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RESUMO

A fome e a nutrição são assuntos que vêm ganhando relevância desde a Constituição de 1988,

com o passar dos anos foram criados diversos programas relacionados à segurança alimentar,

como o SISAN. Com a pandemia de Covid-19, o índice de desemprego cresceu

consideravelmente, aumentando também a fome e a desigualdade no país. Para evitar

contágios graves do vírus e manter o bom funcionamento do organismo, é necessário ter uma

dieta alimentar equilibrada, contendo todos os nutrientes essenciais para o bom

funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo humano. Com o objetivo de prolongar a vida

útil dos alimentos, são aplicados os métodos de conservação. Um dos mais comuns é a

desidratação ou secagem, onde a atividade de água e a umidade do produto são reduzidas,

diminuindo a ação dos microrganismos, enzimas, agentes físicos e químicos. Sua vantagem é

que os alimentos desidratados podem ser reidratados novamente, mantendo basicamente as

mesmas características nutricionais quando in natura. Através de programas e movimentos

sociais é possível produzir alimentos seguros e de qualidade para suprir nutricionalmente

diversas famílias. Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar a aceitação de um mix

alimentício por famílias em vulnerabilidade social. Para o preparo do mix, a cenoura, o

tomate, o alho e a cebola foram desidratados previamente. Para produzir 500 g do produto,

em uma panela foram adicionados 30 mL de óleo, 60% de arroz, 20% de proteína de soja

texturizada, 7% de cenoura, 7% de tomate, 3% de alho e 3% de cebola. Depois de

adicionados 18 g de sal e 1440 mL de água, o mix passou pelo cozimento por 30 minutos em

fogo médio. Foi servida aos participantes 30 g da amostra em copos de polipropileno. Foram

questionados sobre o visual, o sabor e a intenção de compra do produto. O questionário

contou com 49 participantes, na qual 46,9% disseram ter gostado do visual do mix, 59,1%

gostaram do sabor e 87,7% disseram que consumiram novamente. Alguns dos participantes

não gostaram do mix devido à falta de cor e tempero, pois a coloração interfere grandemente

nas escolhas do ser humano. Foi calculado o Índice de Aceitabilidade do mix e obteve-se em

todos os quesitos um IA>70%, indicando que futuramente poderá ter uma boa inserção no

mercado.Verificou-se que o mix foi bem aceito pelos participantes, sendo uma boa
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oportunidade para reduzir o desperdício alimentício e atender às necessidades nutricionais do

ser humano.

Palavras-chave: nutrientes, desidratação, conservação de alimentos, fome.
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ABSTRACT

Hunger and nutrition are issues that have been gaining relevance since the 1988 Constitution,

and over the years several programs related to food security have been created, such as

SISAN. With the Covid-19 pandemic, the unemployment rate has grown considerably, also

increasing hunger and inequality in the country. To avoid serious contagions from the virus

and to keep the body functioning well, it is necessary to have a balanced diet, containing all

the essential nutrients for the proper functioning of the organs and systems of the human

body. In order to extend the shelf life of foods, conservation methods are applied. One of the

most common is dehydration or drying, where the product's water activity and humidity are

reduced, diminishing the action of microorganisms, enzymes, physical and chemical agents.

Its advantage is that dehydrated foods can be rehydrated again, maintaining basically the

same nutritional characteristics when in natura. Through programs and social movements it is

possible to produce safe and quality food to nutritionally supply several families. Thus, the

objective of this study was to evaluate the acceptance of a food mix by socially vulnerable

families. To produce 500 g of the product, 30 mL of oil, 60% rice, 20% texturized soy

protein, 7% carrot, 7% tomato, 3% garlic, and 3% onion were added to a pot. After adding 18

g salt and 1440 mL water, the mix was cooked for 30 minutes over medium heat. The

participants were served 30 g of the sample in polypropylene cups. They were asked about

the look, taste, and purchase intention of the product. The questionnaire had 49 participants,

in which 46.9% said they liked the look of the mix, 59.1% liked the taste, and 87.7% said

they would consume it again. Some of the participants did not like the mix due to the lack of

color and spice, because the coloration greatly interferes in the choices of the human being.

