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RESUMO 

Para a obtenção do grau como Tecnólogo em Alimentos pelo Instituto Federal de Santa 

Catarina é necessário a realização do estágio obrigatório de 320 (trezentos e vinte) horas, 

sendo este realizado na Cooperativa Agrícola de São Joaquim (SANJO), no munícipio de São 

Joaquim-SC. O objetivo deste estágio foi realizar e acompanhar as atividades de pós-colheita 

da maçã, com foco nas etapas relacionadas ao beneficiamento da fruta in natura (desde a 

recepção no packing house até a comercialização), no setor de Produção da Cooperativa 

Agrícola de São Joaquim. Atualmente, a cooperativa é reconhecida, principalmente, pela 

classificação das maçãs da região e pela produção de suco integral de maçã, além de outros 

produtos. Durante o estágio, foram desenvolvidas atividades nos setores da Produção e da 

Agroindústria, sendo a maior parte das atividades realizadas no setor da Produção, que foi 

divido em três etapas: laboratório/balança, pré-classificação e produção. Nesse setor foi 

possível acompanhar todas as etapas do processamento da maçã, como: recepção dos frutos, 

controle de qualidade, pré-classificação e classificação/embalagem. No setor da 

Agroindústria, as atividades concentraram-se no laboratório, com a realização de análises de 

acompanhamento da produção de vinhos. O estágio proporcionou a oportunidade de 

acompanhar e colaborar com atividades da cadeia produtiva numa empresa de processamento 

de frutas, agregando conhecimento e experiência para a formação profissional do aluno. 

Palavras-chave: Maçã; Produção; Classificação; Controle de Qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Linhas e marcas de maçã da Sanjo. ........................................................................ 11 

Figura 2 - Fluxograma do processamento da maçã no setor de Produção da Sanjo. .............. 12 

Figura 3 - Etiqueta no bin na recepção dos frutos e detalhamento das informações. .............. 13 

Figura 4 - Mesa com maçãs classificadas pela empresa. ......................................................... 14 

Figura 5 - Amostra de maçã com pingo de mel. ...................................................................... 15 

Figura 6 - Tabela de referência da empresa na determinação do índice de iodo. .................... 16 

Figura 7 - Penetrômetro de bancada utilizado pela empresa para a determinação da firmeza 

da polpa. .................................................................................................................................... 17 

Figura 8 – Refratômetro analógico portátil utilizado pela empresa para a determinação dos 

SST. ........................................................................................................................................... 18 

Figura 9 - Máquina pré-classificadora (Global Scan G7 da Maf Roda Agrobotic) de maçãs da 

Sanjo ......................................................................................................................................... 19 

Figura 10 - Calhas com maçãs pré-classificadas. .................................................................... 20 

Figura 11 - Painel de controle da máquina pré-classificadora (Global Scan G7 da Maf Roda 

Agrobotic) de maçãs utilizada na empresa. .............................................................................. 20 

Figura 12 - Vinhos Núbio Cabernet Sauvignon e Nobrese Cabernet Sauvignon Demi-Sec da 

Sanjo. ........................................................................................................................................ 23 

Figura 13 - Densímetro digital utilizado na empresa. ............................................................. 24 

Figura 14 - Turbidímetro utilizado na empresa. ...................................................................... 26 

 

 

  



 
LISTA DE TABELAS 

 
 

Tabela 1 - Cronograma de atividades realizadas durante o estágio ........................................... 9 

Tabela 2 - Linhas de maçã disponibilizadas pela Sanjo ........................................................... 10 

Tabela 3 - Resumo das atividades realizadas na pré-classificação durante o estágio .............. 21 

Tabela 4 - Resumo das atividades realizadas na produção/embalagem durante o estágio ...... 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 8 

1.1 Objetivo geral ......................................................................................................... 8 
1.2 Objetivos específicos .............................................................................................. 8 
1.3 Cronograma ............................................................................................................ 9 

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE .............................................. 9 

2.1 Caracterização dos setores .................................................................................... 10 
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ................................................................................. 11 

