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RESUMO 

 

BARROS, Nathália Marques. Desenvolvimento de cafés torrados e moídos fortificados 

com ferro, zinco e cálcio. Rio de Janeiro, 2015. Dissertação (Mestrado em Nutrição Humana) 

– Instituto de Nutrição Josué de Castro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2015. 

 

As deficiências nutricionais são consideradas grandes desafios para as políticas de saúde no 

Brasil. Uma das maneiras utilizadas no combate dessas deficiências é a fortificação de 

alimentos, que para este fim devem ser habitualmente consumidos pela população. O café 

atende este pré-requisito, pois é o alimento mais popular do país. A presente dissertação teve 

como objetivo geral desenvolver cafés torrados e moídos fortificados com ferro, zinco e 

cálcio e foi dividida em duas partes: Na primeira, avaliou-se a recuperação de sais de ferro, 

zinco e cálcio em grãos de Coffea arabica e Coffea canephora torrados, moídos, fortificados e 

preparados por diferentes métodos. Foram testados: ferro bis glicina, sulfato ferroso, zinco bis 

glicina, lactato de zinco, fosfato tricálcio e lactato de cálcio, utilizando-se cafeteiras expresso 

e elétrica, com filtros de papel e nylon. A análise de minerais foi realizada por ICP-OES e os 

resultados tratados por ANOVA e Cluster, sendo considerados significativos quando p<0,05. 

As bebidas de ambas espécies preparadas pela cafeteira expresso apresentaram maiores teores 

de todos os minerais, sendo as melhores recuperações médias observadas nos sais ferro bis 

glicina, lactato de zinco e lactato de cálcio (87,9%, 97,5% e 87,0%, respectivamente). As 

recuperações médias dos mesmos sais pela cafeteira elétrica foram de 59,5%, 57,5% e 63,9%, 

respectivamente, sem diferença entre os filtros testados. Na segunda parte da 

dissertação avaliou-se a aceitação e a caracterização sensorial das bebidas por 100 

consumidores adultos, utilizando-se a metodologia Check-all-that-

apply (CATA). Foram avaliados blends tradicionais e gourmet, em dois graus de torrefação, e 

fortificados com os minerais de melhor performance na primeira parte do estudo, oferecidos 

individual e conjuntamente. Os blends gourmets e tradicionais controles e fortificados com os 

três minerais apresentaram maior aceitação, com pontuação média de 5,9 em escala hedônica 

de 9 pontos em ambos os graus de torrefação. Os resultados foram segmentados em três 

grupos distintos. A partir dos resultados sensoriais, conclui-se que diferentes graus de 

torrefação são mais indicados para a fortificação com diferentes minerais; ferro bis 

glicina isolado causou maior alteração na aparência e sabor das bebidas para a maioria 

dos avaliadores e descrição de atributos desagradáveis como metálico, remédio e azedo.  O 

café fortificado com lactato de zinco obteve melhor aceitação entre os sais isolados, sendo que 

os cafés fortificados com os três minerais juntos se assemelharam mais ao controle. 

Portanto, é mais recomendada a fortificação de cafés com sais combinados, em relação aos 

isolados. A fortificação não alterou o custo do café, podendo ser consumido por todas as 

classes socioeconômicas. Considerando a boa recuperação dos sais em  cafeteira expresso, sua 

bebida deverá ser avaliada sensorialmente.   
 

Palavras- chave: Fortificação de alimentos. Café. Ferro. Zinco. Cálcio 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

BARROS, Nathália Marques. Development of ground roasted coffee fortified with iron, zinc 

and calcium. Rio de Janeiro, 2015. Dissertação (Mestrado em Nutrição Humana) – Instituto 

de Nutrição Josué de Castro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

 

Nutritional deficiencies are considered to be major challenges for health policies in Brazil. 

One of the ways to fight these deficiencies is fortification of foods which for this purpose 

should be regularly consumed by the population. Coffee meets this prerequisite, since it is the 

most popular food in the country. This work aimed to develop fortified ground roasted coffees 

with iron, zinc and calcium. It was divided in two parts: In the first part, the recovery of iron, 

zinc and calcium salts in fortified ground roasted Coffea arabica and Coffea canephora 

beans, prepared by different methods, was evaluated. The following salts were tested: iron bis 

glycine, ferrous sulfate, zinc bis glycine, zinc lactate, tricalcium phosphate and calcium 

lactate. Espresso and electric drip coffee maker with paper and nylon filters were tested. 

Mineral analyses were performed by ICP-OES. Results were processed by ANOVA, followed 

by Fisher test and Cluster analysis, and considered to be significant when p <0.05. Beverages 

prepared from both coffee species by espresso method showed the highest levels of all 

minerals. The best average recoveries were observed in the salts iron bis glycine, zinc lactate 

and calcium lactate (87.9%, 97.5% and 87.0 %, respectively). The average recoveries of these 

salts by the electric coffee dripper were 59.5%, 57.5% and 63.9%, respectively, with no 

difference between the tested filters. In the second part of the dissertation, the sensory 

characterization of coffee beverages was performed and acceptance evaluated by 100 adult 

consumers, using the methodology check-all-that-apply (CATA). Traditional and 

gourmet blends were roasted in two degrees and fortified individually and jointly with 

minerals that presented best performance in the first part of the study and offered to 

consumers. The gourmet and traditional control and fortified blends had higher acceptance 

with average score of 5.9 on a 9-point hedonic scale in both degrees of roasting. From sensory 

results, it was concluded that different degrees of roasting are more suitable for mineral 

fortification with different salts; that iron bis glycine alone caused major change in 

appearance and flavor of the drinks for most evaluators, with description of unpleasant 

attributes such as metal, medicine and sour; the fortified coffee with zinc lactate were more 

accepted among the isolated salts, and the coffees spiked with the three minerals together 

resembled more the control. Therefore, it is recommended fortification with combined salts. 

Fortification did not change the cost of coffee and can be consumed by all socioeconomic 

classes. Considering the excellent recovery of salts in espresso coffees, they should be 

sensory evaluated. 

 

Keywords: Fortified Foods. Coffee. Iron. Zinc. Calcium  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A desnutrição e a deficiência de micronutrientes são os problemas que mais 

atingem os países em desenvolvimento, causando grande impacto na saúde e bem–estar  

e contribuindo para o aumento dos riscos de morbidade e mortalidade da população 

mundial (DAZA, 2001; PICCOLI et al., 2012). Estes distúrbios nutricionais podem 

ocorrer devido a erros alimentares, aproveitamento inadequado de nutrientes e aumento 

das demandas nutricionais decorrentes de situações patológicas e depleção de reservas 

(VELLOZO; FISBERG, 2010). A deficiência de micronutrientes mesmo em níveis 

moderados, detectados por exames bioquímicos, pode ter efeitos prejudiciais graves 

sobre o organismo humano. Com isso, além de efeitos na saúde, acarreta implicações 

para o desenvolvimento econômico e social do país, principalmente com custos 

elevados de saúde pública (WHO, 2002). 

A deficiência de micronutrientes atinge cerca de 2 bilhões de indivíduos em âmbito 

mundial, sendo a deficiência de ferro um dos principais fatores que levam à anemia 

ferropriva, que atinge cerca de 1,6 bilhões de pessoas mundialmente (BENOIST et al., 

2005; WHO, 2007). No Brasil, não existe um levantamento nacional da prevalência da 

anemia ferropriva, somente estudos em diferentes regiões, os quais têm demonstrado 

prevalência em torno de 53% desta enfermidade, em todas as idades e níveis 

socioeconômicos (BRASIL, 2007; JORDÃO, BERNARDI, FILHO, 2009).  

Além da deficiência do mineral ferro, dados na literatura apontam para a baixa 

ingestão de alimentos fonte de cálcio e zinco pela população brasileira (PINHEIRO et 

al., 2008; SOUZA et al., 2012). Segundo dados da pesquisa Brazilian Osteoporosis 

Study (BRAZOS), o consumo de alimentos fonte de cálcio pela população brasileira é 

de cerca de 400 mg, ou seja, em torno de 1/3 da do valor da ingestão dietética 

recomendada (IDR) (PINHEIRO et al., 2008). Menezes e colaboradores (2005) ao 

avaliarem o consumo de cálcio por um grupo de idosos, observaram que a média de 

ingestão de cálcio é de 607 mg/dia, ou seja, abaixo do recomendado para a faixa etária 

(1200 mg/dia). Araújo e colaboradores (2013) observaram uma inadequação do 

consumo de alimentos fonte de cálcio e zinco em brasileiros, sendo a inadequação de 

cálcio de 84% em homens e 90,7% em mulheres brasileiras e de zinco, de 23,4% em 

homens e 18,7% em mulheres. 
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O baixo consumo de alimentos fonte de cálcio compromete a saúde óssea, tanto de 

crianças quanto de adultos e idosos, causando doenças como raquitismo e osteoporose 

(SILVA, 2008; BRASIL, 2007). Estudos recentes apontam a relação da deficiência 

deste mineral com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), obesidade e câncer (PEREIRA et al., 2009).  

No entanto, a deficiência de zinco afeta em torno de 1/3 da população mundial, e a 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) estima que 

metade da população mundial encontra-se em risco da deficiência deste mineral 

(NRIAGU, 2007). A literatura científica relata que esta carência nutricional acomete 

principalmente países subdesenvolvidos, mais especificamente, os bolsões de pobreza 

das grandes cidades, ocasionando complicações como depressão da imunidade, 

alterações no paladar, anorexia, prejuízo na cicatrização, entre outros (MAFRA; 

COZZOLINO, 2004; PERES; KOURY, 2006; MELLO; COELHO, 2011).  

As carências nutricionais são consideradas importantes desafios para as políticas de 

saúde no Brasil. O Ministério da Saúde possui ações que objetivam reduzir as 

deficiências de micronutrientes na população brasileira, como programas de 

suplementação de nutrientes e fortificação de alimentos (BRASIL, 2007).   

A fortificação de alimentos vem sendo amplamente utilizada pela indústria 

alimentícia, como um recurso de baixo custo, que consiste na adição de nutrientes aos 

alimentos, objetivando prevenir e/ou corrigir deficiências nutricionais apresentadas pela 

população em geral ou grupos de indivíduos (MARQUES et al., 2012). É considerado 

um recurso que  ocasiona melhora no estado nutricional de grande parte da população, 

não requerendo alterações nos padrões dietéticos habituais (WHO, 2009). No Brasil, a 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 344, de 13 de dezembro de 2002, instituiu 

que as farinhas de trigo e milho devem ser enriquecidas com ácido fólico (150 

mg/100g) e ferro (4,2 mg/100g) com o objetivo de prevenir a anemia ferropriva e  

defeitos no fechamento do tubo neural (BOEN et al., 2007).  

A adição de nutrientes deve ocorrer em alimentos que efetivamente participem da 

rotina de alimentação e ser acessível à população. Entretanto, alguns estudos relatam 

que o consumo frequente de alimentos fortificados pode acarretar no acúmulo de certos 

nutrientes no organismo, levando à intoxicação aguda ou crônica. Portanto, a 

observação dos valores de ingestão máxima tolerável (UL) é de fundamental 

importância na prevenção de intoxicações (MARQUES et al., 2012).  
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Nos últimos anos, além da farinha de trigo, diversos alimentos têm sido estudados 

como possíveis veículos de fortificação, dentre os quais podemos citar: arroz (LUCIA; 

NOVAES; SANT’ANA, 2012), leite e derivados, açúcar, café, entre outros 

(ANDRADE, 2004; COSTA, 2010).  

O café é considerado uma das bebidas mais consumidas no mundo, e, no Brasil, é o 

78% da população brasileira acima de 10 anos,  o consome diariamente, representando 

79,7 litros/ habitante /ano (ABIC, 2012). É rico em compostos bioativos, como os 

ácidos clorogênicos, contém niacina, trigonelina, fibras solúveis, diterpenos e a cafeína, 

que é uma metilxantina, com potente ação farmacológica no sistema nervoso central e 

periférico (ALTIMARI et al., 2001 e 2006).  

Nos últimos anos, diversos estudos têm demonstrado os benefícios do consumo do 

café à saúde, podendo ser considerado como a maior fonte de antioxidantes na dieta da 

população do Brasil e de vários outros países (FARAH, 2012). O consumo regular de 

café tem sido associado à redução de doenças crônicas como o diabetes melito tipo 2 e a 

obesidade (MACHADO, 2010), doenças neurodegenerativas como Alzheimer  

(HEUSER, 2003 apud COSTA, 2010) e Parkinson (ALVES; CASAL; OLIVEIRA, 

2009), câncer de bexiga, pâncreas e intestino (ARRUDA et al., 2009),  além de auxiliar 

na prevenção de doenças biliares (RUHL; EVERHART, 2000) e distúrbios psicológicos 

como depressão e risco de suicídio (ALVES; CASAL; OLIVEIRA, 2009).   

O café pode ser considerado como um possível veículo de fortificação, pois é um 

alimento de relativo baixo custo e amplamente consumido pela população mundial 

(ABIC, 2012). Portanto, a fortificação de cafés torrados e moídos pode ser considerada 

uma opção no combate às deficiências de minerais mais prevalentes no Brasil. A união 

de suas propriedades benéficas à saúde com o benefício do enriquecimento com 

nutrientes, reconhecidamente deficientes na população (ferro, zinco e cálcio), assume 

uma relevância de caráter social e de saúde coletiva. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Deficiência de minerais 

 

Os minerais são elementos inorgânicos que exercem funções vitais no organismo 

humano, atuando na ativação, regulação e controle de vias metabólicas. Estes podem ser 

divididos em dois grupos: macrominerais, que são requeridos em quantidades iguais ou 

superiores a 100mg/dia como: cálcio, magnésio, potássio, entre outros, e microminerais 

ou elementos traço, requeridos em quantidades diárias inferiores a 100mg/dia como 

ferro, zinco, cobre, boro, entre outros (HUSSAIN et al.; 2010). 

Estes nutrientes representam cerca de 4 a 5% do peso corpóreo, cerca de  2,8 a 

3,5kg em homens e mulheres adultos. Integram o organismo conferindo rigidez ao 

esqueleto e aos dentes, e constituem componentes de tecidos moles. Atuam, ainda, 

como co-fatores de diferentes processos enzimáticos, e se encontram sob a forma de sais 

solúveis nos líquidos orgânicos, agindo como eletrólitos e proporcionando-lhes acidez 

ou alcalinidade. São, portanto, essenciais à manutenção de várias funções de grande 

importância fisiológica, como: contratilidade muscular, função neurológica, coagulação 

sanguínea, processos digestórios, equilíbrio ácido-básico, transporte de oxigênio, entre 

outras (ANDERSON, 2005). 

A biodisponibilidade dos minerais pode ser mensurada pela proporção do nutriente 

disponível para o organismo após a sua digestão (MILES; HENRY, 2000). As 

deficiências de minerais são bem descritas na literatura, sendo caracterizadas pela 

inadequação da quantidade de um nutriente biologicamente ativo para manter as 

funções bioquímicas normais em um ou mais sistemas intracelulares. Tal inadequação 

poder ser explicada por ingestão e utilização inadequadas, necessidade e excreção 

aumentadas.  Estas deficiências podem alterar as funções fisiológicas antes mesmo de se 

manifestarem clinicamente e, geralmente, são consequências de dietas deficientes 

(ANDERSON, 2005).  

Dados da literatura indicam que a prevalência das deficiências de minerais abrange 

cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo, tanto em países desenvolvidos como em 

desenvolvimento, sendo a deficiência de ferro a que apresenta maior prevalência no 

mundo. Estas deficiências são descritas como epidemias silenciosas que podem afetar 

pessoas de diferentes gêneros e idades, bem como alguns grupos de risco, como 
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crianças, gestantes e idosos, podendo comprometer o crescimento e desenvolvimento, 

ocasionando a redução do desempenho físico, cognitivo e comportamental, insuficiência 

no metabolismo oxidativo e na descrição de genes, e aumentando o risco de morbidade 

e/ou mortalidade (BOEN et al., 2007; TULCHINSKY, 2010; PICCOLI, et al., 2012).  

No Brasil, dados epidemiológicos demonstram elevada prevalência da deficiência 

de minerais, destacando-se a carência de ferro como o mais frequente problema de 

saúde pública no País (BORGES et al., 2007). Como consequência desta deficiência, 

podemos evidenciar elevados índices da anemia ferropriva. (VITOLO, 2008).  

A anemia ferropriva é a forma mais grave de deficiência de ferro, que resulta de 

longo período de balanço negativo entre a quantidade de ferro biologicamente ativo e a 

necessidade orgânica deste mineral, sendo caracterizada por níveis de hemoglobina no 

sangue abaixo do dobro do desvio-padrão dos níveis médios para a população normal. 

Entretanto, estes valores podem variar em relação ao estado fisiológico, idade, gênero e 

gravidez, comprometendo os sistemas de defesa imunológica, prejuízos no 

desenvolvimento mental e psicomotor das crianças e redução da capacidade de 

transporte de oxigênio pelo sangue, ocasionando um quadro de hipóxia tecidual 

(JORDÃO; BERNARDI; FILHO, 2009; MARTINS, 2011). De acordo com dados da 

OMS, cerca de 800 mil mortes podem ser atribuídas à deficiência deste mineral por ano 

(WHO, 2002). 

Devido à elevada prevalência deste distúrbio nutricional, inúmeros programas são 

propostos com o objetivo de combater esta carência, como a fortificação obrigatória de 

farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico proposta pelo Ministério da Saúde e o 

Programa Nacional de Suplementação Medicamentosa, para alcançar os grupos de risco 

(crianças de 6 a 18 meses, gestantes e mulheres no pós-parto) (JORDÃO; BERNARDI; 

FILHO, 2009).  

Existem poucos dados sobre a prevalência mundial da deficiência de zinco. 

Entretanto, este distúrbio nutricional é considerado um problema de saúde pública, pois 

afeta tanto grupos populacionais de países desenvolvidos quanto de países em 

desenvolvimento, sendo responsável por 4% da mortalidade e morbidade de crianças no 

mundo. A literatura demonstra que cerca de 10% da população da Europa Ocidental, 

Estados Unidos e Canadá estão sob o risco de inadequação de consumo de alimentos 

fonte deste elemento traço. No Brasil, a estimativa é de 20,3% de déficit deste 

micronutriente (CHECCHIO, 2011).  
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As consequências da deficiência grave de zinco para a saúde foram amplamente 

estudadas durante os últimos 40 anos. Entre elas estão dermatite bolhosa pustulosa, 

alopecia, diarreia, infecções secundárias decorrente da disfunção imunológica e 

hipogonadismo. Entre as consequências da deficiência moderada de zinco estão atraso 

no crescimento, pele áspera, redução do apetite, letargia, retardo na cicatrização de 

feridas e disfunção da imunidade (TUERK; FAZEL, 2009).  

