Desgostei Muitíssimo         (   )              (   )             (   )      
 
 

CONSISTÊNCIA     
 

Gostei Muitíssimo         (   )              (   )             (   )  
Gostei Muito                                                      (   )               (   )            (   )      
Gostei Moderadamente       (   )              (   )             (   )       
Gostei Ligeiramente             (   )              (   )             (   )      
Nem gostei, nem desgostei                     (   )              (   )             (   )                  
Desgostei Ligeiramente                    (   )              (   )             (   )      
Desgostei Moderadamente                   (   )              (   )             (   )      
Desgostei Muito                (   )              (   )             (   )      
Desgostei Muitíssimo         (   )              (   )             (   )       
 

 
SABOR 
 

Gostei Muitíssimo         (   )              (   )             (   )  
Gostei Muito                                                      (   )              (   )             (   )      
Gostei Moderadamente       (   )              (   )             (   )       
Gostei Ligeiramente             (   )              (   )             (   )      
Nem gostei, nem desgostei                     (   )              (   )             (   )                  
Desgostei Ligeiramente                    (   )              (   )             (   )      
Desgostei Moderadamente                   (   )              (   )             (   )      
Desgostei Muito                (   )              (   )             (   )      
Desgostei Muitíssimo         (   )              (   )             (   )       
      
 

ASPECTO GLOBAL 
 

Gostei Muitíssimo         (   )              (   )             (   )  
Gostei Muito                                                      (   )              (   )             (   )      
Gostei Moderadamente       (   )              (   )             (   )       
Gostei Ligeiramente             (   )              (   )             (   )      
Nem gostei, nem desgostei                     (   )              (   )             (   )                  
Desgostei Ligeiramente                    (   )              (   )             (   )      
Desgostei Moderadamente                   (   )              (   )             (   )      
Desgostei Muito                (   )              (   )             (   )      
Desgostei Muitíssimo         (   )              (   )             (   )      
 
 
 
Se você não gostou do alimento, diga o motivo :  
 
............................................................................................................................................................................................... 
 



106 

 

 

............................................................................................................................................................................................... 

Nome: _______________________________________________________________   Data: ____/____/_____ 
 
 

TESTE DE PERCEPÇÃO 
 

Você está recebendo 03 amostras codificadas. Por favor, prove-as da esquerda para direita e avalie o 
quanto você percebe ou não os sabores abaixo, utilizando a escala proposta. 
 

 
      CÓDIGO DA AMOSTRA 

 
    _____         _____       _____            

SABOR METÁLICO     
Muitíssimo forte          (   )             (   )             (   )     
Muito Forte         (   )             (   )             (   )     
Forte          (   )             (   )             (   )      
Ligeiramente Forte            (   )             (   )             (   )                      
Ligeiramente Fraco              (   )             (   )             (   )      
Fraco          (   )             (   )             (   )       
Muito Fraco         (   )             (   )             (   )      
Muitíssimo fraco          (   )             (   )             (   )      
Não                                                                      (   )             (   )             (   ) 
   
SABOR AMARGO         
Muitíssimo forte          (   )             (   )             (   )     
Muito Forte         (   )             (   )             (   )     
Forte          (   )             (   )             (   )      
Ligeiramente Forte            (   )             (   )             (   )                      
Ligeiramente Fraco              (   )             (   )             (   )      
Fraco          (   )             (   )             (   )       
Muito Fraco         (   )             (   )             (   )      
Muitíssimo fraco          (   )             (   )             (   )      
Não percebi                                                            (   )             (   )             (   ) 
 
 
 

 

 