3.1 Atividades realizadas no Setor de Produção (Packing house) ............................. 11 
3.1.1 Recepção dos frutos .............................................................................................. 12 
3.1.2 Análises laboratoriais ........................................................................................... 13 

3.1.2.1 Classificação da amostragem ................................................................................ 14 
3.1.2.2     Determinação do pingo de mel ............................................................................. 14 
3.1.2.3 Determinação da acidez ........................................................................................ 15 

3.1.2.4   Índice de iodo amido (IA)  .................................................................................... 16 
3.1.2.5 Firmeza da polpa .................................................................................................. 17 
3.1.2.6    Sólidos solúveis totais (SST)  ............................................................................... 18 
3.1.3       Pré-classificação  ................................................................................................... 18 
3.1.4       Produção/Embalagem  ........................................................................................... 21 
3.2 Atividades realizadas no setor da Agroindústria .................................................. 22 

3.2.1 Acidez total titulável ............................................................................................. 23 
3.2.2 Acidez volátil ........................................................................................................ 24 
3.2.3 Densidade ............................................................................................................. 24 

3.2.4 Teor alcoólico ....................................................................................................... 25 
3.2.5 pH ......................................................................................................................... 25 
3.2.6 Turbidez ................................................................................................................ 25 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 27 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 28 



8 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
Para obtenção do título de tecnólogo de alimentos pelo Instituto Federal de Santa 

Catarina (IFSC) é necessária a aprovação nas unidades curriculares da matriz curricular do 

curso, bem como a realização do estágio obrigatório. Na 6ª fase do curso, os alunos têm a 

oportunidade de vivenciar, na prática, muitos dos conhecimentos adquiridos durante as aulas 

teóricas e práticas. Essa oportunidade ocorre a partir de experiências na rotina de trabalho em 

uma indústria de alimentos, o que contribui para a formação profissional do discente.  

O presente relatório descreve as atividades ocorridas durante a realização do estágio 

obrigatório na Sanjo, Cooperativa Agrícola de São Joaquim, principalmente no setor da 

Produção, no período de 18 de março a 18 de junho de 2021, totalizando 320 horas. 

A cadeia produtiva da maçã na cooperativa envolve um rigoroso sistema de controle 

de qualidade dos frutos e o acompanhamento técnico nas etapas de produção. É válido 

ressaltar a importância do controle de qualidade dos frutos para que possa atender às 

demandas do mercado e satisfazer o consumidor com produtos de alta qualidade.  

   

1.1 Objetivo geral 

Realizar e acompanhar as atividades de pós-colheita da maçã, com foco nas etapas 

relacionadas ao beneficiamento da fruta in natura (desde a recepção no packing house até a 

comercialização), no setor de Produção da Cooperativa Agrícola de São Joaquim. 

 

1.2 Objetivos específicos 

• Auxiliar na recepção e na classificação de frutos; 

• Auxiliar na análise fisiológica de frutos; 

• Auxiliar na logística de processamento; 

• Auxiliar no controle de qualidade de fruta. 
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1.3 Cronograma 

Tabela 1 - Cronograma de atividades realizadas durante o estágio. 

Atividades realizadas Março/21 Abril/21 Maio/21 Junho/21 

Auxiliar na classificação de frutos X X   
Auxiliar na recepção de frutos X X   
Auxiliar na análise fisiológica de frutos  X X X 
Auxiliar no controle de qualidade de fruta   X X 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE 

A Cooperativa Agrícola de São Joaquim (SANJO) foi fundada em 1993 e foi criada 

originalmente por 34 fruticultores, em sua maioria imigrantes e descendente de japoneses 

vindos da Cooperativa Paulista de Cotia (SANJO, 2021). 

A sua sede localiza-se próxima ao centro da cidade de São Joaquim, na Serra 

Catarinense, em uma área total de 182.305 m²; sendo que destas 5.503,45 m² são destinados 

ao processamento, 20.779,14 m² para a área de estocagem e matéria-prima e 2.498,68 m² para 

área de embalados (SANJO, 2021). 