Pode ter sido considerado um problema de destaque no Relatório Mundial de Saúde 

de 2002, inúmeras estratégias têm sido propostas com o objetivo de erradicar 

deficiência de zinco, como programas de suplementação e fortificação com este 

elemento traço (SHRIMPTON et al., 2005). A fortificação de alimentos com zinco foi 

associada com melhoras significativas nas concentrações plasmáticas, sendo 

considerada uma estratégia com um recurso promissor no combate a esta deficiência 

(DAS et al., 2013).  

Não existem dados da prevalência mundial da deficiência de cálcio, pois não há 

parâmetros clínicos práticos para detectar o estado deste mineral no organismo. 

Ultimamente, vem sendo utilizada a avaliação do nível de cálcio sérico, um parâmetro 

considerado confiável. Porém, nos países em desenvolvimento, a suplementação vem 

ocorrendo, comparando-se à ingestão dietética com as IDRs (WHO, 2006). Ao 

avaliarem o consumo de cálcio, estudos epidemiológicos observaram a ocorrência de 

inadequação da ingestão de alimentos fonte, e que a população brasileira não atinge as 

recomendações de ingestão diária deste mineral.  

Nos países em desenvolvimento como África do Sul e Nigéria, a deficiência de 

cálcio é considerada um fator importante na etiologia do raquitismo (PRENTICE, 

2013). Além do raquitismo, o consumo inadequado deste tem sido correlacionado com 

aumento da prevalência de outras doenças, como osteoporose, hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) e câncer de cólon (PAIXÃO; BRESSAN, 2010).  São considerados 

grupos de risco mais acometidos por esta deficiência as mulheres grávidas, lactentes, 

mulheres na pós-menopausa e idosos (FAO, 2001).  

 

2.1.1. Ferro  

 

O ferro (Fe) é um nutriente essencial à vida, sendo considerado um elemento chave 

no metabolismo de todos os organismos vivos. Atua desempenhando importantes 
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funções no metabolismo humano, tais como transporte e armazenamento de oxigênio, 

reações de liberação de energia na cadeia de transporte de elétrons, co-fator de algumas 

reações enzimáticas e regulação da expressão genética. Também possui papel 

fundamental nos processos de síntese do DNA, RNA e de proteínas (LIEU et al., 2001; 

CARDENAS, 2007).  É encontrado em maiores quantidades no fígado, cérebro, 

hemoglobina e macrófagos, sendo importante na formação da bainha de mielina e 

desenvolvimento das árvores dendritícas neurais (LIEU et al., 2001).   

No organismo humano, pode ser encontrado tanto na forma orgânica, quanto na 

inorgânica, sendo que 70% destes são utilizados para exercer funções fisiológicas 

essenciais, como na hemoglobina, mioglobina e enzimas intracelulares, enquanto os 

30% restantes são armazenados na forma de ferritina e hemossiderina (FAGUNDES, 

2010). Suas funções resultam de suas propriedades físicas e químicas, conferindo 

habilidade de participar das reações de oxidação e redução. Na hemoglobina, o Fe atua 

no transporte do oxigênio, na catalisação da oxidação e como constituinte de enzimas 

como catalase, peroxidade e citocromos (GERMANO, 2002).  

 

 Digestão e Absorção do Ferro: 

 

O mecanismo de absorção do ferro depende da forma química em que se encontra. 

Porém, de maneira geral, a absorção ocorre predominantemente no duodeno, sendo 

transportado na corrente sanguínea, ligado a uma proteína plasmática denominada 

transferrina e depois estocado intracelularmente na forma de ferritina. É encontrado em 

fontes vegetais, laticínios e ovos, nos quais se apresenta na forma não-heme, oxidada 

(Fe+3), enquanto o ferro heme (Fe+2, com anel ferro-porfirina intacto) é proveniente da 

hemoglobina, da mioglobina e da transferrina de aves, peixes e outros animais 

(SAMPAIO, 2009).  

O ferro heme é solúvel em meio alcalino da luz intestinal, sendo facilmente 

absorvido, como um complexo de ferro-porfirina, diretamente nas paredes da mucosa 

intestinal. Possui absorção em torno de 15 a 30% no indivíduo com adequação nas 

reservas e cerca de 35 a 50% naqueles com inadequação. Já a absorção do ferro não-

heme depende de fatores como estado de oxidação, solubilidade,  pH do meio e, ainda 

de componentes dietéticos. A secreção do ácido gástrico é importante para a 

solubilização do ferro não-heme, que necessita ser reduzido do estado férrico para 
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ferroso (mais solúvel) para melhor absorção, que ocorre em torno de até 10% da 

quantidade ingerida (ÖZBEK, 2010). O ácido ascórbico atua como agente redutor, 

mantendo o ferro no estado ferroso. Em relação às carnes, o mecanismo exato pelo qual 

pode facilitar a absorção deste mineral na forma não-heme ainda não foi totalmente 

esclarecido. Entretanto, tem sido proposto que aminoácidos livres na luz intestinal como 

histidina, lisina e cisteína aumentam a absorção do estado férrico, por formarem 

quelatos solúveis. Outros fatores, como alguns açúcares (ex: frutose) formam 

complexos com o ferro não-heme, tornando-o solúvel no pH do lúmen intestinal, 

favorecendo sua absorção (SHARP; SRAI, 2007).  

Alguns componentes da dieta alimentar podem inibir a absorção do ferro, por 

formarem precipitados e quelatos insolúveis. Outros elementos podem competir com os 

sítios de ligação das células da mucosa intestinal. Entre os fatores antinutricionais 

presentes nos alimentos que podem interferir na absorção do ferro-não heme estão os 

alimentos com alto teor de fibras, os ácidos oxálico e fítico, e os polifenóis 

(FAGUNDES, 2010).  

No organismo humano, sua absorção é controlada, objetivando evitar seu excesso, 

pois tanto o suprimento inadequado quanto o acúmulo excessivo podem conduzir à 

morbidade. Sendo assim, o grau de absorção pode variar significativamente, 

dependendo das reservas corporais deste mineral e de fatores como interações entre os 

componentes dos alimentos e dos mecanismos regulatórios que refletem o estado 

nutricional (COSTA, 2010; MARTINI, 2002). 

Em condições normais, um padrão alimentar com alimentos fontes contém, em 

média, de 10 - 20mg de ferro, das quais o individuo pode absorver cerca de 5 a 10% do 

ferro heme, para compensar perdas ocorridas através da descamação de células 

epiteliais, vias digestivas, urinárias e respiratórias (MARTINI, 2002).  

 

2.1.2. Zinco  

 

O zinco (Zn) é constituinte de várias metaloenzimas e metaloproteínas que 

participam do metabolismo dos carboidratos, lipídeos e proteínas, síntese de ácido 

nucleico e degradação. Nas enzimas, pode apresentar função catalítica ou estrutural. 

Entre as 300 enzimas das quais o zinco participa, estão a anidrase carbônica, fosfatase 

alcalina, carboxipeptidades, álcool desidrogenase, superóxido dismutase, proteína C 
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quinase, ácido ribonucléico polimerase e transcriptase reversa. Este mineral é 

considerado um elemento traço essencial para o crescimento e desenvolvimento, 

reprodução, função imune, antioxidante e estabilização de membranas e expressão 

gênica (GIBSON et al., 2008). É o segundo oligoelemento mais abundantemente 

distribuído no organismo humano, diferindo dos outros metais de transição, pois contém 

a camada eletrônica “d” completa, não participando de reações de redox. Porém, atua 

como aceptor de pares de elétrons (ácido de Lewis). Ocorre naturalmente como cinco 

isótopos estáveis: 64Zn, 66Zn, 67Zn, 68 Zn e 70Zn. Possui afinidade com grupos tios e 

hidrogênio e se complexa com aminoácidos, peptídeos e nucleotídeos (MAFRA; 

COZZOLINO, 2004).  

Este oligoelemento está envolvido na estabilização de membranas estruturais e na 

proteção celular, atuando na prevenção da peroxidação lipídica. Seu papel fisiológico 

como antioxidante é evidenciado por dois mecanismos: proteção de grupamentos 

sulfidrila e na inibição da produção de espécies reativas de oxigênio por metais de 

transição como ferro e cobre (POWELL, 2000). Ele também desempenha papel na 

organização do DNA e RNA, sendo indispensável para atividade de enzimas como 

RNA polimerase (MAFRA, COZZOLINO, 2004).   

O zinco encontra-se relacionado com as funções de células do sistema imune, como 

atividade de células T-Helper, desenvolvimento de linfócitos T-citotóxicos, 

hipersensibilidade retardada e proliferação de linfócitos T (PRASAD, 2007).  Atua no 

processo de adaptação da visão noturna, fazendo parte da estrutura de enzimas como a 

desidrogenase da retinol anidrase carbônica, da colagenase corneal e da leucina 

aminopeptidade. Estudos apontam que este mineral pode ter papel tanto na prevenção 

quanto no tratamento da degeneração macular (MIAO et al., 2013). Os principais 

alimentos fonte deste mineral incluem ostras, carnes (vitela, porco, bovina, frango, 

peixes, cordeiro) e fígado (MA; BETTS, 2000).  

 

 Digestão e absorção do Zinco:  

 

O zinco é absorvido predominantemente no jejuno, sendo captado na superfície da 

borda em escova por meio do mecanismo de difusão passiva e por processos mediados 

por carreadores que dependem da quantidade de zinco presente na dieta. Em situação de 

baixa concentração de zinco dietético, predomina o mecanismo de absorção mediado 
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por carreadores. Entretanto, quando o consumo deste mineral é elevado, a absorção 

ocorre por difusão passiva (LIMA, 2011). 

Alguns fatores podem interferir no processo de absorção deste mineral, como a 

quantidade presente de zinco no lúmen intestinal, a presença de promotores alimentares 

que favorecem sua absorção (leite humano, proteínas animais), ou inibidores, como 

fitatos e outros minerais. O fitato se liga ao zinco formando complexos fortes e pouco 

solúveis que resultam na redução da absorção deste mineral. Estes são encontrados em 

quantidades variáveis em alimentos de origem vegetal, como grãos e leguminosas 

(KREBS, 2000).   

Após o processo de absorção, o zinco é liberado pelos enterócitos, passando pelos 

capilares mesentéricos e sangue portal, sendo captado pelo fígado e distribuído pelo 

plasma para desenvolver funções específicas. No plasma, 90% deste mineral é carreado 

ligado à albumina. Sua excreção ocorre predominantemente por meio das secreções 

biliares e intestinais. Porém, também é excretado pela urina, pele, cabelo e suor 

(ROOHANI et al., 2013).  

 

2.1.3. Cálcio  

 

O cálcio (Ca) é um macromineral encontrado em maior quantidade no organismo, 

correspondendo a de 1,5% a 2% do peso corpóreo, sendo que 99% estão presentes em 

ossos e dentes. O restante (<1%) é encontrado em tecidos moles e fluidos corporais. Na 

célula, é encontrado principalmente no retículo endoplasmático e nas mitocôndrias. É 

considerado um nutriente essencial, pois além de participar da mineralização óssea, 

desempenha papeis na contração muscular, na transmissão nervosa e na coagulação 

sanguínea (THEOBALD, 2005; PERES, 2010).    

As principais fontes de cálcio são os produtos lácteos. Porém, o mineral também é 

encontrado em alimentos vegetais, sendo que alguns estudos indicam que as fontes 

vegetais comumente consumidas pela população brasileira podem apresentar menor 

absorção no organismo devido à presença de substâncias interferentes na luz intestinal 

(CINTRA; GONZALEZ, 2009).  

 

 Digestão e absorção do Cálcio: 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roohani%20N%5Bauth%5D
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O principal local de absorção do cálcio ocorre no intestino delgado, principalmente 

no duodeno, onde cerca de 90% é absorvido (BRONNER, 2008). O mecanismo de 

absorção do cálcio é complexo e envolve fatores como: vitamina D, ATPase, fosfatase 

alcalina intestinal, fatores que aumentam ou diminuem sua solubilidade, proteína ligante 

de cálcio no enterócito, proteína ligante de cálcio no plasma, entre outros (BUENO, 

2007). Pode ser dividido em dois processos: um ativo saturável, mediado pela vitamina 

D e proteína ligante de cálcio (Ca-Bp) que ocorre predominantemente em baixas 

concentrações luminais de íons de cálcio, e uma passiva que pode corresponder à 

difusão simples ou facilitada, que ocorre em presença de altas concentrações luminais 

de íons de cálcio (BUZINARO; ALMEIDA; MAZETO, 2006). Quando a ingestão de 

alimentos fonte é baixa, a absorção é maior em relação à quantidade ingerida. 

Entretanto, quando a ingestão é alta, a absorção diminui (GRUDTNER; WEINGRILL; 

FERNANDES, 1997).  

A absorção ativa de cálcio é primariamente regulada pela forma ativa da vitamina 

D (1,25-dihidroxivitamina D [1,25(OH)2D]). Este paratormônio aumenta a absorção do 

mineral na borda em escova da célula da mucosa intestinal e também estimula a 

produção de proteínas ligantes de cálcio. Outros hormônios também podem interferir na 

absorção deste mineral, como paratormônio (PTH) e hormônio do crescimento (GH), 

que podem aumentar sua absorção, e os glicocorticoides, que podem diminuí-la. O 

segundo mecanismo é o passivo, não saturável, independente de vitamina D, ocorrendo 

ao longo de todo o intestino delgado (ANDERSON, 2005). O intestino grosso também 

contribui significativamente para a absorção deste mineral, ocorrendo no ceco e cólon 

ascendente, onde cerca de 11% são absorvidos pela via paracelular (difusão passiva) 

(BRONNER, PANSU, 1998). 

A eficiência da absorção pode variar pela presença intraluminal de outros 

componentes dietéticos, sendo que cerca de 30% do cálcio presente nos alimentos 

encontra-se biodisponível. Este é melhor absorvido em meio ácido, sendo que o ácido 

hidroclorídrico (HCL) secretado no estômago aumenta a absorção, pois diminui o pH no 

duodeno proximal. Diversos fatores podem interferir na absorção deste mineral, como a 

presença de ácido oxálico e fitatos, substâncias que podem interagir com o cálcio, 

diminuindo sua absorção. A lactose encontrada em produtos lácteos pode intensificar 

sua absorção (BUZINARO; ALMEIDA; MAZETO, 2006). 
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2.2. Fortificação de alimentos 

 

A fortificação de alimentos consiste na adição de um ou mais micronutrientes nos 

alimentos processados, sendo esta prática considerada uma estratégia que possui 

objetivo de reforçar o valor nutritivo e prevenir e/ou corrigir o estado nutricional de 

deficiências nutricionais apresentadas por grupos específicos e/ou pela população. É um 

recurso de baixo custo, que vem sendo amplamente utilizado pela indústria de alimentos 

desde a metade do século XX (WHO, 2006). 

De acordo com a OMS, pode ser considerada uma intervenção em saúde pública 

muito rentável, sendo que os alimentos fortificados devem ser amplamente consumidos 

e  participar efetivamente da rotina de alimentação da população. A vitamina/mineral a 

ser adicionada deve estar na sua forma mais biodisponível, ou pelo menos uma das mais 

biodisponíveis, e não deve alterar as características sensoriais do alimento (WHO, 

2006). Além disso, os riscos de efeitos colaterais e toxicidade devem ser mínimos, pois 

as doses de fortificante adicionadas aos alimentos devem ser controladas (ZANCUL, 

2004).  

Nos países desenvolvidos, a fortificação desempenha um papel fundamental no 

aumento do consumo, por meio da alimentação, daqueles nutrientes em que as 

deficiências são mais prevalentes e que apresentam um problema de saúde pública. 

Segundo Berner e colaboradores (2014), apesar da prevalência da obesidade, várias 

deficiências de nutrientes foram encontradas em crianças e adolescentes norte-

americanos, e a prática de fortificação de alimentos resultou numa melhora significativa 

na deficiência de alguns minerais. Em países em desenvolvimento, a fortificação é 

crescentemente reconhecida como uma abordagem eficaz para melhorar os níveis de 

micronutrientes da população (FAO, 1997).  

Dentre as primeiras técnicas de fortificação destaca-se o processo de iodação do sal. 

Vários países da Europa e Estados Unidos, a partir de 1920, introduziram esta prática, 

objetivando reduzir a deficiência de iodo nesses países. No Brasil, o primeiro 

instrumento de combate à deficiência de iodo foi implementado na década de 50, 

através do processo de iodação do sal, preconizado pela Lei n.º 1.944, de 14 de agosto 

de 1953, tornando a adição obrigatória. Porém, essa medida foi restrita somente às áreas 

reconhecidas como deficientes deste mineral (MEDEIROS-NETO, 2009). 

Posteriormente, no ano de 1956, esta medida se expandiu para todo território brasileiro 
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com o Decreto nº 39814 de 17 de agosto de 1956. A partir do ano 2000 iniciaram-se 

pesquisas populacionais que consideraram não somente o exame clínico baseado na 

palpação cervical, mas também a avaliação dos níveis bioquímicos, através da excreção 

urinária de iodo. Os resultados identificaram níveis elevados de iodo na urina, 

decorrente do consumo excessivo de sal pela população e, consequentemente, de iodo 

em excesso, o que também é prejudicial, pois pode resultar em hipertireoidismo e o 

desenvolvimento de uma forma auto-imune da doença, denominada tireoidite de 

Hashimoto (BUSS; IANISKI; BUSNELLO, 2013). 

A partir do ano 2004, no Brasil, por meio da aprovação da Resolução nº344 em 

dezembro de 2002, as farinhas de trigo e milho passaram a ser obrigatoriamente 

adicionadas de ferro e ácido fólico, visando a redução da anemia e defeitos no 

fechamento do tubo neural (HEIJBLOM; SANTOS, 2007). 

 

Atualmente, a OMS reconhece quatro tipos de fortificação (WHO, 2009): 

 

 Fortificação universal ou em massa: ocorre de forma obrigatória e consiste na 

adição de micronutrientes aos alimentos consumidos pela população; 

 Fortificação em mercado aberto: iniciativas das indústrias de alimentos, com 

objetivo de agregar maior valor nutricional aos seus produtos; 

 Fortificação focada ou direcionada: visa o consumo dos alimentos enriquecidos 

por grupos populacionais que apresentem elevado risco de deficiência, podendo 

ocorrer de forma obrigatória ou voluntária; 

 Fortificação domiciliar comunitária: uma abordagem recente que está sendo 

explorada em países em desenvolvimento, em que são adicionados suplementos 

às refeições das crianças. 

 

No Brasil, segundo a portaria nº31 de janeiro de 1998, é considerado como 

alimento fortificado aquele que em 100 mL ou 100g do produto para consumo, forneça 

no mínimo 15% IDR, no caso de alimentos líquidos, e 30% da IDR, no caso de sólidos. 

A legislação brasileira descreve que é permitido fortificar alimentos com minerais na 

forma elementar, sal ou composto e vitaminas nas suas respectivas formas e sais 

derivados que apresentem comprovada biodisponibilidade (ANVISA, 1998). 
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2.2.1. Fortificação de alimentos com os minerais ferro, zinco e cálcio.  