The index of acceptability of the mix was calculated and an AI>70% was obtained in all

items, indicating that in the future it may have a good market insertion. It was verified that

the mix was well accepted by the participants, being a good opportunity to reduce food waste

and meet the nutritional needs of the human being.

Keywords: nutrients, dehydration, food preservation, starvation.
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1. INTRODUÇÃO

Temas relacionados à fome e nutrição passaram a ganhar relevância no Brasil a partir

da Constituição de 1988 quando a alimentação foi incluído como direito constitucional. Já em

2006, foi criado o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), com

objetivo de implementar , acompanhar e monitorar políticas e planos da Segurança Alimentar

e Nutricional. Desde então, tem-se aumentado cada vez mais programas de combate à

pobreza e à fome (PONTES et al., 2018).

O ano de 2020 ficou marcado na história do Brasil e do mundo, devido à pandemia da

COVID-19. Por conta disso, houve a necessidade de adaptar o dia a dia da população,

reduzindo os convívios sociais com o isolamento social. Junto veio o desemprego,

aumentando o nível da fome e da miséria no país (SIPIONI et al., 2020).

Não apenas para manter o bom funcionamento do corpo, como também para evitar

estados graves de doenças, tais como a COVID-19 (DIAS et al., 2020), é necessário ter uma

dieta alimentar adequada, com todos os nutrientes essenciais, dado que para o funcionamento

adequado do Sistema Imunológico, precisa-se de uma alimentação rica em vitaminas A, C, E

e B12, minerais, beta-caroteno, entre outros (COSTA et al., 2020).

Com o intuito de aumentar a vida útil dos alimentos, a desidratação é uma boa

estratégia, pois reduz a atividade de água, assim como as alterações microbiológicas e o

volume do produto, resultando, assim, em menos gastos com embalagens e estocagem. A

capacidade de reidratação resulta ainda em alimentos com características similares às do

produto original (LEONARDI et al., 2018). Além de prolongar a vida útil do alimento, a

desidratação mantém seus principais nutrientes, de modo a manter seu valor nutricional para

a população (LEITE, 2018). Esta manutenção do valor nutricional está muito ligada com o

método e as condições de secagem, como também dos pré-tratamentos empregados.

Geralmente, as alterações nos teores de carboidratos, proteínas, fibras e cinzas são bem

pequenas em comparação ao de umidade (ADITIVOS E INGREDIENTES, 2012).

Para garantir maior segurança alimentar, é importante que além de programas

governamentais, ocorram movimentações sociais de maneira ampla, tais como o programa

Vita Sopa que desidrata alimentos nutritivos, adiciona macarrão e proteína de soja, para

complemento da alimentação de adultos e crianças, em várias instituições. Por meio da

atividade é possível garantir uma alimentação de qualidade, em quantidades suficientes e sem

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. É possível ainda realizar programas
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com foco na educação, saúde, ciência, tecnologia, assim como difundir informações

diretamente com a população, tendo sempre em vista uma melhor qualidade de vida das

pessoas e do ambiente (CEASAMINAS, 2016).

Como descrito por Santos K. (2020), o Brasil está entre os países que mais

desperdiçam comida no mundo e, apenas por meio da conscientização da população em

conjunto de políticas públicas eficientes, voltadas ao bem-estar comum, que atuem

majoritariamente na não geração de resíduos e combatam o desperdício de maneira

inteligente, este cenário poderá ser revertido.