A empresa possui atualmente, aproximadamente, 300 colaboradores e 120 cooperados 

e 40 terceiros. Os cooperados participam ativamente das decisões da cooperativa e possuem 

parte do patrimônio. Já os terceiros são admitidos através de um contrato anual, no qual 

garantem a venda de toda sua produção para cooperativa. Na safra de 2021, a Sanjo trabalhou 

com cerca de 53 mil toneladas de maçã, entre as cultivares Fuji e Gala, em uma área de 

aproximadamente 1.100 hectares plantados. A cooperativa possui capacidade para armazenar 

38 mil toneladas de maçãs.  

Estes dados fazem com que a Sanjo seja uma das maiores empresas do ramo e uma 

referência nacional em qualidade de maçã. A cooperativa possui, também, em menor 

quantidade, produção de outras frutas de clima temperado, como mirtilo, goiaba serrana e 

physalis. No portfólio da empresa, além da maçã, destacam-se produtos como sucos, 

espumantes e vinhos. 
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A Sanjo ganhou confiança no mercado por ser a empresa pioneira na implantação do 

sistema de Produção Integrada de Maçãs (PIM), prezando pela saúde de produtores e 

trabalhadores rurais, assim como respeitando os recursos naturais e o meio ambiente.  

 

2.1 Caracterização dos setores 

A SANJO é composta por dois setores principais: Produção (packing house) e 

Agroindústria, descritos a seguir. 

• Setor da Produção: está relacionado ao beneficiamento da maçã in natura. O setor é 

responsável pela recepção, identificação, armazenagem, classificação, embalagem e 

expedição, além do controle de qualidade dos frutos que está inserido na cadeia 

produtiva. 

• Setor da Agroindústria: é responsável pela produção de bebidas, em especial suco de 

maçã integral, principal produto do setor, seguido dos vinhos, espumantes, 

fermentados e destilados de maçã. Neste setor, também, encontra-se um laboratório 

onde são realizadas análises de controle de qualidade (físico-químicas e 

microbiológicas) dos produtos. 
 

Atualmente, a empresa disponibiliza no mercado cinco linhas de maçã, de frutos 

embalados, conforme apresentado na Tabela 2 e Figura 1.  
 

Tabela 2 - Linhas de maçã disponibilizadas pela Sanjo. 

Linha Categoria Calibres 
Sanjo Extra 60 até 210 
Dádiva Categoria 1 60 até 210 
Pomerana Categoria 2  60 até 210 
Hoshi Categoria 3 e Categoria 3.2 60 até 210 
Disney Extra e Cat 1 150 até 198 

Fonte: SANJO (2021) 
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Figura 1 - Linhas e marcas de maçã da Sanjo. 

 
Fonte: FOODBEVG (2021). 

 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

As atividades do estágio foram realizadas nos dois principais setores da cooperativa: 

Produção e Agroindústria, sendo que a maioria das atividades desenvolvidas pelo estagiário 

foi na Produção, envolvendo o beneficiamento de maçãs.  Já na Agroindústria, as atividades 

foram concentradas no laboratório a partir da realização de análises físico-químicas para 

monitoramento durante a produção de vinhos.  

 

3.1 Atividades realizadas no Setor de Produção (Packing house) 

Para uma melhor visualização das atividades realizadas neste setor, o fluxograma 

(Figura 2) apresenta as etapas envolvidas no processamento. 

 

 
 

 



12 
 

Figura 2 - Fluxograma do processamento da maçã no setor de Produção da Sanjo. 

 
Fonte: DE BEM (2012). 

 
3.1.1 Recepção dos frutos  

As frutas encaminhadas a packing house, podem ser armazenadas, classificadas e 

embaladas para serem enviadas ao mercado consumidor, ou ainda sofrer uma pré-

classificação, retornando para os bins, quando serão armazenadas em câmara fria 

convencional ou atmosfera controlada. O direcionamento da fruta ao mercado vai depender 

das informações contidas nas etiquetas dos bins (Figura 3) e dos resultados da amostragem 

realizada nos caminhões que chegarem ao setor (GIRARDI; MAIA; ROMBALDI, 2004). 