  

O processo de fortificação de alimentos difere para cada um dos micronutrientes. 

No caso do mineral ferro, a escolha do sal adequado torna-se difícil devido à sua rápida 

oxidação, a qual pode ocasionar efeitos indesejáveis nos alimentos. Além disso, os 

compostos de ferro que apresentam melhor biodisponibilidade são aqueles que podem 

alterar as características sensoriais e microbiológicas dos alimentos (WHO, 2006; 

LUCIA; NOVAES; SANT’ANA, 2012; AKHTAR et al 2009).   

As formas solúveis de ferro, tais como sulfato ferroso e ferro bis glicina quelato, 

são amplamente utilizadas na fortificação de farinha de cereais, leite em pó e também 

fórmulas para lactentes. O sulfato ferroso vem sendo amplamente utilizado devido ao 

seu baixo custo e boa solubilidade. Já a forma menos solúvel em água e solúvel em 

ácido, como o fumarato ferroso, pode alterar  as características  sensoriais dos alimentos 

, não sendo recomendada na fortificação de todos os alimentos (SAMPAIO, 2009). 

A fortificação com ferro é uma prática comum em vários países, como por exemplo  

em farinha de milho na Venezuela e América Central (WHO, 2006), sendo que, em 

vários casos, alimentos fortificados com ferro têm sido tão eficazes na melhora da 

anemia quanto o uso de suplementos deste mineral (ZIEGLER et al. 2009; GERA; 

SACHDEV; BOY, 2012).  

Em relação à fortificação de alimentos com zinco, vários sais estão disponíveis para 

esta  prática. Estes podem variar em relação à solubilidade, sendo muito solúveis, como 

sulfato, cloreto, lactato e zinco quelato, levemente solúveis, como acetato, e quase 

insolúveis como carbonatos e óxidos (LUCIA; NOVAES; SANT’ANA, 2012).  Apesar 

das diferentes formas dos sais deste mineral, a literatura descreve que é improvável que 

estes difiram em relação à sua biodisponibilidade, sendo que tanto as formas solúveis 

quanto insolúveis apresentam boa biodisponibilidade (HOTZ et al., 2005; PANDEY; 

SINGH, 2013).  O zinco é considerado um elemento estável quando adicionado aos 

alimentos, não ocorrendo perdas durante armazenamento e distribuição dos mesmos 

(DUNN; JAIN; KLEIN, 2013).  

A fortificação com o mineral cálcio vem sendo amplamente utilizada em alguns 

alimentos como leite, seus derivados e produtos similares, como “leite de soja”, 

biscoitos amanteigados, entre outros, objetivando prevenção da sua deficiência. 

Entretanto, diversos fatores devem ser levados em consideração na escolha do sal de 
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cálcio, pois quanto maior a solubilidade deste, maior será sua biodisponibilidade 

(MARQUES et al., 2012). Diferentes sais de cálcio solúveis e insolúveis podem ser 

encontrados no mercado para a fortificação de alimentos, dentre os quais podemos citar: 

carbonato de cálcio, cloreto de cálcio, fosfato tricálcico, citrato malato de cálcio, lactato 

e gluconato de cálcio. Desses sais, cloreto de cálcio, gluconato de cálcio e lactato de 

cálcio são os que apresentam menores danos sensoriais em alimento (DE PAULA, 

2013). O cálcio, assim como zinco, é considerado um mineral estável quando 

adicionado aos alimentos, não ocorrendo perdas no armazenamento ou na cocção 

(DUNN; JAIN; KLEIN, 2013). 

As formas de ferro, zinco e cálcio mais utilizadas na fortificação de alimentos estão 

apresentadas nos Quadros 1, 2 e 3, respectivamente: 
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Quadro1: Formas de ferro mais utilizadas na fortificação de alimentos 

 

FORTIFICAÇÃO          COM                    FERRO 

 Alimento Fortificação Análise sensorial Biodisponibilidade 

 

GIORGINI et al., 

2003 

 

Pão doce 

fortificado com 

ferro 

Ferro bis glicina 

quelato 

 

2mg/ 25g de pão 

 

Boa 

aceitabilidade 

89 crianças, 12 a 72 

meses, durante  6 

meses, receberam 

2x/dia 

pão fortificado  

(40% IDR- 4 mg).  

Houve uma redução 

de 28% da anemia 

para 9% 

 
TUMA et al. 2003 Farinha de 

mandioca com 

ferro 

Ferro bis glicina 

quelato 

 

200mg/Kg 

Boa 

aceitabilidade 

80 pré-escolares 

entre 2 e 6 anos,com 

aumento 

significativo dos 

níveis de 

hemoglobina. 

 
GONÇALVES; 

LEINDECKER; 

BIEDRZYCKI 

2008 

 

 

Suco de uva em pó 

fortificado com 

ferro 

Sulfato ferroso 

 

6 mg/200mL 

Boa 

aceitabilidade 

Não realizaram 

estudo de 

biodisponibilidade. 

RODRIGUES et 

al., 2008 

 

 

Achocolatado 

fortificado com 

ferro 

Ferro bis glicina 

quelato 

 

1,5 mg/ 200mL 

 

 

Boa 

aceitabilidade 

157 crianças entre 3 

e 6 anos receberam 

1,5mg/200mL).Após 

3 meses de 

intervenção, houve 

aumento nos níveis 

de hemoglobina (p 

<0,001). 
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Quadro 2: Formas de ferro e zinco mais utilizadas na fortificação de alimentos 

 

FORTIFICAÇÃO COM FERRO E ZINCO 

 Alimento Fortificação Análise sensorial  Biodisponibiidade 

 

FIGUEIREDO, 

2007 

 

Café solúvel 

fortificado com 

ferro, zinco e ácido 

fólico  

 

 

 

Fumarato ferroso; 

Sulfato ferroso; 

 

Sulfato de zinco; 

Gluconato de 

zinco 

 

5%,10%, 20% da 

RDA (15 mg de 

ferro / 11 mg de 

zinco) 

 

 

Boa aceitabilidade 

dos cafés 

adicionados de 

fumarato ferroso e 

gluconato de 

zinco. 

 

20 mulheres foram 

observados 

absorção de 58% 

para o Fe e 78% 

para o Zn.  

COSTA, 2010 

 

Café torrado e 

moído fortificado 

com ferro e zinco 

Ferro bis glicina 

quelato; 

 

Zinco bis glicina 

quelato; 

 

30%, 50%, 80%, 

100%, 150% IDR 

(14 mg- ferro/ 15 

mg zinco) a cada 

100g 

 

 

Boa aceitabilidade 

com fortificação 

de até 80% (11,2 

mg) IDR. 

Não houve 

avaliação da  

biodisponibilidade. 
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Quadro 3: Formas de cálcio mais utilizadas na fortificação de alimentos 

FORTIFICAÇÃO    COM     CÁLCIO 

 

 Alimento Fortificação Análise sensorial 

 

UMBELINO et al., 

2001 

Iogurte de soja com 

cálcio  

Citrato 

tribásico de 

cálcio; 

Carbonato de 

cálcio; 

Fosfato 

tribásico de 

cálcio; 

Gliconato de 

cálcio; 

Lactato de 

cálcio 

 

600mg / litro de 

extrato de soja   

  

Adição de citrato, fosfato, 

carbonato, gliconato e lactato 

de cálcio não conferem 

propriedades sensoriais 

indesejáveis  

 

 

CASÉ et al., 2005  

 

 

“Leite” de soja 

enriquecido com 

cálcio  

 

Lactato de 

cálcio; 

Carbonato de 

cálcio; 

Cálcio quelato; 

Fosfato 

tricálcico 

 

30% (300mg) 

da IDR 

(1000mg) 

 

 

A adição de lactato de cálcio 

apresentou menor perda no 

processamento.  O sal fosfato 

tricálcico apresentou melhor 

qualidade global.  

LIMA; CARDOSO, 

2012 

Bebida de soja e 

acerola enriquecida 

com cálcio 

Lactato de 

cálcio; 

Carbonato de 

cálcio; 

Gluconato de 

cálcio; 

Fosfato 

tricálcico 

 

240mg / 100mL 

da bebida  

 

A maior aceitação da doçura 

foi obtida para a bebida com 

fosfato de cálcio, seguida pela 

bebida com lactato de cálcio. 
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2.3. Café 

 

 O café é a semente que se origina dos frutos maduros do cafeeiro, pertencente à  

família Rubiaceae e ao gênero Coffea. São descritas mais de 80 espécies do gênero 

Coffea. Porém, somente as espécies Coffea arabica (Figura 1) e Coffea canephora 

(Figura 2) são cultivadas para fins comerciais (ARAUJO, 2007). 

 A espécie Coffea arabica (cerca de 70 a 75 % da produção mundial) é originária 

de áreas tropicais da Etiópia, em altitudes que variam de 1600 a 2.000 metros, 

característica de uma árvore delicada, de porte 5 a 6 metros de altura, que requer clima 

temperado para o desenvolvimento. Já a árvore da espécie robusta (entre 25 e 30% da 

produção mundial) é caracterizada por ser muito produtiva e resistente às doenças, 

desenvolvendo-se em climas quentes e úmidos (ARAUJO, 2007). Essas duas espécies 

diferem entre si pelas suas características sensoriais, físicas e químicas. O aroma e o 

sabor do café da espécie arábica são mais apreciados do que na espécie robusta como C. 

canephora é chamada no mercado internacional. Entretanto o café robusta resiste mais 

facilmente ao ataque de pragas durante o seu cultivo (ALVES; CASAL; OLIVEIRA, 

2009). No Brasil, chamamos café robusta de conilon, que na verdade é outra variedade 

da mesma espécie que se adaptou bem no país.  

 Durante a colheita do café, alguns defeitos são produzidos. A mistura de grãos 

sadios e defeituosos do café é conhecida no mercado brasileiro como PVA (pretos, 

verdes e ardidos), devido aos principais defeitos serem os grãos pretos, verdes e ardidos. 

Atualmente, a realidade do mercado interno é que existem blends comerciais com mais 

de 70% de PVA, embora a ABIC recomende a inclusão de no máximo 20% destes grãos 

(FARAH et al., 2006). 

 

 

Figura 1 - Frutos de Coffea arabica 
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Figura 2: Frutos de Coffea canephora 

 O café é considerado uma das matérias-primas com maior importância no 

comércio internacional, sendo sua bebida uma das mais apreciadas em todo o mundo, 

não só pelas suas características sensoriais como também pelo seu efeito estimulante. A 

composição química do grão verde de café é bastante complexa. Estima-se que o 

mesmo possua mais de 2000 compostos químicos (FAGAN et al., 2011). Os ácidos 

clorogênicos constituem um conjunto de cinco grupos principais de isômeros formados, 

principalmente, pela esterificação do ácido quínico com um dos seguintes ácidos 

derivados do ácido cinâmico: cafeico, ferúlico, e p-cumárico (FARAH et al., 2008).  O 

principal composto desse grupo no café é denominado ácido clorogênico, daí o nome 

desses compostos (Figura 3). Estudos recentes, tanto in vitro como in vivo, 

demonstram efeitos benéficos relacionados aos ácidos clorogênicos, como a indução da 

redução dos níveis sanguíneos de glicose e prevenção do diabetes melito tipo 2, da 

pressão arterial, e perda de peso (THOM, 2007; ZHAO et al., 2011; WATANABE et 

al., 2014). 

 

Figura 3: Ácido 5-cafeoilquínico, o principal ácido clorogênico no café. 
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Outros componentes bioativos do café verde são cafeína, trigonelina, os 

diterpenos encontrados na fração lipídica, cafestol e caveol, e fibras solúveis, 

principalmente as galactomananas e arabinogalactanas. Encontram-se também nos grãos 

de café verde outros polissacarídeos, oligossacarídeos, proteínas, lipídeos e minerais. 

Cerca de 41% do teor total de minerais são representados pelo  potássio,  sendo  o  

restante  composto  por  outros  trinta elementos. A composição química do grão de café 

cru está apresentada na Tabela 1, na qual podemos observar as diferenças entre as 

espécies C.arabica e C.canephora (FARAH, 2012). 

 

Tabela 1: Composição química resumida e aproximada do grão de café cru. 

(FARAH, 2012)  

 

Durante o processo de torrefação, os grãos de café verde são submetidos a 

temperaturas que variam de 190 a 340 ºC e, portanto, ocorrem modificações nas suas 

características físicas, químicas e físico-químicas, tais como, mudança de volume e 

coloração, condensação entre grupos aminados e grupos carboxilas (reação de 

Maillard), caramelização da sacarose e reações de pirólise.  Apesar da degradação dos 

ácidos clorogênicos durante o processo de torrefação, seus teores no café torrado ainda 

se destacam em relação ao teor de compostos fenólicos dos demais alimentos de origem 

vegetal (FARAH et al., 2005). A vitamina niacina é formada a partir da desmetilação da 

trigonelina, em quantidade que podem chegar a 20mg/ 100g café torrado (ALLRED et 

al., 2009). Os teores de ácidos clorogênicos diminuem ao longo da torrefação. 

A composição química da bebida de café varia conforme as espécies utilizadas 

na confecção dos blends, método e grau de torrefação, granulometria do pó, método de 

extração, relação pó/água utilizada, temperatura de extração e tempo de contato da água 

Componentes 
Coffea arabica 

(g/100g, base seca) 

Coffea canephora 

(g/100g, base seca) 

Cafeína 1,3 2,5 

Trigonelina  2,0 0,7 

Cinzas (41% K) 4,2 4,5 

Ácidos Clorogênicos 7,9 11,3 

Alifáticos 1,0 1,0 

Quínico 0,4 0,4 

Sacarose 6,0 4,0 

Polissacarídeos 44,0 55,0 

Lignina 3,0 3,0 

Pectina 2,0 2,0 

Proteína 11,0 15,0 

Lipídeos  2,0 0,7 
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com o pó (MUSSATTO et al., 2011). A Tabela 2 apresenta os teores aproximados dos 

principais componentes químicos da bebida de café (FARAH, 2012). 

Tabela 2- Principais componentes químicos de uma bebida de café no grau de torrefação médio  

Composição Conteúdo (mg/100mL de bebida) 

 

Cafeína 50-380 

Ácidos Clorogênicos  35-500 

Minerais 250 – 700 

Proteína e aminoácidos 

Lipídeos 

Trigonelina 

Niacina 

    Melanoidinas  

100 

0,8 

40-50 

10 

500-1500 

(FARAH, 2012)  Nota: A bebida contem ainda açúcares, polissacarídeos  e outros polifenóis, entre outros 

compostos minoritários.  

 

São várias as técnicas existentes para preparo da bebida de café a partir dos 

grãos torrados e moídos, sendo que alguns tipos de preparo são mais largamente 

consumidos mundialmente, enquanto outros são consumidos em regiões específicas, 

como por exemplo, o café turco. As espécies de grãos utilizadas e o grau de torrefação 

empregado irão influir na cor, sabor, corpo e aroma da bebida. Na Tabela 3, 

apresentam-se as formas de preparação mais conhecidas e os países onde são utilizadas 

(MUSSATTO et al., 2011; ABIC, 2012). 

 

Tabela 3- Métodos de preparo da bebida de café mais populares no mundo 

Principais formas de  

preparo do café 
Países de maior consumo 

Filtrado Vários países, inclusive o Brasil 

Mocca (Cafeteira Italiana) Itália e Espanha 

Espresso  Europa e EUA 

Prensagem (Prensa Francesa) EUA 

Infusão não filtrada (Café Turco) 

Café Fervido e não filtrado 

Grécia, Iugoslávia, Turquia, Israel e outros  

Finlândia, Bélgica, Noruega, Dinamarca e outros 

  Fonte: (ABIC 2012; MUSSATTO et al., 2011) 

 

2.3.1. Café como veículo de fortificação  

 

O café, ao contrário das farinhas, como a de trigo (veículo de fortificação 

usualmente adotado pela indústria de alimentos), possui baixíssimos teores de ácido 

fítico em sua composição. Este fato pode ser considerado um fator positivo em relação 

ao uso do café como agente de fortificação, já que o ácido fítico, naturalmente presente 
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na farinha de trigo, pode comprometer a absorção dos próprios minerais objetos de 

fortificação, desempenhando ação antinutricional, dada sua capacidade de ligação aos 

cátions mono e divalentes, diminuindo sua solubilidade intra-luminal (MAZARIEGOS 

et al., 2006).  

Um estudo anterior realizado em nosso laboratório (FIGUEIREDO, 2007), 

demonstrou que o café pode ser considerado como um veículo apropriado de 

fortificação com ferro e zinco, já que os nutrientes adicionados à bebida de café solúvel 

apresentaram biodisponibilidade razoável (58% e 78% para ferro e zinco, 

respectivamente) quando comparada à observada para outros alimentos fortificados com 

tais nutrientes relatados na literatura, como adição de ferro a pães e achocolatados que 

foram capazes de aumentar os níveis de hemoglobina (GIORGINI et al., 2003; 

RODRIGUES et al., 2008). Kaushik e colaboradores (2014) ao fortificarem leite com 

cálcio e vitamina D obtiveram absorção de 68,23 % de cálcio por enquanto Rosado e 

colaboradores (2012), ao fortificarem tortilhas de milho com ferro e zinco, observaram 

que a adição de ambos os minerais não diminui a absorção, sendo que a fortificação 

simultânea de tortillas de milho com ferro e zinco pode ser viável e recomendada. 

O café torrado e moído constitui a forma mais comumente consumida por 

praticamente todos os setores da população brasileira (78%- ABIC, 2012), 

principalmente os segmentos que mais necessitam de fortificação. As bebidas 

preparadas pelo método cafeteira elétrica (mais popular no país) e pela cafeteira 

expresso, atualmente muito utilizado em locais públicos e em expansão (ABIC, 2010).  

 No entanto, não há dados disponíveis na literatura sobre a eficiência de extração 

de micronutrientes adicionados separadamente ao café torrado e moído, em diferentes 

tipos de blends e graus de torra (média e escura) por meio dos métodos de preparo da 

bebida mais utilizados no país.  

 

2.4. Análise sensorial  

A análise sensorial é considerada uma importante ferramenta no 

desenvolvimento de novos produtos. A indústria alimentícia moderna a utiliza como 

instrumento, considerando a avaliação das características sensoriais dos produtos como 

componente essencial no desenvolvimento, manutenção, otimização, controle de 

qualidade e avaliação do potencial de mercado de um determinado alimento (STONE e 

SIDEL, 1993).  
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É utilizada para estudar a integração entre o consumidor e o produto, sendo na 

maioria das vezes etapa de um experimento, verificando a eficiência dos resultados 

obtidos frente ao mercado. Cabe à análise sensorial identificar as características de 

interesse nos alimentos, qualificar equipes de avaliadores e estabelecer os testes que 

serão utilizados como ferramentas (DRAKE, 2007; MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 

1999).  

