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RESUMO – Este trabalho é uma parceria da Universidade Estadual de Ponta Grossa com o Centro 
Evangélico Social e Educacional Semear (CESES) de Porto Amazonas. Os dirigentes do centro 
solicitaram apoio técnico para a UEPG na elaboração de formulações de geleia diet e na verificação 
da qualidade microbiológica dos produtos. As geleias foram preparadas a partir de polpas de frutas 
(ameixa, pêssego e kiwi), goma xantana, pectina comercial, sorbato de potássio, adoçante de mesa 
em pó e cloreto de cálcio. Foram feitas dez formulações, variando-se a concentração dos 
componentes adoçantes e de pectina até a obtenção de uma geleia com características sensoriais 
adequadas. A concentração de pectina variou de 0,1 % até 2,12 %; a goma xantana de 0,11 % até 
1,104 %, o adoçante em pó de 1,08% até 10%. As análises microbiológicas foram feitas de acordo 
com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) RDC nº 12 de 2 de janeiro de 2001 para 
verificação da presença de bolores, leveduras e coliformes no alimento. As amostras foram diluídas e 
foi feito plaqueamento superficial com meio de cultura de ágar batata dextrose. As placas foram 
incubadas e foi analisado o aparecimento de colônias típicas de bolores e leveduras. Para o teste de 
coliformes foi utilizada a técnica do método do Número Mais Provável. Todas as amostras estavam 
de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação e foram consideradas seguras. 
 
PALAVRAS CHAVE – Geleia diet. Qualidade microbiológica de geléia. Alimento seguro. 
 

 

                                                 
1 Acadêmica de engenharia de alimentos, camii_ferreira@hotmail.com 
2 Doutora, professor adjunto, nelcichic@yahoo.com.br  
3 Acadêmica de engenharia de alimentos, nataly_fagundes@yahoo.com.br 
4 Acadêmica de engenharia de alimentos, bruna-amabili@hotmail.com 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

2 

Introdução 
 
O Projeto Apoio técnico ao projeto Fábrica de Oportunidades, é uma parceria com o Centro 

Evangélico Social e Educacional Semear (CESES) de Porto Amazonas, e tem como objetivos a 
geração de renda, oportunidade de trabalho, e educação para qualificação profissional.  

Foram identificadas as alternativas de solução prioritárias em termos de necessidades e 
definiu-se a estratégia de trabalho de apoio técnico aos processos de produção de geleias diet. O 
objetivo do projeto é elaborar novas formulações de geleias, adequação de rotulagem e embalagem 
dos produtos visando à produção de alimentos seguros e padronizados o que facilita a sua inclusão 
no mercado formal.  
 A legislação brasileira define geléia como o “produto obtido pela cocção de frutas inteiras ou em 
pedaços, polpa ou suco de frutas, com açúcar e água, sendo concentrada até adquirir consistência 
gelatinosa, não devendo ultrapassar 10 minutos em seu tempo de cocção para haver preservação 
dos aromas” (BRASIL, 1978). Os principais constituintes de uma geleia são: frutas ou suco de frutas, 
açúcar, ácido e pectina. 

Segundo CRUESS (1973), uma geleia perfeita seria aquela com aspecto brilhante e cor 
atraente, e que quando retirada da embalagem deve conservar a forma sem escorrer. A geleia não 
deve ser açucarada ou pegajosa. 

De acordo com a ANVISA, o termo diet pode ser usado em dois tipos de alimentos: 

1. Nos alimentos para dietas com restrição de nutrientes (carboidratos, gorduras, proteínas, sódio); 
2. Nos alimentos para dietas com ingestão controlada de alimentos (para controle de peso ou de 
açúcares). 
 A aplicação do tratamento térmico em alimentos implica na redução da carga microbiana e na 
destruição de bactérias patogênicas. A intensidade desse tratamento térmico depende do ph, da 
composição e das características físicas do alimento e é resultado da combinação do controle de 
tempo e temperatura adequados (REES e BETTISON, 1994). 
 O tratamento térmico utilizado na produção de geleias é o cozimento por fervura, e as 
características mais importantes desse tipo de tratamento são a natureza do meio de transferência de 
calor, temperatura e a duração do cozimento (BARUFFALDI, 1998). O meio de transferência de calor 
no caso do preparo de geleias é a água e a temperatura da superfície é de 100º C. 
 Para uma grande parte dos alimentos o tratamento térmico atua em combinação com a 
redução da atividade de água o que implica na maior conservação do alimento (REES e BETTISON, 
1994).  
 No processo de produção de geleias, a redução de atividade de água é feita por 
concentração do alimento. Essa concentração corresponde à eliminação da umidade do alimento 
pelo fornecimento de calor ao produto (BARUFFALDI, 1998). 
 O processo de concentração do produto tem vantagens como obtenção de produtos com 
características sensoriais agradáveis, redução da carga microbiana e maior período de vida útil do 
produto (EVANGELISTA, 1994). 

A definição de alimento seguro é aquele alimento que não oferece perigos à saúde e à 
integridade do consumidor. A importância de oferecer um alimento seguro está diretamente ligada à 
saúde de quem irá consumir o produto. 
  As toxinfecções alimentares decorrem de vários fatores e seu grau de gravidade varia 
de acordo com o tipo do microrganismo e quantidade ingeridos, da multiplicação no organismo de 
quem o consumiu, da quantidade da toxina produzida pelo microrganismo e da sensibilidade do 
hospedeiro. 
 

 
Objetivos 

 
Desenvolver formulações de geleias diet e verificar a qualidade microbiológica dos produtos. 

