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RESUMO – A tecnologia de panificação é uma opção interessante para a agregação de valor a 
diversos tipos de matérias-primas alimentícias de origem agrícola, com destaque para farinhas de 
cereais e outros grãos assim como para produtos mais refinados tais como amidos e outros 
polissacarídeos extraídos de vegetais. Também é possível utilizar em panificação subprodutos do 
processamento de alimentos, tais como o soro de leite, obtido em grande escala pela indústria de 
laticínios e que nem sempre tem um aproveitamento adequado e condizente com a sua qualidade 
nutricional. A possibilidade de desenvolvimento de novos produtos e também da melhoria do 
processo e de formulações de produtos panificados tradicionais também deve ser destacada como 
uma possibilidade de agregação de valor à cadeia produtiva de processamento de cereais, raízes, 
tubérculos e outras matérias-primas agropecuárias, inclusive de origem animal como o caso do soro 
de leite. Aspectos essenciais ao sucesso de um empreendimento na área de alimentos também são 
aqueles relacionados aos conceitos de controle de qualidade durante todas as etapas do processo e 
por isso as boas práticas de fabricação têm que ser enfatizadas e consideradas. Nesse contexto, o 
presente trabalho tem por objetivo apresentar este projeto, que visa oportunizar a estudantes de 
graduação em Engenharia de Alimentos o desenvolvimento de atividades práticas na panificadora 
experimental do Departamento de Engenharia de Alimentos voltadas principalmente ao 
estabelecimento das boas práticas de fabricação e também da adequação do ambiente a todas as 
normas pertinentes visando assegurar a qualidade dos produtos, a segurança dos envolvidos no 
processo e a integridade de equipamentos e instalações assim como desenvolver novos produtos de 
panificação com aproveitamento de subprodutos e com matérias-primas alternativas, sem deixar de 
considerar todas as melhorias passíveis de serem feitas nos produtos e processos tradicionais e 
repassar essas melhorias à comunidade local por intermédio de treinamentos ou mini-cursos. 
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Introdução 
 
É possível afirmar que a panificação seja uma das artes culinárias mais antigas e que sua 

história se confunde com a própria história da humanidade. Desde a descoberta de que a massa do 
pão poderia crescer – fermentar – até os dias atuais ocorreram muitas mudanças nos gostos e 
hábitos do consumidor, o qual se mostra cada vez mais exigente tanto em qualidade quanto em 
variedade de produtos. Com o foco em suprir esta demanda, a indústria alimentícia busca 
constantemente novas tecnologias que originem produtos diferenciados, seja no aspecto sensorial e 
nutricional, ou ainda que proporcionem diminuição nos custos de produção e sejam menos 
prejudiciais ao meio ambiente. 

A indústria de panificação, bem como todo o setor industrial alimentício, possui uma 
crescente preocupação com a busca do melhor aproveitamento da matéria-prima e dos subprodutos 
de processamento. A importância desta busca consiste no fato de que muitos destes subprodutos 
possuem alto valor nutricional ou características altamente desejáveis em alguns tipos de produtos ou 
processos, sendo assim dotados de um potencial aumento do seu valor agregado. Outra razão é 
decorrente de que o descarte ou tratamento de resíduos pode consistir em uma etapa de altos custos 
e cuidados especiais, além da própria perda de produto e consequente diminuição de rendimento 
e/ou eficiência do processo. 

Embora o nível de exigência do consumidor seja crescente, o consumo de produtos de 
panificação segue essa tendência de crescimento, tornando viáveis os investimentos em pesquisa e 
tecnologia no setor; um exemplo pode ser visto na Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Vendas de pão industrializado no Brasil no período de 2008 a 2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Faturamento (milhões R$) 2.275,60 2.549,70 2.927,70 3.230,90 3.524,80 
Volume (1000 t) 803,2 871,7 967,6 993,0 997,4 
Per Capita (kg/per capita) 4,2 4,6 5,1 5,2 5,1 
População Brasileira (milhões de hab) 190 191 191 192 194 

Fonte: Abima & Nielsen (2012) 
 
Para garantir a qualidade do produto final, estes avanços tecnológicos devem acompanhar 

a segurança alimentar, a qual possui diversas ferramentas que visam o seu controle e aplicação. 
Entre estas, as Boas Práticas são fundamentais para a garantia de qualidade sanitária do produto, 
baseando-se no controle de três tópicos principais: higiene do processo, pessoal e ambiental. A 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) possui legislações que regulamentam as Boas 
Práticas de Fabricação (BPF) – para as indústrias alimentícias – e as Boas Práticas para Serviços de 
Alimentação – para os estabelecimentos onde há manipulação e venda de produtos alimentícios. 

