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RESUMO   

Trata-se de um estudo transversal elaborado a partir do Projeto de Extensão realizado com 106 
crianças de 9 a 11 anos de uma escola da rede municipal de Itapeva-SP. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a aceitabilidade de uma torta integral à base legumes (abobrinha, milho, cenoura e tomate) e 
um suco natural com beterraba, laranja e cenoura. Para os testes afetivos, utilizaram-se fichas com 
escala hedônica de expressão facial. Além da aplicação do teste, foi questionado sobre o consumo 
habitual e se gostam dos principais ingredientes da torta e do suco, também foi avaliada a percepção 
das crianças sobre os ingredientes das preparações e realizada a avaliação antropométrica, 
consistindo-se na aferição do peso e altura. Observou-se que 87,5% dos provadores aprovaram a 
torta, enquanto o suco foi aprovado por 43,8%. Somente 12,5% das crianças acertaram todos os 
ingredientes do suco e 8,3% acertaram todos os ingredientes da torta. Beterraba e abobrinha são os 
alimentos menos consumidos pelas crianças e tomate o mais consumido. Conclui-se que a torta é 
uma boa alternativa para melhorar o consumo de legumes por crianças em fase escolar.  
  
  
  
  
Palavras chave: análise sensorial, nutrição da criança, alimentação saudável  
  
Tema central: análise sensorial  

ABSTRAT  

  
SENSORY ANALYSIS OF FOOD FOR SCHOOL CHILDREN  

  
This is a cross-sectional study based on the Extension Project carried out with 106 children aged 9 to 
11 years from a school in the Itapeva-SP municipal school. The objective of this work was to evaluate 
the acceptability of a whole vegetable pie (zucchini, corn, carrot and tomato) and a natural juice with 
beet, orange and carrot. For affective tests, tokens with hedonic scale of facial expression were used. 
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In addition to the application of the test, they were asked about their usual consumption and whether 
they like the main ingredients of the pie and juice, the children's perception of the ingredients of the 
preparations was also evaluated and the anthropometric assessment was performed, consisting of 
weight and height. 87.5% of the tasters approved the pie, while the juice was approved by 43.8%. Only 
12.5% of the children got all the right ingredients in the juice and 8.3% got all the right ingredients in 
the pie. Beetroot and zucchini are the least consumed foods by children and tomatoes the most 
consumed. It is concluded that the pie is a good alternative to improve vegetable consumption by 
school children.  
  
Keywords: sensory analysis, child nutrition, healthy eating.  
  

1. INTRODUÇÃO  
  
Na fase escolar, 7 a 11 anos, inicia-se o desenvolvimento de operações 

mentais como adição, subtração, inclusão de classes e a formação de características 

biopsicossociais que são comuns ao escolar. A criança é inserida nas primeiras 

séries do Ensino Fundamental e há um grande avanço em termos qualitativos, pois a 

criança apresenta uma capacidade de raciocinar sobre o mundo de uma forma mais 

lógica e adulta, porém, ela adquire a habilidade de realizar essas operações apenas 

quando vendo, pegando e/ou experimentando (Piaget, 1960;  

Papalia et al., 2006; Vitolo, 2008).  

A socialização e independência são características desta faixa etária e 

promovem a melhor aceitação de preparações alimentares diferentes e mais 

sofisticadas. Entretanto, é nessa fase que também se inicia o comportamento 

sedentário, de origem social ou cultural, pela interação com os aparelhos 

tecnológicos como videogame, computador, televisão e celular (Vitolo, 2008).  

O comportamento alimentar, adquirido pela observação dos modelos das 

crianças como pais, irmãos, outros familiares e até mesmo outras crianças, também 

pode ser influenciado pela disponibilidade de alimentos e pelas práticas parentais 

utilizadas na alimentação da criança. Esta influência pode ser positiva ou negativa, 

por fomentar o desenvolvimento de comportamentos alimentares saudáveis e a 

manutenção de um peso adequado, ou pela promoção do excesso de peso e 

transtornos alimentares (Scaglioni et al., 2008; Birch et al., 2001).  

Pesquisas apontam que a alimentação das famílias tem sofrido modificações 

que não são benéficas. Resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 
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2002-2003 demonstram que houve aumento na disponibilidade de alimentos 

industrializados (ricos em gordura, açúcar e sódio) e óleos vegetais e redução de 

alimentos mais saudáveis, como cereais, leguminosas, frutas e verduras na 

aquisição alimentar domiciliar (Brasil, 2008).  

