
Controle de Contaminação 160 agosto 2012 29

se
gu

ra
nç

a 
do

s 
al

im
en

to
s

Sorvetes:  
cuidados GMP 
desde a origem

O sorvete é um dos alimentos mais 
perfeitos. Altamente nutritivo, apresen-
ta-se em diferentes formas, tamanhos e 
sabores, e é aceito como alimento pela 
maioria dos consumidores.

O sorvete surgiu durante o reinado 
do imperador romano Nero, aproxima-
damente no ano 62. Nero não somente 
descobriu como também comeu um 
gelado composto de neve, néctar, polpa 
de frutas e mel. Como isto aconteceu 
na época em que a geladeira ainda 
não existia, o imperador tinha ótimos 
corredores para trazerem dos Montes 
Apeninos neve, a fim de preparar esses 
alimentos.

O conhecimento dos gelados 
difundiu-se pela Europa e somente 
foi trazido para os Estados Unidos 
por Alexandrer Hamilton em torno 
de 1700, apesar de ser conhecido na 
Europa no século XV.

O primeiro impresso sobre sorvete 
apareceu na “Experiente dona de casa” 
em 1769, mais de 230 anos atrás.

Documentos mostram propagan-
da de sorvete em distribuidores dos 
Estados Unidos em 1777, porém o 
sorvete somente entrou em produ-
ção industrial em 1851, quando Jacob 
Fussell, um laticinista de Baltimore, 
montou a primeira industria sorveteira 

nos EUA.
Um documento escrito por um 

convidado do Governo de Maryland, 
em 1700, dizia que havia sido servido 
sorvete, como sobremesa, na casa do 
Governador.

Em 1789, Alexandrer Hamilton 
serviu como sobremesa sorvete para o 
presidente George Washington. 

As primeiras patentes em equi-
pamento caseiro para produção de 
sorvete apareceram em 1848 e em 
1851 a primeira fábrica do mundo foi 
instalada por Fussell em Baltimore. O 
mesmo Fussell fundou outras fábricas: 
em 1856 em Washington e em 1864 
em Nova York.

Em 1892 surgiu o primeiro curso 
sobre sorvetes na Faculdade Estadual 
da Pensilvânia e em 1901 na Faculdade 
Estadual da Iowa.

Em 1900 foi criada a Associação 
dos Produtores de Sorvetes, que 
mais tarde teve seu nome mudado 
para Associação Internacional dos 
Produtores de Sorvetes.

Em 1904 apareceu o cone para sor-
vete na Feira Mundial de Saint Louis.
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Em 1915 apareceram os primeiros 
livros sobre sorvetes, entre eles, “A 
produção de Ice Creams e Ices”, por 
J.H. Frandsen.

Em 1940 foram produzidos os pri-
meiros congeladores domésticos, que 
vieram a difundir o uso do sorvete 
nos lares.

Em 1950 apareceram as primeiras 
gorduras vegetais para sorvetes.

De 1942 a 1953 apareceram as 
primeiras normas de qualidade e iden-
tidade para soverte nos EUA.

Somente em 1960 apareceram 
os padrões de qualidade e defini-
ções, expedidos pelo Food and Drug 
Administration (FDA), orgão regula-
mentador americano.

O Processo básico  
e seus cuidados

1.Recepção e estocagem das 
matérias-primas:

- Açúcar: verificar a presença de 
materiais estranhos, fragmentos de 
insetos e outras sujidades. A estoca-
gem deverá ser feita em local seco 
e ventilado, sem incidência de raios 
solares.

- Gordura: a gordura não deve 
estar rancificada ou oxidada. Deve 
ser estocada, de preferência, em local 
refrigerado.

- Leite em pó: o leite integral dete-
riora-se mais rapidamente durante o 
armazenamento do que o desnatado, 
devido à oxidação da gordura. O leite 
desnatado pode ser estocado por 12 
meses ou mais, se mantido em tempe-
raturas na faixa de 15 – 18ºC e umida-
de relativa em torno de 50 – 60%.

- Leite in natura: o leite deve-
rá estar, isento de qualquer tipo de 
fraude. O armazenamento deve ser 
feito em recipientes limpos, livres de 
resíduos de solução de limpeza, deter-
gentes e desinfetantes; em locais refri-
gerados; uso no máximo em 24 – 48 
horas.

