
II Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação 

 
 

Conhecimento da população de Bambuí-MG em relação aos Alimentos 

Funcionais 

Renata Abadia Reis ROCHA1 Marina Leopoldina Lamounier CAMPIDELLI2; Maísa 

Lamounier MAGALHÃES3; Fabiana BERNARDES4; Thays Caroline Ramos NACIMENTO5; 

Rejiane Avelar BASTOS6 
1 Mestranda em Ciências dos Alimentos, UFLA/ DCA, Bolsista CAPES. 2 Doutoranda em Ciências dos Alimentos, 

UFLA/ DCA, Bolsistas CPNq. 3 Doutoranda em Ciências dos Alimentos, UFLA/ DCA, Bolsistas CAPES. 4,5Tecnólogas em 

Alimentos IFMG/Bambuí. 6Professora do DCA, IFMG/ Barbacena. 5 Doutoranda em Ciências dos Alimentos, UFLA/ DCA, 

Bolsistas CAPES. 

RESUMO 

Os compostos bioativos presentes nos Alimentos Funcionais atuam na prevenção de alterações 

metabólicas e celulares que são a base da síndrome metabólica. O presente estudo visou realizar uma 

pesquisa de mercado e avaliar o conhecimento e o consumo de Alimentos Funcionais pela população de 

Bambuí –MG, informando-os da importância do uso diário desses alimentos. Foi realizado um estudo 

transversal, de caráter quantitativo e qualitativo, sendo a amostra do tipo aleatória, por conveniência e 

composta por 378 respondentes. Os dados foram coletados através de Entrevista Estruturada aplicando-

se um Questionário de Conhecimento em Alimentos Funcionais com 21 perguntas. Posteriormente foi 

realizada a contagem das respostas e análise estatística dos dados por meio do programa Microsoft 

Excel® 2003, que determinou o percentual de respostas. Como resultado, observou-se que 73,42% dos 

entrevistados já ouviram falar sobre Alimentos Funcionais, 82,85% consomem estes alimentos e destes, 

25,14% consomem 2 vezes por semana. Quanto ao conhecimento sobre os componentes responsáveis 

pela funcionalidade dos Alimentos Funcionais, 60,9% responderam conhecer. Perguntados sobre quais 

os alimentos são considerados Funcionais, os principais destacados foram tubérculos e legumes, grãos e 

cereais e frutas e hortaliças correspondendo respectivamente à 25,42; 24 e 22,28%. Como resultado, 

constatou-se que a grande maioria da população de Bambuí-MG está ciente do conceito e da importância 

do consumo de alimentos que possam promover saúde e prevenir o surgimento de doenças. 
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INTRODUÇÃO 

A sociedade moderna busca, cada vez mais, o consumo de alimentos que possam trazer benefícios 

à saúde. Uma dieta rica em Alimentos Funcionais promove maior bem estar, disposição e energia, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos (VIDAL et al., 2012;). A possibilidade 

do uso de alimentos na redução de risco de doenças crônicas não transmissíveis tem sido assunto 
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constante e cada vez mais as pesquisas mostram a interação positiva entre estes fatores. No Brasil, a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece que o alimento ou ingrediente que alegar 

propriedades funcionais deve produzir efeitos benéficos à saúde, ser seguro para consumo sem 

supervisão médica e a afirmação de tais benefícios deve ser mediante a demonstração da eficácia Estes 

produtos devem ser consumidos regularmente e atribuídos a uma alimentação saudável e à prática de 

atividade física (ANVISA, 1999).  

É sabido pelas empresas que a compreensão do comportamento e das características dos 

consumidores é essencial para a definição de estratégias, visto seu direto impacto no sucesso de um 

produto (SOLOMON, 2002). Diante desse contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma pesquisa 

de mercado e avaliar o conhecimento e o consumo de Alimentos Funcionais pela população de Bambuí 

–MG, informando-os da importância do uso diário desses alimentos que auxiliam na prevenção e/ou 

controle das patologias mais comuns na sociedade moderna, e assim garantir um envelhecimento com 

qualidade de vida. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo foi de caráter transversal, quantitativo e qualitativo, subdividido em três etapas: 

delineamento populacional, aplicação da entrevista estruturada e análise dos dados obtidos. O estudo foi 

realizado por meio de aplicação de 378 questionários (SEBRAE, 2013) em relação aos Alimentos 

Funcionais. A amostra foi do tipo aleatória, composta por alunos de graduação, professores e 

funcionários de uma Instituição de Ensino Técnico e Superior de Bambuí, além da população em geral 

da mesma cidade. 