 O baixo consumo de frutas, legumes e verduras encontra-se entre os dez principais 

fatores de risco para o desenvolvimento de outras doenças em todo o mundo, como 

as doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, doenças respiratórias que são 

consideradas Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT’s). Na infância e 

adolescência tais dados são preocupantes, pois novos hábitos alimentares estão 

sendo adquiridos e outros consolidados, sendo refletidos da idade adulta. (Bellinaso 

et al., 2012; Carmo et al., 2006; Filha et al., 2012; Muniz et al., 2013; OPAS, 2003).   

Além da importância na formação de hábitos alimentares saudáveis e da prevenção 

de doenças, o consumo dos nutrientes por meio dos vegetais é fundamental para o 

crescimento adequado e desenvolvimento completo da criança, sendo necessário 

incluí-los desde a introdução alimentar nos primeiros anos de vida. Na fase escolar, 

recomenda-se a ingestão de alimentos fontes de vitamina A ou caroteno (como a 

cenoura, manga, ovos, etc), pois no momento de crescimento máximo, haverá um 

depósito adequado e secreções normais do Hormônio de Crescimento (GH) (Vitolo, 

2008).  

Considerando a importância da fase escolar na vida de um indivíduo no 

processo de autonomia crescente para a decisão de escolhas corretas e na 

formação de hábitos alimentares saudáveis, o presente estudo tem como objetivo 

avaliar a aceitação de preparações saudáveis que tem como principais ingredientes 

vegetais, legumes e fruta, sendo uma delas integral, elaboradas para crianças em 

fase escolar.   
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

  
Trata-se de um estudo transversal elaborado a partir do Projeto de Extensão 

“Programa de Assistência Nutricional à população de Itapeva-SP”. A ação foi 

realizada na Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT) no dia 27 

de março de 2019 com 96 crianças, com faixa etária entre 9 a 11 anos, da 4ª e 5ª 

série da Escola Municipal Francisco Prado Margarido (E.M.F.P.M) e foi intitulada 

“Nutri Ação”. O projeto se deu em duas partes, a primeira realizada na E.M.F.P.M e a 

segunda na FAIT.   

 Houve autorização dos pais e responsáveis dos alunos sobre todos os 

processos que seriam aplicados, por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. As crianças também foram questionadas quanto 

à participação e todas consentiram em participar.  

Uma das atividades realizadas foi à análise sensorial de duas preparações:  

suco de laranja, beterraba e cenoura e torta integral de legumes. A receita da torta 

foi elaborada e testada previamente (Tabela 1). No suco houve adição de açúcar na 

proporção de 4 colheres de sopa para cada 1L de suco (Tabela 2).   
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Tabela 1. Ingredientes utilizados para preparação da torta integral de legumes.  
Ingredientes  Medidas caseiras  

Abobrinhas  3 unidades  

Cenouras  2 unidades  

Ovos  3 unidades  

Tomates  2 unidades  

Milho verde  1 espiga  

Queijo parmesão ralado  2 colheres de sopa  

Farinha de trigo integral  2 xícaras de chá  

Óleo de soja  1 xícara de chá  

Sal  1 colher de sobremesa  

Cheiro verde  1/2 xícara de chá  

Fermento químico em pó  1 colher sopa  

  

  

  
Tabela 2. Ingredientes utilizados para preparação do suco  

 Ingredientes     Medidas caseiras  

Laranja  1 unidade  

Beterraba  ½ unidade pequena  

Cenoura  1 unidade  

Açúcar  4 colheres de sopa  

  

Para realização do teste sensorial foi utilizado escala hedônica facial (Figura 

1). Os escolares foram orientados a avaliarem as amostras das preparações e a 

marcarem na escala o local que melhor representasse o quanto eles gostaram ou 

desgostaram do produto avaliado de um modo geral (aceitação global). As crianças 

também foram questionadas sobre o consumo habitual e se gostam dos principais 

ingredientes da torta e do suco: cenoura, milho, beterraba, tomate, abobrinha e 
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laranja, enquanto observavam estes que se encontravam expostos sobre a mesa. As 

respostas foram marcadas pelos entrevistadores. Também foi aplicado um teste 

objetivo, as crianças assinalaram quais os ingredientes elas identificavam como 

presente nas preparações (Quadro 1).  

