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RESUMO – O projeto Práticas de análise de alimentos: consolidando o “saber fazer” para o ensino 
médio profissionalizante oportuniza alunos do curso técnico profissionalizante vivenciarem práticas na 
área de ciência e tecnologia de alimentos através do estágio curricular, oferecido pelo departamento 
de Engenharia de alimentos da Universidade Estadual de Ponta Grossa disponibilizando laboratórios 
do Hall Tecnológico, que é um espaço permanente para o desenvolvimento de atividades com o 
ensino médio público, utilizando recursos do Programa Novos Talentos da UEPG. Em 2012 foram 
ofertadas 03 vagas de estágio aos alunos do Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta 
Grossa (CEEPPG) e 05 para alunos do colégio Professor João Ricardo von Borell du Vernay, em 
2013 até o mês de abril foram ofertadas 04 vagas. Os alunos realizaram atividades supervisionadas 
pelas professoras proponentes do projeto e auxiliadas por acadêmicos do curso de Engenharia de 
Alimentos, cumprindo a carga horária mínima do estágio definida nos seus projetos pedagógicos. No 
presente trabalho está apresentada a atividade de produção e análise de bolacha de mel enriquecida 
com fibras. O mel e as fibras alimentares adicionadas a formulação são importantes na criação de 
hábitos alimentares saudáveis, principalmente na infância influenciando o consumo de uma dieta 
equilibrada a qual traz benefícios como prevenção de doenças. 
 
PALAVRAS CHAVE – Análise de alimentos. Estágio. Hábitos alimentares.  
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Introdução 
 

Conforme a Lei de Diretrizes e bases da Educação (LDB) a educação profissional, integradas 
as diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e a tecnologia, conduz ao desenvolvimento 
de aptidões para a vida produtiva (BRASIL, 1996). Alterações na LDN através da Lei n°11.741 integra 
as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da 
educação profissional e tecnológica” (BRASIL, 2008). 

Assim o ensino médio integrado à educação profissional, enfatiza a educação científica e 
humanística, por meio da articulação entre formação geral e educação profissional, havendo a 
necessidade de se aplicar na prática os conhecimentos teóricos. Esta vivência se dá através de oferta 
de estágios aos alunos e cabe a universidade o papel de interagir com a comunidade inserida no seu 
âmbito de atuação disponibilizando sua infra-estrutura e oportunizando a troca de saberes. 

A bolacha de mel enriquecida com fibras foi desenvolvida, no estágio curricular, tomando por 
base a importância da inserção do mel e de fibras na merenda escolar. Segundo Monteiro e Júnior 
(2007) e OLIVEIRA e MARCHINI (2001) a infância é uma fase que requer uma alimentação saudável 
e equilibrada, com uma dieta rica em nutrientes e minerais os quais contribuirão para o bom 
desenvolvimento, além de ser um dos fatores de prevenção de algumas doenças da idade adulta 
como obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, entre outras. Nesse contexto de alimentação 
saudável destacam-se o mel e as fibras alimentares, (solúveis e insolúveis) considerados alimentos 
funcionais. 

O mel é um alimento rico em nutrientes, sendo os principais, os carboidratos, com 
predominância de glicose e frutose e as secundárias, os minerais, proteínas, vitaminas, lipídios, 
ácidos orgânicos, aminoácidos (FINOLA et al., 2007), compostos fenólicos, enzimas e outros 
fotoquímicos (BERTONCEJ et al., 2007; PEREIRA, 2008). 

As fibras alimentares possuem ação benéfica no organismo auxiliam todas às substâncias 
alimentares a moverem-se através do sistema digestivo de maneira adequada prevenindo a 
obstipação (POSSAMAI,2005). 

 
Objetivos 

 
Oportunizar a realização de estágios pelos alunos das escolas públicas de ensino 

profissionalizante na área de alimentos; 
Elaborar uma formulação de bolacha de mel enriquecida com fibras para merenda escolar, 

determinar a umidade e o conteúdo de proteínas. 
Possibilitar o aprendizado dos estagiários nas análises de alimentos e desenvolvimento de 

formulação de produtos. 
Metodologia 

 
O estágio foi realizado nos laboratórios do curso de engenharia de alimentos da UEPG pela 

aluna Juliane Aparecida de Jesus Machado do Colégio Professor João Ricardo von Borell du Vernay 
supervisionado pelas professoras do Departamento de Engenharia de Alimentos e auxiliadas por 
acadêmicos do curso de Engenharia de Alimentos e mestrandos do curso de Pós-Graduação em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos da UEPG. 