De modo geral, a colheita de maçã ocorre de janeiro até final de abril. Nesse período, 

dito como período de safra, são recebidos grandes volumes de frutos. Na safra de 2020/2021 a 
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empresa deu entrada em 14.788 toneladas de maçã Gala e clones, e 31.478 toneladas de maçã 

Fuji e clones, superando as estimativas previstas antes da colheita. 

A recepção é realizada na área de balança/laboratório, local composto por uma balança 

de caminhões para pesagem dos lotes, e por um laboratório onde são realizadas análises de 

recepção dos frutos. Em seguida, os frutos seguem para as câmaras frias, que são separadas 

em: 

• longas: para frutos com bom potencial de armazenagem, sendo frutos oriundas de 

pomares equilibrados, que devem ser armazenados por mais tempo. 

• médias: para frutos com potencial de armazenagem intermediário, podem ser 

processados a médio prazo.  

• curtas: para frutos com baixa capacidade de armazenagem, sendo oriundos de 

pomares novos, onde possui um vigor alto, sendo frutos com formação desequilibrada, 

pois ocorre a adubação pesada, para a formação da planta, devem ser processados e 

comercializados com prioridade.   

 

Figura 3 - Etiqueta no bin na recepção dos frutos e detalhamento das informações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O autor (2021). 
 

 

3.1.2 Análises laboratoriais  

Após a recepção e a identificação, os frutos são submetidos à classificação e às 

análises fisiológicas e físico-químicas, considerando uma amostragem retirada. Essas análises 

M056: produtor / 01: propriedade 
Fuji Mishima: variedade 
Data: da entrada na recepção (pós-
colheita) 
Lote: n °de entrada 
 
Cam: câmara fria de estocagem 
Num Bin: quantidade de bins que já 
deram entrada na safra 
 
Código de Barra: gerado na entrada 
do bin para ser direcionado para 
câmara fria 
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são muito importantes para conhecer a qualidade do fruto e para definir o destino do seu 

processamento na empresa. 

As análises realizadas estão descritas a seguir: 

3.1.2.1 Classificação da amostragem 

A classificação é uma etapa importante, pois ela é a principal responsável por 

determinar a qualidade do lote. A Instrução Normativa n° 5, de 09 de fevereiro de 2006, do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 2006) apresenta os 

parâmetros que devem ser considerados neste processo para as categorias extra, categoria 1 

(CAT 1), categoria 2 (CAT 2) e categoria 3 (CAT 3). Além das categorias que são 

regulamentadas pelo MAPA, a Sanjo utiliza uma denominação interna de categoria designada 

“GII” ou CAT. 3.2, sendo esta uma categoria intermediária entre a CAT 3 e a indústria (fora de 

categoria), a qual pode ser comercializada em caixas abertas ou caixas de papelão a granel. 

Para cada lote que chega à empresa, são coletados 50 frutos para classificação. Estes 

são dispostos em uma bancada, de acordo com sua categoria (Figura 4).  

 

Figura 4 - Mesa com maçãs classificadas pela empresa. 

 
Fonte: O autor (2021). 

 

 

3.1.2.2 Determinação do pingo de mel 

A análise de pingo de mel é realizada no mesmo momento da classificação. Todos os 

frutos, após classificados, são cortados em 4 fatias para análise do seu interior e verificação da 
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ocorrência de pingo de mel (Figura 5). Durante a verificação, o índice pode variar de 0,5 a 5,0 

conforme tabela de referência, com imagens, definida pela empresa. É considerado um dano 

interno que se apresenta na colheita, podendo desaparecer posteriormente durante o 

armazenamento, em caso de dano leve. Em casos severos, durante o armazenamento, 

transforma-se em degenerescência interna (CANTILLANO; GIRARD, 2004). Esta alteração 

afeta principalmente maçãs da cultivar Fuji.  