Os testes sensoriais são incluídos como garantia da qualidade nas indústrias de 

alimentos e bebidas, pois podem identificar a presença ou ausência de diferenças 

perceptíveis, definir características sensoriais importantes de um produto, ser capaz de 

detectar particularidades e de avaliar a aceitação de produtos (MUÑOZ et al., 1992). As 

diferenças perceptíveis podem ser determinadas pelos testes afetivos, que tem como 

objetivo conhecer a aceitação de consumidores/avaliadores sobre um ou mais produtos 

(GUAGLIANONI, 2012).  

Os alimentos em geral possuem propriedades particulares, definidas como 

atributos sensoriais. Para se avaliar um determinado produto, devem-se especificar quais 

atributos sensoriais são relevantes em seu estudo. Os aspectos qualitativos de um 

produto incluem aparência, aroma, textura, sabor e sabor residual (MURRAY et al., 

2001). Diversos fatores podem influenciar as respostas de testes sensoriais. Sendo 

assim, é importante um rigoroso controle de métodos e condições de testes, 

minimizando numerosos erros que podem ocorrer. Dentre os fatores que dependem do 

indivíduo, estão: adaptação, interação entre estímulos, erros psicológicos, estado de 

saúde, concentração, experiências anteriores, etc. Já dos que dependem do ambiente, 

podem-se citar: organização, temperatura, umidade relativa do ar, iluminação, etc. 

(NORONHA, 2003).  

Os testes sensoriais são importantes por ser uma medida multidimensional 

integrada que possuem importantes vantagens, como serem capazes de identificar a 

presença ou ausência de diferenças perceptíveis, definirem características sensoriais 

importantes de um produto, e avaliarem se um produto é aceito pelo consumidor. 

Existem diversos tipos de testes sensoriais. Os testes de consumo quantitativos, entre os 

quais os testes de preferência e aceitação são os mais amplamente conhecidos 

(MUNOZ, et al. 1992).  

Os testes de aceitação são também conhecidos como grau de preferência, em que 

avaliadores são apresentados aos produtos que indicam o grau de gostar por meio de 
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uma escala. A mais amplamente utilizada é a escala hedônica de 9 pontos (extremos não 

gostar e gostar) (DRAKE, 2007).  É considerada uma escala bipolar equilibrada em 

torno do neutro no centro, com quatro positivos e negativos de cada lado. As categorias 

são rotuladas com frases representando vários graus de afeto e esses rótulos são 

organizados sucessivamente para sugerir um único continuum de gostos e desgostos 

(LIM, 2011).  

O teste check-all-that-apply (CATA) é considerado o mais recente teste 

sensorial, que consiste em uma lista de palavras ou frases, em que se orienta ao 

avaliador a marcar todas as opções de termos que considere adequados para descrever 

cada uma das amostras, sem qualquer restrição do número de atributos que possam ser 

selecionados. A lista de palavras ou frases em questão do teste CATA inclui geralmente 

características exclusivamente sensoriais do produto (ARES; JAEGER, 2015).  
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3.  JUSTIFICATIVA  

  

 Considerando a deficiência de micronutrientes como um problema de saúde 

pública, junto ao fato do café ser o produto alimentício mais consumido pela população 

brasileira depois da água, um produto de baixo custo consumido por todas as classes 

sociais, e cuja matriz permite boa biodisponibilidade dos minerais alvos, esta bebida 

apresenta-se como um veículo promissor para fortificação com os minerais ferro, zinco 

e cálcio, assumindo relevância no desafio do combate às carências de micronutrientes 

na população. Esta bebida poderá ser incluída nas refeições de restaurantes populares do 

município do Rio de Janeiro ou comercializado em supermercados. O café fortificado 

com cálcio poderá contribuir como alimento fonte deste mineral tanto para população 

idosa, quanto adulta e crianças, visando suporte no crescimento ou prevenção e/ou 

tratamento da osteoporose. O café fortificado com ferro e zinco poderá contribuir para o 

combate da anemia e da deficiência de zinco, pois alimentos ricos nestes minerais são 

de origem animal, muitas vezes com custo elevado para populações de baixa renda. Os 

três minerais poderão ser também oferecidos em conjunto. 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo geral  

 

 Desenvolver cafés torrados e moídos fortificados com ferro, zinco e cálcio;  

 

4.2. Objetivos específicos 

 

1ª parte do estudo: 

 Selecionar formas químicas dos minerais ferro, zinco e cálcio para fortificação, 

considerando os dados disponíveis na literatura, aspectos sensoriais e as normas 

da ANVISA; 

 Avaliar a eficiência de extração de diferentes formas de apresentação de ferro, 

zinco e cálcio, adicionados separadamente aos cafés torrados e moídos das 

espécies Coffea arabica e Coffea canephora para seleção daqueles de maior 

extratividade (por cafeteira elétrica com filtros de papel e nylon e cafeteira 

expresso); 

 

2ª parte do estudo: 

 Realizar testes sensoriais preliminares para selecionar as formas de minerais 

utilizadas em testes com consumidores; 

 Formular, a partir dos dados de recuperação e dos testes sensoriais preliminares 

obtidos com minerais isolados, cafés de diferentes qualidades e graus de 

torrefação fortificados com ferro, zinco e cálcio isolados e em conjunto; 

 Avaliar o impacto da fortificação, da qualidade e do grau de torrefação da 

matéria prima sobre a percepção do produto pelo avaliador /consumidor; 

 Selecionar os cafés de maior aceitação para fortificação com os diferentes 

minerais, juntos ou separadamente. 
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5.  RESULTADOS 

5.1 Artigo 1 

Os resultados do presente trabalho de dissertação serão apresentados na forma de 

dois artigos. 

No artigo 1 fortificaram-se amostras de cafés arábica e conilon, com dois sais 

dos minerais ferro, zinco e cálcio, previamente escolhidos em teste sensorial. Os 

minerais foram analisados tanto nos pós e nas bebidas não fortificadas (controle), 

quanto nas fortificadas.    

Nesta parte do trabalho avaliou-se, a recuperação dos sais de minerais pelos 

métodos de preparo cafeteira elétrica (filtro de papel e nylon) e máquina expresso, 

objetivando avaliar as extratividade destes.   
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ARTIGO 1. Desenvolvimento de cafés torrados e moídos fortificados com ferro, 

zinco e cálcio: Fortificação e recuperação dos minerais. 

 

INTRODUÇÃO E OBJETIVO: 

 

A deficiência de micronutrientes afeta cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo. 

A deficiência de ferro é a mais prevalente entre as deficiências de minerais, atingindo 

cerca de 1,6 bilhões de pessoas (BENOIST et al.; WHO, 2007). Além da deficiência de 

ferro, dados da literatura indicam baixa ingestão de alimentos ricos em cálcio e zinco 

pela população brasileira em diferentes idades (BRASIL, 2007). 

As deficiências nutricionais são consideradas grandes desafios para as políticas 

de saúde no Brasil, não só para os grupos de baixa renda da população, mas para todos 

os grupos que praticam um estilo de vida moderno (JORDÃO et al., 2009). A fome 

oculta definida como deficiência marginal de um ou mais micronutrientes é considerada 

um importante problema de saúde pública, principalmente nos países em 

desenvolvimento como o Brasil (RAMALHO, 2009).   Uma das formas de aumentar a 

ingestão de minerais amplamente utilizada pela indústria de alimentos é a fortificação, 

que consiste na adição de nutrientes aos alimentos processados (PINHEIRO et al.,  

2008). Os alimentos escolhidos para a fortificação devem ser habitualmente consumidos 

pela população e acessível aos mesmos (JORDÃO et al., 2009). 

O café é um dos produtos alimentares mais consumidos no mundo, por todas as 

classes de renda. No Brasil, ele é consumido diariamente por cerca de 78% da 

população acima de 10 anos (ABIC, 2012). Além disso, o café contém ácido nicotínico 

(vitamina B3), potássio e é rico em compostos bioativos, como ácidos clorogênicos, 

trigonelina, fibras solúveis, diterpenos e cafeína. Nos últimos anos, diversos estudos têm 

demonstrado os benefícios do consumo do café à saúde. Podendo ser considerado como 

a maior fonte de antioxidantes na dieta da população do Brasil e de vários outros países 

(FARAH, 2012). Seu consumo tem sido associado à redução de doenças crônicas como 

diabetes melito tipo 2, obesidade, câncer e depressão (MACHADO, 2010; ARRUDA et 

al., 2009; ALVES; CASAL; OLIVEIRA, 2009). Portanto, este alimento pode ser 

considerado como um veículo promissor para a fortificação com os minerais ferro, 

zinco e cálcio. No entanto, enquanto no café solúvel, de custo mais elevado por se tratar 

de uma bebida previamente extraída e concentrada, os sais minerais são dissolvidos na 
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própria bebida, no café torrado e moído, mais comumente utilizado pelos segmentos da 

população que mais necessitam da fortificação por seu custo mais acessível, eles devem 

ser extraídos do pó, e, por conseguinte, o método de extração deve ser considerado. O 

objetivo do presente estudo foi avaliar a recuperação de sais de ferro, zinco e cálcio, em 

bebidas de cafés das espécies Coffea arabica (arábica) e Coffea canephora (conilon), 

preparadas pelo método cafeteira elétrica (mais popular no país) e pela cafeteira 

expresso, atualmente muito utilizado em locais públicos e em expansão no país. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Amostras: 

 Uma amostra de café arábica sem defeitos, bebida mole (Cooxupé, Minas 

Gerais, safra 2013), e uma amostra de café conilon de boa qualidade (Cooabriel, 

Espírito Santo, safra 2013), foram torradas, em torrador comercial de leito de jorro (i-

Roast® Modelo n° 40009, Heartware Home Products, EUA) no grau de torra média 

(#55), determinado com auxílio de discos de cor padronizados (Roast Color 

Classification System Agtron – SCAA, 1995), seguindo os padrões da ABIC (ABIC, 

2006). As amostras foram moídas em granulometria média, em peneira de mesh 20, 

0,85mm, em um moinho de discos LEOGAP (Gourmet M-50, LEOGAP, Curitiba, PR, 

Brasil) e mantidas em stand-up pouches no freezer a -18ºC até o preparo das bebidas, 

por cerca de um a dois meses.  

 

2.2. Testes preliminares para escolha dos sais:  

Três tipos de sais de cada mineral foram selecionados para teste sensorial 

preliminar com base na biodisponibilidade e aspectos sensoriais relatados em estudos 

prévios de fortificação (UMBELINO et al., 2001; GIORGINI et al.; 2003; TUMA et al.; 

2003; CASÉ et al., 2005; FIGUEIREDO, 2007; GOLÇALVES; LEINDECKER; 

BIEDRZYCKI, 2008; RODRIGUES et al.; 2008; COSTA, 2010; LIMA; CARDOSO, 

2012), ferro bis glicina quelato (C4H8N2O4Fe) (Infiniti, São Paulo), sulfato ferroso 

(FeSO4) (Quimibras, Rio de Janeiro),  fumarato ferroso (FeC4H2O4) (Synth, São Paulo); 

lactato de zinco (C6H10O6Zn) (Purac Ltda, Rio de Janeiro), zinco bis glicina quelato 

(C4H8N2O4Zn) (Infiniti, São Paulo), sulfato de zinco heptahidratado (ZnSO4·7H2O) 

(Synth, São Paulo), lactato de cálcio (C6H10CaO6) (Purac Ltda, Rio de Janeiro), fosfato 
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tricálcico (Ca3(PO4)2) (Solutech, São Paulo) e citrato de cálcio (Ca3(C6H5O7)2) (Synth, 

São Paulo). Os mesmos foram diluídos separadamente em água à temperatura ambiente 

e em bebida de café, preparada a partir de blend de café torrado e moído em torra média 

(#55), a 10%, com água a 95°C, em cafeteira elétrica, levando-se em consideração suas 

estruturas químicas para obter-se ao final das pesagens as concentrações de cada 

mineral referentes a 15% da Ingestão Diária Recomendada - IDR, para adultos 

brasileiros (ANVISA, 2005). As bebidas contendo as três formas de sal para cada 

mineral foram oferecidas a 10 voluntários do Instituto de Nutrição da UFRJ em copos 

de plástico numerados aleatoriamente e foi pedido que levantassem atributos sensoriais 

referentes à aparência e ao sabor para cada bebida. O grau de solubilidade foi também 

considerado.  

 

2.2. Fortificação: 

 Após torrefação e moagem dos cafés arábica e conilon, 100g de cada amostra 

foram separadamente fortificadas com 2,1mg de ferro, 1,05mg de zinco e 150mg de 

cálcio, quantidades equivalentes a 15% da Ingestão Diária Recomendada - IDR para 

adultos brasileiros (ANVISA, 2005) (Figura 1). Para isso, levou-se em consideração a 

estrutura química de cada sal, assim como explicado no item 2.2. O método de diluição 

geométrica foi aplicado para homogeneização dos sais nos pós de café (PRISTA, 2003).  
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Figura 1: Desenho experimental da fortificação dos cafés torrados e moídos para análise por ICP-OES 

(espectrometria de emissão atômica plasma acoplado indutivamente). 

 

2.4. Preparo das bebidas:  

As bebidas de café controle (não fortificadas) e fortificadas foram preparadas a 

10% (10g de café para 100mL de água mineral) (ABIC, 2013) em cafeteira elétrica 

(Britânia CB30), com filtro de papel (Mellita n°103) e de nylon (tempo médio de 

extração 1 min e 50s)  e em cafeteira expresso (Royal Cappuccino 220v- Saeco / tempo 

de preparo 40s). As bebidas de café foram preparadas de forma padronizada, com a 

temperatura da água em torno de 90ºC. Nos métodos que utilizam algum tipo de filtro 

(papel), optou-se por descartá-los após a preparação de cada extração, sendo sempre 

utilizado um filtro novo em cada preparo.  

 

2.5. Determinação de Minerais:  

Digestão: Para a determinação de minerais, 250mg do pó de café (total de 15 

amostras controle e fortificadas) foram digeridos com 2,5 mL de ácido nítrico 

concentrado a 65% (VETEC), em banho de aquecimento a 90ºC durante 4h em capela 

de fluxo, sendo adicionado 1,0mL de peróxido de hidrogênio supra-puro 30-32% 
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(VETEC, Brasil) para parar a reação. Para a digestão das bebidas, adicionou-se 1,0mL 

do ácido nítrico a 1mL de bebida, não sendo necessária a adição do peróxido de 

hidrogênio (WROBEL, 2000). 

 

Análise: As análises foram realizadas em triplicatas por espectrometria de 

emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES). Foi empregado o 

modo de operação simultâneo com potência do gerador 1500W, fluxo de ar auxiliar 

0,2L/min, fluxo de refrigeração 15,0L/min, fluxo de nebulização 0,45L/min e 

velocidade da bomba 1,50mL/min. (WROBEL, 2000). Os comprimentos de onda de 

medição encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Parâmetros de medição do instrumento ajustado para as determinações de comprimento 

de onda 

Elemento ƛ 

Fe 259,93 

Zn 206,20 

Ca 317,93 

ƛ- Linha Espectral 

 

Foi utilizado o modo quantitativo de calibração. As curvas analíticas para os 

elementos Fe e Zn foram construídas a partir de quatro soluções mistas de calibração 

de concentrações de 0.050, 0.100, 0.200, 0.500 mg/L, utilizando- se diluições 

adequadas de um padrão multielementar de 1000 mg/L (Merk- IV, prod. nr. 

1.11355.0100, Merk, Darmstadt, Germany). 

As amostras foram introduzidas sem prévia filtração, via nebulizador 

concêntrico do tipo conikal, com câmara ciclônica da marca Glass Expansion 

(Austrália). Todas as leituras foram feitas com correção de fundo automática. 

Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico. Água deionizada 

(resistividade de 18,2 MΩ) em um sistema Milli Q (Millipore, USA) foi usada na 

preparação das soluções. Padrão aquoso multielementar Merck 23 também foi 

utilizado, para testes de interferência espectral. 
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2.6. Análise estatística:  

Para análise estatística foi utilizado o programa STATISTICA 12 (ANALYST 

SOFT, USA).  Análise de Variância (ANOVA) e teste de Fisher (p<0,05) foram usados 

para comparação dos percentuais de extração dos minerais dos pós e das bebidas não 

fortificadas (controle) e fortificadas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

3.1. Testes sensoriais preliminares para escolha dos sais: 

A Tabela 2 contém os atributos descritos pelos participantes para cada sal, 

dissolvidos em água e em bebida do café, em concentração equivalente a 15% da IDR 

para adultos, juntamente com o grau de solubilidade. Os sais que obtiveram melhores 

resultados sensoriais foram: ferro bis glicina quelato, lactato de Zn e lactato de Ca.  

Esses sais são amplamente conhecidos por apresentarem boa solubilidade, boa 

biodisponibilidade em humanos e bom histórico em relação à baixa interferência nos 

aspectos sensoriais originais das matrizes alimentares às quais são adicionados 

(UMBELINO et al., 2001; GIORGINI et al.; 2003; CASÉ et al., 2005; TUMA et al.; 

2003; RODRIGUES et al.; 2008; COSTA, 2010; LIMA; CARDOSO, 2012).  
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Tabela 2: Atributos descritos no teste sensorial preliminar e de solubilidade para seleção dos sais  

minerais em soluções aquosas e em bebida de café, com concentração de cada mineral equivalente a 15% 

da IDR (ANVISA, 2005). 

 

MINERAL  ATRIBUTOS EM 

SOLUÇÃO AQUOSA 

ATRIBUTOS EM  

BEBIDAS DE CAFÉ 

(Blend com arábica e conilon) 

Ferro bis glicina  

Quelato 

Sabor levemente metálico  

Solúvel 

Sabor metálico 

Solúvel  

Sulfato ferroso Intenso sabor metálico   

Solúvel 

Intenso sabor metálico 

Solúvel 

Fumarato ferroso Intenso sabor metálico Adstringente  

Pouco solúvel 

Intenso sabor metálico 

Pouco solúvel 

Lactato de zinco Sabor levemente adstringente 

Neutro 

Leve adstringência residual  

Solúvel 

Sabor levemente adstringente 

Solúvel 

Zinco bis glicina  

quelato  

Neutro  

Leve adstringência residual 

Gosto muito salgado 

Solúvel  

Levemente salgado 

Sabor residual adstringente 

Pouco solúvel  

Sulfato de zinco 

heptahidratado  

Sabor metálico desagradável  

Gosto amargo  

Solúvel 

Intenso sabor metálico 

Lactato de cálcio Sabor  neutro  

Leve adstringência  

Solúvel  

Sabor calcário  

Fosfato tricálcico  Sabor neutro 

Leve adstringência residual 

Pouco solúvel 

Leve adstringência residual Pouco 

solúvel  

Citrato de cálcio Adstringência intensa  

Acentuada adstringência residual  

Solúvel  

Adstringência intensa  

Nota1: N = 10 voluntários. Nota 2: Adicionou-se 150mg dos sais de cálcio; 2,1 dos sais de ferro; 1,05 

dos sais de zinco. Teores dos minerais nos sais: Ferro bis glicina quelato = 20,8%; Sulfato ferroso = 

22,4%; Fumarato ferroso = 20,0%; Zinco bis glicina quelato = 21,7%; Sulfato de Zn heptahidratado 

= 22,5 %; Lactato de Zn = 18,5%; Fosfato tricálcico = 39,1%; Lactato de Ca = 13,5%. Citrato de Ca 

= 21,0%.  
 

