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RESUMO – Os participantes do Projeto Fábrica de Oportunidades, do Centro Evangélico Social e 
Educacional Semear (CESES) de Porto Amazonas solicitaram a participação da universidade no 
apoio às suas atividades e definiu-se como estratégia de trabalho o apoio aos processos de produção 
de geleias que já vinham sendo elaboradas de maneira artesanal. Geleia é o produto obtido pela 
cocção de frutas inteiras ou em pedaços, polpa ou suco de frutas, com água e açúcar, sendo 
concentrada até adquirir consintência gelatinosa. Deve possuir como caracteristicas: clareza, brilho, 
tranaparência, ter a cor atraente, preservar o aroma e o gosto da fruta de origem, não devendo ficar 
pegajosa, açucarada ou viscosa no final(ANVISA 2005).Os valores utilizados de cada ingrediente 
foram ajustados com base em artigos publicados, até obter-se uma amostra que se enquadrasse nos 
padrões sensoriais adequados.  Os principais componentes para obtenção da geléia diet foram: 
sacarina como substituinte do açúcar, stevia para complementar o teor de doçura do produto, ácido 
tartário a fim de acidificar e melhorar o sabor, sorbato por conter características de conservante 
fungicida e bactericida, cloreto de cálcio para ação sinérgica com a pectina, goma xantana por se 
comportar como estabilizante, espessante e emulsificante, a polpa da fruta, e a pectina que é 
responsável pela geleificação da mistura. Estão em andamento as análises para determinação de 
carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e 
sódio para a rotulagem nutricional e o repasse das informações para os participantes do projeto. O 
projeto tem oportunizado aos acadêmicos de Engenharia de Alimentos o exercício da cidadania e a 
demonstração para a comunidade de iniciativas de ação social da educação superior e o vislumbre 
da realidade das iniciativas de inserção no mercado dos produtos oriundos da agroindústria familiar. 
Estas ações contribuem para a obtenção do alimento seguro com agregação de valor; para a geração 
de renda, promovendo a qualificação de grupos para o setor produtivo. 
 
PALAVRAS CHAVE – Geleia diet. Frutas. Rotulagem. 
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Introdução 
 
O Centro Evangélico Social e Educacional Semear (CESES) de Porto Amazonas tem como 

princípio norteador a valorização e o resgate da dignidade humana por meio de projetos e ações de 
combate à pobreza. O Projeto Fábrica de Oportunidades, proposto pelo centro, foi contemplado com 
recursos da Petrobrás que apóia ações que se enquadrem nas linhas “Geração de Renda e 
Oportunidade de Trabalho; e Educação para Qualificação Profissional”. A partir desta tomada de 
decisão de iniciar o processo de organização em torno deste projeto, os dirigentes solicitaram a 
participação da Universidade no apoio às atividades. Identificadas as alternativas de solução 
prioritárias em termos de necessidades, expectativas e capacidades potenciais e atuais, definiu-se a 
estratégia de trabalho de apoio aos processos de produção de geleias que já vinham sendo 
elaboradas no centro com apoio da Associação dos Fruticultores do Paraná (Frutipar) e da 
Agropecuária Boutin Ltda que contribuem com a doação das frutas. Já foram realizadas oficinas na 
sede com a apresentação de material de apoio no qual foram descritas as Boas Práticas de 
Fabricação, Boas Práticas de Manuseio de alimentos e a importância em se conservar as frutas. Os 
participantes tiveram uma apresentação teórica sobre os processamentos e foi feito uma roda de 
conversa para o esclarecimento das dúvidas. Na fase atual do projeto as atividades são para a 
elaboração de novas formulações de geléias, adequação de rotulagem e embalagem dos produtos 
visando à produção de alimentos seguros e padronizados o que facilita a sua inclusão no mercado 
formal. 

 Rotulagem é toda descrição destinada a informar ao consumidor sobre as propriedades 
nutricionais de um alimento. A rotulagem nutricional se aplica aos alimentos produzidos e 
comercializados, qualquer que seja sua origem, embalados na ausência do cliente e prontos para 
serem oferecidos aos consumidores. A rotulagem de um produto embalado é como se fosse a sua 
identidade. Ela é toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica, que esteja 
escrita, impressa, estampada, gravada em relevo ou litografada ou ainda colocada sobre embalagem 
do alimento.  

A rotulagem é uma forma legal, que assegura a defesa e a proteção ao consumidor, 
apresentando todas as informações necessárias para que esse consumidor saiba o que está 
adquirindo, assim como fornece todas as bases necessárias para que os órgãos competentes 
realizem seu trabalho de fiscalização. (ANVISA 1998) 

Os rótulos devem ser claros e não devem conter nenhuma informação que possa fazer com 
que o consumidor se engane em relação ao alimento.  