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a aceitação de um mix alimentício

por famílias em situação de vulnerabilidade social, de modo a produzir um produto nutritivo

e com alta aceitação por parte do público, na tentativa de contribuir com a segurança

alimentar e reduzir o descarte de alimentos.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Fome no Brasil e no Mundo

É direito de todo ser humano, o acesso a uma alimentação de qualidade e em

quantidade, para se ter uma vida satisfatória. Sendo assim, é inadmissível existir fome no

mundo, e para procurar erradicar esse problema tem-se a necessidade de utilizar os gêneros

alimentícios de forma racional (QUEIROZ, 2018), pois de acordo com a Organização das

Nações Unidas (ONU) 17% de todos os alimentos disponíveis para consumo humano são

desperdiçados, e com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na meta 12.3

procurarão reduzir pela metade esse valor até o ano de 2030.

A ONU sempre preocupou com os problemas de fome no mundo e no final da

Segunda Guerra Mundial para trabalhar neste contexto foi criada a Organização das Nações

Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), onde são elaboradas ações contra a

desnutrição no mundo e a favor da segurança alimentar (QUEIROZ, 2018).

De acordo com a ONU, dezenas de milhões de pessoas estão na classificação de

desnutridos crônicos. Segundo o relatório “O Estado da Insegurança Alimentar e Nutricional

no Mundo”, em 2019 cerca de 690 milhões de pessoas em nível mundial passaram fome

(UNICEF, 2020). Com a pandemia de Covid-19 esse número aumentou ainda mais, cerca de

720 a 811 milhões de pessoas passaram fome no mundo, de acordo com a FAO. Dentre essas

pessoas, 14 milhões vivem na América Latina e Caribe (NASCIMENTO, 2021).

Segundo Castro (2019) a segurança alimentar pode ser entendida como o

cumprimento do direito de todos ao acesso regular e permanente ao alimento, em quantidades

suficientes, sem comprometer as demais necessidades essenciais, em contraponto a

insegurança alimentar afeta de maneira desigual a população, levando em conta as

diversidades econômicas, ambientais, educacionais, entre outros. De acordo com o Inquérito

Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto do Pandemia de Covid-19, realizado pela

Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede

Penssan) cerca de 19 milhões de brasileiros passaram fome durante a pandemia, esse valor

corresponde ao dobro encontrado em 2009. Além disso, mais da metade dos domicílios do

Brasil sofreu algum problema com insegurança alimentar (GANDRA, 2021).
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A desnutrição e a fome no mundo são decorrentes de diversos fatores, porém com um

empenho em ações positivas elas podem ser extintas, pois são consequências que afetam

negativamente a sociedade como um todo, provocando também a incerteza de sobrevivência

decorrente da inconstância de disponibilidade de alimento. De acordo com a ONU, diversos

problemas podem provocar a falta de alimentos nos países, entre eles os conflitos armados e

os problemas climáticos (FREITAS e PENA, 2020; SILVA, 2020).

2.2 Necessidade Nutricional

A desnutrição é definida como o efeito resultante da deficiência de nutrientes que

podem causar alterações na composição corporal, funcionalidade e estado mental com

prejuízo no desfecho clínico. Pode ser causada por diversos fatores, tais como a privação

alimentar, doenças, idade avançada, isolados ou combinados (CEDERHOLM, 2017).

Apesar dos casos de desnutrição infantil no Brasil ter reduzido até 2014 segundo o

Ministério da Saúde, as deficiências de micronutrientes e a desnutrição crônica ainda são

persistentes no meio da população frágil, como indígenas, quilombolas e mulheres e crianças

que vivem em lugares vulneráveis. A má alimentação é uma das principais causas das

doenças no mundo, e procurar alternativas para a melhoria nas condições alimentares da

população poderia prevenir uma em cada cinco mortes no mundo (MINISTÉRIO DA

SAÚDE, 2021).

Alimentação adequada e saudável é aquela que é apropriada aos aspectos biológicos e

socioculturais do ser humano, deve estar de acordo com as necessidades do indivíduo em

cada fase da vida. Além disso, deve ser acessível do ponto de vista físico e financeiro, além

de ser de boa qualidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).

