
Nome: Laboratório de Análise Sensorial e Desenvolvimento de Produtos

Sigla: LabSen

1. Política

O LabSen é um laboratório de análise sensorial vinculado à

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Francisco Beltrão. Foi

construído obedecendo às normas internacionais para melhor funcionamento e

atendimento ao público.

O laboratório está disponível para utilização dos cursos de graduação ou

pós-graduação da UTFPR, bem como para qualquer pessoa ou grupo de

pesquisa interno ou comunidade externa, indústria ou empreendimento,

interessados em analisar ou desenvolver novos produtos.

Os serviços oferecidos abrangem as três diferentes categoriais de testes:

Métodos Discriminativos, Descritivos e Afetivos. Além de disponibilizar ao

usuário serviços no âmbito do Desenvolvimento de Produtos: Testes

acelerados de vida de prateleira, Pesquisa de mercado e Desenvolvimento de

novos produtos. Todos os serviços disponibilizados estão em acordo com as

normas e pesquisas mais recentes, proporcionando confiabilidade e segurança

ao usuário.

2. Objetivo Geral

Oferecer e atender à demanda regional, interna e externa, carente de

laboratórios especializados em serviços de Análise Sensorial e

Desenvolvimento de Produtos, seguindo normas e pesquisas mais recentes,

além de utilizar ferramentas avançadas como softwares estatísticos licenciados

e uma plataforma de coleta e processamento de dados.



3. Competência e equipe técnica

O laboratório conta com equipe especializada e com alto nível de

formação na área de alimentos, sendo composta por:

Vânia de Cássia da Fonseca Burgardt

Doutora em Engenharia de Alimentos (UFPR-2012). Professora da UTFPR –

Francisco Beltrão. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de

Alimentos com enfoque em Análise Sensorial e características reológicas.

http://lattes.cnpq.br/2915855053093649

Marina Leite Mitterer Daltoé

Doutora em Engenharia e Ciência de Alimentos (FURG). Professora na UTFPR

- Câmpus Pato Branco. Professora Permanente no Programa de Pós-

Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos. Tem

experiência nas áreas de análise sensorial, ciência do consumidor,

desenvolvimento de produtos; ciências da carne, e tecnologia de pescados.

http://lattes.cnpq.br/4368721145061143

Alexandre da Trindade Alfaro

Doutor em Ciência e Tecnologia Agroindustrial pela Universidade Federal de

Pelotas (2008). É professor efetivo da UTFPR - Francisco Beltrão, onde

atualmente é diretor-geral. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia

de Alimentos, com ênfase em Aproveitamento de Subprodutos, atuando

principalmente nos seguintes temas: pescado, colágeno, subprodutos,

propriedades reológicas, biofilmes.

http://lattes.cnpq.br/4939970055152393

Cleusa Inês Weber

É professora e pesquisadora da UTFPR – Francisco Beltrão, onde atualmente

é coordenadora dos cursos de Engenharia de Alimentos e Tecnologia em

Alimentos. Doutora em Ciência de Alimentos (UEL - 2012). Possui experiência



na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, atuando principalmente nos

seguintes temas: qualidade de carne, oxidação lipídica, antioxidantes naturais,

desenvolvimento de novos produtos e aproveitamento de carne de animais de

descarte.

http://lattes.cnpq.br/7416801410466235

Camila da Rosa Vanin

Engenheira de Alimentos, especialista em Biotecnologia aplicada à Área

Ambiental. Mestre em Tecnologia de Alimentos - UTFPR Câmpus Londrina /

Francisco Beltrão. Servidora pública, atua como técnica de laboratório da

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Francisco Beltrão.

http://lattes.cnpq.br/1911775865906494

Juliana Steinbach

Tecnóloga em Alimentos (UTFPR – 2017). É discente do curso Engenharia de

Alimentos (UTFPR – Francisco Beltrão) e pós-graduanda em Engenharia de

Produção pela mesma instituição. É bolsista CNPQ em projeto correlato em

Análise Sensorial, sob supervisão da professora Vânia de Cássia da Fonseca

Burgardt.

http://lattes.cnpq.br/8382959355549498

Naimara Vieira do Prado

Doutora em Estatística e Experimentação Agronômica (ESALQ/USP).

Atualmente é professora na Universidade Tecnológica Federal do Paraná -

UTFPR, Câmpus Francisco Beltrão. Tem experiência na área de estatística,

atuando principalmente nos seguintes temas: Geoestatística e Análise

estatística de dados, estatística experimental.

http://lattes.cnpq.br/4591550723954777

4. Composição do Comitê Gestor

Vânia de Cássia da Fonseca Burgardt



Doutora em Engenharia de Alimentos (UFPR-2012). Professora da UTFPR –

Francisco Beltrão. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de

Alimentos com enfoque em Análise Sensorial e características reológicas.

http://lattes.cnpq.br/2915855053093649

Siape:24455643

Alexandre da Trindade Alfaro

Doutor em Ciência e Tecnologia Agroindustrial pela Universidade Federal de

Pelotas (2008). É professor efetivo da UTFPR - Francisco Beltrão, onde

atualmente é diretor-geral. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia

de Alimentos, com ênfase em Aproveitamento de Subprodutos, atuando

principalmente nos seguintes temas: pescado, colágeno, subprodutos,

propriedades reológicas, biofilmes.

