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Laboratório de Análise de Alimentos 

O Laboratório de Análise de Alimentos apresenta uma área aproximada de 140 m2 
e dispõe de um ambiente de pesquisa multidisciplinar, atendendo a diversos projetos 
de pesquisas e programas de Pós-graduação, como o da Engenharia Química UFC e do 
Doutorado em Biotecnologia da Rede Nordeste de Biotecnologia. 

a. a) Ações de pesquisa na área de frutos e derivados (sucos, polpas, 

doces, geléias e outros), água de coco, queijos, castanhas, nozes e 

outros. 

 
 

a. b) Desenvolvimento de novos produtos. 

 
 

a. c) Avaliação da estabilidade de produtos processados. 

 
 

a. d) Avaliação da qualidade de alimentos e bebidas por meio de análises físicas, 

químicas e físico-químicas. 

É composto de dois (2) ambientes devidamente separados: 

a) Laboratório de análises físico-químicas, equipado para realizar as seguintes 
atividades: 

a. i) Caracterização física, química e físico-química de alimentos in natura e 

produtos processados (umidade, proteínas, lipídeos, sólidos solúveis, 

acidez total, fibras, cinzas, minerais, vitamina C, taninos, cor e perfil de 

textura); 
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a. ii) Controle analítico de fases do processamento de alimentos e do 

produto final; 

 
 

a. iii) Controle de qualidade durante fabricação e estocagem de alimentos; 

 
 

a. iv) Avaliação de mudanças nas características físicas, químicas e físico-químicas 

de um produto modificado em função de fatores como: substituição de 

ingredientes ou equipamentos, mudança de fornecedores, mudanças no 

processamento, redução de custos, etc. 

Este laboratório possui os seguintes equipamentos: 

1. 01 - Aparelho para determinação de atividade de água 
2. 02 - Balanças analíticas 
3. 03 - Banho e processador ultrasônico 
4. 04 - Bombas de vácuo 
5. 05 - Centrífugas 
6. 06 - Chapas de aquecimento 
7. 07 - Colorímetro Minolta 
8. 08 - Espectrofotômetro 
9. 09 - Destilador de nitrogênio 
10. 10 - Destiladores Soxlet 
11. 11 - Dispersor de solo 
12. 12 - Estufas (circulação e a vácuo) 
13. 13 - Evaporador rotativo 
14. 14 - Freezers 
15. 15 - Geladeiras 
16. 16 - Liofilizador 
17. 17 - Micro-moinho 
18. 18 - Mufla 
19. 19 - Potenciômetro 
20. 20 - Seladora a vácuo 
21. 21 - Sistema purificador de água 
22. 22 - Refratômetro 
23. 23 - Rotaevaporador 
24. 24 - Texturômetro TA-XT2 
25. 25 - Turrax 
26. 26 - Termomix para eppendorf (shaker) 

b. Sala de cromatografia, equipada para realizar as seguintes análises: 

a. i) Análises por Cromatografia Gasosa (compostos voláteis, óleos 

essenciais, ceras, ácidos graxos, fitosteróis, ácidos fenólicos); 



 
 

a. ii) Análises por Cromatografia Líquida (ácidos orgânicos, açúcares, antocianinas, 

flavonóides, furfural, glicerol); 

Esta sala possui os seguintes equipamentos: 

1. 01 Cromatógrafo gasoso com injeção automática e detector FID 
2. 02 Cromatógrafo gasoso com detector de massas (CG-MS) 
3. 03 Cromátografo líquido (HPLC) 
4. 04 Cromátografo líquido com detector de massas (HPLC-MS) 

 

Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos 

O Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos apresenta uma área aproximada 
de 64 m2, sendo composto de quatro ambientes distintos: 

a. a) sala de preparo de amostras, com 34 m2, provida de pia, fogão, 

geladeiras, freezers, forno micro-ondas, eletro-domésticos como 

miniprocessador e grill, além de ampla bancada para preparar e servir 

as bandejas com as amostras para análise. 

 
 

a. b) seis (6) cabines individuais, num total de 11 m2, providas de 

terminais de computadores para registro das respostas dos provadores 

em software (FIZZ); jogos de iluminação (branca/vermelha), janela para 

passagem das amostras, sinal luminoso para intercomunicação do 

provador com o analista. 

 
 

a. c) sala de treinamento de provadores, com 19 m2, provida de mesa 

redonda, quadro branco, retroprojetor, computador desktop (servidor 

da rede das cabines). 

 
 

a. d) sala de olfatometria, com 16 m2, onde é feito o isolamento dos compostos 

voláteis dos alimentos e bebidas e a determinação da importância odorífera de 

cada composto. 



Esta sala possui os seguintes equipamentos: 

1. 01 - Sistema de isolamento de voláteis do headspace por SPME 
2. 02 - Cromatógrafo gasoso com detector FID 
3. 03 - Detector olfatório (marca Gerstel) acoplado ao cromatógrafo 
4. 04 - Computador equipado com software para coleta de dados Tempo-

Intensidade 

 