Com base nos resultados preliminares, os sais fumarato ferroso, sulfato de zinco 

heptahidratado e citrato de cálcio foram eliminados do estudo por apresentarem 

características sensoriais muito desagradáveis, além de baixa solubilidade, no caso do 
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fumarato ferroso. Apesar dos sais sulfato ferroso, zinco bis glicina quelato e fosfato 

tricálcico não terem sido adequados em relação à aceitação, os mesmos foram utilizados 

para avaliar sua eficácia no teste de extratibilidade pelos métodos de preparo 

estabelecidos e comparar com o sais remanescentes. 

 Em relação à aparência dos pós de café, após a adição dos sais lactato de Ca e 

citrato de Ca, foram observados pequenos pontos esbranquiçados na mistura, apesar da 

homogeneização adequada (Figura 2). Este fato não foi observado quando o cálcio foi 

adicionado aos pós sob a forma de fosfato tricálcico. No entanto, este sal apresentou 

baixa solubilidade, sendo observada precipitação a olho nu na bebida.  Nenhum sal de 

Fe e Zn ocasionou alterações na aparência dos pós de café após a fortificação.  

 

 

Figura 2: Café torrado e moído fortificado com lactato de Ca. 

 

As concentrações médias dos minerais ferro, zinco e cálcio presentes nos pós de 

café torrado e moído não fortificados (controle) e fortificados encontram-se na Tabela 

3. 

Pode-se observar que os teores de ferro no café arábica e conilon controle (5,60 

± 0,10mg  e 5,75 ± 0,20mg/100g, respectivamente) encontram-se abaixo do descrito na 

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), que  utilizou a mesma técnica 

empregada para o método de análise no presente estudo (ICP-OES),  relatando teor de 

8,10mg/100g para este mineral (UNICAMP, 2011). Malik e colaboradores (2008), por 

meio da mesma técnica de análise, obtiveram valores menores do que os encontrados no 

presente estudo (3,63 ± 2,60mg e 2,70 ± 0,50mg /100g de ferro) em amostras de café 

arábica e conilon torrado e moído, respectivamente. Gogoasa e colaboradores (2013) 

avaliaram os teores de minerais em cinco blends de café arábica e conilon,  e obtiveram 

teor médio de ferro de 3,60 ± 0,05/100g. Abrahão (2010) avaliou o teor de minerais em 
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amostras de café arábica, provenientes de Minas Gerais, em diferentes graus de 

torrefação (claro, médio e escuro), obtendo valores médios de 3,16 ± 0,03/100g para o 

mineral ferro.  

 

Tabela 3: Teores de ferro (Fe), zinco (Zn) e cálcio (Ca) em cafés torrados e moídos não fortificados 

(controle) e fortificados. 

 

 TEOR DE MINERAIS (mg/100g) 

AMOSTRAS NÃO 

FORTIFICADAS 

(CONTROLE)  

Fe Zn Ca 

Café arábica 5,60a ± 0,01 0,83a ±0,02 

 

132,82b ± 0,03 

Café conilon 

 

5,75b ± 0,02 0,82a ±0,03 130,66a ± 0,02 

AMOSTRAS 

FORTIFICADAS 

Sulfato 

ferroso 

 

Ferro bis 

glicina 

quelato 

 

Zinco bis 

glicina 

quelato 

 

Lactato 

de  

zinco 

Fosfato 

tricálcico 

Lactato 

de 

cálcio 

Café arábica 7,72c 

± 0,03 

7,73c 

± 0,03 

1,85b 

±0,02 

1,84b 

± 0,01 

 

282,51c 

± 0,05 

283,27c 

± 0,05 

Café conilon 7,76d 

± 0,02 

7,77d 

± 0,01 

 

1,82c 

±0,09 

1,83c 

±0,03 

281,82d 

± 0,05 

282,15d 

± 0,04 

Os resultados em triplicata de extração e análise estão expressos como média ± desvio padrão. 

Coeficiente de variação < 5% para todas as amostras.  Diferentes letras sobrescritas para o mesmo mineral 

ou sal indicam que os valores diferem estatisticamente pelo teste de Fisher (p <0,05). 

  

  Em relação ao mineral zinco, os valores encontrados no presente estudo para os 

cafés das espécies arábica e conilon (0,83 ± 0,02 mg e 0,82 ± 0,02 mg/100g, 

respectivamente) foram maiores do que os relatados na TACO (0,50mg/100g) 

(UNICAMP, 2011). Já Malik e colaboradores (2008) obtiveram valores de 0,90 ± 

2,64mg e 0,78 ± 0,60mg/100g para as espécies arábica e conilon, respectivamente. 

Gogoasa e colaboradores (2013) relataram valores médios de 0,62 ± 0,02/100g, abaixo 

dos observados no presente estudo. Ozdestan (2014) avaliou dez blends de café turcos e 

obtiveram valores médios de 0,45 ± 1,80 mg/100g. Segundo a literatura, os blends de 

café turco podem ser compostos das espécies arábica, conilon e liberica, sendo mais 

comumente utilizada a espécie arábica (90%) (KÜÇÜKKÖMÜRLER; ÖZGEN, 2009). 

Abrahão (2010) relatou teores médios de Zn de 0,56 ± 0,04/100g. 

No que diz respeito ao mineral cálcio, os teores observados no presente estudo 

para as espécies arábica e conilon foram de 132,82 ± 0,02 e 130,66 ± 0,02mg/100g, 

respectivamente. Estes valores são superiores aos relatados na tabela TACO para a 

espécie arábica (107,00mg/100g). Já Malik e colaboradores (2008) obtiveram teores de 
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165,40 ± 4,34mg/100g e 123,20 ± 6,40mg/100g para as espécies arábica e conilon, 

respectivamente. Gogoasa e colaboradores (2013) avaliaram o teor de minerais em 

cinco blends de cafés arábica e conilon e obtiveram teores de Ca de 149,60 ± 

0,03mg/100g, valores superiores aos descritos neste estudo. Abrahão (2010) obteve 

teores  de cálcio  de 120,00 ± 0,02mg/100g em amostras de café arábica. 

A variabilidade das concentrações de minerais observada na literatura pode ser 

atribuída a aspectos genéticos, composição de solo, idade da planta, diferenças 

climáticas, uso de fertilizantes durante o cultivo da planta e, possivelmente também, a 

diferentes métodos de análise (FARNEZI; SILVA; GUIMARÃES, 2009; FARAH, 

2012). 

 As concentrações médias dos minerais ferro, zinco e cálcio, nas bebidas de café 

arábica e conilon torrado e moído não fortificados (controle) e fortificados, obtidas 

pelos métodos de percolação por cafeteira elétrica e cafeteira expresso estão 

apresentados nas Tabelas 4 e 5.  
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Tabela 4: Concentrações de ferro (Fe), zinco (Zn) e cálcio (Ca) em amostras de bebida de café arábica torrado e moído não fortificado (controle) e fortificado, preparadas 

pelos métodos cafeteira elétrica com filtros de papel e de nylon e por cafeteira expresso. 
 

 

Método preparo da 

bebida 

Café torrado e moído-controle 

(mg/100mL) 

Café torrado e moído fortificado 

(mg/100mL) 

 Fe 

 

Zn 

 

Ca 

 

Ferro bis 

glicina 

quelato 

 

Sulfato 

ferroso 

 

Zinco bis 

glicina 

quelato 

Lactato de  

zinco 

Fosfato 

tricálcico 

Lactato de  

cálcio 

Cafeteira elétrica 

(filtro de  papel) 

 

0,32b 

 ±  

0,01 

0,26a  

± 

0,01 

37,19b 

± 

0,02 

4,92h 

± 

0,01 

4,63e 

± 

0,01 

0,95d 

± 

0,01 

1,45g 

± 

0,02 

131,59e 

± 

0,01 

222,00h 

± 

0.02 

Cafeteira elétrica 

(filtro  de nylon) 

 

0,27a  

± 

0,01 

0,28a 

± 

0,00 

35,13a 

 ± 

0,00 

4,84g 

± 

0,00 

4,52d 

± 

0,00 

0,97e 

± 

0,00 

1,36f 

± 

0,00 

119,70d 

± 

0,00 

221,00g 

± 

0,00 

Cafeteira expresso 1,01c 

± 

0,02 

0,38b  

± 

0,00 

74,07c 

± 

0,01 

7,65i 

± 

0,01 

6,79f 

± 

0,01 

1,90h 

± 

0,01 

2,25i 

± 

0,01 

207,90f 

± 

0,00 

312,00i 

 ± 

0,01 

 

                    Resultados de triplicatas de análises expressos em média ± desvio padrão. Coeficiente de variação < 5% para todas as amostras.  Diferentes letras sobrescritas   

                    para o mesmo mineral indicam que os valores diferem estatisticamente por ANOVA seguida de teste LSD (Fisher) (p <0,05). 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Tabela 5: Concentrações de ferro (Fe), zinco (Zn) e cálcio (Ca) minerais em amostras de bebida de café conilon torrado e moído não fortificado (controle) e fortificado 

preparadas pelos métodos cafeteira elétrica com filtro de papel e de nylon e cafeteira expresso. 

 
 

Método  preparo 

da bebida 

Café torrado e moído controle 

(mg/100mL) 

 

Café torrado e moído fortificado 

(mg/100mL) 

 

 

 

 

 

Cafeteira elétrica 

(filtro de papel) 

 

Fe 

 

 

 

 

0,35a 

± 

0,03 

Zn 

 

 

 

 

0,39c 

± 

0,01 

Ca 

 

 

 

 

38,49b 

± 

0,02 

Ferro bis 

glicina 

quelato 

 

 

5,35g 

± 

0,01 

 

 

5,07f 

± 

0,00 

 

8,31i 

± 

0,00 

Sulfato 

ferroso 

 

 

 

5,04e 

± 

0,01 

Zinco bis 

glicina 

quelato 

 

 

1,00e 

± 

0,01 

Lactato  

de 

zinco 

 

 

1,45g 

± 

0,01 

Fosfato 

tricálcico 

 

 

 

124,19d 

± 

0,00 

Lactato  

de 

cálcio 

 

 

225,49h 

± 

0,01 

 

Cafeteira elétrica 

(filtro de  nylon) 

 

 

Cafeteira expresso 

 

0,35a 

±  

0,00 

 

1,25c 

± 

 0,02 

 

0,28a 

± 

0,01 

 

0,38b 

± 

0,02 

 

35,06a 

± 

0.02 

 

69,90c 

± 

0,00 

 

4,59d 

± 

0.00 

 

7,53h 

± 

0,01 

 

0,98d 

± 

0,00 

 

1,83h 

± 

0,02 

 

1,31f 

± 

0,00 

 

2,16i 

± 

0,00 

 

132,60e 

± 

0,00 

 

207,80f 

± 

0,00 

 

223,00g 

± 

0,00 

 

310,50i 

± 

0,00 

 

 

                       Resultados de triplicatas de análises expressos como média ± desvio padrão. Coeficiente de variação < 5% para todos os minerais e amostras.   

                      Diferentes letras sobrescritas para o mesmo mineral indicam que os valores diferem estatisticamente por ANOVA seguida do teste LSD (Fisher) (p <0,05). 
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 Entre os cafés não fortificados (controle), tanto da espécie arábica quanto 

conilon, as bebidas obtidas pelo método de preparo cafeteira expresso apresentaram 

maiores teores dos minerais ferro, zinco e cálcio, com teores de ferro de 1,01 e 

1,25mg/100mL, respectivamente, teores de zinco de 0,38mg/100mL em ambas as 

espécies e teores de cálcio de 74,07 e 69,90mg /100mL, respectivamente (Tabelas 4 e 

5). Isto era esperado, já que a cafeteira expresso não utiliza filtro e, portanto, não há 

retenção no mesmo. Costa (2010) obteve, por esse método de preparo, teores médios de 

ferro de 1,09mg/100mL e teores médios de zinco de 0,33 mg/100mL, não sendo 

avaliado o teor de cálcio em seu estudo.  

No presente estudo, em relação ao método de cafeteira elétrica, não houve 

diferença significativa entre os teores de minerais quantificados nas bebidas 

preparadas utilizando-se filtro de papel e nylon, sendo observados teores médios de 

0,32mg/100mL de ferro, 0,29mg/100mL de zinco e 36,46mg/100mL de cálcio.  

Malik e colaboradores (2008) relataram teores médios de ferro e zinco de 0,73 e 

0,15 mg/100mL, respectivamente, em infusões filtradas de café torrado e moído, 

teores maiores que os encontrados no presente estudo para o ferro e menores para  

zinco. Gillies e Birkbeck (1983) relataram teores de ferro, zinco e cálcio de 0,33, 0,18 

e 27,8 mg/100mL, respectivamente, em infusões de café torrado e moído, filtradas 

com filtro de papel. Grembecka, Malinowska e Szefer (2007) relataram teores de 

ferro, zinco e cálcio de 0,34, 0,40 e 65,6 mg/100mL, respectivamente, em bebidas 

preparadas a partir de cafés instantâneos.   

Tais diferenças entre teores são comuns e podem ser atribuídas aos diferentes 

métodos de preparo das bebidas e aos parâmetros aplicados a este processo, como, por 

exemplo: características da água utilizada, temperatura e tempo empregados 

(FLATEN, 2002), bem como às diferentes características dos cafés utilizados. 

Em relação aos cafés fortificados, os percentuais médios de recuperação do ferro 

nas bebidas preparadas pelos métodos cafeteira elétrica e cafeteira expresso foram de 

57,2 e 82,6%, respectivamente (Figura 3a). Para o mineral zinco, pelos mesmos 

métodos de preparo, os percentuais médios foram de 46,7 a 90,0% (Figura 3b), Em 

relação ao cálcio, os percentuais médios foram de 47,2 a 70,2% (Figura 3c) pelos 

mesmos métodos de preparo já mencionados. Não houve diferença significativa entre o 

método de preparo cafeteira elétrica filtro de papel e nylon nem entre as espécies de 

cafés arábica e conilon.  
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Os sais minerais que apresentaram melhor recuperação em todos os métodos de 

preparo das bebidas de café foram: ferro bis glicina quelato, lactato de zinco e lactato de 

cálcio, com percentuais médios de recuperação nas bebidas de 59,5%, 56,8% e 64,2% 

pelo método de cafeteira elétrica e de 87,9%, 97,5% e 87,0%, pelo método de cafeteira 

expresso, respectivamente (Figuras 3a, 3b e 3c). Os sais que apresentaram melhor 

recuperação foram os mesmos sais que apresentaram melhores atributos no teste 

sensorial preliminar (Tabela 2). Apesar de sal sulfato ferroso ter apresentado 

percentuais médios de recuperação (55,0% na cafeteira elétrica e 77,4% na cafeteira 

expresso) semelhantes ao ferro bis glicina quelato, no teste preliminar sensorial 

apresentou sabor metálico mais intenso quando comparado ao sal ferro bis glicina 

quelato.  

 
Figura 3a: Recuperação do mineral ferro (Fe) em bebidas preparadas a partir de pós de cafés arábica e 

conilon fortificados, usando três métodos de preparo. Letras sobrescritas diferentes para o mesmo método 

indicam diferença estatística por  ANOVA seguida de teste de LSD ou Fisher (p <0,05). 

 C. bis = conilon, ferro bis glicina quelato; C. sulf. = conilon, sulfato ferroso; A. bis = arábica, ferro bis 

glicina quelato; A. sulf. = arábica, sulfato ferroso.  

 

 Em relação ao ferro bis glicina quelato, os resultados encontrados foram de 

54,0% e 89,8% em cafeteira elétrica e cafeteira expresso, respectivamente. De acordo 

com a literatura este sal apresenta maior estabilidade e biodisponibilidade quando 

adicionado às matrizes de alguns alimentos como leite, iogurte e farinha de trigo (FAO, 

2004; DRAGO, VALENCIA; 2002).   
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Figura 3b: Recuperação do mineral zinco (Zn) em bebidas preparadas a partir de pós de cafés arábica e 

conilon fortificados, usando três métodos de preparo. Letras sobrescritas diferentes para o mesmo método 

indicam diferença estatística por ANOVA seguida do  teste de LSD ou Fisher (p <0,05). 

C. bis = conilon, zinco bis glicina quelato; C. lact = conilon, lactato de zinco; A. bis = arábica, zinco bis 

glicina  quelato; A. lact = arábica, lactato de zinco. 

 

 

Já para o sal zinco bis glicina quelato, os percentuais médios de recuperação 

foram de 36,7 e 82,6%, em cafeteira elétrica e cafeteira expresso,  respectivamente. Na 

presente pesquisa, o sal lactato de cálcio apresentou melhor percentual de recuperação 

nas bebidas, com teores médios de 56,8 e 97,5%, em cafeteira elétrica e cafeteira 

expresso,  respectivamente.  É descrito na literatura, que o lactato de zinco possui maior 

solubilidade, estabilidade, biodisponilidade e sabor mais neutro quando comparado a 

outros sais de zinco na fortificação de alimentos (LOHMANN, 2008; BROWN et al., 

2010). 
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Figura 3c: Recuperação do mineral cálcio (Ca) nas bebidas preparadas a partir de pós de cafés arábica e  

conilon fortificados, usando três métodos de preparo. Letras diferentes sobrescritas para o mesmo método 

indicam diferença estatística por ANOVA seguida do teste de LSD ou Fisher (p <0,05). 

 C. fosf =  conilon, fosfato tricálcico; C. lact =  conilon, lactato de cálcio; A. fosf = arábica, fosfato 

tricálcico; A. lact = arábica, lactato de cálcio.  

 

A recuperação do mineral cálcio (Ca) no sal lactato de Ca foi de 64,2% e  

87,0%, nos métodos de cafeteira elétrica e cafeteira expresso, respectivamente. Este sal 

possui melhor solubilidade quando comparado a fosfato tricálcico, que possui como 

característica ser menos solúvel. O sal fosfato tricálcico apresentou percentuais de 

médios de recuperação de 36,7 e 82,6% na cafeteira elétrica e expresso, 

respectivamente, ou seja, pelo método da cafeteira elétrica houve perda em torno de 

60,0% do adicionado aos pós de cafés.   

Segundo a literatura, quando se fortifica bebidas, as características de 

solubilidade e estabilidade são as variáveis mais importantes. O lactato de cálcio possui 

boa solubilidade e biodisponibilidade e gosto neutro quando comparados com outros 

sais de cálcio, sendo comumente utilizado na fortificação de alimentos, além de possuir 

um bom custo no processo de fortificação de alimentos (GERSTNER, 2003; ELIAN et 

al., 2012). Além disso, Haro e colaboradores (2006) fortificaram sucos com diferentes 

sais de cálcio e observaram que o sal lactato de cálcio apresentou boa estabilidade nas 

bebidas num período de 12 meses.  