Opiniões e níveis de conhecimento dos consumidores sobre os Alimentos Funcionais foram 

levantados por meio de um questionário contendo 21 itens e elaborados com conteúdo abordado com 

base na revisão de literatura. Com a finalidade de caracterizar a população entrevistada, foram incluídas 

perguntas sobre faixa etária, renda, sexo e grau de escolaridade. Também foram abordados itens em 

relação à aceitação, frequência de consumo e conhecimento sobre os Alimentos Funcionais em questão.  

Posteriormente foi realizada a contagem das respostas e análise estatística dos dados por meio do 

programa Microsoft Excel® 2003, que determinou o percentual de respostas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a finalidade de conhecer o perfil da população estudada, foram coletados os dados 

sociodemográficos e econômicos de 378 entrevistados. Em relação ao sexo, 53,14% eram homens e 

46,96% mulheres, com faixa etária entre 36 e 50 anos (41,42%), quanto ao nível de escolaridade 39,71% 

possuíam curso superior incompleto e 35,14% possuíam curso superior completo e 38,57% possuíam 

renda entre R$500,00 à R$1500,00 reais.  

Analisando o Questionário de Conhecimentos em Alimentos Funcionais, verificou-se que 82,86% 

dos entrevistados já ouviram falar sobre esses alimentos e 73,43% afirmaram consumi-los. Sobre a 

frequência do consumo dos Alimentos Funcionais (Figura 1) as principais respostas foram que 25,14; 

18,29; 16,57 e 15,43% consomem respectivamente 2 vezes por semana, diariamente, 3 vezes por semana, 

1 vez por mês e menos de uma vez por mês. Resultados semelhantes foram encontrados por Perin et al 

(2015), em que 77,4% dos docentes entrevistados já conheciam os Alimentos Funcionais. 

 

 

Figura 1 - Descrição da frequência de Consumo dos Alimentos funcionais citados pelos 

participantes da pesquisa no Questionário de Conhecimentos em Alimentos Funcionais 

 

Quando os participantes foram questionados sobre uma definição para esses alimentos, 40,57% 

referiram que são alimentos que além do valor nutricional já atribuído a ele, possuem princípios ativos 

na sua composição. Em estudo realizado por Pereira, Rodrigues e Nesello (2013) foi verificado que 

61,53% dos participantes definiram corretamente o termo “Alimentos Funcionais”. 

Quando aos benefícios, 68,29% dos entrevistados afirmaram conhecer as benfeitorias que estes 

alimentos apresentam e em relação à importância, 45,42% responderam que o seu mérito é devido a 
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redução do risco de câncer e 18,42% acharam que esses alimentos são importantes, mas não sabem o 

porque. Estes resultados mostram que são necessárias políticas de instrução quanto aos benefícios 

oferecidos pelo consumo de tais alimentos sendo fundamental uma educação alimentar correta e 

eficiente. 

Quando questionados quanto ao tempo que conhecem os Alimentos Funcionais, 50,86% 

consideraram o termo recente e 49,14% declararam não ser recente. Quanto ao conhecimento dos 

componentes responsáveis pela funcionalidade desses alimentos, 60,9% responderam conhecer e desses, 

29,43% conhecem há 3 ou 4 anos. Entretanto, vale ressaltar que este termo foi definido no Japão há mais 

de 30 anos, porém segundo autores, somente em 1990, quando o Instituto Nacional do Câncer iniciou 

um projeto denominado Programa de Alimentos Projetados, foi que o conceito de Alimentos Funcionais 

começou a se disseminar entre a população (PIMENTEL et al., 2007). 

