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ÁREA TEMÁTICA:  

(    )  COMUNICAÇÃO 
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(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(  X  )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – O Projeto Despertando para a Ciência tem como proposta oportunizar aos estudantes do 
ensino médio e selecionados pela escola parceira, participarem de atividades no contra turno escolar. 
Essas atividades possibilitam aos alunos o conhecimento de projetos desenvolvidos no Departamento 
de Engenharia de Alimentos, integrando-os com a comunidade universitária. No presente trabalho 
está descrita a atividade na qual os alunos Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta 
Grossa do curso Técnico em Alimentos desenvolveram. Na primeira parte foram ministradas palestras 
com os seguintes temas: textura em alimentos e princípios de funcionamento do texturômetro. A 
segunda parte consistiu no desenvolvimento de atividades nos laboratórios: demonstração dos 
atributos de textura através de análise sensorial com padrões, conhecendo o texturômetro, 
elaboração de diferentes formulações de hambúrguer, fritura dos hambúrgueres e análise do 
cisalhamento (força de corte), perfil de textura em diferentes tipos de queijos, medida da firmeza da 
margarina e comparação da consistência de diferentes marcas de ketchup com célula de extrusão. 
Todo o resultado dessa coleta de informações foi compilado em relatórios e que posteriormente foram 
discutidos e apresentados. O evento que contou com a parceria de alunos do grupo PET, oportunizou 
a troca de experiências entre os estudantes do ensino médio e do ensino superior e buscou estimular 
os alunos da escola pública a ingressar no ensino superior. 
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Introdução 
 
O Projeto “Despertando para a Ciência” é parte integrante do Programa Novos Talentos na 

UEPG aprovado pela CAPES através do Edital Capes/DEB n. 033/2010, e possibilita o intercâmbio 
de conhecimento entre os alunos do ensino médio com o meio acadêmico e nesse programa, os 
alunos são convidados a participarem de atividades no contra turno escolar. No presente trabalho 
está descrita a atividade onde os alunos do Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta 
Grossa (CEEPPG) do curso Técnico em Alimentos, realizaram uma oficina sobre a “Textura dos 
alimentos” e suas aplicações nas propriedades sensoriais e físico-química dos alimentos. 

As atividades escolares do Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa são 
regidas por um calendário escolar elaborado pela Secretaria Estadual de Educação, dentro do qual 
são inseridos projetos organizados pelos professores nas diversas áreas de conhecimento. Esses 
projetos visam uma melhor formação dos alunos envolvidos e através deles é possível ressaltar a 
importância fundamental à formação do profissional a convivência com situações reais.  

A organização e desenvolvimento da atividade foi apoiada pelo grupo PET (Programa de 
Educação Tutorial) do Curso de Engenharia de Alimentos da UEPG, que iniciou suas atividades em 
dezembro de 2010. O objetivo principal do grupo PET é o fortalecimento das áreas de ensino, 
pesquisa e extensão desenvolvidas no curso, buscando proporcionar aos alunos integrantes 
condições para realização de atividades extracurriculares que estejam de acordo com o projeto 
pedagógico do curso, complementando a sua formação acadêmica.  

Nessa atividade, os alunos vieram à universidade para participarem da oficina de “Textura 
dos alimentos” a fim de conhecer as definições e atributos sensoriais da textura, a sua importância 
para indústria de alimentos e para os consumidores, como também, os métodos laboratoriais 
disponíveis para sua medição. 

 
Objetivos 

 
Os principais objetivos buscados com essa atividade foram: 

- Possibilitar aos alunos de ensino médio o conhecimento de projetos de pesquisa e extensão que 
estão sendo desenvolvidos no Departamento de Engenharia de Alimentos. 
- Aplicar conhecimentos oriundos do Ensino Médio e do dia-a-dia na atividade prática; 
- Analisar a importância de propriedades inerentes ao alimento e sua implicação sensorial; 
- Promover a interação dos alunos do ensino médio com professores e acadêmicos do curso de 
Engenharia de Alimentos através de atividades extensionistas. 
 