http://lattes.cnpq.br/4939970055152393

Siape: 14592451

Cleusa Inês Weber

É professora e pesquisadora da UTFPR – Francisco Beltrão, onde atualmente

é coordenadora dos cursos de Engenharia de Alimentos e Tecnologia em

Alimentos. Doutora em Ciência de Alimentos (UEL - 2012). Possui experiência

na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, atuando principalmente nos

seguintes temas: qualidade de carne, oxidação lipídica, antioxidantes naturais,

desenvolvimento de novos produtos e aproveitamento de carne de animais de

descarte.

http://lattes.cnpq.br/7416801410466235

Siape: 25207708

Moacir Tuzzin de Moraes

Engenheiro Agrônomo (2011) e Mestre em Ciência do Solo (2013) pela

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Concluiu o curso de Doutorado

em Ciência do Solo, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, da

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 2017. No período de

2015 a 2016 realizou Doutorado Sanduíche no Instituto James Hutton, em



Dundee, Escócia. Realiza atividades em parceria com a Embrapa Soja na área

de Física e Manejo do Solo. É professor da UTFPR, câmpus Francisco Beltrão.

http://lattes.cnpq.br/2111634922916447

Siape: 13611533

5. Composição do Comitê de Usuários

Camila da Rosa Vanin

Engenheira de Alimentos, especialista em Biotecnologia aplicada à Área

Ambiental. Mestre em Tecnologia de Alimentos - UTFPR Câmpus Londrina /

Francisco Beltrão. É técnica de laboratório da Universidade Tecnológica

Federal do Paraná, Câmpus Francisco Beltrão.

http://lattes.cnpq.br/1911775865906494

Siape: 16348621

João Francisco Marchi

Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina

(1988) e Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade

Federal de Viçosa (1997). Especialista em Agronegócio pela Universidade

Federal do Paraná (2003). É professor da Universidade Tecnológica Federal do

Paraná, Câmpus Francisco Beltrão.

http://lattes.cnpq.br/3435843364042278

Siape: 2288297

Sandra Auxiliadora Spricigo Maffioletti

Proprietária da Indústria de Queijos Venetto LTDA

RG: 4.222.115-5

CPF: 581.058.329-68

Ronan Carlos Colombo

Professor na UTFPR, câmpus Francisco Beltrão. Graduado em Agronomia pela

Universidade Estadual de Londrina (2012), Especialista em Estatística com

Ênfase em Pesquisa Quantitativa (2014), Mestre (2015) e Doutor (2018) em

Agronomia (Produção Vegetal), pela mesma Universidade. Desenvolve



trabalhos na área de Produção Vegetal com ênfase em Fruticultura (Viticultura),

Floricultura e propagação de plantas in vitro.

http://lattes.cnpq.br/9154441878703076

Siape: 2218887

Fabiane Andresa de Oliveira Pereira

Aluna regular do Mestrado Profissional em Tecnologia de Alimentos (PPGTAL)

CPF: 082.910.109-86

RG: 9.926.263-0

6. Descrição da Infraestrutura

6.1Localização

O Laboratório multiusuário, LabSen, está localizado no bloco E, sala E-

109 da COEXP (Coordenação de Estação Experimental), dentro do câmpus da

UTFPR de Francisco Beltrão, com endereço na linha Santa Bárbara s/n, CEP

85.601-970 (conforme Figura 1).

LABSEN



Figura 1: Localização do LabSen no câmpus Francisco Beltrão

6.2Espaço físico

O local conta com espaço de aproximadamente 60 m2 de área

distribuída conforme figura abaixo (Figura 2):



Figura 2: Layout LabSen

6.3 Memorial descritivo de equipamentos e mobiliário

No local estão disponíveis os equipamentos e mobiliários listados na

tabela abaixo (Tabela 1).



TABELA 1. MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE

SENSORIAL – LabSen*

Material Permanente

Qtde Patrimônio e Descrição Justificativa de

uso

Valor

Unitário (R$)

Total

01 319135 – Refrigerador duplex

com capacidade para 310 L.

Permite resfriar e congelar os

alimentos em poucos minutos.

Utilizado pelos

projetos de

pesquisa e

desenvolvimento

tecnológico para

armazenar

amostras e auxiliar

no preparo de

produtos.

R$ 1.319,00 R$ 1.319,00

01 317179 - Fogão quatro bocas

na cor branca, de piso, classe

A em consumo de gás e

função “Indica Bem”, que

mostra qual é a boca que será

acesa. Acendimento

automático total e botões

removíveis. Queimadores com

capa esmaltada, mesa

sobreposta ao painel e selada

com inox para evitar a

passagem de líquidos para o

interior do fogão. A tampa em

vidro temperado. O forno

deverá possuir termostato

com 5 níveis de temperatura e

3 níveis de posicionamento

das prateleiras, com

iluminação no teto, vidro duplo

na porta, válvula de

segurança que corta a saída

do gás caso a chama do forno

se apague acidentalmente,

deve ser autolimpante e

também ter capacidade de 8

Kg para prateleira. Com

Utilizado pelos

projetos de

pesquisa e

desenvolvimento

tecnológico para

auxiliar no preparo

de produtos.