Ter uma alimentação adequada é essencial para o crescimento e desenvolvimento do

organismo humano, pois proporciona a ele energia e nutrientes necessários para que

desempenhe o seu papel e funcione corretamente (GOMES et al., 2016).

No cenário de pandemia tem-se aumentado ainda mais a preocupação em ter uma

alimentação saudável, pois proporciona ao organismo um equilíbrio e fortalecimento do

sistema imunológico. Além de oferecer às pessoas todos os nutrientes necessários, uma

alimentação adequada garante uma manutenção do peso adequado, pois tanto a desnutrição

como a obesidade estão associadas a casos mais graves de Covid, com maior risco de

mortalidade (DUTRA et al., 2020).
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Conforme o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional

(2020) os cenários econômicos e sociais afetados pela pandemia terão impacto tanto na

segurança alimentar quanto nutricional da população, principalmente tendo em vista a

desigualdade social, de renda, étnico-racial, de gênero e acesso à saúde. Segundo Alpino

(2020) estima-se que a quantidade de indivíduos com insegurança alimentar aumentou de 135

milhões para 265 milhões entre os anos de 2019 e 2020, deixando todo o sistema de acesso à

alimentação mais vulnerável, desde a sua produção, até o poder de compra do consumidor.

2.3 Acesso à Alimentação Nutritiva e Segura

A alimentação é uma das necessidades mais básicas do ser humano, e com o passar

dos anos, as exigências por uma alimentação segura e confiável tem aumentado

consideravelmente. Aliado a isso, em razão da correria do dia a dia, a procurar por alimentos

rápidos e práticos, cresceu. Há ainda o aumento da demanda de alimentos em função do

crescimento populacional acelerado. Apenas produzir o alimento não é o suficiente, também

é necessário procurar meios para conservá-los (LEONARDI et al., 2018).

Os alimentos em sua condição primária (in natura), apesar de serem prioridade na

alimentação, possuem uma vida de prateleira muito pequena, pois eles possuem uma

atividade biológica (ação de enzimas e microrganismos) que o leva a uma redução de sua

qualidade e de vida útil. Como forma de amenizar essas atividades biológicas são utilizados

os métodos de conservação dos alimentos, que tem a função de prolongar a vida útil do

alimento, deixando-o seguro e em alguns casos mais prático de serem consumidos

(LEONARDI et al., 2018).

Os métodos de conservação dos alimentos têm por objetivo evitar alterações nos

alimentos, nos quesitos microbiológico, enzimático, físico ou químico, permanecendo as

características primárias como os nutrientes e sabor (PINTO; MOREIRA, 2018). Ademais,

também auxiliam no combate de doenças transmitidas por alimentos, as DTAs, que são

grandes causadoras de mortes no mundo, em alguns países é um grande problema econômico

(SANTOS, 2020). Como descrito por Silva (2021), os processos de conservação de alimentos

podem auxiliar no combate à fome no mundo, podendo contribuir com o acesso à alimentos

para a população de forma ampla e de qualidade.

Dentre os métodos, está a desidratação, que é a remoção de água do alimento de

forma controlada, de maneira que reduz a atividade de água do produto e a taxas de

alterações microbiológicas. Ademais, um de seus objetivos é proporcionar praticidade ao
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consumidor do alimento (LEONARDI et al., 2018). É uma das técnicas mais utilizadas desde

a antiguidade, por ser um processo simples onde a água do alimento é evaporada com

transferência de calor e massa . Os vegetais que passam por desidratação são muito utilizados

como condimentos e também no preparo de sopas (ADITIVOS E INGREDIENTES, 2009).

Os alimentos podem ser desidratados de diversas formas, por meio de processos

baseados na vaporização, sublimação, remoção de água por solventes ou adição de agentes

osmóticos. O método mais utilizado consiste na exposição do produto a uma corrente de ar

aquecida, onde há a transferência de calor do ar por convecção (ADITIVOS E

INGREDIENTES, 2009).