 

Figura 5 - Amostra de maçã com pingo de mel. 
 

 
Fonte: O autor (2021). 

 

3.1.2.3 Determinação da acidez 

Durante o crescimento da maçã ocorre o acúmulo de ácidos, sendo o ácido málico o 

majoritário. Com o processo de maturação e durante o armazenamento, esse teor tende a 

reduzir. A acidez é um importante parâmetro para determinar a qualidade interna do fruto 

durante o armazenamento, especialmente em frutos mantidos por longo período armazenados, 

pois podem ficar muito doces e/ou sem gosto (GIRARDI; BENDER; SANHUEZA, 2002). 

Esta análise na Sanjo é realizada por dois colaboradores, que foram acompanhados 

pelo estagiário, a partir da determinação da acidez titulável por volumetria potenciométrica. 

Primeiramente, era preparado um suco com cinco frutos de maçã coletados do lote; em 

seguida, era retirada uma alíquota de 10 mL para diluição em 100 mL de água destilada, 

sendo titulada com solução de hidróxido de sódio 0,1 N até chegar em pH de neutralidade. 

Por fim, eram anotados os volumes gastos e lançados no sistema da empresa para cálculo da 

acidez e posterior verificação da conformidade, pelo setor de armazenamento (controle de 

qualidade), a partir de valores de referência. 
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3.1.2.4 Índice de iodo amido (IA) 

Os açúcares sintetizados nas folhas através da fotossíntese são armazenados nos frutos 

em forma de amido. Durante a maturação, o amido armazenado nos frutos, para servir de 

fonte de nutrientes para germinação natural das sementes, é hidrolisado e transformado em 

açúcares solúveis. Conforme o fruto vai amadurecendo, o amido vai sendo degradado e a 

concentração de açúcares simples aumenta. Assim, o desaparecimento progressivo do amido 

da polpa permite acompanhar a evolução da maturação em testes de reação com iodo 

(GIRARDI; NACHTIGALL; PARUSSOLO, 2004). 

Para esta análise, o fruto de maçã era cortado ao meio e imerso por cerca de um 

minuto numa solução contendo iodo metálico (12 g/L) e iodeto de potássio (24 g/L). Na 

superfície imersa formavam-se manchas azuis escuras, o que indicava a reação do iodo com o 

amido. As partes do fruto que não formavam manchas azuis escuras indicavam que o amido já 

foi degradado. 

Para leitura do teste é utilizada uma tabela de referência de índice de amido, variando 

de 0,5 a 5,0 (Figura 6), na qual o índice aumenta à medida que aumenta o teor de amido na 

polpa. O estádio 0,5, portanto, corresponde a frutos muito maduros, enquanto o estádio 5,0 

corresponde a frutos imaturos.  

 

Figura 6 - Tabela de referência da empresa na determinação do índice de iodo. 

 
Fonte: O autor (2021). 
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3.1.2.5 Firmeza da polpa 

A firmeza da polpa é representada pelas substâncias pécticas que compõem as paredes 

celulares. À medida que a fruta amadurece, essas substâncias tornam-se solúveis e ocorre o 

amolecimento da polpa. A determinação da firmeza da polpa é realizada com um instrumento 

denominado penetrômetro (Figura 07), cuja leitura indica o grau de resistência da polpa. Estes 

aparelhos expressam os resultados em libras, kg ou Newton. É recomendada a realização de 

duas ou mais leituras nas frutas, em regiões opostas, devido ao fato de que a maturação não é 

uniforme em todos os pontos da fruta (KLUGE et al., 2002). 

O ponto adequado de colheita de maçãs Gala ocorre quando a firmeza da polpa está 

entre 17 e 19 libras (lbs), e para maçãs Fuji ocorre quando está entre 16 e 18 libras 

(FERNANDES, 2011). 

 

Figura 7 - Penetrômetro de bancada utilizado pela empresa para a determinação da firmeza 
da polpa. 