R$ 399,00 R$ 399,00



alimentação bivolt

(110/220Volts), peso

aproximado de 22 kg e

dimensões aproximadas de (L

x A x P): 88,2 x 49,8 x 59,8

cm. Garantia de 1 ano. A

embalagem deverá conter,

além do fogão já descrito,

manual de instruções e

certificado de garantia.

01 320542 - Coifa exaustora para

fogão 4 bocas com as

dimensões de 80 x 60 x 40cm

(largura, profundidade e

altura), de parede, com saída

externa e tubulação de rede

de dutos. Em aço inox 304,

liga 18.8 (Cr18% + Ni8%),

acabamento escovado-

acetinado, bitola USG 20

(0,96 mm), soldas invisíveis

em atmosfera de gás argônio.

Equipada com exaustor

centrífugos 220V de alto

poder de exaustão 1900 m³/h.

Conjunto de 3 filtros tipo

colmeia em aço inox e

alumínio, removíveis e

laváveis em lava-louças, calha

coletora de condensados.

Iluminação embutida, com

duas lâmpadas halógenas

dicróica 50W. Alimentação da

coifa de 220 Volts e ruído de

55 dB.

Utilizada pelos

projetos de

pesquisa e

desenvolvimento

tecnológico para

evitar

contaminação de

odores no ambiente

durante as análises

sensoriais.

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

01 Purificador de água Ainda não

patrimoniado (Adquirido com

recursos de projeto CNPQ

vigente até 2020). Possui

filtração em 2 estágios (filtro

Utilizado pelos

projetos de

pesquisa e

desenvolvimento

tecnológico para

R$ 899,00 R$ 899,00



de carvão ativado, UF

Ultrafiltragem). Painel Blue

Touch sensível ao toque,

sistema eletrônico de

refrigeração com três

temperaturas. Possui bandeja

flexível, controle de porções

de água e fluxo contínuo ou

controlado.

auxiliar no preparo

de produtos e para

realização das

análises sensoriais

diversas.

01 Balança semianalítica Ainda

não patrimoniada (Adquirida

com recursos de projeto

CNPQ vigente até 2020) com

capacidade 3200GR, precisão

de 0,01GR. Altamente

estável. Display analógico

com conversão de unidades.

Mecanismo eletromagnético

de precisão.

Utilizado pelos

projetos de

pesquisa e

desenvolvimento

tecnológico para

auxiliar no preparo

de produtos e para

realização das

análises sensoriais

diversas.

R$ 1.599,00 R$ 1.599,00

01 319023 - Quadro branco

120x150cm confeccionado em

laminado melamínico

(fórmica) branco brilhante,

com espessura total de 17

mm. moldura em alumínio

anodizado fosco com suporte

para apagador arredondado,

removível e deslizante com 40

cm, sistema de fixação

invisível, podendo ser

instalado na vertical ou

horizontal. Acompanha

manual e conjunto de

acessórios para instalação.

Utilizado para

demonstração e

explicações

durante o

treinamento das

equipes, por todos

os usuários.

R$ 1.200,00 R$ 1.200,00

16 317261, 317262, 317263,

317264, 317265, 317266,

317267, 317268, 317270,

317271, 317273, 317274,

317276, 460022, 460040,

460080 - Cadeiras estofadas

Utilizadas para

acomodação dos

avaliadores durante

treinamentos,

análises,

entrevistas, dentre

R$ 85,00 R$ 1.360,00



na cor preta outras. Utilizadas

por todos os

usuários.

01 320541 - Processador de

alimentos na cor branca, 2

velocidades, compacto, com

porta-acessórios função

Microstore para guardar a

jarra e todos os acessórios,

trava de segurança e baixo

nível de ruído. Material: jarra

em plástico SAN, botões em

ABS e corpo do produto em

polipropileno. Funções: tritura,

mói, bate, mistura alimentos.

Lâminas: 3 lâminas de aço

inox (filete fino, filete médio e

fatiar), 1 disco plástico

intercambiável com as

lâminas de inox para massas

leves e pesadas, 1 faca de

corte para moer, triturar e

picar e 1 disco emulsificador

para chantilly e claras em

neve. Alimentação: 110 Volts.

Consumo aprox. de energia:

0,60 kWh. Potência: 600

Watts. Capacidade da jarra: 1

litro. Peso aprox. do produto:

3,5 kg. Dimensões aprox. com

embalagem (L x A x P): 24 x

33 x 39 cm.

Utilizado para

preparo de

amostras. Todos os

usuários

R$ 390,00 R$ 390,00

01 319136 - Micro-ondas na cor

branca, com dupla emissão

de ondas, baixo consumo de

energia e capacidade de 31

litros. Porta com visor branco

e transparente com puxador,

controle numérico para

Utilizado para

preparo de

amostras. Todos os

usuários

R$ 589,00 R$ 589,00



acionar seu funcionamento e

chave de segurança

(dispositivo eletrônico que

permite travar o uso do

aparelho quando quiser).

