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RESUMO 
 

Nos dias atuais cresce a demanda da sociedade por produtos nutricionalmente favoráveis, em 
especial as crianças que devido a interações sociais tem sua alimentação restrita e por conta 
disso um aporte baixo de nutrientes. Dentre esses nutrientes encontra-se o zinco, um dos que 
possuem maior déficit entre a população. Com base nessas informações o objetivo deste projeto 
é a elaboração de uma geleia de acerola que seja enriquecida de zinco e fibras, uma vez que 
esse tipo de produto possui melhor aceitação por crianças. Busca-se com esse projeto 
estabelecer qual a melhora formulação de geleia, que contenha a maior concentração de fibras 
e zinco, sem alteração das características sensoriais como textura, cor e sabor. Para isso serão 
realizadas análises físico-químicas e sensoriais, com o intuito de estabelecer quais as melhores 
condições de elaboração e assim conseguir um melhor resultado, com um produto final com boa 
aceitabilidade e características sensoriais que satisfaçam a necessidade nutricional da 
população. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As geleias constituem uma das alternativas para o consumo de frutas, 
durante o desenvolvimento do produto, o fruto pode ser utilizado de maneira 
integral ou em pedaços, a casca quando utilizada na cocção pode beneficiar o 
trato gastrointestinal e a microbiota intestinal, fortalecendo as bactérias 
benéficas, que são essências para proteger contra patologias como as 
infecções, pois são fontes de fibras  (CAETANO e colab., 2012). Diversas frutas 
são utilizadas para a fabricação de geleias, dentre essas a acerola que possui 
um ótimo perfil nutricional, sendo excelente fonte de vitamina C (ácido 
ascórbico), vitaminas do complexo B como tiamina (B1), riboflavina (B2) e 
niacina (B3), e minerais como cálcio, ferro e fósforo destaca-se também por 
conter carotenoides e fitoquímicos, como as antocianinas (SOUSA e colab., 
2011). 

No Brasil, o zinco está entre os minerais mais deficientes nas dietas da 
população, resultando em quadros patológicos (MARET e SANDSTEAD, 2006). 
O zinco participa de reações de processos fisiológicos, na manutenção do 
crescimento e do desenvolvimento, atua também na defesa antioxidante e na 
função imune, além de ser constituinte de mais de 300 enzimas que participam 
do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas e da síntese e degradação 
dos ácidos nucleicos (WESSELLS e BROWN, 2012). 



A inulina é uma boa alternativa para enriquecer os alimentos, é 
considerada como carboidrato de reserva e fibra solúvel que serve de substrato 
as bactérias benéficas presente no trato gastrointestinal. No Brasil, Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) reconhece a inulina como um alimento 
funcional e regulamenta sua utilização em alimentos. 

Diante dos dados apresentados percebe-se a necessidade de uma 
alimentação rica em vitaminas e minerais, incluindo a demanda de um produto 
de fácil acesso e com melhor valor nutricional agregado. Assim sendo esse 
projeto busca o desenvolvimento de uma geleia de acerola enriquecida com 
zinco e inulina, além de verificar a característica físico-química e sensorial do 
produto, satisfazendo as condições de necessidade do público infantil. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Elaboração da geleia 
 

Primeiramente as acerolas serão higienizadas em água corrente e mantidas 
em solução de água clorada por 15 minutos, em seguida, será triturado em 
liquidificador e coado para obtenção do suco. Após o suco passará por cocção 
em temperatura média entre 70ºC, mexendo continuadamente, e posteriormente 
adicionado limão. Por fim, o açúcar, o zinco e a inulina serão adicionados à 
preparação, sendo cozidos novamente. As formulações ficarão dispostas em 
potes de vidros, fechados, sob refrigeração até análise (CAETANO e colab., 
2012).  

Serão elaborados dez tipos de formulações da geleia de acerola.  
Ingredientes F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

Zinco (X1) 1 0 0 0,5 0,5 0 0,333 0,667 0,167 0,167 

Inulina (X2) 0 1 0 0,5 0 0,5 0,333 0,167 0,667 0,167 

Sacarose (X3) 0 0 1 0 0,5 0,5 0,333 0,167 0,167 0,667 

Tabela 1: formulações das geleias. 

 
Análises Físico-Químicas 
 

A geleia de acerola será homogeneizada e analisada quanto aos teores 
de sólidos totais, sólidos solúveis (ºBrix), potencial hidrogeniônico (pH), acidez 
titulável, sólidos insolúveis em água, fibras, cinzas, relação sólidos 
solúveis/acidez titulável (ratio) e umidade e ácido ascórbico pelo Método de 
Tillmans modificado (Brasil, 2005).  
 
Análise Sensorial 
 

O projeto será submetido ao comitê de ética em pesquisa previamente a 
realização da análise sensorial. Em um primeiro momento, as geleias serão 
submetidas a um teste de preferência, e as 4 geleias mais preferidas passarão 
para a análise sensorial posterior.  