 
 
Objetivos 

 
Os principais objetivos deste projeto são: 
- Oportunizar a estudantes o aprofundamento do aprendizado prático na área de 

panificação; 
- Criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de novos produtos panificados;  
- Agregar valor a ingredientes/insumos alternativos e/ou não convencionais, tais como soro 

de leite e fibras, pelo seu uso em produtos de panificação; 
- Criar um grupo de docentes e discentes da área de Alimentos da UEPG que promova 

discussões e participe de projetos relacionados ao tema panificação; 
- Ofertar dois mini-cursos para a comunidade local que tenha interesse em se aperfeiçoar 

na área de tecnologia de panificação. 
 
 

Metodologia 
 
A atividade consiste nas etapas descritas a seguir: 
 

1. Adequações na panificadora experimental 
Dentre as atividades deste projeto estão incluídas as necessidades de avanços 

operacionais no funcionamento da panificadora e isso inclui estudos necessários à implantação de 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 3 

sistemas de qualidade envolvendo conceitos como o das Boas Práticas de Fabricação (BPF), 
Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs), dentre outros.  

Todas as medidas necessárias à redução de riscos relativos à segurança alimentar e 
também de outros riscos tais como os de acidentes de trabalho serão estudadas e adotadas no 
decorrer do projeto.  

 
2. Acompanhamento e produção de pães especiais 

A produção de pães diferenciados, tanto em termos de composição das formulações – com 
inclusão de fibras, de vegetais, de produtos cárneos, entre outros – assim como aqueles cujas 
diferenças se relacionam mais com o processamento ou mesmo com alterações de formato – pão 
francês, baguete, pão d’água, por exemplo – serão elaborados e comparados em relação a aspectos 
físico-químicos. A discussão do interesse da população por esses pães será sempre considerada 
para o direcionamento de ações que resultem em oportunidades de ganhos para o setor da 
panificação. 

 
3. Desenvolvimento de produtos 

A partir da experiência acumulada durante a execução do projeto, poderão ser propostos 
novos produtos incluindo ingredientes/insumos não convencionais para a produção de pães de 
elevada qualidade nutricional e bem aceitos do ponto de vista sensorial. 

 
4. Oferta de mini-cursos à comunidade 

Com o desenvolvimento deste projeto extensionista serão ofertados à comunidade local 
dois cursos para repassar aspectos relacionados principalmente à qualidade tecnológica e à 
segurança alimentar na área de panificação comercial.  

 
 

Resultados 
 
Como o projeto está em fase inicial, os primeiros resultados do projeto estão sendo obtidos 

com a implantação efetiva das Boas Práticas de Fabricação na panificadora experimental, para a qual 
estão sendo revisadas as legislações vigentes e demais normas pertinentes à área.  

Na primeira atividade destinada à comunidade, na forma de um mini-curso para padeiros e 
funcionários de padarias, serão abordados os temas segurança alimentar, incluindo higiene pessoal, 
perigos e riscos encontrados em uma padaria, como evitar acidentes e temas relacionados à garantia 
de qualidade do produto final. O curso será ministrado em forma de palestras com dinâmicas e 
atividades práticas. Para que a atividade possa ser realizada, estamos adequando o ambiente da 
panificadora experimental do CTA, removendo os equipamentos, utensílios e demais objetos que não 
são utilizados frequentemente, além de uma pré-limpeza e reorganização do local. 

 
 

Conclusões 
 
Com o desenvolvimento deste projeto de extensão espera-se melhorar o desempenho da 

panificadora experimental do Departamento de Engenharia de Alimentos da UEPG tanto em termos 
de qualidade quanto de desempenho e produtividade. A panificadora tem funcionado bem, entretanto 
sempre há condições de melhorar aspectos relacionados à segurança alimentar bem como ampliar a 
oferta de produtos de elevado valor nutricional e comercial. O uso da infraestrutura para treinamento 
de mão-de-obra especializada também será oportunizado com a oferta de mini-cursos teórico-
práticos à comunidade acadêmica e externa. 
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