Funções: assar, aquecer,

derreter, descongelar e

amolecer. Display digital e

painel de controle, além de

prato giratório, com diâmetro

de 31,5 cm. Deve possuir

receitas pré-programadas

como: Função Prato Rápido,

Função Gourmet, Função

Kids, Função Light, Função

Meus Favoritos. Níveis de

potência: de 01 a 10 (Alto,

Cozimento rápido, Reaquecer,

Médio alto, Aquecimento

brando, Médio, Médio baixo,

Descongelar, Baixo e Morno).

Com descongelamento fácil,

de acordo com o tipo de

alimento: carne bovina, aves,

peixes e feijão. Possui as

seguintes teclas: Ligar + 30

segundos, Descongelar;

Ajuste de tempo; Potência;

Porções; Relógio;

Pausa/cancela. Alimentação:

110 Volts. Potência: 1.620

Watts. Dimensões aprox. do

produto (L x A x P): 52 x 32,5

x 41,5 cm.

08 319013, 319014, 319015,

319016, 319017, 319018,

319019, 319020 - Cabines

individuais medindo 90cm de

largura x 300cm de altura x

111cm de profundidade,

Utilizadas para

realização dos

testes. Todos os

usuários.

R$ 28.500,00 R$ 28.500,00



separadas por divisória lateral

de 111cm de largura x 205cm

de altura em MDF 15 mm com

acabamento arredondado na

parte superior. A parte interna

de cada cabine é composta

por uma bancada com 90cm

de largura x 60cm

profundidade em MDF 30 mm,

fixada a 75cm de altura. A

parte frontal da cabine é

totalmente fechada com

chapa em MDF 30mm; e

possui na altura da bancada,

uma abertura tipo “óculo” de

45cm de largura x 40cm de

altura, com sistema de

deslizamento suave e puxador

em alumínio natural haste reta

na parte externa. A parte

externa frontal da cabine

possui uma bancada de

360cm de largura x 30cm de

profundidade em MDF 30mm,

instalada a 75cm de altura

sob balcão em MDF 15 mm

de espessura, revestido na

parte interna e externa de

melamina na cor branca lisa,

nas partes não visíveis verniz

poliretano incolor, com rodapé

de granito polido cinza café de

10cm, nas portas puxadores

em alumínio natural haste reta

e prateleira interna construída

no mesmo material. Cada

cabine conta com iluminação

individual embutida em nicho

aéreo, instalado na parte

interna da cabine a 170 cm de



altura; Construído em MDF 15

mm, com 90 cm de largura x

35 cm de altura x 45 cm de

profundidade, perfeitamente

encaixado as divisórias

laterais das cabines. A

iluminação é composta de 1

lâmpada fluorescente tubular

branca luz do dia 20W com

temperatura de cor de

6770°K, 1 lâmpada

fluorescente tubular de 20W

vermelha, amarela e azul. É

utilizado para instalação

dessas lâmpadas reator

eletrônico 1x20W bivolt,

soquete para lâmpada

fluorescente e braçadeira,

cada lâmpada será acionada

independente das demais. É

utilizado para acionamento

das lâmpadas embutidas no

nicho, botão cabeça Red.

(vermelho, azul, amarelo e

branco) iluminado, esses

acionadores são embutidos

em caixa construída em MDF

15mm, instalada na parte

frontal externa da cabine a

150cm de altura de forma

centralizada, onde está

instalado também um botão

bloco iluminação direta com

lâmpada mini vermelha 130V

2W com 2 botões para

acionamento, sendo um deles

botão bloco contato simples

NA, localizado na parte frontal

interna da cabine instalado do

lado esquerdo do óculo a



98cm de altura, que deverá

ligar a lâmpada; e outro botão

bloco contato simples NF, que

desliga a lâmpada, na parte

externa frontal instalado a

98cm de altura do lado direito

do óculo. É utilizado para

instalação elétrica cabo flex

1½. Todo MDF utilizado para

confecção das cabines é

revestido de melamina na cor

branca lisa (Figura 3)

01 319021 - Mesa com 75cm de

altura, construída em MDF

30mm de espessura revestido

de melamina na cor branca

lisa. Com 150cm de diâmetro

e tampo giratório de 70cm de

diâmetro no mesmo material.

Sustentação central em MDF

com as mesmas

características.

Utilizada durante

levantamento de

termos descritivos,

entrevistas e

treinamentos,

fundamental ao

laboratório. Todos

os usuários

R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

01 319022 - Bancada da cozinha

em L sendo uma com (255cm

x 140cm x 70cm de

profundidade) duas cubas em

aço inox acabamento em alto

brilho de 34cm x 54cm.

Tampo de granito polido cinza

café, apoiado em balcão em

MDF 15mm de espessura

revestida na parte interna e

externa de melamina na cor

branca lisa, nas partes não

visíveis verniz poliuretano

incolor. Prateleira interna

construída no mesmo

material, fita de bordas PV,

sustentação suporte de nylon

8x10mm, rodapé de granito

As bancadas são

utilizadas na

organização das

bandejas e preparo

de materiais, sendo

fundamental a

rotina do

laboratório tanto

quanto qualquer

equipamento.