- Frutas “in natura”, polpas e/ou 
sucos; a fruta deve estar perfeitamen-
te madura, não podendo apresentar 
defeitos, ais como: focos de parasitas, 
manchas estranhas ou dilacerações 
causadas por bicadas de insetos ou 
pássaros. Sua pele ou casca deve estar 
limpa, sem a presença de pesticidas, 
adubos químicos ou orgânicos.

- Água: toda água utilizada no 
produto deve se potável, isto é possuir 
condições higiênicas adequadas. A pre-
sença exagerada de cloro tem influência 
no sabor do sorvete, bem como tornará 
a sua cor menos atrativa. O reservató-
rio de água deve ser mantido limpo e 
construído de material adequado para 
não causar contaminação da água.

- Embalagens: o ideal é a utiliza-
ção de embalagens tão neutras quanto 
possível. A embalagem plástica poderá 
transmitir um sabor desagradável ao 
produto final. Uma inspeção sensorial, 
principalmente com relação ao odor, 
poderá evitar possíveis transtornos. 

2. Pesagem:
Os ingredientes deverão ser pesa-

dos para efeito de cálculo e rendimento 
e para que tenha um bom balancea-
mento na formulação.

3. Preparo da Mistura:
Devido às características diferen-

tes que os diversos ingredientes apre-
sentam, existe uma ordem de adição 
para se produzir um efeito melhor. 
Deve-se iniciar a operação com adição 
dos ingredientes líquidos (água, leite); 
depois, adicionar todos os ingredientes 
lácteos sólidos (leite em pó, soro de 
leite). Os demais ingredientes sólidos, 

como por exemplo cacau em pó e 
estabilizantes, devem previamente ser 
misturados ao açúcar para facilitar a 
sua dissolução. E, por último, poderão 
ser adicionados os restantes do açúcar, 
xarope de milho e gorduras.

4. Homogeneização: 
O principal objetivo é reduzir o 

tamanho dos glóbulos de gordura, 
tornando-os uniforme. Sua finalidade 
é melhorar as características de bati-
mento da mistura e do corpo, além 
de conferir textura macia ao sorvete 
congelado.

5. Pasteurização: 
Pasteurizar a mistura a 85º C por 

25 segundos.
6. Resfriamento e Maturação:
Depois da pasteurizada e homo-

geneizada, a mistura é resfriada até 
4ºC e mantida nesta temperatura em 
um tanque de maturação. O tempo 
de maturação pode variar de 1 a 24 
horas, recomendado-se tempos mais 
altos para misturas com alto teor de 
gordura.

7. Congelamento: 
O congelamento na máquina pro-

dutora terá que ser rápido, a uma tem-
peratura aproximada de –3ºC, enquan-
to a mistura é agitada, para incorporar 

Exemplo de produção de sorvete

Fluxograma de Processo

Recepção de matérias-primas / ingredientes

Estocagem sob temperatura ambiente Estocagem sob refrigeração

Pesagem/Medição de Matérias-
primas e ingredientes.

Mistura

Adição de sucos, 
polpas, corantes  
aromatizantes

Adição de s 
ementes  

oleaginosas

Homogeneização

Pasteurização

Resfriamento rápido

Maturação

Batimento/Congelamento

Acondicionamento

Congelamento Final

Estocagem
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ar de maneira a controlar a formação 
de cristais de gelo e fazer com que 
o sorvete tenha suavidade no corpo 
e textura. O sorvete sai da máquina 
produtora com uma consistência semi-
sólida, com mais da metade da água 
congelada. O restante da água vai ser 
congelada nas câmaras frias, com a 
temperatura de aproximadamente – 
25ºC. 

8. Envase: 
Após o batimento, o sorvete é 

adicionado em embalagens através de 
enchimento automático ou manual. É 
importante que esta operação seja feita 
sem que haja aumento significativo da 
temperatura do sorvete.

9. Estocagem:
As câmaras de estocagem para 

sorvete devem operar entre tempera-
turas de – 30 a 35ºC. É importante 
não ocorrerem grandes variações de 
temperatura.