Num segundo momento, para demonstrar os atributos representativos das 
amostras de geleia, será aplicada a metodologia CATA (Check all that Apply) 
onde por meio da avaliação dos consumidores é possível definir características 
principais dos produtos, sem necessidade de treinamento (JORGE e colab., 
2015).  

Em dia e horário marcados realizar-se-á reunião para levantar os termos 
que serão sugeridos na ficha do CATA. Avaliadores não treinados, consumidores 
frequentes de geleia e que apresentem aceitabilidade pelo produto realizarão o 
levantamento dos termos que caracterizam os produtos.  

Os atributos definidos serão colocados em uma ficha de avaliação, 
juntamente com um teste de aceitabilidade com escala hedônica de nove pontos 
e análise JAR (Just About Right) de 5 pontos (JAEGER e colab., 2015). 
 
Análise de Resultados 
 

Os dados coletados serão apresentados como média ± desvio padrão (SD) e 
serão submetidos à análise de homogeneidade de variância Brown- Forsythe, se 
considerados homogêneos serão submetidos à Análise de Variância fator único 
(1-ANOVA), a fim de estabelecer diferença significativa (p < 0,05) entre as 
amostras. Depois disso, os dados serão submetidos a teste de diferença mínima  
significativa de Fischer, indicando quais amostras apresentam diferenças entre 
si. Para Análise de Componentes Principais os dados físico-químicos, 
instrumentais e sensoriais serão auto escalonados, utilizando software Statistica 
7.0 (ZIELINSKI e colab., 2014). 

 

3 RESULTADOS ESPERADOS  

 Espera-se obter uma geleia que seja fonte de zinco, inulina e outros 
minerais que satisfaça as necessidades da população, tenha uma boa 
aceitabilidade sensorial e com boas características físico-químicas, ou seja, um 
baixo teor de carboidratos simples, com um alto teor de fibras. Além disso 
espera-se que a aceitabilidade seja elevada, considerando que produtos 
enriquecidos podem ter uma baixa aceitação devido a alteração da textura e 
coloração devido a adição de fibras. Por fim, será criado um produto que atenda 
a demanda do público alvo, que são as crianças, para que consumam mais 
alimentos provindos de frutos que auxiliem na manutenção de nutrientes. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Percebendo a demanda gerada pela alimentação de crianças, que na 
maior parte das vezes se recusam a consumir frutas e legumes frescos, 
influenciadas pelo ambiente familiar e escolar, meios de comunicação e 
enfermidades, tem-se uma deficiência nutricional dessa classe de indivíduos. O 



desenvolvimento de um produto nutritivo trás avanço para a ciência pois um 
alimento adequado e balanceado aliado a prática de exercício físico favorece a 
prevenção de doenças crônico-degenerativas e deficiência de nutrientes.  
 
 REFERÊNCIAS  
 
 BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Métodos Físico-químicos para Análises de Alimentos. 4. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2005a. 1018 p. (Série A. Normas e Manuais técnicos). 
 
CAETANO, Priscilla Kárim e DAIUTO, Érica Regina e VIEITES, Rogério Lopes. 
Característica físico-química e sensorial de geleia elaborada com polpa e 
suco de acerola. Brazilian Journal of Food Technology, 2012. 
 
JAEGER, Sara R. e colab. The concurrent use of JAR and CATA questions 
in hedonic scaling is unlikely to cause hedonic bias, but may increase 
product discrimination. Food Quality and Preference, v. 44, p. 70–74, 2015. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodqual.2015.04.001>. 
 
JORGE, E. da C. e colab. Application of a check-all-that-apply question for 
evaluating and characterizing meat products. Meat Science, v. 100, p. 124–
133, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2014.10.002>. 
MARET, Wolfgang e SANDSTEAD, Harold H. Zinc requirements and the risks 
and benefits of zinc supplementation. Journal of Trace Elements in Medicine 
and Biology, 2006. 
 
POTI, Jennifer M. e SLINING, Meghan M. e POPKIN, Barry M. Where are kids 
getting their empty calories? Stores, schools, and fast-food restaurants 
each played an important role in empty calorie intake among US children 
during 2009-2010. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 2014. 
SOUSA, Mariana Séfora Bezerra e colab. Caracterização nutricional e 
compostos antioxidantes em resíduos de polpas de frutas tropicais. Ciencia 
e Agrotecnologia, 2011. 
 
WESSELLS, K. Ryan e BROWN, Kenneth H. Estimating the Global Prevalence 
of Zinc Deficiency: Results Based on Zinc Availability in National Food 
Supplies and the Prevalence of Stunting. PLoS ONE, 2012. 
 
ZIELINSKI, Acácio A.F. e colab. Chemical Composition, Sensory Properties, 
Provenance, and Bioactivity of Fruit Juices as Assessed by Chemometrics: 
A Critical Review and Guideline. Comprehensive Reviews in Food Science and 
Food Safety, v. 13, n. 3, p. 300–316, 2014. 
 