Uma parte muito importante da rotulagem é a informação nutricional. Ela é toda descrição 
destinada a informar ao consumidor sobre as propriedades nutricionais de um alimento. A rotulagem 
nutricional se aplica aos alimentos produzidos e comercializados, qualquer que seja sua origem, 
embalados na ausência do cliente e prontos para serem oferecidos aos consumidores. 

A informação nutricional deve apresentar as quantidades de: 
Valor energético / calórico;  
Carboidratos;  
Proteínas;  
Gorduras totais;  
Gorduras saturadas;  
Gorduras trans;  
Fibra alimentar;  
Sódio; 
Qualquer outro componente que se considere importante para a informação nutricional. 

(ANVISA 2010) 
Essas informações se apresentam em forma de tabela nas embalagens, de acordo com o 

modelo (Figura 1): 
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Figura 1 – Modelo de Tabela de Informação Nutricional 
 

 
 

 
 
 Diets são alimentos adequados para a utilização em dietas diferenciadas ou opcionais, 

normalmente com restrição do nutriente que não se pode ingerir. A expressão diet pode ser utilizada 
também para alimentos sem adição de açúcar e para controle de peso. (ANVISA, 1998) 

 
 
Objetivo 
 
Apoiar as atividades de processamento de alimentos no CESES com a elaboração de 

formulações de geléias diet. Repassar aos participantes do Centro Evangélico Social e Educacional 
Semear (CESES) informações e os resultados obtidos. 

 
 
Metodologia 
 
Os processos de obtenção da geléia diet foram iniciados com base em artigos publicados 

sobre o assunto. As quantidades de cada ingrediente foram ajustadas até obter-se uma amostra que 
se enquadrasse nos padrões sensoriais adequados. Os principais componentes para obtenção da 
geléia diet foram: sacarina como substituinte do açúcar, stevia para complementar o teor de doçura 
do produto, ácido tartário a fim de acidificar e melhorar o sabor, sorbato por conter características de 
conservante fungicida e bactericida, cloreto de cálcio para ação sinérgica com a pectina, goma 
xantana por se comportar como estabilizante, espessante e emulsificante, a polpa da fruta (pêssego e 
ameixa), e a pectina que é responsável pela geleificação da mistura.  

Para obtenção das geléias, as frutas foram higienizadas, descascadas, e trituradas em 
liquidificador e em seguida congeladas. 

As formulações das geléias de ameixa e pêssego foram feitas com diferentes 
concentrações dos componentes adoçantes até a obtenção de produtos com características 
sensoriais desejadas.  

Na tabela 1 estão as formulações testadas para geléia de ameixa. 
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Tabela 1– Formulações para geleia de ameixa 

 Formulação 1 Formulação 2 Formulação 3 Formulação 4 Formulação 5 

Sacarina (g) 8,58 8,00 6,27 7,015 6,00 

Pectina (g) 1,09 1,02 2,00 1,113 1,03 

Ác Tatárico (g) 0.64 0,470 - - - 

Polpa (g) 100,48 100,75 100,21 100,103 100 

Sorbato (g) 0,101 0,182 0,143 0,144 0,170 

Cloreto de Ca 
(g) 

0,314 0,204 0,366 0,323 0,230 

Goma 
Xantana (g) 

0,110 0,148 0,149 0,166 0,155 

Stevia (g) - 2,22 2,28 1,250 1,250 

 
 
Os ingredientes foram pesados, as polpas foram homogeneizadas aquecidas e adicionadas 

de goma xantana. Após 5 minutos de cozimento o sorbato de potássio foi adicionado. A pectina era 
dissolvida em água quente (mínimo de água possível para dissolver) juntamente com os adoçantes 
(sacarina e Stevia) e estes eram adicionados depois de 7 minutos do tempo inicial. No tempo de 8 
minutos o cálcio foi adicionado. E para os tratamentos em que se utilizava ácido tartárico, este era 
colocado no tempo de 9 minutos. Pronta a geleia, transferiu-se o conteúdo para placa de Petri até se 
atingir a temperatura ambiente. A textura, cor e sabor, foram verificados sensorialmente. 

 
 

Resultados 
 
A formulação 5 foi a mais apropriada para a geleia diet de ameixa conforme os padrões 

sensoriais definidos. Essa formulação será utilizada nas análises necessárias para determinação de 
carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e 
sódio, para a etapa final que será a rotulagem do produto e será repassada para os participantes do 
CESES.  
 

 
Conclusões 

 
As atividades desenvolvidas no projeto contribuem para o desenvolvimento humano e 

curricular e a demonstração para a comunidade de iniciativas de ação social da educação superior. 
As ações auxiliam a obtenção do alimento seguro com agregação de valor; geração de renda, 
promovendo a qualificação de grupos para o setor produtivo. 
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