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RESUMO – Um dos objetivos do projeto Práticas de análise de alimentos: consolidando o “saber 
fazer” para o ensino médio profissionalizante é disponibilizar o laboratório do curso de engenharia de 
alimentos do Hall Tecnológico para a realização de estágios curriculares para alunos dos cursos 
técnicos profissionalizantes na área de alimentos com recursos do Programa Novos Talentos da 
UEPG. Foram ofertadas oito vagas de estágio sendo 03 para alunos do Centro Estadual de Educação 
Profissional de Ponta Grossa (CEEPPG) e cinco para alunos do colégio Professor João Ricardo von 
Borell du Vernay em 2012 e 02 vagas em 2013. As atividades são supervisionadas pelas professoras 
participantes auxiliadas pelos acadêmicos voluntários do projeto. Os alunos cumpriram ao menos a 
carga horária mínima do estágio curricular definida no projeto pedagógico dos cursos que é de 80 e 
120 horas para o CEEPPG e colégio Borell, respectivamente. O presente trabalho tem como objetivo 
inserir e adaptar o estagiário no ambiente de laboratório e aprimorar o conhecimento. As atividades 
que fazem parte do plano de estágio são o desenvolvimento de sorbet do fruto da palmeira juçara 
com purê de banana acidificado e a avaliação de ingredientes espessantes e estabilizantes. As 
formulações serão analisadas em relação à textura e ao tempo de derretimento. 
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Introdução 
 
A proposta de ensino técnico e profissionalizante encaminha para uma formação onde a 

teoria e a prática possibilite aos alunos compreenderem a realidade para além de sua aparência onde 
os conteúdos não têm fins em si mesmos. Há necessidade da aplicação na prática dos 
conhecimentos teóricos, mas algumas escolas carecem ainda de infra-estrutura e as oportunidades 
de estágio muitas vezes são restritas.  

 Compete à universidade o papel de interagir com a comunidade inserida no seu âmbito de 
atuação e a oferta de estágios na instituição oportuniza um conjunto de experiências com a finalidade 
de consolidar o “saber fazer”.  

A Palmeira Juçara (Euterpe Edulis martius) é uma espécie nativa da Mata Atlântica e cada 
planta pode levar de 6 a 10 anos para chegar ao estágio adulto e, a partir daí, produzir uma grande 
abundância de frutos. É historicamente explorada para produção de palmito em conserva, porém o 
uso dos frutos é alternativo para a preservação da espécie nativa, pois não destrói a planta como 
acontece quando é retirada a matéria-prima para o palmito.   

De acordo com o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Gelados 
Comestíveis, Preparados, Pós para o Preparo e Bases para Gelados Comestíveis, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, pode-se descrever Gelados Comestíveis como: “produtos 
alimentícios obtidos a partir de uma emulsão de gorduras e proteínas, com ou sem adição de outros 
ingredientes ou substâncias que tenham sido submetidas ao congelamento, em condições tais que 
garantam a conservação do produto no estado congelado ou parcialmente congelado, durante a 
armazenagem, o transporte e a entrega ao consumo”. 

As propriedades de uma mistura são determinadas pelas proporções de seus ingredientes e 
não por seus valores absolutos. A soma das proporções dos diversos componentes de uma mistura 
deve ser sempre igual a 100%, ou seja, deve seguir a equação polinomial canônica de Scheffé, 
descrita na equação 1. 

 

(1) 1321  xxx   

 
A modelagem de mistura é o método estatístico mais indicado para a elaboração de uma 

mistura, neste, modelos são ajustados para representar as respostas sobre uma superfície. O método 
tem por objetivo encontrar um modelo que descreva o comportamento físico-químico das misturas 
com a menor margem de erro possível, quando comparadas com os resultados reais dos 
experimentos. O modelo mais simples deste planejamento é o linear, que procura explicar o 
comportamento de uma propriedade apenas com resultados obtidos com a utilização de cada 
componente individualmente. Além deste, o planejamento de mistura pode ser elevado ao nível 
quadrático (planejamento em rede simplex) e cúbico (planejamento centróide simplex), sendo que no 
primeiro devem ser empregados os resultados dos efeitos de interação entre dois componentes e no 
segundo os efeitos de interação dos três componentes estudados (BRUNS; SCARMINIO; BARROS 
NETO, 2001). 

Os modelos linear, quadrático e cúbico especial são expressos nas equações 2, 3 e 4, 
respectivamente. 