 As bebidas de cafés fortificados preparadas pelo método de cafeteira expresso 

apresentaram os maiores teores de ferro, zinco e cálcio. 

 Em relação à aparência das bebidas, foi observado que o uso dos sais de ferro 

alterou a coloração das mesmas, para um tom esverdeado no fundo da xícara. Esse fato 

pode ter ocorrido devido à oxidação do mineral por compostos da bebida, pois este 
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mineral apresenta grande capacidade de oxi-redução, que pode ocasionar alterações 

indesejáveis associadas ao sabor e à aparência, provocando mudanças na coloração dos 

produtos (MEHANSHO, 2006). Dados na literatura descrevem que a cor é um dos 

principais parâmetros a ser considerado em estudos de adição de ferro. Dependendo do 

composto de ferro e da quantidade adicionada, os alimentos podem escurecer, afetando 

sua aparência e, consequentemente, sendo motivo de rejeição pelos avaliadores 

(SAMPAIO; FERREIRA; CANNIATTI-BRAZACA, 2009; SOUSA; FERNANDES; 

FERNANDES, 2015). 

É interessante notar que nas bebidas adicionadas desses minerais juntos não 

foram observadas alterações em sua coloração. Esses resultados estão de acordo com os 

relatados por Benkovic e colaboradores (2014), que ao fortificarem cafés solúveis com 

ferro na forma de sulfato ferroso, observaram que não houve alteração na coloração das 

bebidas adicionadas de ferro conjuntamente  com vitamina A, C e inulina.  

 Considerando os resultados encontrados nas bebidas fortificadas e sendo o seu 

consumo de pelo menos 1 xícara de café/dia pela população brasileira (ABIC, 2012), 

pode-se sugerir que o consumo de 50mL da bebida fortificada com ferro, pelo método 

da cafeteira elétrica, forneceria 2,3mg, ou seja, cerca de 16,8% da IDR brasileira 

(14mg) (ANVISA, 2005). Comparando as bebidas de café fortificadas com ferro com 

os de outras fontes de alimentos de origem vegetal, como por exemplo, o feijão preto 

cozido, que possui em sua composição teores médios deste mineral de 1,5 mg/100g 

(UNICAMP, 2011) pode-se inferir que a bebida de café fortificada avaliada 

apresentou teores consideráveis de ferro. 

Em relação aos produtos fortificados já amplamente consumidos pela população 

brasileira, como exemplo, a farinha de trigo que de acordo com a legislação vigente 

RDC nº 344 recomenda a adição de 4,2 mg de ferro para cada 100 gramas deste 

produto, segundo dados da POF 2008/09, o consumo médio habitual das famílias 

brasileiras é de 75g/dia, ou seja, 3,1 mg/ferro. Em relação à bebida de café fortificada, 

a farinha de trigo, apresenta em sua composição fitatos, que podem inibir a absorção 

de ferro na luz intestinal (MAZARIEGOS et al., 2006).  

Já o mesmo volume de café (50mL) preparado pelo método da cafeteira elétrica 

a partir de pós fortificado com zinco forneceria em média 0,6 mg, ou seja, cerca de 

8,4% da IDR de 7 mg para adultos  (ANVISA, 2005). Segundo dados da literatura, o 

consumo inadequado deste mineral pode alcançar percentuais de até 30,0%, tanto para 
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homens como mulheres brasileiras (ARAUJO et al., 2013), podendo o café contribuir 

para o aumento do consumo. 

As bebidas fortificadas com o mineral Ca, levando em consideração o consumo 

de 50mL pelos métodos mencionados, forneceria, em média, 111,3 mg, teor 

correspondente a 12,2% da IDR de 1000mg para adultos brasileiros (ANVISA, 2005). 

Comparando as bebidas de café fortificadas com os teores de cálcio de outras fontes de 

alimentos de origem vegetal, como por exemplo, a couve refogada (à mineira), que 

possui em sua composição teores médios de 65,5 mg de cálcio/50g (UNICAMP, 2011) 

pode-se inferir que a bebida de café fortificada no presente estudo apresenta teores 

superiores deste mineral. Segundo dados na literatura o consumo inadequado deste 

mineral pode alcançar percentuais de até 90,0%, tanto para homens como mulheres 

brasileiras (ARAUJO et al., 2013), podendo o café contribuir para o aumento do 

consumo deste mineral. 

Em relação à possibilidade de toxicidez, no caso de pessoas que exercem alto 

consumo de café, considerando a hipótese de um consumo de 500mL da bebida /dia, 

pelo método de preparo cafeteira elétrica, haveria um consumo médio de 25,2 mg de 

ferro, 6,9 mg de zinco e 1110 mg de cálcio, não atingindo o nível máximo tolerável de 

ingestão (UL), de 45mg, 40mg e 2500mg, respectivamente. Pode-se definir o limite 

máximo de ingestão como o mais alto valor de ingestão diária prolongada de um 

nutriente que, aparentemente, não oferece risco de efeito adverso à saúde em quase 

todos os indivíduos em um estágio de vida ou gênero (PADOVANI et al., 2006).  

Como já mencionado, o uso de alimentos fortificados tem contribuído para a 

redução da deficiência dos micronutrientes estudados pela população de diversos países, 

inclusive no Brasil (BERNER et al., 2014).  Os resultados das análises sensoriais 

apresentados na parte II deste artigo poderão determinar a aceitação sensorial dos 

avaliadores. 

   

4. CONCLUSÕES  

 Os sais selecionados no presente estudo foram: ferro bis glicina quelato, sulfato 

ferroso, fumarato ferroso, zinco bis glicina quelato, lactato de zinco, sulfato de zinco 

heptahidratado, lactato de cálcio, fosfato tricálcico e citrato de cálcio. Após realização 

de teste sensorial preliminar, os sais fumarato ferroso, sulfato de zinco heptahidratado e 

citrato de cálcio foram excluídos do teste de extratividade por apresentarem atribuídos 
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sensoriais desagradáveis. Portanto, somente os outros sais citados foram utilizados no 

teste de recuperação pelos métodos de preparo das bebidas, sendo que os sais ferro bis 

glicina quelato, lactato de zinco e lactato de cálcio apresentaram melhor recuperação 

pelos dois métodos de extração testados. 

  No presente estudo, foi observado que o método cafeteira expresso apresentou 

melhor eficiência na recuperação dos sais não fortificados (controle) e fortificados, com 

valores médios de recuperação de 87,9% do ferro, na forma de ferro bis glicina quelato, 

97,5% do zinco na forma de lactato de zinco, 87,0% do cálcio na forma de lactato de 

cálcio nos cafés fortificados.  Pelo método da cafeteira elétrica com filtros de papel e 

nylon, os sais supracitados apresentaram valores médios de recuperação de 59,5% para 

o sal de ferro, 56,8% para o sal de zinco e 64,2 % para o sal de cálcio.  

Em relação aos outros sais testados, estes apresentaram perdas significativas 

pelos métodos de extração testados, com recuperação em torno de 40% para o sal zinco 

bis glicina quelato e 30% para o sal fosfato tricálcico. Portanto, devido às perdas 

significativas pelos métodos de preparo testados, estes sais não seriam recomendados 

para a fortificação de cafés torrados e moídos.  

 Como já mencionado, o café atende em grande parte os pré-requisitos para 

utilização como veículo de fortificação de alimentos, sendo considerado um alimento 

popular, amplamente consumido pela população brasileira, em todos os níveis sócios 

econômicos. O café torrado e moído foi escolhido como candidato à fortificação devido 

ao menor custo em relação ao café solúvel. No entanto, é possível que mediante as 

perdas de minerais observadas durante o preparo na cafeteira elétrica, que é mais 

utilizada pelo segmento da população deficiente em minerais e para preparação de 

grandes quantidades da bebida para oferecimento em restaurantes populares e 

instituições governamentais, é possível que o café solúvel, que não apresenta perda dos 

sais, seja mais indicado para fins de suplementação.  

Entretanto, para elaboração de um produto deve-se levar em consideração a 

aceitação dos consumidores, tempo de prateleira e possível contaminação 

microbiológica oriunda da fortificação. Estes aspectos devem ser avaliados em estudos 

futuros.  
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ARTIGO 2. Desenvolvimento de cafés torrados e moídos fortificados com ferro, 

zinco e cálcio: Avaliação das características sensoriais e da aceitação do 

consumidor.  

 

INTRODUÇÃO E OBJETIVO:  
 

O presente trabalho objetivou o desenvolvimento de cafés torrados e moídos 

fortificados com ferro, zinco e cálcio. Como demonstrado na primeira parte deste 

estudo, os testes de recuperação de alguns sais dos minerais ferro, zinco e cálcio pelos 

métodos de preparo cafeteira elétrica filtro de papel e nylon e cafeteira expresso, 

demonstraram boa recuperação nas bebidas de café, sendo os sais com melhores 

percentuais de recuperação: ferro bis glicina quelato, lactato de zinco e lactato de cálcio. 

Entretanto, os resultados de extratibilidade dos minerais não são os únicos fatores 

necessários para a escolha do sal mais apropriado para essa finalidade, nem a 

concentração ideal dos mesmos, já que o alimento fortificado, sendo diferente de um 

medicamento, precisa ser bem aceito sensorialmente pelo público alvo ou pelo  

avaliador em potencial. Outra questão importante é que diferenças na composição 

química das matrizes fortificadas e sua interação com o objeto de fortificação em 

questão (nutrientes ou compostos bioativos) podem mascarar ou realçar determinados 

atributos sensoriais. Além disso, os hábitos alimentares do consumidor devem ser 

considerados, ou seja, a matriz deve ser bem aceita por ele e quanto mais familiar o 

alimento para o consumidor mais fácil será a aceitação da matriz fortificada (DAS JK et 

al., 2013).   

Nesta segunda parte do estudo foram realizados testes de descrição sensorial das 

bebidas. Um é amplamente utilizado na literatura e consiste de teste afetivo baseado em 

escala que mede o quanto o avaliador/consumidor gostou do produto. As avaliações são 

convertidas em escores numéricos, podendo ser analisadas estatisticamente para 

determinar a diferença no grau de preferência entre amostras (LIN, 2011).  O check-all-

that-apply (CATA) é um dos mais recentes métodos desenvolvidos para avaliar a 

percepção dos avaliadores a respeito das características sensoriais no desenvolvimento 

dos produtos alimentícios. Este método é composto por uma lista de palavras ou frases 

obtidas em teste preliminar, a partir da qual os avaliadores devem selecionar todos os 

itens que considerarem adequados para descrever o produto alvo. Este tipo de método 

tem sido utilizado para determinar os atributos sensoriais percebidos por avaliadores em 
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várias matrizes alimentares (PERRIN et al., 2008; ARES et al., 2010; DOOLEY; LEE; 

MEULLENET, 2010).  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Amostras:  

Vinte amostras foram avaliadas. As amostras foram constituídas de dois blends 

de café, sendo um gourmet composto pela espécie arábica (Coffea arabica), bebida 

mole (80%) (COOXUPE, Minas Gerais – safra 2013) e café da variedade conilon 

(Coffea canephora) de excelente qualidade (20%) (COOABRIEL, Espírito Santo – safra 

2013), e outro tradicional, composto por café arábica (Coffea arabica) de bebida dura 

(50%), café conilon de qualidade regular (30%) e mistura de grãos defeituosos de café 

arábica, tais como utilizados na indústria de café (PVA) (20%) (COOXUPE, Minas 

Gerais- safra 2010).  

Os grãos foram torrados em dois graus de torrefação: médio (Agtrom – SCAA 

#55; a 210ºC por 15 minutos) e escuro (#35; 210ºC por 18 minutos), em torrador 

elétrico Labscale (CAEL LTDA, Brasil). A moagem dos grãos foi realizada em um 

moinho de discos LEOGAP (Gourmet M-50, LEOGAP, Curitiba, PR, Brasil), 

alcançando granulometria média, em peneira com mesh 20. 

 

2.2. Fortificação: 

Após torrefação e moagem, 600g de cada amostra de café (pontos de torrefação 

e qualidades diferentes) foram fortificados com 2,1mg de ferro, 1,05mg de zinco e 

150mg de cálcio, na forma de sais, separadamente e juntos (Figura 1). Estas 

quantidades equivalem a 15% da Ingestão Diária Recomendada- IDR, para adultos 

brasileiros (ANVISA, 2005). O método de diluição geométrica foi aplicado para 

fortificação e homogeneização (COSTA, 2010; PRISTA 2003).  

As formas escolhidas dos micronutrientes para fortificação foram: ferro bis 

glicina quelato, lactato de zinco e lactato de cálcio, que apresentaram melhores teores de 

recuperação nas bebidas de café, com boa solubilidade, e, de acordo com a literatura, 

boa biodisponibilidade e melhor performance sensorial percebida por 10 indivíduos, 

todos pré-requisitos fundamentais para o processo de fortificação de alimentos (WHO, 

2006). Os blends de café (não fortificados ou controle e fortificados) foram 

acondicionados em embalagens metálicas impermeáveis a vácuo e armazenados em 
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freezer, à temperatura de -18ªC, sendo utilizados conforme a demanda da análise 

sensorial que ocorreu em 2 meses (Figura 1). 
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Figura 1: Representação esquemática da fortificação das amostras de café utilizadas nos testes de análise sensorial. 

 NF= não fortificado (controle); Fe = ferro; Zn = zinco; Ca = cálcio; FeZnCa = ferro, zinco e cálcio. 
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2.3. Preparo das bebidas:  

As bebidas foram preparadas a 10% (10g de café torrado e moído por 100mL de 

água mineral), de acordo com o método recomendado pela ABIC (2013), e comumente 

utilizado pelos brasileiros, preparadas em cafeterias elétricas (Britânia® CB30) com 

filtro de papel (Melitta® nº103). 

 

2.4. Análise sensorial – Teste de aceitação-escala hedônica e CATA:  

A análise sensorial foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, sob o nº 

32291913.2.0000.5257. Todos os participantes voluntários da análise sensorial foram 

informados quanto aos produtos e aos procedimentos dos testes e expressaram sua 

concordância ao assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Anexo A). 

Cem avaliadores, com idade de 18 a 66 anos, entre alunos, professores e 

funcionários de duas instituições de ensino e pesquisa (EMBRAPA – Agroindústria de 

Alimentos e UFRJ – RJ) foram recrutados. Os participantes foram majoritariamente 

pessoas com idade inferior a 35 anos (64%), sendo que as mulheres representaram a 

maior proporção (59%). Todos os participantes deveriam ser consumidores de pelo 

menos 1 xícara/dia de café.  

  Foi realizado o teste de aceitação utilizando escala hedônica variando de 1: 

desgostei extremanente a 9: gostei extremamente, seguido das questões CATA (check-

all-that-apply). Para tal 28 atributos relacionados à aparência, aroma, sabor e sensação 

na boca, os quais foram previamente identificados na UFRJ e Embrapa Agroindústria de 

Alimentos. A ficha utilizada no estudo encontra-se no Anexo B. Também foi aplicado 

questionário socioeconômico (Anexo C) para coletar dados relativos a gênero, idade, 

nível de escolaridade, profissão, renda familiar e frequência de consumo de café. 

Os testes sensoriais foram conduzidos no Laboratório de Análise Sensorial e 

Instrumental (LASI, Embrapa Agroindústria de Alimentos), e no Instituto de Nutrição 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, em cabines ou bancadas individuais. 

As bebidas foram adoçadas pelos próprios avaliadores, com as opções de não adoçar, 

usar açúcar ou adoçantes artificiais como sacarina e aspartame, sendo orientados a usar 

a mesma quantidade em todas as amostras. Entre as amostras foram oferecidas bolachas 

do tipo água e água mineral para limpar o palato.   
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Após o preparo, as amostras foram mantidas por no máximo 20 minutos até 

serem servidas, garantindo-se a temperatura em torno 70°C. Aproximadamente 30 mL 

das bebidas foram servidos em xícaras codificadas com números de três dígitos 

aleatórios e apresentadas de forma monádica e sequencial, com delineamento de blocos 

incompletos balanceados e ordem de apresentação das fichas com os atributos 

aleatorizados. 

 

2.5. Determinação de Minerais:  

Digestão: Para a determinação de minerais, os pós e as bebidas foram digeridos 

com ácido nítrico concentrado a 65% (VETEC), em banho de aquecimento a 90ºC. A 

digestão foi realizada adicionando-se 2,5mL de ácido nítrico em 250mg do pó, por 4h 

em capela de refluxo. Em seguida, foi adicionado 1,0mL de peróxido de hidrogênio 

supra-puro 30-32% (VETEC). As bebidas foram digeridas adicionando- se 1,0mL do 

ácido nítrico no tempo supracitado (WROBEL, 2000).  

Análises: As análises foram realizadas em triplicatas por espectrometria de 

emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). Foi empregado o modo 

de operação simultâneo com potência do gerador 1500W, fluxo de ar auxiliar 0,2L/min, 

fluxo de refrigeração 15,0L/min, fluxo de nebulização 0,45L/min e velocidade da 

bomba 1,50mL/min. (WROBEL, 2000). 

 

2.6. Análise estatística:  

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa XLASTAT 2014 

(Addinsoft, version 2104.2.07). Análise de Variância (ANOVA), teste de Fisher 

(p<0,05) e Análise de Múltiplos Fatores (AMF) foram realizados para análise da tabela 

de frequência das respostas do questionário do CATA considerando os dados da 

preferência como variável suplementar. Para análise do questionário socioeconômico foi 

utilizada a segmentação por análise de Cluster.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1. Teores de minerais nas bebidas de café utilizadas na análise sensorial:
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Os teores de minerais das bebidas de café (não fortificadas e fortificadas) estão apresentados na Tabela 1. Pode-se observar que não 

houve diferença estatística (p < 0,05) entre os teores de minerais nas amostras de graus de torrefação diferentes oferecidas nos testes sensoriais 

do presente estudo. 

Tabela 1: Teores de ferro, zinco e cálcio nas amostras das bebidas de café (não fortificadas e fortificadas) empregadas na análise sensorial, preparadas a partir dos blend 

tradicional e gourmet nos graus de torra médio e escuro. 