 
Fonte: O autor (2021). 
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3.1.2.6 Sólidos solúveis totais (SST) 

À medida que a maturação avança, ocorre aumento nos teores de açúcares simples 

devido a transformação do amido em açúcares simples (glicose e frutose). A grande parte dos 

sólidos solúveis em um fruto é de açúcares. O teor desses açúcares na maçã é um importante 

fator de qualidade sensorial e um dos principais fatores observado pelos consumidores. 

Durante o processo de maturação, o teor de SST encontrado é influenciado por muitos fatores, 

como diferentes exposições do fruto na planta, irrigação, porta-enxerto, fertilização e 

condições climáticas (GIRARDI; NACHTIGALL; PARUSSOLO, 2004). 

A análise era realizada com o auxílio de um refratômetro (Figura 8), colocando uma 

gota de suco da fruta no prisma do refratômetro para realização da leitura em °Brix. No 

momento da colheita o teor de SST deve ser de no mínimo 9 °Brix para as cultivares Gala e 

Fuji.  

 

Figura 8 - Refratômetro analógico portátil utilizado pela empresa para a determinação dos 
SST. 

 
Fonte: O autor (2021). 

 

3.1.3 Pré-classificação 

A pré-classificação é uma etapa muito importante do setor de Produção, pois é nela 

que o cooperado ou o terceiro tem a resposta sobre a porcentagem de cada categoria na carga, 

uma vez que o pagamento é realizado de acordo com esse percentual. As maçãs são pré-

classificadas por cor, calibre e qualidade (defeitos), resultando nas categorias: extra, categoria 

1 (CAT1), categoria 2 (CAT2), categoria 3 (CAT3), GII e indústria (fora de categoria). 

As maçãs pertencentes as categorias GII e indústria são classificadas manualmente por 

colaboradores antes de passar pela máquina pré-classificadora (Global Scan G7 da marca 
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francesa Maf Roda Agrobotic) (Figura 9). Seu funcionamento se dá através de um conjunto de 

equipamentos formados por: câmara de leitura (sensores ópticos), esteira com “taças” 

responsáveis por deslocar os frutos, calhas de maçãs classificadas (Figura 10), robôs 

responsáveis por manusear os bins e o computador acoplado que comanda todos os programas 

da máquina (Figura 11).   

A pré-classificação, além de ser responsável pelos dados utilizados para o pagamento 

dos produtores, facilita o trabalho na classificação propriamente. Depois das maçãs serem pré-

classificadas na máquina, elas seguem diretamente para o processamento ou para câmaras 

frias próximas a entrada do processamento. Toda a água utilizada nos tanques e calhas da pré-

classificação apresenta monitoramento de cloro para evitar contaminantes. 

 
 

Figura 9 - Máquina pré-classificadora (Global Scan G7 da Maf Roda Agrobotic) de  
maçãs da Sanjo. 

 
Fonte: O autor (2021). 
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Figura 10 - Calhas com maçãs pré-classificadas. 

 
Fonte: O autor (2021). 

 
 
 
 
 
Figura 11 - Painel de controle da máquina pré-classificadora (Global Scan G7 da Maf Roda 

Agrobotic) de maçãs utilizada na empresa. 

 
Fonte: O autor (2021). 
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A Tabela 3 apresenta um resumo das atividades realizadas durante a etapa de pré-

classificação de maçãs no packing house da Sanjo. 

 

Tabela 3 - Resumo das atividades realizadas na pré-classificação durante o estágio. 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO 

Coleta de frutos das calhas pré-
classificadas para análise e 

acompanhamento. 

§ Para cada lote processado eram coletados 30 
frutos de cada calibre e categoria para 
realização de análise fisiológica e para 
acompanhar o funcionamento da máquina 
pré-classificadora. 

§ Caso ocorresse índice de irregularidades 
acima de 10%, o supervisor da área era 
comunicado para realização de ajustes. 

Coleta de frutos de categorias GII e 
indústria para análise e 

acompanhamento. 