A secagem de um alimento proporciona diversos pontos positivos, como o

prolongamento da vida de prateleira e do tempo de estocagem, devido ser um produto com

baixo teor de umidade, baixa atividade enzimática (processo inibe a maior parte das enzimas)

e pouco risco de oxidação. Outro ponto positivo é que a desidratação agrega valor ao produto

final, pois os compostos nutricionais presentes nos alimentos podem ser potencializados

devido ao processo. Vale ressaltar a facilidade de manuseio e de embalar o produto final,

porque devido a redução da umidade do alimento tem-se redução do volume e do peso

(FREITAS, 2017). Além disso, uma de suas maiores vantagens é por não precisar de

refrigeração durante o seu armazenamento e transporte (ADITIVOS E INGREDIENTES,

2009). Segundo o Guia Alimentar do Ministério da Saúde (2021) um dos alimentos que

devem estar na base alimentar da população são os minimamente processados, que inclui

aqueles que passaram pelo processo de desidratação ou secagem.

A desidratação também proporciona benefícios aos consumidores, pois um alimento

que in natura deveria ser consumido em um curto período de tempo, quando passa por um

processo de secagem pode ser consumido por um período maior (ROSS, 2019).

Além disso, produtos que passam por desidratação podem ser reidratados novamente,

permanecendo com as características similares ao in natura, mantendo suas propriedades

sensoriais e nutricionais (LEONARDI et al., 2018). Levando isso em consideração, o

processo de reidratação pode ser empregado por meio de produtos que entrarão em contato

com a água ou vapor de água e ao ter esse contato as características do produto seco são

reestruturadas (LIMA et al., 2018).

A razão de uma reidratação pode ser definida como a divisão do peso do alimento

reidratado pelo seu peso seco. Nesse processo deve-se levar em consideração as condições
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dos diversos tipos de alimentos, pois diversos fatores influenciam a quantidade de água que é

absorvida, bem como as propriedades sensoriais do produto. Vários fatores podem influenciar

na qualidade de um produto seco quando é reidratado, como o período de imersão e a

temperatura da água (ADITIVOS E INGREDIENTES, 2012).

A qualidade dos produtos desidratados depende das mudanças que ocorrem durante o

processamento e armazenamento, algumas dessas mudanças estão as de estrutura física, que

afeta a textura, a reidratação e a aparência. Outras mudanças estão relacionadas à estrutura

química do alimento, como atividade enzimática residual e microbiana (ADITIVOS E

INGREDIENTES, 2009).

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2019), a composição exata

de uma dieta diversificada, equilibrada e saudável varia de acordo com as características

pessoais de cada indivíduo, contexto cultural, alimentos disponíveis no local e costumes

alimentares. Entretanto, os princípios básicos do que constitui uma alimentação saudável

permanecem os mesmos para todos. Para adultos, uma dieta saudável inclui frutas, verduras,

legumes, nozes, cereais integrais, pelo menos 400g de frutas e vegetais por dia (OPAS, 2019).

De acordo com Sousa (2018) as fibras tanto solúveis quanto insolúveis, que estão

presentes em vegetais, devem ser incluídas na alimentação, dado que estes nutrientes são

necessários na regulação do trânsito intestinal. As crianças especificamente tendem a ter

constipações intestinais, causadas pela baixa ingestão de fibras, havendo a necessidade de

mudar seus hábitos alimentares. Realizar misturas de alimentos para elaboração de produtos

que atendam as demandas da população é uma estratégia importante e de fácil acesso. Itens

comuns da alimentação tradicional, onde o hábito de consumo já se faz presente, torna o

arroz, a cenoura, o tomate, a cebola e o alho, produtos interessantes e que colaboram

nutricionalmente.