10. Distribuição: 
A temperatura de transporte deve 

ser mantida entre –20 a 30ºC.
Além dos cuidados com todas as 

etapas de produção de sorvetes, a ênfa-
se de prevenção deve atender o traba-
lho como um todo. O atendimento a 
quesitos estruturais e comportamen-
tais é fundamental para reduzir o risco 
de contaminações  no sorvete pronto.

Tais exigências   constituem a base 
dos diversos itens das Boas Práticas 
de Fabricação – BPF, também chama-
das  de GMP – Good Manufacturing 
Practices. Esses itens  compõem requisi-
tos  como: Higiene Pessoal, Transporte 
e Armazenagem, Codificação, Higiene 
e Sanitização, Controle de Pragas, 
Ordem e Limpeza, Treinamento, 
Controle de Qualidade, etc.

Existem hoje recursos disponíveis 
para o claro entendimento desses tópi-
cos. Desde manuais de linguagem prá-
tica (Manuais Profiqua, editados pela 
SBCTA  em Campinas) até  cartilhas 
específicas em Higiene, BPF, Controle 
de Riscos e outras, levando através 
de histórias em quadrinhos conceitos 
importantes para o pessoal de fabrica-
ção dos gelados comestíveis.

O risco de eventuais contamina-
ções existe. Não existe sistema infalí-
vel, por isso o rastreamento de falhas 
é indispensável. Tais avaliações verifi-
cam detalhe a detalhe a possibilidade 
de prevenção. E prevenção é con-
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seguida com treinamento contínuo. 
Além dos manuais e cartilhas existem 
até curtas peças de teatro, sobre Boas 
Práticas.

Os 20 Mandamentos em Boas 
Práticas GMP

As recomendações, em todos esses 
programas citam:

1. Máximo cuidado com a água 
empregada no processo e nos produ-
tos. Deve ser analisada e dispor de 
reservatórios linhas e filtros absoluta-
mente limpos.

2. Procedimentos escritos e cum-
pridos sobre as operações, os POP ś.

3. Estruturação de um manual de 
instruções  que reúna as atividades 
técnicas.

4. Cumprir as normas operacionais, 
que precisam ser claras, objetivas e 
atualizadas.

5. Cuidados com a limpeza de todos 
os equipamentos e utensílios.

6. Especial verificação é necessária 
na higiene de mãos, que deve ser com-
pleta e feita corretamente, bem como a 
rigorosa limpeza de câmaras frias.

7. Uniforme e equipamentos impe-
cavelmente limpos.

8. Estudar e implantar conceitos de 
5 S / Housekeeping é também primor-
dial  para uma instalação  produtiva, 
segura e limpa.

9. Muito cuidado com corpos estra-
nhos, fragmentos, sujidades incompatí-
veis com um alimento rico e nutritivo.

10. Manutenção que atenda os pla-
nos de correção.

11. Sistema de armazenagem e 
transporte adequado.

12. A armazenagem de açúcar, leite, 
gorduras, polpas, aromas, ingredientes, 
essências, etc. precisa ser bem orde-
nada, identificada, limpa, obedecendo 

critérios de recebimento e saída.
13. Dar atenção aos cuidados na 

dosimetria dos ingredientes e aditivos, 
evitando ao máximo erros de formu-
lação.

14. Documentação técnica de lotes 
recebidos, com análises laboratoriais.

15.  Avaliação de fornecedores de 
embalagens e matérias primas implan-
tada.

16. Obediência nas especificações  
da cadeia de frio, em todas as etapas.

17. Contratação de prestadora de 
serviços realmente eficaz  em controle 
de pragas.

18. Treinamento e capacitação do 
pessoal através de educação continu-
ada.

19. É importante dispor de um 
serviço de atendimento ao consumidor 
ouvindo suas sugestões, registrando 
e rastreando possíveis reclamações, 
gerando melhorias contínuas no pro-
cesso de sorvetes. 

20. Estabelecimento de uma política 
de qualidade que alinhe o pensamento 
da empresa na busca de produtos e 
serviços seguros e saudáveis.

E a história não termina aqui. As 
exigências de qualidade acompanham o 
processo de gelados desde sua origem. 
A história de bons produtos se mescla 
com a história da higiene e limpeza.

Boa sobremesa, com qualidade. 
Pense nisso!
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