As bolachas foram produzidas no laboratório de panificação no Centro de Tecnologia de 
Alimentos da UEPG. Foram realizados vários testes a partir de uma formulação padrão de bolacha de 
mel, sendo a farinha de trigo substituída em 10% por farelo de trigo. O mel e os demais ingredientes 
foram adquiridos do comércio local de Ponta Grossa, Paraná. 

Para elaboração da bolacha de mel segui-se uma formulação padrão conforme mostrado na 
tabela 1, substituindo 10 % da farinha de trigo pelo farelo. 
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Tabela 1 – Formulação padrão 

*Porcentagem calculada dos ingredientes em relação ao peso da farinha de trigo 
 

As bolachas foram processadas conforme fluxograma (Figura 1). 
Figura1 - Fluxograma do processamento da bolacha de mel enriquecida com fibras. 

 
 

Pesagem dos ingredientes 
 

Mistura/ amassamento  
 

Laminação  
(8 mm) 

 
Modelagem 

 
Cozimento 

(110° C / 20 minutos)  
 

Resfriamento  
(Temperatura ambiente) 

 
Embalagem  

(Polipropileno 0,08 mm)  
 

Estocagem 
(Temperatura ambiente) 

 
 

 Análises Físico-Químicas  
 

As análises físico-químicas realizadas foram proteínas, umidade, fibra alimentar. 
A determinação de proteínas foi realizada segundo o método de Kjeldhal, nº 950.36 da AOAC 

(2000).   
A fibra alimentar total foi determinada pelo método gravimétrico enzimático segundo o método 

nº 985.29 da AOAC (2000).  
A umidade foi determinada seguindo o método de secagem nº 925.09 da AOAC (2000). Pela 

somatória dos valores obtidos nas determinações. 
 
Resultados 

 As bolachas de mel elaboradas com substituição de 10% da farinha de trigo por farelo de 
trigo apresentou boa aparência visual assim como textura macia. A Figura 2 apresenta a bolacha de 
mel elaborada. 

 
 
 
 
 

Ingredientes Quantidades em porcentagem (%) 
Farinha de trigo 100 

Açúcar* 32,75 
Gordura vegetal* 3,75 

Bicarbonato de sódio* 1,25 
Mel* 35 

Cravo da índia* 0,075 
Canela em pó* 0,187 

Cacau* 5,0 
Ovos* 3,7 
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Figura 2 – Bolacha de mel elaborada com 10% de farelo de trigo. 
 

 

 
Fonte: Staron, 2012. 

 

 

Os resultados das análises físico-químicas estão apresentados na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Análise físico-química da bolacha de mel enriquecido com farelo de trigo. 

 
 

Determinações Base Úmida (%) 
 

Umidade 14,58 ± 0,12 
Proteínas 1,48± 0,04 

Fibra alimentar 4,3 ± 0,06 

 
Os valores encontrados para umidade e fibra alimentar das bolachas de mel adicionadas de 

farelo de trigo estão próximos aos valores encontrados por Possamai (2005) os quais foram de 
14,83% de umidade e 5,15% de fibra alimentar, no entanto os valores de proteínas obtidos foram 
menores comparados aos de Possamai (2005) que determinou valores de 6,65%para proteínas. 

 Segundo a ANVISA através da Portaria nº. 27 de 13/01/1998 – Regulamento Técnico 
Referente à Informação Nutricional Complementar (BRASIL, 1998) estabelece que para se dizer que 
um produto é fonte de fibra alimentar em alimentos sólidos devem conter no mínimo 3g de fibras/100 
g  e com alto teor de fibras  devem ter no mínimo 6g de fibras/100g, especificações estas atendidas 
pela bolacha de mel produzida  sendo determinado o valor  de fibra alimentar de 5,95 %  podendo 
desta forma  ser considerada como um produto fonte de fibra alimentar. 

A importância da adição de fibras alimentares na alimentação de crianças é incontestável, 
pois motiva esses a aumentar o consumo de fibras e adquirirem hábitos saudáveis, recomendados 
por profissionais da área de nutrição. Além de valorizar produtos agrícolas e subprodutos como o 

farelo de trigo que pode ser utilizado como ingrediente. 
Através da elaboração da formulação da bolacha e as análises realizadas possibilitou a 

estagiária um aperfeiçoamento do conhecimento adquirido no curso técnico em alimentos. 
  

Conclusões 
 
O estágio curricular possibilitou a estagiária colocar em prática o conteúdo teórico 

apresentado em sala de aula, possibilitando desta forma uma melhor formação profissional. Pode ser 
dito que através do estágio ocorreu um enriquecimento na aprendizagem. 

 A análise de fibras da bolacha produzida pode comprovar que essa é uma fonte de fibras 
obtendo um teor de 4,3 %. O conteúdo de proteínas foi de 1,48 % e o de umidade de 14,58 %. 
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