O arroz é um dos principais ingredientes de uma refeição brasileira, seguido do feijão

(FERREIRA et al., 2018), além disso, é o segundo cereal mais produzido mundialmente

(BONFANTI et al., 2019). Segundo a SEAPA (2021) Goiás vem investindo no cultivo

irrigado de arroz e deve colher um montante na safra 2020/2021 que representa aumento de

7,3% em relação à safra anterior.

A cenoura é um tubérculo muito importante na alimentação humana, pois é rico em

carotenóides dietéticos e seu consumo tem crescido amplamente pelo mundo (Yilmaz et al.,

2019). Este alimento possui grande importância social e econômica, contendo carboidratos,
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fibras alimentares, proteínas, lipídios, minerais, vitamina C e carotenóides, com destaque para

o β-caroteno (Freitas, 2021).

A soja é um grão que vem ganhando espaço na alimentação humana, tanto in natura

como processada. A proteína de soja texturizada, possui uma alta quantidade de nutrientes e

pode substituir, quando associado a fatores sociais e econômicos, a proteína animal. Também

são ricas em aminoácidos essenciais. Possuem um custo menor comparado à proteína animal

(CAMPOS et al., 2020).

O tomate é um fruto muito utilizado pelos brasileiros e também é rico em vitaminas

A, C e E e alguns minerais, como ferro e cálcio. Além disso, também é rico em licopeno, um

antioxidante (SANTOS et al., 2020).

A cebola e o alho, apesar de serem utilizados como temperos na culinária brasileira e

já possuírem grande aceitação no país, são muito mais que isso de acordo com BORGES

(2020) já que possuem propriedades antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico e

combatem infecções e atuam em doenças crônicas não transmissíveis como a diabetes.

Dentre os 10 maiores produtores mundiais de cebola, está o Brasil, tendo o valor bruto

da produção em 2020 estimado em R$ 1,5 bilhões (GURGEL et al, 2020) esta hortaliça está

presente nos pratos brasileiros diariamente e possui elevada aceitação (COOPERCITRUS,

2012). O alho, Allium sativum, é um dos produtos mais versáteis da culinária e devido ao seu

potencial de realçar o sabor dos alimentos, pode auxiliar na redução do sal. Além disso, o

alho auxilia no combate de diversas doenças, tais quais: distúrbios gastrointestinais,

colesterol elevado, tensão arterial elevada, asma, dentre outros (PAIVA, 2021).

Quando consumida de forma balanceada e correta, contendo todos os nutrientes

necessários, a alimentação proporciona ao organismo humano grandes benefícios à saúde,

garantindo uma melhor qualidade de vida e reduzindo riscos de desnutrição e doenças

(CASTRO, 2019).

8



3. MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no Banco de Alimentos da OVG localizado na cidade de

Goiânia, Goiás, no dia 29 de setembro de 2021.

3.1 Matéria-prima

O alho, a cebola, a cenoura e o tomate para a fabricação do Mix foram adquiridos por

meio de doações feitas pela CEASA de Goiânia, enquanto o arroz e a proteína de soja

texturizada foram comprados pela própria OVG, através de licitação para doações.

3.2 Preparo do Mix

Os legumes para o preparo do Mix foram submetidos à desidratação prévia.

O Mix foi preparado em porções de 500g, contendo 60% de arroz, 20% de proteína de

soja texturizada, 7% de cenoura, 7% de tomate, 3% de alho e 3% de cebola.

Para o preparo do Mix, inicialmente foi feita a pesagem de todos os ingredientes em

uma balança digital. Posteriormente, em uma panela foram adicionadas duas colheres de sopa

de óleo (30 mL) e a mistura do Mix. Em fogo médio, a mistura foi refogada em óleo por 1

minuto e foram adicionados 1440 mL de água quente e 18g de sal. O Mix cozinhou em fogo

médio por 30 minutos.

3.3 Preparo das Amostras

As amostras foram servidas em porções de 30g do Mix preparado, em copos de

polipropileno (PP) com capacidade para 200mL.