 

Minerais 

(mg/ 

100mL) 

AMOSTRAS 

                                                       Blend Tradicional                                                                                                                                                                 Blend Gourmet 

TMNF TMFe TMZn TMCa TMFeZnCa TENF TEFe TEZn TECa GEFeZnCa       GMNF      GMFe      GMZn      GMCa      GMFeZnCa      GENF       GEFe     GEZn        GECa      GEFeZnCa 

Ferro 0,32 

± 

0,03 

 

4,94 

± 

0,05 

0,32 

± 

0,01 

0,32 

± 

0,02 

4,92 

± 

0,02 

0,33 

± 

0,01 

4,93 

± 

0,04 

0,33 

± 

0,02 

0,32 

± 

0,01 

4,92 

± 

0,05 

0,33 

± 

0,02 

4,93 

± 

0,02 

0,32 

± 

0,04 

0,33 

± 

0,05 

4,93 

± 

0,05 

0,33 

± 

0,03 

4,93 

± 

0,04 

0,33 

± 

0,02 

0,32 

± 

0,05 

4,92 

± 

0,03 

Zinco 0,26 

± 
0,01 

 

0,26 

± 
0,02 

1,45 

± 
0,04 

0,26 

± 
0,05 

1,45 

± 
0,04 

0,25 

± 
0,05 

0,25 

± 
0,02 

1,46 

± 
0,05 

0,26 

± 
0,05 

1,46 

± 
0,05 

0,26 

± 
0,02 

0,26 

± 
0,01 

1,45 

± 
0,03 

0,26 

± 
0,03 

1,45 

± 
0,02 

0,25 

± 
0,04 

0,25 

± 
0,02 

1,46 

± 
0,04 

0,26 

± 
0,01 

1,46 

± 
0,05 

Cálcio 37,10 
± 

0,01 

 

37,09 
± 

0,04 

37,10 
± 

0,01 

222,00 
± 

0,03 

222,00 
± 

0,01 

36,09 
± 

0,03 

36,10 
± 

0,02 

36,09 
± 

0,04 

221,08 
± 

0,03 

221,10 
± 

0,05 

37,09 
± 

0,05 

37,10 
± 

0,05 

37,10 
± 

0,05 

222,00 
± 

0,04 

222,00 
± 

0,01 

36,09 
± 

0,05 

36,10 
± 

0,04 

36,09 
± 

0,03 

221,08 
± 

0,04 

221,10 
± 

0,02 

Nota: Os resultados em triplicata de extração e análise estão expressos como média ± desvio padrão. Coeficiente de variação < 5% para todas as amostras.   

TMNF = blend tradicional, grau de torra médio não fortificado; TMFe = blend tradicional grau de torra médio com ferro; TMZn= blend tradicional, grau de torra médio com zinco; 

TMCa = blend tradicional, grau de torra médio com cálcio; TMFeZnCa = blend tradicional, grau de torra médio com ferro, zinco e cálcio; TENF = blend tradicional grau de torra 

escuro não fortificado; TEFe = blend tradicional grau de torra escuro com ferro; TEZn = blend tradicional grau de torra escuro com zinco; TECa = blend tradicional grau de torra  

escuro com cálcio; TEFeZnCa = blend tradicional grau de torra escuro com ferro, zinco e cálcio.  GMNF = blend gourmet, grau de torra médio não fortificado; GMFe = blend 

gourmet grau de torra médio com ferro; GMZn= blend gourmet, grau de torra médio com zinco; GMCa = blend gourmet, grau de torra médio com cálcio; GMFeZnCa = blend 

gourmet, grau de torra médio com ferro, zinco e cálcio; GENF = blend gourmet grau de torra escuro não fortificado; GEFe = blend gourmet grau de torra escuro com ferro; GEZn = 

blend gourmet grau de torra escuro com zinco; GECa = blend gourmet  grau de torra  escuro com cálcio; GEFeZnCa = blend gourmet grau de torra escuro com ferro, zinco e cálcio.  
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3.2. Teste de aceitação - escala hedônica e  Cluster 

Foram encontradas diferenças significativas nas médias totais de aceitação dos 

produtos. A média da aceitação das amostras variou de 6,0 – 3,4 como mostra a Figura 

2, sendo considerada baixa a média, mesmo para os cafés controle: 

 

Figura 2: Médias obtidas no teste de aceitação dos cafés controles (não fortificados) e fortificados.  

Diferentes letras sobrescritas entre as amostras indicam que os valores diferem estatisticamente pelo teste 

de Fisher (p <0,05). 

TMNF = blend tradicional grau de torrefação médio não fortificado; GEFeZnCa = blend  gourmet grau 

de torrefação escuro  com ferro, zinco e cálcio; GMNF = blend gourmet grau de torrefação médio não 

fortificado; GECa = blend gourmet grau de torrefação escuro com cálcio; TENF = blend tradicional grau 

de torrefação escuro não fortificado; TECa = blend tradicional grau de torrefação escuro com cálcio; 

TMZn = blend tradicional grau de torrefação médio com zinco; GMZn = blend gourmet grau de 

torrefação médio com zinco; TEFeZnCa = blend tradicional grau de torrefação escuro com ferro, zinco e 

cálcio; GEZn = blend gourmet grau de torrefação escuro com zinco; TMCa = blend tradicional grau de 

torrefação médio com cálcio; GMCa = blend gourmet grau de torrefação  médio com cálcio; TMFe = 

blend tradicional grau de torrefação médio com ferro; TMFeZnCa = blend tradicional grau de torrefação 

médio com ferro, zinco e cálcio; TEZn = blend tradicional grau de torrefação escuro com zinco; GMFe = 

blend  gourmet grau de torrefação médio com ferro; TEFe = blend  tradicional grau de torrefação escuro 

com ferro; GEFe = blend gourmet grau de torrefação escuro com ferro.  

 

As amostras tradicionais e gourmets, tanto grau de torrefação médio e escuro, 

não fortificadas (controle) obtiveram maior aceitação (5,8 ± 0,2 ambas as amostras) no 

presente estudo.  

Em relação aos minerais adicionados isoladamente, entre todos os cafés 

avaliados, a aceitação dos cafés fortificados com ferro foi a menor, sendo que a 

qualidade dos blends não interferiu na aceitação. Tanto para o blend tradicional quanto 

o gourmet, pode-se concluir que o grau de torrefação médio (4,7 ± 0,2 e 4,4 ± 0,2, 
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respectivamente) foi melhor aceito em relação ao escuro adicionado deste mineral (3,9 

± 0,2 e 3,3 ± 0,2, respectivamente).  Podemos observar que o grau de torrefação escuro 

pode ter acentuado mais ainda os atributos relacionados ao mineral ferro, como o sabor 

metálico. Ao avaliar amostras de blends de café em diferentes graus de torrefação, 

Monteiro (2002) observou que o grau de torrefação escuro apresentou médias para os 

atributos sabor queimado, gosto amargo e sensação de adstringência em bebidas de 

cafés habitualmente consumidas.  

 A qualidade dos blends também não interferiu na aceitação dos cafés fortificados 

com zinco no grau de torrefação médio (5,3 ± 0,2 e 5,2 ± 0,2, respectivamente). Porém, 

no grau de torrefação escuro houve diferença entre a aceitação dos blends tradicional e 

gourmet 4,5 ± 0,2 e 4,9 ± 0,2, respectivamente, p<0,001.  

 Em relação ao cálcio, a qualidade das amostras não influiu na sua aceitação. 

Quanto ao grau de torrefação, houve melhor aceitação no grau de torrefação escuro (5,5 

± 0,2 e 5,7 ± 0,2 de aceitação para as amostras tradicional e gourmet, respectivamente). 

Já no grau torrefação médio, os blends obtiveram notas de 4,9 ± 0,2 e 4,7 ± 0,2, 

respectivamente, p<0,001.  

 Enquanto no grau de torrefação médio não houve diferença entre os blends 

tradicional e gourmet fortificados com os três minerais, o blend gourmet com grau de 

torrefação escuro obteve maior aceitação na escala hedônica (5,9 ± 0,2 , do que o  blend 

tradicional  (5,1 ± 0,2) (p<0,001).  

Costa (2010) obteve aceitação média de 5,6 ao adicionar ferro bis glicina quelato 

e zinco bis glicina quelato em cafés torrados e moídos. Porém os mesmos sais foram 

adicionados conjuntamente e como já descrito, os blends tradicional e gourmet  

fortificados com os três minerais foram os que  obtiveram maior aceitação entre os 

avaliadores.  

Segundo Nebesny e colaboradores (2006), o grau de torrefação influencia 

diretamente as características sensoriais da bebida de café. O grau de torrefação escuro 

gera como principais atributos sabores amargo e queimado, e sensação de adstringência, 

enquanto os graus de torrefação mais claros geram aromas de frutas e ervas. Segundo os 

autores, o sabor amargo pode ser  atribuído à formação de alguns derivados de furano e 

piridinas gerados mediante torrefação. Porém, há outros componentes que contribuem 

para o amargor como, por exemplo, ácido cafeico e lactonas derivados dos ácidos 

clorogênicos (FARAH, 2012). A diminuição da acidez também contribui para a maior 

percepção do atributo amargor.  
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Monteiro e colaboradores (2010) ao avaliarem a aceitação de cafés em diferentes 

graus de torrefação, observaram que o grau de torrefação escuro foi melhor aceito por 

avaliadores do Estado de Minas Gerais em relação ao grau de torrefação médio e claro. 

Schmidt, Miglioranza e Prudêncio (2008) ao avaliarem a preferência das bebidas de 

café por avaliadores da região oeste do Paraná, observaram uma maior aceitação das 

bebidas com grau de torrefação médio escuro, grau de torrefação mais próximos do 

brasileiro, sendo os graus de torrefação mais claros menos aceitos.  

 Os blends gourmets fortificados com os três minerais obtiveram maior aceitação 

dos avaliadores no presente estudo, tanto nos graus de torrefação médio quanto  escuro 

(5,8 ± 0,2  e 5,9 ± 0,2, respectivamente), embora a aceitação não tenha sido boa com 

nenhum dos cafés. Como os minerais foram oferecidos na forma complexada, a maior 

aceitação dos mesmos quando em conjunto pode ser devido ao resultado das interações 

dos mesmos com os receptores das papilas e compensação dos sabores. Os blends 

gourmet foram compostos de 80% grãos da espécie arábica e o aroma e sabor das 

bebidas brasileiras preparadas com esta espécie apresentam maior aceitabilidade, pois 

possuem aroma e sabor intensos, acidez e amargor balanceados, com notas 

achocolatadas e amendoadas (SOBREIRA et al., 2015).  

Foi realizado Cluster baseado no agrupamento hierárquico das notas de 

preferência dos avaliadores. Desta forma, os grupos de avaliadores diferindo na sua 

preferência por produtos que são obtidos e as diferenças entre grupos estão relacionados 

com a intensidade de atributos sensoriais. 

Os resultados obtidos pela segmentação para as bebidas tradicionais estão 

representados na Figura 3:  
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Figura 3: Segmentação dos avaliadores em relação aos resultados do teste de aceitação das amostras da 

bebida do café tradicional não fortificados (controle) e fortificados.  Da direita para a esquerda: Em 

marrom = segmento 1; em lilás = segmento 2; em verde = segmento 3;  

 

 Em relação ao blend tradicional, três grupos de avaliadores consumidores foram 

identificados: segmento 1 com 32 integrantes, segmento 2 com 20 e segmento 3 com 

47. Os avaliadores consumidores do segmento 1 atribuíram maiores notas às bebidas 

com grau de torrefação médio não fortificada (5,3) e grau de torrefação escuro com os 

três minerais (5,1). Já o segmento 2 não apreciaram nenhuma das amostras, com maior 

nota de 3,8 para o café grau de torrefação escuro com cálcio e menores notas para as 

bebidas de grau de torrefação escuro com zinco e com ferro, respectivamente (notas de 

2,7 e 2,9). Já o segmento 3 atribuiu maiores notas às bebidas não fortificadas com graus 

de torrefação escuro (6,5) e  médio (6,4) e a bebida fortificada com três minerais no 

grau de torrefação médio (6,3), e apreciaram menos as bebidas no grau de torrefação 

escuro adicionada de ferro (5,0). Não houve diferença estatística em relação aos 

parâmetros idade, gênero, nível de escolaridade, renda familiar e frequência de consumo 

da bebida.  

A menor aceitação das bebidas de café (maior pontuação de 6,5), sobretudo 

pelos integrantes do segmento 2, pode estar associada às características do produto, 

como o tipo de torrefação e o café utilizado para o preparo dos blends (os grãos de café 

conilon e adição dos sais de ferro e zinco), ou seja, é possível que essas pessoas estejam 

acostumadas a consumir café de qualidade superior.     
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 Os resultados obtidos pela segmentação para as bebidas gourmet estão 

representados na Figura 4: 

 

 

Figura 4: Segmentação dos avaliadores em relação aos resultados do teste de aceitação das amostras da 

bebida do café gourmet fortificados e não fortificados. Da direita  para a esquerda para a direita: Em 

marrom = segmento 3; em lilás = segmento 1; em verde = segmento 2.  

 

Em relação ao blend gourmet, três grupos de avaliadores consumidores foram 

identificados: segmento 1, com 15 integrantes, segmento 2 com 34 e segmento 3 com 

51. Os integrantes do segmento 1 atribuíram maiores notas às bebidas com grau de 

torrefação escuro não fortificada (7,9), grau de  torrefação médio não fortificada (7,3) e 

grau de torrefação escuro com cálcio (7,2). As menores notas foram atribuídas às 

amostras grau de torrefação médio com zinco (6,2) e grau de torrefação médio com 

cálcio (6,6). 

Já no segmento 2, a maior nota foi de 4,3 para a amostra de grau de torrefação 

escuro fortificada com os três minerais e as menores notas foram para as amostras 

fortificadas com ferro, nos graus de torrefação médio e escuro (notas 2,8 e 3,2, 

respectivamente). O segmento 3 apreciou a bebida não fortificada com grau de 

torrefação médio (6,0), a amostra fortificada com zinco no grau de torrefação médio 

(5,8), a bebida fortificada com cálcio no grau de torrefação escuro (5,8) e a bebida 

fortificada com os três minerais, no grau de torrefação escuro (5,8). As menores notas 

foram atribuídas à amostra grau de torrefação escuro com ferro (4,1). Não houve 

diferença estatística em relação à idade, nível de escolaridade, renda familiar e 
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frequência de consumo da bebida. Entretanto, houve diferença significativamente 

estatística em relação ao gênero, sendo observada maior aceitação dos cafés gourmets 

pelo gênero feminino. 

  

3.3. Resultados do teste CATA: 

Os resultados do teste sensorial CATA (“Check all that apply” ou marque tudo 

que se aplica) estão apresentados na Tabela 2. Mapas dos produtos foram também 

gerados, utilizando-se Análise de Múltiplos Fatores (AMF) e estão apresentados nas 

Figuras 5a e 5b  

De forma geral, as amostras mais aceitas pelos avaliadores apresentaram os 

atributos positivos: chocolate, cereal torrado, característico, pipoca, queimado e amargo. 

Atributos normalmente encontrados em bebidas de café. Segundo a literatura, em 

estudos realizados na análise sensorial de bebidas de café (mesmo não sendo 

fortificadas com micronutrientes), o atributo amargo é mencionado pelos avaliadores de 

café com grande frequência (KREUML et al., 2013; MASI et al., 2013). GLOESS e 

colaboradores (2013) ao realizarem análise sensorial de bebidas de café preparadas pelo 

método de cafeteira expresso obtiveram em seu estudo, como principais atributos 

aroma/sabor: queimado e amargo.   

Em relação à direção oposta de preferência, ou seja, das amostras menos aceitas 

pelos avaliadores, os atributos negativos de sensação na boca, sabor e aroma/sabor, mais 

citados pelos avaliadores foram: salobra, terra, metálico, limo, azedo e borracha 

queimada.  

A Figura 5a mostra o círculo variável, com a direção dos vetores para as 

amostras mais aceitas pelos avaliadores, obtido por Análise de Múltiplos Fatores. Os 

atributos chocolate, cereal torrado, característico, pipoca, queimado e amargo, foram 

mais associados às amostras blend gourmet no grau de torra escuro fortificada com 

zinco, as amostras blends tradicional e gourmet no grau de torra médio fortificada com 

os 3 minerais,  amostras blends tradicional e gourmet no grau de torra escuro fortificado 

com 3 minerais, amostra blend gourmet no grau de torra médio com cálcio, amostra 

blend gourmet no grau de torra escuro não fortificada e amostras blends tradicional e 

gourmet no grau de torra médio não fortificadas. 

As amostras blends tradicional e gourmet no grau de torra escuro fortificadas 

com ferro não foram bem aceitas pelos avaliadores no presente estudo. Porém, apesar de 

não estarem no eixo da preferência, as amostras blends tradicional e gourmet no grau de 
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torra médio fortificadas com ferro, obtiveram maior aceitação quando comparadas às do 

grau de torra escuro. Isso pode ter ocorrido devido ao grau de torrefação escuro 

apresentar atributos queimado, azedo e sensação na boca de adstringente, segundo 

vários  avaliadores voluntários (MASI et al., 2013).  

Ainda na Figura 5b, a amostra fortificada com o mineral zinco que obteve 

maior aceitação foi o blend gourmet no grau de torrefação escuro. Apesar de ser 

relatado que alimentos fortificados com sais de zinco podem alterar a característica do 

produto ocasionando percepção de atributos como gosto ácido e salgado e sensação na 

boca metálica (SELEET et al., 2011), as características do café da espécie arábica e o 

grau de torra escuro podem ter mascarado os atributos mencionados característicos do  

sal de zinco.  

Podemos observar que em relação às amostras adicionadas com o mineral cálcio, 

as que obtiveram maior aceitação foram os blends gourmet no grau de torrefação médio 

e blend tradicional no grau de torrefação escuro (Figura 5b).  Singh e 

Muthukumarappan (2008), não observaram diferenças nas propriedades organolépticas 

de um iogurte controle (não fortificado) e iogurte fortificado com o sal lactato de cálcio.  

É relatado na literatura que o sal lactato de cálcio possui boa aceitabilidade em 

alimentos devido ao seu sabor relativamente neutro quando comparado a outros sais de 

cálcio (PATHOMRUNGSIYOUNGGUL; GRANDISON; LEWIS, 2010; GERSTNER, 

2002; COSTA, 2008). 
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Tabela 2: Contagem total dos atributos usados no teste Chek-all-that-apply (CATA) para amostras de café torrado e moído tradicional e gourmet, nos graus de torrefação 

médio e escuro, não fortificadas (controle) e fortificadas.  

Nota: Número de vezes que o atributo foi citado para respectiva amostra.  

TMNF = blend tradicional grau de torra médio não fortificado; TMZn = blend tradicional grau de  torra médio com zinco; TMFeZnCa = blend tradicional grau de torra 

médio com ferro, zinco e cálcio; TECa = blend tradicional grau de  torra escuro com cálcio; TMCa = blend tradicional grau de torra médio com cálcio; TEFeZnCa = blend 

tradicional grau de torra  escuro com ferro, zinco e cálcio; TMFe = blend tradicional grau de torra médio com ferro; TENF = blend tradicional grau de torra escuro não 

fortificado; TEZn = blend tradicional  grau de torra escuro com zinco; GMFN = blend gourmet grau de torra médio não fortificado; GMZn = blend gourmet grau de torra 

médio com zinco; GMFeZnCa =  blend gourmet grau de torra médio com ferro, zinco e cálcio; GECa = blend gourmet grau de torra  escuro  com cálcio; GMCa = blend 

gourmet grau de torra médio com cálcio; GEFeZnCa =  blend gourmet grau de torra escuro com ferro, zinco e cálcio; GMFe = blend gourmet grau de torra médio  com ferro; 

GENF = blend gourmet grau de torra escuro não fortificado; GEZn =  blend gourmet no grau de torra  escuro com zinco. 