Todos os usuários.

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00



polido cinza café de 10cm,

nas portas puxadores em

alumínio natural haste reta.

Com espaço para quatro

gavetas de 40x50x15cm. A

outra bancada (145cm de

comprimento x 70cm de

profundidade) dá continuação

à descrita anteriormente e

deverá ser construída

utilizando o mesmo material.

Ambas com 90cm de altura

(Fig. 4)

Total Material Permanente R$ 42.755,00

Material Consumo

Qtde Descrição Valor

Unitário (R$)

Total

36 Copos de vidro 200mL R$ 1,98 R$ 71,28

24 Garfo de mesa inox R$ 3,89 R$ 93,36

24 Faca de mesa inox R$ 5,98 R$ 143,52

24 Colher de sopa inox R$ 3,89 R$ 93,36

24 Colher chá inox R$ 1,98 R$ 47,52

24 Garfo sobremesa inox R$ 3,39 R$ 81,36

24 Bandejas plásticas branca 28

x 38

R$ 8,50 R$ 192,00

Total Material de Consumo R$ 722,40

TOTAL GERAL R$ 43.477,40

*Todos os itens, exceto os mencionados na descrição, foram adquiridos com recursos do

REUNI- governo federal/2009.



Figura 3: Cabines de análise individual



Figura 4: Desenho dos balcões da cozinha



6.4 Recursos digitais e softwares

O laboratório possui licença permanente dos softwares Xlstat Premium

(2019) e Statistica (2019), os quais auxiliam na análise estatística dos dados e

consequente emissão de relatório técnico, outros relatórios etc.

Uma plataforma online para coleta e processamento de dados (em

formato compatível com Xlstat e Excel) está em desenvolvimento/teste em

outro projeto que conta com auxílio de bolsa PIBITI. Essa plataforma irá facilitar

os trabalhos realizados no LabSen e também o acesso aos relatórios técnicos

por usuários externos.

7. Plano de expansão e financiamento

Cada vez mais entender o consumidor é considerado fundamental para

a sobrevivência das indústrias de alimentos, o que volta o olhar do gestor para

a Análise Sensorial.

A região sudoeste do Paraná engloba inúmeras agroindústrias de

pequeno e médio porte, além daquelas de grande volume de produção. Ainda

assim, não há disponível na região laboratórios de prestação de serviços

especializados em Análise Sensorial. Mesmo dentro dessas empresas de

grande porte, os produtos são enviados para laboratórios em filiais distantes, o

que envolve uma maior preocupação com logística e conservação de amostras.

O LabSen tem capacidade para atender um fluxo de aproximadamente

30 amostras/mês, ou 10 testes/mês, números que atendem com sobra a

demanda regional.

Dentro do plano de expansão pretende-se pleitear em editais externos e

internos e junto a parcerias a compra de materiais e equipamentos que

permitam maior facilidade na realização dos testes. Além disto, serão

solicitados recursos do câmpus e de programas de pós-graduação.

Almeja-se adquirir tablets e/ou notebooks para coleta de dados, onde os

participantes dos testes poderão preencher as fichas de avaliação por meio

eletrônico. O que implicaria em dados automaticamente tabulados para análise,

eliminando essa etapa, que atualmente é manual e demanda tempo, além de



reduzir o gasto com impressões e armazenamento de papéis, reduzindo o

impacto ambiental e melhorando a gestão do laboratório.

Outros equipamentos que são almejados são estufas para controle de

temperatura na simulação do shelf life dos alimentos ou espera de produtos

preparados para análise sensorial, além de embaladora a vácuo para

possibilitar a adequada embalagem e conservação das amostras.

Pretende-se destinar um bolsista técnico exclusivo para atuação no

laboratório, além da abrir a oportunidade de estágios a alunos de graduação ou

pós-graduação que tenham interesse em conhecer a rotina de laboratórios de

análise sensorial, como estratégia para suprir a mão de obra técnica.

As análises realizadas nas dependências do Laboratório multiusuário

estão sujeitas à cobrança, para todos os usuários, segundo valores tabelados e

de acordo com os serviços prestados. A tabela dos valores básicos para cada

teste (Quadro 1) está disponível na página da DIRPPG-FB, contudo alguns

valores são variáveis de acordo com o produto a ser avaliado, devido à

natureza dos testes.

Para a comunidade interna, as taxas aplicadas não serão cobradas

quando o próprio pesquisador ou membro da equipe de pesquisa realizar as

análises, desde que provenha os insumos necessários aos testes (materiais

descartáveis, entre outros).

O pagamento poderá́ ser realizado antecipadamente ou posteriormente

às análises por meio de boleto bancário via FUNTEF ou depósito bancário,

além de ser permitida doações.

Nas avaliações sensoriais, onde serão necessários julgadores treinados,

o treinamento seguirá a norma ABNT NBR ISO 8586:2016, sendo priorizada a

participação de membros internos (servidores da UTFPR – Francisco Beltrão)

ou da indústria.