3.4 Coleta de Dados

Foi elaborado um questionário (Figura 1) para a coleta dos dados. A abordagem dos

participantes foi realizada de forma aleatória com os beneficiários do Banco. As amostras do

Mix foram servidas aos participantes, para degustação. Após o consumo, foi aplicado o

questionário.

Figura 1. Questionário de avaliação do Mix Alimentício.
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3.5 Análise dos Dados

Os dados obtidos do questionário foram analisados por meio do cálculo do Índice de

Aceitabilidade (IA), conforme a Equação 1. Para realizar este cálculo, foram deferidas notas

referentes às respostas obtidas para a primeira e segunda perguntas (Tabela 2 - Anexo 1),

assim como para a terceira pergunta (Tabela 3 - Anexo 2).

Equação 1

𝐼𝐴 (%) = 𝐴×100
𝐵

Onde A é a nota média obtida e B a nota máxima obtida, sendo que o indica uma𝐼𝐴≥70%

boa repercussão do produto (BENDER et al., 2015).

Para realizar o cálculo da aceitação do produto, foram deferidas notas referentes às respostas

obtidas para a primeira e segunda pergunta (Tabela 2 - Anexo 1), assim como quanto à

terceira pergunta (Tabela 3 - Anexo 2).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O questionário contou com 49 participantes, no qual foram abordados de forma

aleatória no Banco de Alimentos.

Ao serem questionados quanto a aparência do produto, 24,4% dos participantes

disseram ter gostado muito e 46,9% gostaram (Figura 2). Durante o desenvolvimento de

novos produtos, é de grande importância o emprego de testes de qualidade como os que

analisam os aspectos visuais do produto como a cor, a textura da superfície, o brilho, a forma

e o tamanho, pois ajudam o consumidor a decidir se deseja ou não consumi-lo (NOGUEIRA,

2021). Dessa forma, como o produto recebeu uma boa avaliação visual, significa que ele atrai

as pessoas a experimentá-lo.

Figura 2. Aceitação quanto ao aspecto visual do Mix.

Com relação ao sabor do Mix, 59,1% dos participantes disseram ter gostado e 24,5%

gostaram muito (Figura 3). Entende-se a satisfação com o sabor, em parte, pelo fato do mix

conter duas matérias-primas que realçam o sabor dos alimentos, o alho e a cebola, que estão

presentes na culinária brasileira de maneira ampla. Isso é comprovado por Paiva (2021), que

diz que o alho seduz os consumidores pelo seu sabor e a cebola agrega sabor e aroma aos

alimentos.

Segundo Franco (2018), o paladar é responsável por distinguir o sabor doce, salgado,

amargo, azedo e umami, assim como também é responsável por definir a escolha de

alimentos, a denominada aneofobia, recusa por alimentos novos e desconhecidos,
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principalmente realizada por parte das crianças, o que está muito associada a distúrbios

alimentares. Nessa pesquisa pode-se perceber que não houve recusa significativa, garantindo ,

assim, auxílio no balanço nutricional do público.

Figura 3. Aceitação quanto ao sabor do Mix.

Foi perguntado aos provadores se consumiriam novamente o produto, caso o

encontrasse em outro lugar e 87,7% disseram que sim (Figura 4). Tal resultado demonstra o

interesse pelo produto e a vontade de consumi-lo novamente. Alguns participantes expuseram

que o produto despertou memórias da infância e momentos da merenda escolar. Estes

resultados são muito positivos, visto que Cesar (2018) relatou sobre os desafios dos

programas da alimentação escolar, para que o fornecimento de refeições saudáveis atinja seu

público alvo, já que no Brasil mesmo com atendimento universal gratuito, a adesão destes

produtos é baixa. O elevado valor do Fator de Compra pode ser entendido ao avaliar que os

provadores foram atraídos pelo visual do produto e que o sabor também cumpriu com o

esperado. Desta forma, as pessoas se sentem incentivadas a consumir o produto novamente.