 
 

Metodologia 
 

As geleias foram preparadas a partir de polpas de frutas (ameixa, pêssego e kiwi). 
 Para a preparação das polpas, as frutas foram inicialmente higienizadas, descascadas, e 
trituradas congeladas até o momento do uso. 
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 As geleias foram elaboradas nos laboratórios do CIPP do Departamento de Engenharia de 
Alimentos da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
 Para a elaboração da geleia foi utilizado como estabilizante a Carboximetil celulose e Goma 
Xantana, pectina comercial (GENU Pectin tipo LM 102-AS) de baixa metoxilação, sorbato de 
potássio, adoçante de mesa em pó (composição: maltodextrina; edulcorantes artificiais, ciclamato de 
sódio, e sacarina sódica; edulcorantes naturais glicosídeos de steviol; antiumectante dióxido de silício 
– Lowçucar), adoçante natural de mesa em pó (maltodextrina, edulcorantes artificiais, ciclamato de 
sódio e sacarina sódica - Stevine) e cloreto de cálcio. 

Variou-se a concentração dos componentes adoçantes e de pectina até a obtenção de uma 
geleia com características sensoriais adequadas. A concentração de pectina variou de 0,1 % até 2,12 
%; a goma xantana de 0,11 % até 1,104 %, o adoçante em pó de 1,08% até 10%. 
 A formulação com melhor aceitação foi 92,4% de polpa; 0,17% de sorbato de potássio; 0,36% 
de cloreto de cálcio; 1,15% de adoçante em pó natural; 4,6% de adoçante em pó; 1,2% de pectina; 
0,12% de goma xantana.  
 Primeiramente se adicionou a polpa de fruta e esta foi levada para o cozimento, e como a 
polpa estava congelada se fez a homogeinização antes da adição dos demais componentes. Quando 
a polpa já estava descongelada se adicionou a goma xantana. Após 5 minutos de cozimento o 
sorbato de potássio foi adicionado. A pectina foi dissolvida em água quente (mínimo de água possível 
para dissolver) juntamente com os adoçantes em pó, e estes foram adicionados depois de 7 minutos 
do tempo inicial. No tempo de 8 minutos o cloreto de cálcio foi adicionado totalizando 10 minutos de 
cozimento.  
 
Testes microbiológicos  
 
 Os testes foram feitos seguindo-se a resolução da ANVISA RDC nº 12de 2 de janeiro de 
2001. A resolução determina um limite de 10

4
 unidades formadoras de colônias (UFC) por grama de 

produto para bolores e leveduras, e de 5 UFC por grama de produto para coliformes. 
 Para a análise microbiológica, 25g  de cada geleia foram colocados em 5 placas de petri 
previamente esterilizadas, foram armazenadas à temperatura ambiente e analisadas após 3, 7, 15 e 
30 dias. 
 
Bolores e leveduras 
 
 O meio de cultura utilizado para as análises foi o de batata dextrose (HIMEDIA) conforme as 
instruções do fabricante (39 g de meio para 1000 ml de água destilada).  
 O meio de cultura foi acidificado com ácido tartárico da seguinte forma: o meio foi preparado, 
autoclavado e resfriado até uma de temperatura 44º C. Foi pipetado 0,5 ml de ácido tartárico 10% em 
cada placa de petri e depois o meio foi despejado (cerca de 25ml) na placa e homogeneizado com 
movimentos de 8. 
 Para as análises, 25g de amostra foram diluídos em 225 ml de água peptonada 0,1% 
previamente preparada (1 g de peptona bacteriológica para 1000 ml de água destilada) e 
esterelizada. Foram feitas 4 diluições da amostra. 
 Foi utilizado o método de plaqueamento de superfície. Foram pipetados 0,5 ml de cada 
diluição que foram transferidos para placas de Petri contendo o meio de cultura.  As placas 
foram incubadas a temperatura média de 22ºC de 4 a 6 dias. Depois se verificou se houve o 
aparecimento de colônias típicas de bolores e leveduras. 

 
Coliformes totais e fecais 
 
A análise para coliformes totais e fecais foi feita utilizando o método do Número Mais 

Provável. 
Para o teste presuntivo foi utilizado o Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) conforme as 

instruções do fabricante (HIMEDIA 35,6g para cada 1000 ml de água destilada). O caldo foi colocado 
em tubos de ensaio (7 ml) com tubos de Durhan. A amostra foi diluída, e foi tranferido 1 ml de cada 
diluição para os tubos com Caldo LST. Os tubos foram incubados à 35ºC por 48 horas. 

Como no teste presuntivo não se verificou nenhum tubo positivo (tubos com produção de 
gás), indica que a amostra está livre de coliformes.  

 
 

Resultados 
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Segundo a resolução ANVISA RDC nº 12 de 2 de janeiro de 2001, o número máximo de  

unidades formadoras de colônias permitida de bolores e leveduras para a geleia é de 10
4
 UFC/g e 

produto.  Não foi verificado o aparecimento de colônias típicas suficientes para que o a amostra de 
geleia fosse considerada como imprópria para o consumo, mesmo depois de 30 dias armazenamento 
em temperatura ambiente. O teste presuntivo da análise de coliformes indicou que a amostra estava 
de acordo com os parâmetros da legislação brasileira. 

 
 

Conclusões 
 
O trabalho foi satisfatório, pois alcançou o objetivo esperado. A geleia produzida pode ser 

considerada como um alimento seguro para o consumo. 
Foi possível determinar uma formulação de geleia que fosse adequada sensorialmente e 

esta formulação será repassada aos produtores. 
 
Com o projeto foi possível obter um grande aprendizado sobre o processamento de geleia e 

também sobre as análises microbiológicas do alimento. O trabalho também proporcionou uma 
experiência com relação às exigências da legislação brasileira sobre o produto bem como, e também 
um maior conhecimento sobre técnicas laboratoriais.  
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