Uma vez que a equipe sensorial é preparada para analisar uma

determinada categoria de produtos, sempre que necessário, uma nova equipe

será treinada para atender à especificidade do novo produto. Todos os testes

realizados no laboratório serão submetidos ao comitê de ética em pesquisa.



Quadro 1: Valores dos testes

Análises Especificação
Número de

amostras
Valor (R$)*

Testes de

consumidor
Até 100 pessoas Até 3 amostras 250,00

Testes de

diferença

Até 30 pessoas

selecionadas
Até 3 amostras 200,00

Testes

descritivos
Equipe treinada Até 3 amostras

A partir de

500,00

Testes

descritivos

Equipe

selecionada
Até 3 amostras

A partir de

400,00

Desenvolvimento

de novos

produtos

Por produto - 1.500,00

Testes

acelerados de

vida de prateleira

Por produto - 1.500,00

* Os valores estão sujeitos à análise do Comitê Gestor e Técnico e podem sofrer
alterações sem aviso prévio, que aumentem ou diminuam os custos das análises,
dependendo da particularidade de cada caso.

8. Plano de divulgação

A divulgação do laboratório multiusuário LabSen será́ por meio da sua

página oficial (http://labsen.fb.utfpr.edu.br/), mala direta

(labsen.utfpr@gmail.com) e as redes sociais, como Facebook

(https://www.facebook.com/labsen.analisesensorial.3), Instagram (@labsen_),

entre outras.

As redes sociais possibilitam postar informes sobre os serviços

prestados e as diferentes áreas de atuação dentro da Ciência, Tecnologia e

Engenharia de Alimentos, dessa forma, despertando o interesse em seguir ou

conhecer o laboratório.



NORMAS E REGRAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO DO

LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIOS – “LabSen” DA UTFPR CÂMPUS

FRANCISCO BELTRÃO

1. DA CARACTERIZAÇÃO E FINALIDADE DO LABORATÓRIO

MULTIUSUÁRIO - LABSEN

O presente instrumento tem por finalidade descrever as regras de uso

do Laboratório Multiusuário (LabMult) da Universidade Tecnológica Federal do

Paraná,́ câmpus Francisco Beltrão (UTFPR-FB) em atenção ao Regulamento

de Laboratórios Multiusuários da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.́

O LabMult, denominado Laboratório de Análises (LabSen), da UTFPR-

FB tem como objetivo a prestação de serviços disponibilizando a sua

infraestrutura de análise e apoio técnico qualificado de modo a contribuir e

promover avanços nas pesquisas científicas e tecnológicas desenvolvidas,

atendendo às demandas da comunidade interna e externa, pública e privada,

com o uso compartilhado de seus espaços e equipamentos específicos,

atuando isolada ou em colaboração com outras instituições.

O LabMult é constituído por infraestrutura (espaço físico e

equipamentos) e por pessoal qualificado que atua em áreas especificas

técnico-científicas e tem em comum o uso compartilhado de equipamentos,

formando os respectivos comitês – gestor, técnico e usuário.

O LabMult é vinculado à Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação do

câmpus (DIRPPG-FB), regida especialmente pelo Regulamento de

Laboratórios Multiusuários da Universidade Tecnológica Federal do Paraná́ e

por regras próprias, obedecendo às disposições impostas no presente

documento e demais regulamentos institucionais vigentes.

2. DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Define-se por Comitê Gestor o grupo de profissionais que gerenciará a

utilização do laboratório multiusuário, o qual apresenta como atribuições e

competências:



I – Trabalhar em consonância com as políticas de gestão estabelecidas pelo

Comitê de Laboratórios Multiusuários e regulamentos associados da UTFPR;

II – Cumprir e fazer cumprir as regulamentações do laboratório multiusuário;

III – Encaminhar comunicado ao departamento competente para as

providências administrativas ou disciplinares de acordo com regimento interno

da UTFPR, sempre que ocorrerem prejuízos e/ou danos causados aos

equipamentos ou qualquer material do laboratório pelos usuários;

IV – Informar ao departamento competente a necessidade de manutenção na

estrutura do laboratório;

V – Gerenciar os requisitantes e avaliar as demandas internas e externas à

UTFPR;

VI - Ter conhecimento das atividades que não atendam aos interesses

institucionais, bem como aquelas desenvolvidas com finalidades particulares;

VII - Definir valores e a viabilidade de atender demandas externas;

VIII - Promover reuniões com equipe técnica e usuários;

IX – Apresentar na página do laboratório a prestação de contas anual, bem

como relatórios e estatística de uso.