  

  
Figura 1. Escala Hedônica Facial   

  

Além da aplicação do teste de aceitação das receitas, foi realizada a avaliação 

antropométrica, consistindo-se na aferição do peso e altura que foram avaliados 

segundo os critérios de Jelliffe (1968). O peso foi mensurado em quilogramas 

utilizando balança digital portátil previamente calibrada (G-Tech®) com resolução de 

100g e capacidade de 180 kg. As crianças foram pesadas sem calçado e vestindo 

roupas leves. A altura foi verificada utilizando fita métrica, subdividida em 0,1 cm, 

afixada numa parede sem rodapé. As crianças retiraram o calçado, adornos do 

cabelo e penteados que poderiam interferir na acurácia da medida. Após, foi 

calculado Índice de Massa Corporal (IMC), que corresponde à divisão do peso (kg) 

pela altura (m), elevada ao quadrado (WHO, 1997). Para classificação do estado 

nutricional foram utilizadas curvas da Organização Mundial de Saúde: IMC para 

idade, estatura para idade e peso para idade (WHO, 2007). Com relação à análise 

estatística os dados foram tabulados e processados em planilha eletrônica elaborada 

no Excel da Microsoft. Os resultados das análises foram apresentados como média, 

desvio padrão e porcentagens.  
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Quadro 1. Teste objetivo aplicado sobre os ingredientes presentes nas preparações  
Assinale abaixo quais ingredientes 
você identifica no SUCO:  

Assinale abaixo quais ingredientes 
você identifica na TORTA:  

 (  ) abacaxi  

(  ) tomate  

(  ) cenoura  

(  ) beterraba  

(  ) limão  

(  ) laranja  

(  ) cenoura   

(  ) brócolis  

(  ) repolho   

(  ) milho   

(  ) abobrinha  

(  ) tomate  

(  ) vagem  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  
A amostra foi composta por 96 crianças, de ambos os sexos. Houve 

prevalência de meninas. O estado nutricional prevalente foi referente ao possível 

risco de excesso de peso para meninos e meninas de acordo com o IMC. Os dados 

da análise descritiva são apresentados na tabela 3.   
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Tabela 3. Perfil das crianças avaliadas.  

Características  Média  DP  

Idade (anos)  9,66  0,69  

Sexo   Média  DP  

Masculino (%)  41,7  -  

Feminino (%)   58,3  -  

IMC* total (kg/m²)  19,06  4,00  

  
*IMC: índice de massa corporal  

  

Com relação à classificação do IMC médio, a fase do escolar precede o 

estirão pubertário, portanto é possível ocorrer o fenômeno da repleção energética, 

caracterizada pela maior velocidade de ganho de peso, como forma de guardar 

energia para ser usada na fase de intenso crescimento pubertário. Portanto, o 

prépúbere pode apresentar sobrepeso repentino. É importante avaliar as evidências 

de fatores de risco para obesidade, como a) hábitos alimentares; b) pais com 

obesidade; c) sedentarismo importante; d) fatores emocionais para determinar a 

necessidade de intervenção restritiva na alimentação. Neste sentido, repleção 

energética e presença de sobrepeso são processos fisiológicos, entretanto, na 

confirmação de fatores risco para obesidade ou obesidade já estabelecida é 

importante ressaltar que o processo torna-se patológico (Vitolo e Rauber, 2015).  

O resultado do teste de aceitação com as preparações é demonstrado na 

Figura 2. É possível observar que as crianças tiveram opiniões diversas sobre o 

suco, enquanto a maioria delas adorou a torta de legumes. Reagrupando os dados é 

possível afirmar que o suco não foi aprovado por 42,8% e aprovado por 43,8% das 

crianças, sendo indiferente para 13,5%. Já a torta foi reprovada por 6,3% e aprovada 

por 87,5% das crianças, com 6,3% indiferentes.   
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                Figura A                                                           Figura B  

Figura 2. Aceitação do suco (Figura A) e da torta de legumes (Figura B)  

  
 Foi avaliada a percepção das crianças sobre os ingredientes das preparações. 

Somente 12,5% das crianças acertaram todos os ingredientes do suco e 8,3% 

acertaram todos os ingredientes da torta. Os ingredientes assinalados como 

presentes nas preparações são apresentados na tabela 4.  