§ Para os frutos de categoria GII e indústria, 
que são pré-classificados manualmente, 
eram realizadas coletas aleatórias de 50 
frutos para controle de qualidade. 

§ Caso o índice de irregularidades fosse 
maior que o esperado (10% - 15%), o 
supervisor da área era comunicado para 
tomar as devidas providências. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
 
 

3.1.4 Produção/Embalagem 

A etapa de embalagem na empresa está diretamente ligada ao setor de vendas e ao 

controle de estoque. De acordo com a necessidade do mercado é feita a programação de que 

categoria e calibre de maçã será processada semanalmente, sendo que a classificação das 

maçãs deve seguir as normas estabelecidas pela Instrução Normativa n° 5, de 09 de fevereiro 

de 2006 do MAPA (BRASIL, 2006), como afirmado anteriormente. 

No processamento, os bins pré-classificados de cada lote entram em um tanque com 

água e cloro, passam em esteiras com escovas e depois, em uma primeira mesa, é que são 

retiradas as maçãs fora de categoria por quatro colaboradores. As maçãs continuam na linha e 

chegam numa esteira maior composta por 16 colaboradores (oito de cada lado da esteira).  

Há uma etiqueta com a informação do lote da pré-classificação, com a categoria e o 

calibre das frutas que estão passando nas esteiras. Toda maçã que estiver passando nas esteiras 
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e não corresponder à categoria definida do lote é retirada pelos colaboradores e direcionada 

para caixas de categoria inferior.  

As maçãs reclassificadas seguem na esteira e são dispostas em bandejas, seladas 

automaticamente e posicionadas nas caixas por uma operadora no final da esteira. As caixas 

seguem em esteiras onde são identificadas através de impressão direta das informações do 

lote.  

O controle de qualidade é responsável pela qualidade das maçãs embaladas, 

garantindo que os padrões de classificação do MAPA sejam atendidos. Desta forma, são 

realizadas análises dos frutos já embalados, observando os defeitos nos frutos, a porcentagem 

de cada categoria dentro da caixa e o peso. Conforme resultado do controle de qualidade, o 

lote pode ser liberado para expedição ou, caso não esteja dentro do padrão esperado, será 

reprovado e encaminhado para revisão. 

A Tabela 4 apresenta um resumo das atividades realizadas durante a etapa de produção 

e embalagens de maçãs no packing house da Sanjo. 
 

Tabela 4 - Resumo das atividades realizadas na produção/embalagem durante o estágio. 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

Coleta de frutos já embalados para 
análises. 

§ Durante o processamento são retiradas 
bandejas de maçã já prontas e analisadas, 
quanto sua categoria e seus defeitos. 

§ Caso se identifique irregularidades acima 
de 10% o lote é separado para revisão. 

§ Enquanto a máquina estiver funcionando, 
as coletas devem acontecer, sendo que 
para cada máquina existe uma 
colaboradora responsável pela qualidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
 

 

3.2 Atividades realizadas no setor da Agroindústria  

No setor da Agroindústria, as atividades foram desenvolvidas no laboratório, onde são 

realizadas todas as análises de controle de qualidade dos produtos produzidos na empresa, 

incluindo as análises microbiológicas. Durante o estágio, foi realizado o acompanhamento das 

análises físico-químicas dos vinhos Núbio Cabernet Sauvignon (engarrafado) e Nobrese 
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Cabernet Sauvignon Demi-Sec (durante o engarrafamento) (Figura 12), sendo elas descritas a 

seguir. 

 

Figura 12 - Vinhos Núbio Cabernet Sauvignon e Nobrese Cabernet Sauvignon Demi-Sec da 
Sanjo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SANJO (2021). 

 

3.2.1 Acidez total titulável 

A acidez total tilulável é uma determinação que se baseia na reação de neutralização 

dos ácidos com solução padronizada de álcali, até o ponto de equivalência, com o uso de um 

indicador ou potenciômetro até pH = 8,2 (BRASIL, 2005). 