Define-se por Equipe Técnica o grupo de profissionais que atuará

diretamente no laboratório multiusuário, a quem compete:

I. Gerenciar o espaço, os horários e o andamento das atividades;

II. Supervisionar e orientar os usuários quanto as atividades desenvolvidas,

quanto às normas de segurança e quanto ao descarte correto de resíduos

gerados em suas dependências, conforme normativa própria;

III. Elaborar periodicamente uma lista de materiais de custeio necessário para o

desenvolvimento das atividades de pesquisa;

IV. Comunicar junto ao Comitê̂ Gestor a necessidade de manutenção e

aquisição de materiais permanentes, bem como benfeitorias, reformas e

ampliações necessárias ao Laboratório multiusuário;

V - Registrar gastos (desgastes) e quebras de materiais permanentes e de

consumo no Laboratório;

VI - Deferir ou indeferir em concordância com o Comitê̂ Gestor, de acordo com

a ordem de agendamento, as solicitações de disponibilização de materiais e

equipamentos do Laboratório;

VII - Elaborar os procedimentos operacionais padrão dos equipamentos;



Define-se usuários do Laboratório todos os que de alguma forma

utilizam o espaço, materiais e equipamentos, os quais, por meio de formulário

próprio, têm o dever de:

I – Preencher o formulário e enviar os pedidos de reservas dos laboratórios

para o correio eletrônico (labsen.utfpr@gmail.com);

II - Solicitar à equipe técnica a disponibilidade e separação de materiais e

reagentes;

III - Atentar às regras de funcionamento básico de equipamentos, cabines de

análise e a instrução no preparo de soluções para pesquisa, acondicionamento

e armazenamento de amostras;

IV - Informar à equipe técnica do Laboratório sobre quebras, danos ou

acidentes, para que medidas mitigadoras sejam tomadas;

3. DA DISPONIBILIDADE, DO ACESSO E UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO

MULTIUSUÁRIO

Poderão ter acesso aos serviços e/ou ao uso da infraestrutura dos

Laboratórios Multiusuários:

I – Docentes, pesquisadores, técnicos, alunos de Pós-Graduação e de

Graduação vinculados à UTFPR, que estejam desenvolvendo projetos de

pesquisa, ensino ou extensão;

II – Docentes, pesquisadores, técnicos, alunos de Pós-Graduação e de

Graduação vinculados a outras instituições de ensino superior, que estejam

desenvolvendo projetos de pesquisa, ensino ou extensão;

III – Pesquisadores e técnicos vinculados ao setor público ou privado, que

estejam desenvolvendo projetos de pesquisa ou extensão;

IV – Comunidade externa com necessidades de análises conforme suas

especificidades.

Para ter acesso aos serviços e/ou aos laboratórios multiusuários, os

usuários deverão solicitar, por meio de formulário eletrônico, disponibilizado no

portal da UTFPR (http://portal.utfpr.edu.br/servicos-a-comunidade/francisco-

beltrao/labsen/documentos/formulario-para-solicitacao-de-analises-labsen ).

A solicitação por si só́ não garante a reserva do laboratório. A efetiva

utilização do Laboratório Multiusuário realizar-se-á́ mediante agendamento



prévio, sujeito à disponibilidade de pessoal técnico e do espaço (conforme

agenda disponibilizada no link

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=labsen.utfpr%40gmail.com&c

tz=America%2FSao_Paulo ).

Recomenda-se que o agendamento seja solicitado com no mínimo três

dias úteis de antecedência, pelo(s) formulário(s) disponível(is) em DIRPPG-FB.

Caso o interessado não puder comparecer na data e horário previamente

agendados, deverá informar à Equipe técnica do Laboratório Multiusuário com

pelo menos 24 horas de antecedência.

O horário de funcionamento do Laboratório Multiusuário é das 8h30 às

17h30, de segunda a sexta-feira, podendo sofrer alterações dependendo da

disponibilidade de pessoal técnico e do(s) equipamento(s). Horários

alternativos dependerão de autorização específica do Comitê̂ Gestor do

Laboratório Multiusuário.

O Laboratório Multiusuário será disponibilizado para o solicitante

devidamente registrado, conforme as regras abaixo:

I – A solicitação para utilização do laboratório e/ou seus serviços será

analisada pela Equipe técnica do Laboratório Multiusuário quanto à sua

viabilidade técnica em relação aos equipamentos e materiais disponíveis;

II – Os projetos rejeitados poderão ser reencaminhados à Equipe técnica do

Laboratório Multiusuário para reconsideração desde que devidamente

justificados e fundamentados da sua viabilidade técnica, o qual deliberará em

última instância sobre sua aprovação.

III - Os projetos de pesquisa da UTFPR serão prioritários em relação aos

projetos de outras instituições, assim como na prestação de serviços. A

prioridade, mormente, de realização dos experimentos dar-se-á aos projetos de

Doutorado, Mestrado, Iniciação Científica, Extensão, Especialização. Casos

específicos serão julgados pelo Comitê Gestor.

IV – Os usuários são responsáveis por trazer e usar os equipamentos de

proteção individual (EPI) nas dependências do Laboratório Multiusuário.

V – É permitido aos usuários trazer material ou equipamento particular para

auxiliar no desenvolvimento das atividades realizadas no Laboratório

Multiusuário, desde que estes se responsabilizam pessoalmente por eles;



VI – É dever do usuário manter a organização do ambiente, bem como realizar

o correto descarte dos seus resíduos, a higienização dos materiais utilizados e

posterior devolução ao local de onde foram retirados.

VII – Os usuários devem informar qualquer irregularidade ou incidente à equipe

responsável do laboratório para que sejam tomadas as devidas providências.