A maioria dos participantes ter afirmado que consumiriam o produto novamente foi

de extrema importância, pois o mix possui uma diversidade de nutrientes que são essenciais

para o organismo humano, o que poderá ser um auxílio nutritivo à população.
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Figura 4. Fator de Compra do Mix.

O maior quesito ressaltado pelos participantes que não gostaram muito do Mix foi

devido à falta de cor (urucum, colorau) e temperos mais fortes. Isto corresponde ao ressaltado

por Santo (2013) que a cor sempre fez parte da vida das pessoas, acarretando nos alimentos

maior aceitabilidade, pois melhora as características sensoriais dos produtos. Tendo isso em

mente, é comum os indivíduos escolherem seus alimentos pela coloração. Além disso, vale

ressaltar que há uma enorme variação de gosto de pessoa a pessoa. Segundo Rodrigues

(2020) o gosto alimentício é influenciado pela cultura na qual o consumidor faz parte.

Ademais, os hábitos alimentares podem ser influenciados pela mídia, propagandas e

movimentos religiosos. Ele ressalta também que essa identidade individual é construída desde

criança até a fase adulta, o que explica as lembranças boas dos participantes com a

alimentação escolar.

Os índices de aceitabilidade do mix (Tabela 1) obtidos com relação ao visual, gosto e

fator de compra, foram de 70,2%, 75,92% e 91,84%, respectivamente. Todos os dados

obtidos apresentaram IA>70% que conforme Bender (2015), indica que o produto obteve

aceitação de seu público alvo, tanto na questão visual, quanto gustativa, e que seu potencial

de compra é elevado. Além disso, Lima (2017) afirma que como o índice foi maior que 70%,

indica que futuramente o produto poderá ser inserido na rotina de famílias em

vulnerabilidade. Tal inserção é de extrema importância para evitar o desperdício de alimentos

e garantir o acesso à alimentação saudável a mais pessoas, visto que os alimentos recebidos

por doação, utilizados para produção do mix, apesar de possuírem todas as características
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nutricionais e serem seguras para a saúde das pessoas, teriam baixa aceitação no mercado in

natura, devido características sensoriais.

Tabela 1: Índices de Aceitabilidade obtidos em relação a cada pergunta.

Questão Índice de Aceitabilidade (%)

Visual 70,2

Gustativa 75,92

Fator de Compra 91,84

Deve-se atentar que o valor de Aceitação Visual foi muito próximo do limite

estabelecido pela literatura, portanto recomenda-se levar em consideração os feedbacks

recebidos pelos entrevistados, dentre eles a falta de cores mais chamativas. Porém, o produto

poderá ser comercializado apenas com a mistura estabelecida de ingredientes, podendo ser

preparada de acordo com as necessidades e preferências do consumidor.
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5. CONCLUSÃO

Foi possível verificar que o Mix foi bem aceito pela população em situação de

vulnerabilidade social e, portanto, sua produção é uma boa estratégia de processamento de

alimentos, de modo a minimizar o desperdício de matérias primas e garantir alimentos

seguros e nutritivos para mais pessoas. Além disso, pode ser implementado na dieta dessas

famílias, garantindo melhor qualidade alimentar a elas. Dessa forma, seria possível inserir um

novo produto, prático e nutritivo, na vida destas pessoas, o que contribuiria com a segurança

alimentar das mesmas. Para acompanhar os impactos nutritivos do Mix na população,

sugere-se o acompanhamento e desenvolvimento de um novo trabalho a respeito.
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ANEXOS

Anexo 1

Tabela 2: Valores deferidos a cada resposta dos avaliadores, para o cálculo do Índice de

Aceitabilidade visual e gustativo.

Resposta Valor deferido

Gostei Muito 10

Gostei 8

Indiferente 5

Não Gostei 0
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Anexo 2

Tabela 3: Valores deferidos a cada resposta dos avaliadores, para o cálculo do Fator de

Compra.

Resposta Valor deferido

Sim 10

Talvez 5

Não 0
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