  

Tabela 4. Ingredientes assinalados como presentes nas preparações  

Suco 
Ingredientes  

%  
Torta 

Ingredientes  

%  

Beterraba  84,2  Cenoura  78,9  

Laranja  43,2  Milho  76,8  

Cenoura  28,4  Abobrinha  38,9  

Tomate  13,7  Tomate  23,2  

Abacaxi  5,3  Repolho  13,7  

Limão  3,2  Vagem  11,6  

-----  ---  Brócolis  6,3  

  
 As crianças foram questionadas sobre o consumo habitual de alguns alimentos 

presentes nas preparações (Figura 3). É possível observar que a minoria das 

crianças consome beterraba e abobrinha. O tomate é o alimento mais consumido.   
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Figura 3. Consumo habitual dos ingredientes das preparações.   

  
As crianças também foram questionadas se gostam ou não dos alimentos 

(Figura 4). Beterraba e abobrinha foram os alimentos que a maioria das crianças 

relatou não gostar, seguidos pela cenoura.   

  

  

Figura 4. Alimentos que as crianças relataram não gostar.  

  
 Observa-se que a beterraba foi um alimento pouco consumido, que a maioria das 

crianças relatou não gostar, e era ingrediente do suco, menos aprovado pelas 

crianças. Já em relação à abobrinha, a maioria das crianças não gosta e não 
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costuma consumí-la, porém a grande maioria aprovou a torta. Uma hipótese é o 

sabor da beterraba ser predominante no suco, sendo necessário ser adicionada em 

menor quantidade, diferente da abobrinha na torta, que não apresenta sabor 

significativo.  

Entretanto, apesar do fato das crianças não apreciarem algum sabor é 

importante insistir oferecendo preparações diferentes com os alimentos, pois o 

resultado pode ser satisfatório. Um exemplo é o consumo de alimentos integrais que 

não são apreciados por muitos adultos. Pesquisa realizada com 41 escolares entre 6 

a 12 anos em uma escola municipal de Guarapuava- PR avaliou a aceitabilidade de 

empadas de frango de trigo integral e farinha de aveia e outra não-integral com 

farinha de trigo branca através da análise sensorial, apontando uma média de 

aceitação da empada integral de 3,86±1,41, e média da empada não-integral de 

4,83±0,77, concluindo que crianças em idade escolar possuem boa aceitação de 

produtos integrais (Gastaldon et al., 2007).  

 É possível discutir a partir dos resultados obtidos que a participação e intervenção 

tanto familiar como escolar está diretamente relacionada aos hábitos alimentares das 

crianças, principalmente na fase escolar, pois é na escola que a criança passa maior 

parte do tempo, levando em consideração a realidade em que está inserida. Se a 

escola apresenta preparações com verduras e legumes a criança terá a opção de 

consumi-las, assim como em casa os pais também devem incentivar o seu consumo.  

 Vale lembrar que a mídia exerce grande influência nos hábitos alimentares das 

crianças, através de comerciais de televisão, anúncios na internet e outros meios de 

comunicação, apresentando alimentos rápidos de serem preparados, muito 

saborosos e atrativos ao paladar como salgadinhos, refrigerantes e doces, mas que 

são pobres em nutrientes. Consequentemente o hábito de assisti-los desperta a 

vontade na criança e o desejo de adquirir e consumir o que foi anunciado.  
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4. CONCLUSÃO  

  
A partir da análise dos dados, levando em consideração que para a aceitação 

por meio da escala hedônica são considerados valores >70%, concluí-se que o suco 

não foi aprovado pelas crianças, pois teve aceitação por apenas 43,8% dos 

provadores e a torta foi aprovada, tendo aceitação por 87,5%. A reprovação do suco 

pode ser atribuída ao fato de grande parte das crianças não gostarem de beterraba e 

cenoura. Além disso, a minoria costuma consumir esses alimentos, sendo 22% que 

consomem beterraba e 47% dos que relataram não gostar de beterraba e cenoura, 

não estando habituados ao sabor. No caso da torta, as crianças costumam consumir 

a maioria dos seus ingredientes, sendo o tomate consumido habitualmente por 69%, 

o milho por 51% e a cenoura 49%; a abobrinha é o único legume que não é muito 

consumido e a maioria não gosta (22% consomem e 29% não gostam), que não tem 

o sabor prevalente na torta.   

Para isso, é necessário o desenvolvimento de estratégias de educação 

nutricional e incentivo ao consumo de frutas, verduras e legumes nas escolas às 

crianças e também aos pais e responsáveis, visando a promoção da saúde nesta 

fase primordial, onde nossos hábitos alimentares são consolidados.  Concluí-se, por 

tanto, que a torta é uma boa alternativa para melhorar o consumo de legumes por 

crianças em fase escolar.   