 

AMOSTRAS 

CEREAL 

TORRADO CARACTERÍSTICO PEPINO AMENDOIM CARAMELO AMÊNDOA CHOCOLATE 

MATO 

VERDE PIPOCA BAUNILHA CRAVO REMÉDIO FERMENTADO 

BORRACHA 

QUEIMADA 

TMNF 17 29 0 4 5 2 2 3 1 4 0 6 1 0 

TMZn 15 22 0 6 9 6 0 6 0 5 3 1 3 2 

TMFeZnCa 9 18 0 5 2 6 0 6 0 3 1 6 2 3 

TECa 14 26 0 8 6 5 2 4 0 1 1 3 1 2 

TMCa 12 26 0 2 3 0 1 1 0 5 1 2 3 3 

TEFeZnCa 13 23 0 3 2 2 2 1 1 1 1 4 2 0 

TMFe 10 16 1 4 7 3 1 10 1 3 0 9 1 2 

TENF 11 20 0 4 3 3 1 5 0 2 2 3 2 3 

TEZn 9 7 2 5 1 1 1 4 1 0 0 9 3 1 

GMNF 17 30 0 4 7 2 0 3 2 2 0 4 1 2 

GMZn 14 21 1 5 11 2 2 3 1 4 1 6 2 2 

GMFeZnCa 10 25 1 6 8 4 3 3 1 2 2 2 0 2 

GECa 10 31 0 3 6 3 1 5 1 4 1 4 2 3 

GMCa 13 24 0 6 3 0 1 1 2 4 2 5 0 2 

GEFeZnCa 13 30 1 1 5 4 4 1 2 1 1 2 1 4 

GMFe 14 15 2 2 5 3 1 9 0 1 1 4 3 2 

GENF 11 25 0 2 5 4 2 4 1 4 1 3 0 5 

GEZn 6 15 1 7 3 0 1 1 2 0 2 4 1 4 
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Continuação Tabela 2:  

 

AMOSTRAS TERRA FUMO IODO QUEIMADO RANÇO AZEDO SALGADO DOCE AMARGO LIMO CALCÁRIO SALOBRA METÁLICO 

 

ADSTRINGENTE 

TMNF 2 3 0 11 0 5 3 7 31 0 0 0 1 4 

TMZn 5 2 0 5 1 2 3 14 16 1 1 3 3 5 

TMFeZnCa 4 6 1 13 1 2 2 6 26 1 2 3 5 3 

TECa 4 5 1 8 2 6 3 9 24 0 1 2 3 6 

TMCa 4 2 0 12 1 10 3 6 23 1 2 3 6 8 

TEFeZnCa 2 3 0 13 0 5 4 4 21 0 3 0 6 4 

TMFe 7 7 1 12 0 5 2 13 15 0 1 3 8 5 

TENF 1 3 0 14 1 4 5 11 21 0 0 4 5 5 

TEZn 1 4 3 16 3 1 6 9 23 2 5 6 7 11 

GMNF 2 1 1 17 2 3 2 7 31 1 1 0 3 4 

GMZn 5 2 2 9 1 4 8 10 13 1 4 2 5 1 

GMFeZnCa 2 3 1 14 1 1 3 9 23 0 0 1 2 2 

GECa 2 2 0 13 3 3 4 15 15 1 2 2 2 3 

GMCa 5 4 1 18 1 6 0 6 19 1 0 2 3 8 

GEFeZnCa 3 5 1 13 0 1 2 5 22 1 1 2 2 3 

GMFe 7 6 1 12 4 4 5 10 14 3 0 5 9 5 

GENF 2 1 0 12 3 0 4 5 23 1 0 2 3 2 

GEZn 2 6 0 24 1 2 7 7 23 1 0 2 3 1 

Nota: Número de vezes que o atributo foi citado para respectiva amostra.  

TMNF = blend tradicional grau de torra médio não fortificado; TMZn = blend tradicional grau de  torra médio com zinco; TMFeZnCa = blend tradicional grau de torra 

médio com ferro, zinco e cálcio; TECa = blend tradicional grau de  torra escuro com cálcio; TMCa = blend tradicional grau de torra médio com cálcio; TEFeZnCa = blend 

tradicional grau de torra  escuro com ferro, zinco e cálcio; TMFe = blend tradicional grau de torra médio com ferro; TENF = blend tradicional grau de torra escuro não 

fortificado; TEZn = blend tradicional  grau de torra escuro com zinco; GMFN = blend gourmet grau de torra médio não fortificado; GMZn = blend gourmet grau de torra 

médio com zinco; GMFeZnCa =  blend gourmet grau de torra médio com ferro, zinco e cálcio; GECa = blend gourmet grau de torra  escuro  com cálcio; GMCa = blend 

gourmet grau de torra médio com cálcio; GEFeZnCa =  blend gourmet grau de torra escuro com ferro, zinco e cálcio; GMFe = blend gourmet grau de torra médio  com ferro; 

GENF = blend gourmet grau de torra escuro não fortificado; GEZn =  blend gourmet no grau de torra  escuro com zinco. 



75 

 

 

Figura 5a: Atributos sensoriais na primeira e segunda dimensão da AMF aplicada à frequência de uso 

dos termos das questões CATA para a avaliação das bebidas de café tradicional e gourmet. 

 

 

Figura 5b:  Posição das amostras na primeira e segunda dimensão da AMF aplicada à frequência de uso 

dos termos das questões CATA para a avaliação das bebidas de café tradicional e gourmet. 

TMNF = blend tradicional grau de torra médio não fortificado; TMFe = blend  tradicional grau de torra 

médio com ferro; TMZn= blend tradicional grau de torra médio com zinco; TMCa = blend tradicional 

grau de torra médio com cálcio; TMFeZnCa = blend tradicional grau de torra médio com ferro, zinco e 

cálcio; TENF = blend tradicional grau de torra escuro não fortificado; TEFe = blend tradicional grau de 

torra escuro com ferro; TEZn = blend tradicional grau de torra escuro com zinco; TECa = blend 

tradicional grau de torra  escuro com cálcio; TEFeZnCa = blend tradicional grau de torra escuro com 

ferro, zinco e cálcio. GMNF = blend gourmet grau de torra médio não fortificado; GMFe = blend 

gourmet grau de torra médio com ferro; GMZn= blend gourmet grau de torra médio com zinco; GMCa = 

blend gourmet grau de torra médio cálcio; GMFeZnCa = blend gourmet grau de torra médio com ferro, 

zinco e cálcio; GENF = blend gourmet grau de torra escuro não fortificado; GEFe =  blend gourmet grau 

de torra escuro com ferro; GEZn = blend gourmet grau de torra  escuro com zinco; GECa = blend 

gourmet grau de torra  escuro com cálcio; GEFeZnCa = blend gourmet grau de torra  escuro com ferro, 

zinco e cálcio. 
 

Entre os 28 atributos sensoriais descritos pelos avaliadores para caracterizar as 

bebidas, os mais citados estão na Tabela 3: 
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Tabela 3: Atributos mais citados no teste sensorial (CATA) que avaliou bebidas de café torrado e moído 

tradicional e gourmet, torradas nos graus de torrefação médio e escuro, não fortificadas (controle) e 

fortificadas, com os minerais ferro, zinco e cálcio, separadamente e juntos.  

 

 NF Fe Zn Ca FeZnCa 

Blend 

gourmet 

grau de 

torrefação 

médio 

 

 

 

 

 

Blend 

gourmet 

grau de 

torrefação 

escuro 

 

Cereal 

torrado 

Característico 

Amargo 

Caramelo  

 

 

 

 

Cereal 

torrado 

Característico 

Queimado 

Amargo 

Cereal torrado 

Característico 

Mato verde 

Queimado 

Doce 

Amargo 

Metálico 

 

 

Cereal torrado 

Característico 

Mato verde 

Remédio 

Borracha 

queimada 

Terra 

Queimado 

Azedo 

Amargo 

Metálico 

Cereal torrado 

Característico 

Caramelo 

Remédio 

Queimado 

Doce 

Amargo 

 

 

Cereal torrado 

Característico 

Amendoim 

Queimado 

Salgado 

Amargo 

 

Cereal torrado 

Característico 

Amendoim 

Queimado 

Azedo 

Adstringente 

Amargo 

 

 

Cereal torrado 

Característico 

Caramelo 

Queimado 

Doce 

Amargo 

 

 

Cereal torrado 

Característico 

Queimado 

Amargo 

 

 

 

 

 

Cereal torrado 

Característico 

Amendoim 

Caramelo 

Queimado 

Amargo 

Doce 

Blend 

tradicional 

grau de 

torrefação 

médio 

 

 

 

 

 

 

 

Blend 

tradicional 

grau de 

torrefação 

escuro 

 

Cereal 

torrado 

Característico 

Amargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cereal 

torrado 

Característico 

Queimado 

Doce 

Amargo 

 

Cereal torrado 

Característico 

Caramelo 

Mato verde 

Remédio 

Terra 

Fumo 

Queimado 

Doce 

Amargo 

Metálico 

 

Cereal torrado 

Característico 

Mato verde 

Borracha 

queimada 

Terra 

Queimado 

Azedo 

Salobra 

Amargo 

Metálico 

Cereal torrado 

Característico 

Remédio 

Queimado 

Adstringente 

Salobra 

Salgado 

Amargo 

Metálico 

 

 

 

Cereal torrado 

Característico 

Remédio 

Queimado 

Adstringente 

Salobra 

Salgado 

Amargo 

Metálico 

Cereal torrado 

Característico 

Queimado 

Azedo 

Adstringente 

Amargo 

Metálico 

 

 

 

 

 

Cereal torrado 

Característico 

Amendoim 

Caramelo 

Queimado 

Azedo 

Adstringente 

Doce 

Amargo 

Cereal torrado 

Característico 

Amêndoa 

Mato verde 

Remédio 

Fumo 

Queimado 

Amargo 

 

 

 

 

Cereal torrado 

Característico 

Queimado 

Amargo 

Metálico 

 

Os atributos mais descritos por Moura e colaboradores (2007) ao analisarem 

sensorialmente blends de bebidas com diferentes percentuais de cafés arábica e conilon 

foram: característico, caramelo, chocolate, cereal torrado, amargo e adstringente, sendo 

que para a amostra composta somente pela espécie arábica obtiveram maior aceitação e 

maiores notas, com os seguintes atributos mais descritos: característico, caramelo, 

chocolate e com menor sabor amargo. Foi também descrito que quanto maior o 
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percentual da espécie conilon houve um aumento de citações do atributo gosto amargo, 

porém a qualidade do café a 50% de conilon ainda foi considerada regular.  

Os blends gourmet alcançaram maior aceitação entre os avaliadores. Isso pode 

ter ocorrido porque o café da espécie arábica produz bebidas de melhor qualidade, mais 

finos e requintados, possuindo aroma mais intenso com inúmeras variações no corpo e 

acidez (SILVA, 2009).  

 Richins e colaboradores (2008) ao fortificarem tortilhas de milho com ferro 

observaram alteração na coloração, apresentando escurecimento nas amostras, o que 

ocasionou  menor aceitação destes produtos. A fortificação de alimentos com os sais de 

ferro é considerada tecnicamente mais difícil, pois as formas mais biodisponíveis são 

também as mais reativas, produzindo frequentemente efeitos indesejáveis quando 

adicionados aos alimentos (MORALES et al.,2015). 

Ao compararmos os resultados do teste de aceitação e do teste CATA podemos 

observar que os blends tradicional e gourmet controle no grau de torrefação médio, 

gourmet controle no grau de torrefação escuro e gourmet fortificada com os três 

minerais nos dois graus de torrefação foram aceitas em ambos os testes. O teste CATA 

indicou maior aceitação além das amostras já citadas, para outras amostras como blend 

tradicional fortificada com os três minerais em ambos graus de torrefação. O teste 

CATA mostrou estar alinhado com o teste de aceitação contribuindo também com 

informações adicionais sobre aceitação e sobre as características das amostras.  

 

4. CONCLUSÕES   

 Neste estudo, foi observado que além dos cafés controle, as amostras fortificadas 

que apresentaram maior aceitação entre os avaliadores foram as fortificadas com os três 

minerais conjuntamente, tanto nos blends tradicionais (graus de torrefação médio e 

escuro) quanto gourmets (graus de torrefação médio e escuro).  

A partir dos resultados sensoriais não se recomenda a fortificação com o sal de ferro 

isolado, devido à alteração na aparência das bebidas e à menor aceitação pela maioria 

dos avaliadores, presença de outros atributos sensoriais não desejáveis como limo, 

azedo, borracha queimada, metálico. Em relação aos outros sais, houve aceitação nas 

bebidas adicionadas de zinco,  nos blends tradicional e gourmet, na torrefação média. Já 

em relação ao mineral cálcio, houve aceitação em ambos os blends, no grau de 

torrefação escuro.  

Os blends gourmets controle (não fortificados e fortificados) apresentaram a 

maior aceitação entre os avaliadores, não sendo observada diferença estatística em 
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relação ao seu nível socioeconômico, idade e nível de escolaridade. Houve maior 

aceitação dos blends gourmet pelo gênero feminino, em relação ao gênero masculino.  

Como o método cafeteira expresso promoveu a melhor recuperação entre os 

minerais utilizados, como demonstrado na parte I deste estudo, recomenda-se a análise 

sensorial de bebidas de café preparadas por este método, objetivando avaliar também 

sua aceitação sensorial.  

Apesar dos sais isolados apresentarem boa biodisponibilidade de acordo com a 

literatura, como demonstrado em estudo realizado por Figueiredo (2007) que observou 

biodisponibilidade de 58% e 78% para os minerais ferro e zinco adicionados no café 

solúvel, sugere-se a realização de estudos para avaliar a biodisponibilidade dos mesmos 

na forma dos sais utilizados no presente estudo.  

Como já mencionado, o café atende em grande parte os pré-requisitos para 

utilização como veículo de fortificação de alimentos, pois é considerado um alimento 

popular, amplamente consumido pela população brasileira, em todos os níveis sócios 

econômicos. A fortificação com os seguintes sais (ferro bis glicina quelato, lactato de 

zinco e lactato de cálcio) não alterou o custo do produto sendo ainda considerado um 

alimento de baixo custo, que pode ser consumido por todas as classes socioeconômicas.  
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na parte I desta dissertação os sais selecionados para realização de teste 

preliminar sensorial foram: ferro bis glicina quelato, sulfato ferroso, fumarato ferroso, 

zinco bis glicina quelato, lactato de zinco, sulfato de zinco heptahidratado, lactato de 

cálcio, fosfato tricálcico e citrato de cálcio. A partir da realização de teste sensorial 

preliminar, os sais: fumarato ferroso, sulfato de zinco heptahidratado e citrato de cálcio 

foram  eliminados do teste de extratividade pelos métodos de preparado das bebidas por 

apresentarem atribuídos muito desagradáveis.  

 Portanto, somente os outros sais mencionados foram utilizados nos testes de 

recuperação, sendo observado que os sais ferro bis glicina quelato, lactato de zinco e 

lactato de cálcio apresentaram melhor recuperação pelos dois métodos de extração 

testados. 

  Observou-se que no presente estudo a cafeteira expresso apresentou melhor 

eficiência na recuperação dos sais, tanto nos blends não fortificados (controle) e 

fortificados, com valores médios de recuperação de 87,9% do ferro, na forma de ferro 

bis glicina quelato, 97,5% do zinco na forma de lactato de zinco e 87,0% do cálcio na 

forma de lactato de cálcio nos cafés fortificados.  Pelo método da cafeteira elétrica com 

filtros de papel e nylon, os sais supracitados, apresentaram valores médios de 

recuperação de 59,5% para o mesmo sal de ferro, 56,8%  o sal de zinco e 64,2 %  o sal 

de cálcio.  

Os outros sais testados apresentaram perdas significativas pelos métodos de 

extração testados, com recuperações em torno de 40% para o sal zinco bis glicina 

quelato e 30% para o sal fosfato tricálcico Sendo assim, tais sais não seriam  

recomendados para a fortificação de cafés torrados e moídos. 

Na parte II, do presente estudo foram realizados teste de análise sensorial sendo 

observado que os blends tradicional e gourmet grau de torrefação médio não fortificada, 

gourmet grau de torrefação escuro não fortificada e gourmet tanto nos graus de 

torrefação médio e escuro com três minerais foram aceitas em ambos os testes de 

análise sensorial realizados. O teste CATA apresentou maior aceitação além das 

amostras já citadas, para outras amostras como blend tradicional em ambos graus de 

torrefação com a adição dos três minerais.  

A partir dos resultados sensoriais não se recomenda a fortificação com o sal de 

ferro isolado, devido à alteração na aparência das bebidas e à menor aceitação pela 

maioria dos avaliadores, com atributos descritos como metálico, limo, entre outros.  

Também foi observado que houve aceitação nas bebidas adicionadas de zinco, 

tanto nos blends tradicional e gourmet, na torrefação média. Já em relação ao mineral 
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cálcio, houve aceitação em ambos os blends, no grau de torrefação escuro. Porém, como 

já mencionado os blends fortificados com os três minerais, foram os mais aceitos, 

portanto seria recomendada a fortificação juntamente e não isoladamente dos sais.  

Os blends gourmets controle (não fortificados) e fortificados apresentaram a 

maior aceitação entre os avaliadores, não sendo observada diferença estatística em 

relação ao seu nível socioeconômico.  

O método cafeteira expresso promoveu a melhor recuperação entre os minerais 

utilizados. Sendo assim, seria importante que a bebida preparada por este método fosse 

avaliada sensorialmente.  

Sugere-se a realização de estudos que avaliem o tempo de prateleira após a 

fortificação com os minerais, controle microbiológico e biodisponibilidade dos mesmos. 

Além do descrito, a fortificação com os sais (ferro bis glicina quelato, lactato de zinco e 

lactato de cálcio) não alterou o custo do produto sendo ainda considerado um alimento 

de baixo custo, que pode ser consumido por todas as classes socioeconômicas. Neste 

contexto seria recomendada a fortificação juntamente e não isoladamente dos sais em 

cafés torrados e moídos.  
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ETAPAS FUTURAS: 

 

 Teste de aceitação com intenção de compra em supermercado, com as amostras 

que obtiveram maior aceitação no presente trabalho de dissertação (cafés 

tradicional e gourmet controle no grau de torrefação médio, gourmet controle 

grau de torrefação escuro e gourmet ambos graus de torra fortificados com 3 

minerais) 

  

 

 Teste de aceitação e CATA com bebidas preparadas a partir do café expresso 

(cafés tradicional e gourmet controle no grau de torrefação médio, gourmet 

controle grau de torrefação escuro e gourmet ambos graus de torra fortificados 

com 3 minerais) 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 



95 

 

ANEXO B – QUESTIONÁRIO DE ESCALA HEDÔNICA E CATA 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÕMICO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