 
Metodologia 
 

 
A Atividade foi composta pelas seguintes etapas: 

1. Palestras: 
- Textura em alimentos: definições dos atributos relacionados à textura e importância na qualidade de 
alguns alimentos; 
- Princípios de funcionamento do texturômetro; 
- Aplicações científicas da análise de textura: artigos; 
2. Aula prática: 
- Demonstração dos atributos de textura através de análise sensorial com padrões (alimentos que 
representem cada atributo para facilitar a compreensão); 
- Conhecendo o texturômetro (como ligar, funcionamento do software); 
- Elaboração de diferentes formulações de hambúrguer;  
- Fritura dos hambúrgueres e análise do cisalhamento (força de corte) com a lâmina Warner-Bratzler; 
- Perfil de textura em diferentes tipos de queijos (massa dura, semidura, macios) com probe cilíndrico 
P/35; 
- Medida da firmeza da margarina (Teste penetrômetro) com probe cônico (P 45/C); 
- Comparação da consistência de diferentes marcas de ketchup com célula de extrusão (A/BE) com 
disco de 35 mm; 
3. Elaboração dos relatórios das atividades; 
4. Apresentação para os colegas da escola. 
 
Resultados 
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Palestras 
 

A pesquisa sobre os temas “A textura na boca”; “Termos de textura em alimentos”; 
“Texturômetro e exemplos de medições”; “Perfil de textura” e “Aplicações” resultou em uma apostila, 
elaborada pelo grupo PET e demais bolsistas do projeto, que serviu de apoio para os debates e para 
a organização do material audiovisual. 
           Os alunos vieram até as dependências da UEPG e participaram de palestras sobre textura em 
alimentos, bem como as definições dos atributos relacionados à textura e importância na qualidade 
de alguns alimentos (Figura 1), e debateram as aplicações científicas da análise de textura através da 
leitura e discussão de artigos (Figura 2). 
 

Figura 1 – Palestra sobre textura em alimentos. 
 

 
 

Figura 2 – Leitura e discussão de artigos com temas relacionados. 
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Aulas práticas  

 
Tendo o embasamento teórico, iniciou-se a segunda parte com o desenvolvimento de 

atividades nos laboratórios do Centro de Tecnologia Agroalimentar do Departamento de Engenharia 
de Alimentos da UEPG onde foram realizadas as práticas de demonstração dos atributos de textura 
através de análise sensorial com padrões (Figura 3). Os alunos tiveram então seu primeiro contato 
com o texturômetro apenas para reconhecimento visual. 

 Passou- se então para a elaboração de diferentes formulações de hambúrguer onde os 
alunos além de participarem dos cálculos da porcentagem dos ingredientes, fizeram seus próprios 
hambúrgueres (Figura 4) e fritaram, para posterior análise do cisalhamento (força de corte) no 
produto utilizando o texturômetro. Também foi avaliado o perfil de textura em diferentes tipos de 
queijos (Figura 5), medida da firmeza da margarina (Figura 6) e comparação da consistência de 
diferentes marcas de ketchup com célula de extrusão no texturômetro (Figura 7). 

 
 

Figura 3 – Demonstração dos atributos de textura.  
 

 
 
 

Figura 4 – Elaboração de diferentes formulações de hambúrguer.  
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Figura 5 – Perfil de textura em diferentes tipos de queijos. 
 

 
 
 

Figura 6 – Medida da firmeza da margarina. 
 

 
 

 

Figura 7 – Comparação da consistência de diferentes marcas de ketchup. 
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Elaboração dos relatórios das atividades e apresentação para os colegas da escola 
 

Para o fechamento da semana os alunos elaboraram relatórios das atividades para 
apresentação para os colegas da escola. Além disso, foi realizado um feedback com os alunos para 
obter informações sobre o que aprenderam durante a semana e as experiências obtidas no período. 
 
 
Conclusões 

 
A inserção dos estudantes nos projetos de extensão continuamente desenvolvidos pelos 

professores e acadêmicos do curso de Engenharia de Alimentos oportuniza o conhecimento da 
realidade acadêmica bem como o desenvolvimento dos seus aspectos científicos durante a sua 
participação, contribuindo assim para sua formação como cidadãos, além de introduzi-los no 
ambiente universitário, motivando-os a ingressarem neste meio. 
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