Para   a   determinação   da   acidez   total   titulável, utilizou-se   um   indicador 

(fenolftaleína 1%), sendo adicionados em um erlenmeyer 100 mL de água destilada, 5 mL da 

amostra do vinho e três gotas de fenolftaleína, para posterior titulação com hidróxido de sódio 

0,1N até o ponto de viragem. 
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3.2.2 Acidez volátil  

A acidez volátil é determinada através da titulação do destilado obtido em processo de 

destilação por arraste a vapor. Para esta análise, 10 mL de amostra foram colocados em um 

destilador de arraste a vapor e recolheu-se 100 mL do destilado em um erlenmeyer. Em 

seguida, titulou-se este destilado com uma solução de hidróxido de sódio 0,1N, utilizando 3 

gotas do indicador fenolftaleína.  
 

3.2.3 Densidade 

Densidade relativa é a relação expressa em quatro casas decimais da massa 

volumétrica (g mL-1) do vinho a 20 °C com a massa volumétrica da água na mesma 

temperatura (RIZZON, 2010). Na Sanjo é utilizado um densímetro digital (Figura 13), que 

possui diversas funções, sendo necessário apenas 1 mL de amostra. 

 

Figura 13 - Densímetro digital utilizado na empresa. 

 
Fonte: O autor (2021). 
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3.2.4 Teor alcoólico 

Alcoometria é a determinação do grau alcoólico de misturas alcoólicas, expresso pelo 

número de volume de etanol, a temperatura de 20 ºC, contido em 100 volumes desta mistura a 

mesma temperatura (SOUZA et al., 2014).  

Para a determinação do teor alcoólico, utilizou-se um destilador com 250 mL de 

amostra, 10 mL de óxido de cálcio (12%) e 3 gotas de silicone antiespuma. Em seguida 

procedeu-se com a destilação até atingir um volume de 125 mL de destilado. O teor alcoólico 

foi determinado através da leitura pelo densímetro digital (Figura 13). 
 

3.2.5 pH 

O pH (potencial hidrogeniônico) é usado universalmente para expressar o grau de 

acidez ou basicidade de uma solução, é o modo de expressar a concentração de íons de 

hidrogênio nessa solução. Para realização desta análise foi utilizado um pHmetro digital, 

calibrado todo dia antes de iniciar as atividades. Para medição do pH, colocava-se 

aproximadamente 50 mL da amostra em um béquer e mergulhava o eletrodo na solução 

aguardando o tempo de estabilização, sendo em seguida realizada a leitura do pH no visor do 

equipamento. 

 

3.2.6 Turbidez 

A medida da dificuldade de um feixe de luz atravessar certa quantidade de água é 

chamada de turbidez (CORREIA et al., 2008). No laboratório da empresa, a turbidez é 

determinada com auxílio de um turbidímetro (Figura 14). Essa análise é realizada diariamente em 

sucos, vinhos e mostos para acompanhamento da qualidade dos produtos. 
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Figura 14 - Turbidímetro utilizado na empresa. 
 

Fonte: O autor (2021). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor (2021). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estágio é uma etapa importante para a formação profissional do estudante, pois 

reforça a correlação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, a partir da experiência 

prática em uma indústria de alimentos, envolvendo os desafios e a resolução de problemas 

decorrentes da rotina do processamento de alimentos. 

Muitas das atividades realizadas durante o estágio estavam diretamente ligadas aos 

conhecimentos abordados em unidades curriculares do Curso Superior de Tecnologia em 

Alimentos, como, por exemplo, as unidades curriculares de Análise de Alimentos, Tecnologia 

de Frutas e Hortaliças, Operações Unitárias, dentre outras. 

O estágio na Cooperativa Agrícola de São Joaquim foi bastante proveitoso, uma vez 

que permitiu ao discente conhecer e participar de várias etapas envolvidas no beneficiamento 

da maçã, desde a recepção da matéria-prima até a obtenção do produto final, com foco na 

produção e no controle de qualidade. 
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