A mídia e médicos/nutricionistas foram as principais fontes de informação sobre os Alimentos 

Funcionais sendo responsáveis por 45,14% e 42% das respostas, respectivamente. Dentre os locais de 

aquisição de alimentos Funcionais mencionados pelos entrevistados, os mais destacados foram 39,42% 

em varejão, 37,71% em supermercados/mercearias, 20,28% em Hortfruit. Outro tema abordado no 

questionário foi à opinião sobre a eficácia dos Alimentos Funcionais para a saúde e 43,43% afirmam que 

são muito eficazes e 10,29% desconhecem essa aplicabilidade. Perguntados sobre quais os alimentos são 

considerados Funcionais, os principais destacados foram tubérculos, legumes, grãos e cereais, frutas e 

hortaliças correspondendo respectivamente a 25,42; 24 e 22,28%. As frutas, verduras e legumes podem 

ser considerados Alimentos Funcionais, pois são fontes de substâncias bioativas (HORST; LAJOLO, 

2005). 

Questionou-se também sobre por que as pessoas consomem Alimentos Funcionais e as principais 

respostas estavam relacionadas com a boa qualidade em relação a aparência, cor, textura, que estes 

alimentos apresentam (38,29%), por possuírem alto valor nutritivo (29,71%) e pela praticidade (13,71%). 

Perguntou-se além disso porque as pessoas não consomem Alimentos Funcionais e 40,86% responderam 

que é devido ao preço, 31,43% pela falta de divulgação, 16,86% pelo tempo de preparo e 10,86% pelo 

sabor que apresentam e os principais impedimentos são o custo (43,14%), a dificuldade de acesso 

(34,86%) e falta de interesse (10,86%).  
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CONCLUSÕES 

Constatou-se no presente estudo que a maior parte da população de Bambuí-MG está ciente do 

conceito e da importância que o consumo de Alimentos Funcionais representa na promoção de saúde e 

na prevenção do surgimento de doenças.  Entretanto, são necessárias políticas de orientações quanto aos 

benefícios oferecidos pelo consumo de tais alimentos incentivando-se assim a educação alimentar correta 

e consciente. 

 

AGRADECIMENTOS 

Ao IFMG-Bambuí pelo apoio no presente trabalho. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n° 398, de 30 de abril de 1999. Regulamento técnico que 

estabelece as diretrizes básicas para análise e comprovação de propriedades funcionais e ou de saúde 

alegadas em rotulagem de alimentos. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 

03 maio 1999. 

HORST, M. A.; LAJOLO, F. M. Biodisponibilidade de compostos bioativos de alimentos. In: 

COZZOLINO. S. M. F. Biodiponibilidade de nutrientes. Barueri, Manole, 2005. 807 p.. 

PEREIRA, J.; RODRIGUES, M. R.; NESELLO, L. A. Conhecimento e consumo de alimentos 

funcionais. Revista Científica JOPEF, v.15, n.1, 2011/2013. 

PERIN, L.; Zemolin, G.P; Spinelli, R.B. ; Zanardo, V. P. S. Avaliação do perfil nutricional, 

consumo e conhecimento sobre alimentos funcionais de docentes em escolas públicas. PERSPECTIVA, 

Erechim, v. 39, n.145, p. 73-83, 2015. 

PIMENTEL, B.M.V.; FRABCKI,M.; GOLLÜCKE, B. P. Alimentos Funcionais: introdução as 

principais substancias bioativas em alimentos. São Paulo: Editora Varell, 2007. 

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais. Como elaborar 

uma pesquisa de mercado, 3. Ed., Belo Horizonte: 92 p., 2013. 

SOLOMON, Michael R. O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo. 

5. ed., Bookman, 2002.445 p. 

VIDAL, A. M.; DIAS,D.O.; MARTINS, E. S. M.; OLIVEIRA, R. S.;  NASCIMENTO, R. M.N.;  

CORREIA, M.G.S.  A ingestão de alimentos funcionais e sua contribuição para a diminuição da 

incidência de doenças. Caderno de graduação – Ciências Biológicas e da Saúde, v.1, n.1, p. 43-52, 

2012. 