 

(2) 3132211 *** xbxbxbyi 
       

   (3) 3223311321123132211 ********* xxbxxbxxbxbxbxbyi 
  

(4)  3223311321123132211 ********* xxbxxbxxbxbxbxbyi   

                 321123 *** xxxb  

 

Onde: iy
 = variável de resposta 

ib
 = coeficientes da equação  

ix
 = proporção de cada componente da mistura 

 
Para a determinação dos coeficientes lineares, binários e ternários, são empregadas, 

respectivamente, as equações 5, 6 e 7. 
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(5) 11 yb   

 22 yb   

 33 yb   

(6)  211212 24 yyyb   

  311313 24 yyyb   

  322323 24 yyyb   

(7)    321231312123123 31227 yyyyyyyb   

 
A metodologia de superfície de resposta descreve o comportamento da variável dependente 

(Y) frente às mudanças nas variáveis independentes (XK), no intervalo estudado (RODRIGUES; 
IEMMA, 2005). 

No planejamento de misturas os resultados são representados por um diagrama ternário de 
superfície de resposta (Figura 1), onde os vértices do triangulo de base correspondem às respostas 
medidas para os componentes puros, os pontos médios dos três lados do triangulo representam as 
respostas medidas para as misturas binárias  e os pontos no interior do triangulo correspondem as 
respostas medidas para as misturas ternárias (BRUNS; SCARMINIO; BARROS NETO, 2001).  
 

Figura 1. Diagrama ternário de superfície de resposta. 
 

 

 

Objetivos 
 
Oportunizar a realização de estágios pelos alunos das escolas públicas de ensino profissionalizante 
na área de alimentos. 
 
 
Metodologia 
 
O estágio está sendo realizado nos laboratórios do curso de engenharia de alimentos da UEPG 
supervisionado pelas professoras do DEA e auxiliado pelos acadêmicos voluntários do projeto. 
 
Atividades 
1- Procedimentos e normas de segurança no laboratório e equipamentos básicos de laboratórios; 
Os procedimentos e normas de segurança no laboratório e os equipamentos básicos de laboratórios 
foram listados d apresentados em uma apostila. 
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2- Revisão da literatura sobre os temas do estágio 
A revisão da literatura sobre os temas do estágio foi feita a partir de artigos e sites retirados da 
internet como www.scielo.org; www.sciencedirect.com;  
 
3- Validação de metodologias analíticas 
 

 Medição do pH em purê de banana com o potenciômetro digital; 

 Determinação da acidez do extrato dos frutos da palmeira juçara; 

 Determinação do teor de sólidos solúveis totais em refratômetro. 
 
4- Padrão de identidade e qualidade  
 
4.1 De gelados comestíveis 
De acordo com o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Gelados 
Comestíveis, Preparados, Pós para o Preparo e Bases para Gelados Comestíveis, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, pode-se descrever Gelados Comestíveis como: “produtos 
alimentícios obtidos a partir de uma emulsão de gorduras e proteínas, com ou sem adição de outros 
ingredientes ou substâncias que tenham sido submetidas ao congelamento, em condições tais que 
garantam a conservação do produto no estado congelado ou parcialmente congelado, durante a 
armazenagem, o transporte e a entrega ao consumo.”. 

O produto que será desenvolvido será classificado como Gelado de Frutas ou Sobert, com a 
descrição: “são produtos elaborados basicamente com polpas, sucos ou pedaços de frutas e 
açucares podendo ser adicionados de outros ingredientes alimentares”. 

 
4.2 De polpa de frutas 
 
Resolução RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005 aprova o "REGULAMENTO TÉCNICO PARA 
PRODUTOS DE VEGETAIS, PRODUTOS DE FRUTAS E COGUMELOS COMESTÍVEIS". 
 
 ALCANCE  
Fixar a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer aos Produtos de 
Vegetais, Produtos de Frutas e Cogumelos Comestíveis. 
 
DEFINIÇÃO: 
Produtos de frutas: são os produtos elaborados a partir de fruta(s), inteira(s) ou em parte(s) e ou 
semente(s), obtidos por secagem e ou desidratação e ou laminação e ou cocção e ou fermentação e 
ou concentração e ou congelamento e ou outros processos tecnológicos considerados seguros para a 
produção de alimentos. Podem ser apresentados com ou sem líquido de cobertura e adicionados de 
açúcar, sal, tempero, especiaria e ou outro ingrediente desde que não descaracterize o produto. 
Podem ser recobertos. 
 