  

  

  

  

  



 
 

    
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2019. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
5. REFERÊNCIAS  

  
1. BELLINASO, J. S.; MORAES, C. M. B.; SANTOS, B. Z.; ET AL. Educação 

alimentar com pré-escolares na promoção de hábitos saudáveis. 
Disciplinarum Scientia, Série: Ciências da Saúde, v. 13, n. 2, p. 201-215, Santa 
Maria,03-2012.  

  
2. BIRCH, L. L.; FISHER, J. O.; GRIMM-THOMAS, K., MARKEY, C. N.; SAWYER, 

R.; JOHNSON, S. L. Confirmatory factor analysis of the Child Feeding 
Questionnaire: a measure of parental attitudes, beliefs and practices about 
child feeding and obesity proneness. Appetite, 36:201–10, 2001.  

  
3. CARMO, M.B. et al. Consumo de doces, refrigerantes e bebidas com adição 

de açúcar entre adolescentes da rede pública de ensino de Piracicaba, São  
Paulo. Rev. bras. epidemiol. [online]. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1590/S1415-790X2006000100015>. Vol.9, n.1, pp.121-130, 
2006.  
  

4. FILHA, E. O. S.; ARAÚJO, J. S.; BRABOSA, J. S.; ET AL. Consumo dos grupos 
alimentares em crianças usuárias da rede pública de saúde do município de 
Aracaju, Sergipe. Revista Paulista de Pediatria, São Paulo, v.30, n.4, p.529-536, 
2012.  

  
5. GASTALDON,  L.T.;  NOVELLO,  D.;  JUSTINO,  P.F.;  FREITAS,  A.R.;  

FRANCESCHINI,P. Análise Sensorial de Empadas Integrais em Crianças na 
Fase Escolar. Revista Alim. Nutr. Araraquara v.18, n.3, p. 303-307, jul./set, 2007.  

  
6. JELLIFFE, D. B. Evaluación del estado nutrición de la comunidad. Ginebra: 

Organización Mundial de La Salud, 166, 1968.  
  



 
 

    
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2019. 

 

7. MIKKILA V, RASANEN L, RAITAKARI OT, PIETINEN P, VIIKARI J. Longitudinal 
changes in diet from childhood into adulthood with respect to risk of 
cardiovascular diseases: The cardiovascular Risk in Young Finns  
Study. Eur J Clin Nutr ; n°58(7):1038-1045, 2004.  

  
8. MUNIZ, L.C; ZANINI, R.V; SCHNEIDER, B.C, ET AL.Prevalência e fatores 

associados ao consumo de frutas, legumes e verduras entre adolescentes 
de escolas públicas de Caruaru, PE. Revista de Ciência & Saúde Coletiva, 
18(2):393-404, 2013.  

  
9. NESS AR, MAYNARD M, FRANKEL S, SMITH GD, FROBISHER C, LEARY SD, 

EMMETT PM, GUNNELL D. Diet in childhood and adult cardiovascular and 
cause mortality: the Boyd Orr cohort. Heart; 91(7):894-898, 2005.  
  

10. PAPALIA, D. E.; OLDS, S. W.; FELDMAN, R.D. Desenvolvimento humano. 
Porto Alegre: Artmed, 2006.  
  

11. PIAGET, J. A construção do real na criança. Rio de Janeiro; Zahar, 1960.  
  

12. SAÚDE, ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA (OPAS). Doenças crônico 
degenerativas e obesidade: Estratégia mundial sobre alimentação saudável, 
atividade física e saúde. Brasília: OPAS, 2003.  

  
13. SCAGLIONI, S.; SALVIONI, M.; GALIMBERTI, C. Influence of parental 

attitudes in the development of children eating behaviour. Br J Nutr, 
7;99:S22-5, 2008.  

  
14. VITOLO, M. R.; RAUBER, F. Nutrição do pré-escolar e do escolar. In: Vitolo 

MR. Nutrição da gestação ao envelhecimento. 2 ed. Cap 27, p. 215-232. Rio de 
Janeiro: Rubio, 2015.  
  

15. WORLD WEALTH ORGANIZATION. Obesity: preventing and managing the 
global epidemic. Genebra, 1997.  
  

16. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Growth reference data for 5-19 years. 
Geneva: WHO; 2007.  
  