 DESIGNAÇÃO:  
 Produtos de Vegetais e Produtos de Frutas: devem ser designados por denominações consagradas 
pelo uso, seguida de expressão(ões) relativa(s) ao(s) ingrediente(s) que caracteriza(m) o produto. A 
designação pode ser seguida de expressões relativas ao processo de obtenção e ou forma de 
apresentação e ou característica específica. 
 

 
5- Processamento do sorbet 
 
O gelado de frutas a ser desenvolvido tem como base o extrato aquoso de frutos da 

palmeira juçara e polpa de banana acidificada. 
 
Processamento  
As bananas foram lavadas em água corrente; higienizadas em água clorada (uma colher de 

sopa de água sanitária para cada litro de água, deixar as bananas submersas por dez minutos); 
descascadas e lavadas em água corrente novamente. Os frutos foram branqueados em água 
fervente por cinco minutos (volume da água para cobrir suficientemente a fruta); moídos e corrigiu-se 
o pH com solução a 10% de ácido cítrico até o pH 4,0. O produto foi mantido congelado até o 
momento do uso. 
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O extrato aquoso de frutos da palmeira juçara foi obtido por despolpamento com adição de 
água após o amolecimento da polpa em água aquecida a 40 

o
C por vinte minutos. 

 
5- Estudo de formulação base para gelados comestíveis de frutas 
 

  - Planejamento dos experimentos utilizando delineamento experimental para misturas 
ternárias  

O método estatístico empregado foi o de modelagem de mistura.  
Para a determinação dos coeficientes das equações foram utilizados 12 ensaios 

experimentais sendo que as proporções das misturas foram definidas empregando-se o planejamento 
de mistura ternária: 

 Ensaios 1, 2 e 3: misturas compostas apenas pelos componentes puros; ensaios 
necessários para a elaboração do modelo linear. 

 Ensaios 4, 5 e 6: misturas binárias, necessárias pra a elaboração do modelo 
quadrático. 

 Ensaios 7, 8 e 9: misturas ternárias, relativas ao ponto central, necessárias para a 
elaboração do modelo cúbico especial, sendo que os ensaios 8 e 9 representam a 
repetição do ensaio 7. 

 Ensaio 10, 11 e 12: ensaios de proporções aleatórias, utilizados para testar a 
qualidade dos modelos, através da comparação dos valores observados 
experimentalmente com os valores previstos pelos modelos. 

 
As variáveis de resposta utilizadas nos planejamentos de mistura serão: textura e tempo de 

derretimento. Inicialmente são testados modelos lineares para as propriedades analisadas e estes 
modelos serão ajustados para modelos mais complexos (quadrático e linear) conforme a necessidade 
de torná-los mais significativos. 

 
5- Avaliação das variáveis textura e tempo de derretimento do sorbet 
5.1 Textura em texturômetro TA.XT plus Texture Analyzer. 
 
5.2 Tempo de derretimento: é o acompanhamento do seu derretimento (também conhecido 

como meltdown test). Durante o derretimento do sorvete, dois eventos acontecem: o derretimento do 
gelo e o colapso da estrutura espumosa estabilizada. No entanto, mesmo após o derretimento do 
gelo, o sorvete não derrete completamente até que sua estrutura colapse. Este fenômeno é 
influenciado pelo tipo de emulsificante utilizado e indica a extensão de desestabilização parcial 
ocorrida durante a fabricação do sorvete. 
 
 
 
Resultados 

 
Foram feitas doze formulações, com os espessantes: pectina, carboximetilcelulose + goma 

xantana e gelatina, os quais foram misturados com a polpa, a água, o xarope de glicose, sacarose, 
ácido cítrico e purê de banana. Esses ensaios foram os estabelecidos pelo delineamento 
experimental das misturas ternárias. Os ingredientes foram misturados em liquidificador doméstico, a 
mistura foi embalada e congelada. Foi feita a adição dos emulsificantes e as amostras foram 
homogeneizadas em batedeira doméstica. As variáveis de resposta que serão utilizadas nos 
planejamentos de mistura das amostras serão: textura e tempo de derretimento.  

 
 

Conclusões 
 
O estágio está sendo desenvolvido de acordo com a proposta e as atividades desenvolvidas 

contribuem para o processo de aprendizado, oportunizam o “saber fazer” e o convívio no ambiente 
acadêmico.  
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