VIII – Para realização de análise sensorial devem ser apresentadas análises

comprobatórias da segurança microbiológica das amostras, conforme

legislação vigente.

IX – Os usuários são responsáveis pelos materiais consumíveis a serem

utilizados nas análises, tais como biscoitos, copos e pratos descartáveis, entre

outros.

X – As amostras enviadas para análise deverão ser acondicionadas e

transportadas de forma a garantir sua estabilidade física, química e

microbiológica.

XI – Os usuários deverão informar em ficha própria (Ficha técnica) as

condições de armazenamento, prazo de validade e modo de preparo (quando

aplicável) das amostras para avaliação sensorial ou testes de vida de prateleira.

XII – A Ficha técnica do produto deverá ser enviada ao laboratório junto aos

produtos para análise.

XIII – A quantidade de amostra solicitada para realização das análises

dependerá do objetivo da pesquisa.

XIV – Os usuários deverão seguir rigorosamente as recomendações de Boas

Práticas de Fabricação no uso dos equipamentos e espaço do laboratório, bem

como preparo e conservação de amostras, de forma a evitar possíveis

contaminações.

XV – Na condução dos testes sensoriais, no espaço do LabSen, cuidados com

os fatores de interferência dos resultados deverão ser adotados, tais como:

a) Manter ambiente silencioso durante as análises;

b) Climatizar o ambiente de forma a torná-lo confortável;

c) Codificar as amostras com 3 dígitos aleatórios;

d) Seguir demais recomendações de norma própria (atualmente

regulamentada pela ABNT NBR ISO 11136:2016 e ABNT NBR ISO

6658:2014).



XVI – Em caso de pesquisas envolvendo seres humanos, o usuário deve se

ater à necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e

que o projeto deverá estar aprovado antes da realização das análises.

XVII – Em caso de desistência do serviço solicitado, o usuário se compromete

a pagar de forma proporcional pelos serviços já realizados.

Os usuários têm direito a:

I – Laudo de análises com conclusão baseada em testes estatísticos e

confiáveis.

II – Receber serviço de qualidade assegurado por Comitê Gestor.

III – Em caso de dúvida ou contestação dos resultados, pleitear, junto ao

Comitê Gestor, a realização de novas análises sem custo adicional.

IV – Encontrar o ambiente limpo e organizado para realização dos testes.

V – Receber os relatórios técnicos dentro do prazo acordado, conforme a

particularidade de cada caso e/ou teste.

Cabe à Equipe do Laboratório Multiusuário:

I - Gerenciar o espaço, os horários e o andamento das atividades;

II - Supervisionar e orientar os usuários quanto às atividades desenvolvidas, às

normas de segurança, às Boas Práticas e ao descarte correto de resíduos

gerados em suas dependências, conforme normativa própria;

III – Atender às solicitações de materiais e equipamentos do Laboratório, de

acordo com a disponibilidade, com antecedência ao horário agendado para

utilização.

IV – Assistir e resolver irregularidades ou incidentes informados pelos usuários.

A Equipe técnica e o Comitê Gestor do Laboratório Multiusuário não

serão responsáveis por objetos ou equipamentos pessoais deixados ou

esquecidos em suas dependências.

É vedada a abertura e/ou tentativa de manutenção por pessoa não

habilitada de equipamentos ou materiais que necessitem de assistência técnica

especializada.

As análises realizadas nas dependências do Laboratório Multiusuário

estão sujeitas à cobrança segundo valores tabelados e de acordo com os

serviços prestados e/ou o equipamento utilizado. A tabela dos valores

praticados para teste está disponível na página da DIRPPG-FB. O pagamento

poderá ser realizado antecipadamente ou posteriormente as análises por meio



de boleto bancário via FUNTEF ou depósito em conta. Além destas opções o

usuário poderá fazer doações (em dinheiro, bens ou reagentes) ao laboratório

que serão permutadas por análises.

É obrigatório citar nas publicações acadêmicas, nos Agradecimentos, o

Laboratório Multiusuário da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,

câmpus Francisco Beltrão (LabSen), por parte daqueles que o utilizaram em

suas pesquisas e análises. O agradecimento é facultativo no caso de serviços

remunerados, especialmente proveniente da comunidade externa.

Entende-se por publicação quaisquer meios de divulgação científica,

como artigo científico, trabalho enviado a congresso, monografia, trabalho de

conclusão de curso, dissertação, tese, entre outros.

Não haverá a obrigatoriedade de se incluir coautoria nas publicações

para os membros do Comitê Gestor e/ou técnicos.

Deve-se comunicar ao Responsável do Comitê Gestor do Laboratório

Multiusuário a referência bibliográfica completa de toda divulgação científica

que conste resultados obtidos no Laboratório Multiusuário.

4. DAS PENALIDADES

A regras impostas por este documento serão acompanhadas pelo

Comitê Gestor e qualquer procedimento diferente pretendido deverá ser

informado ao Comitê e à equipe técnica que julgarão as solicitações. As

penalidades poderão ser as seguintes:

Advertência: Nos casos em que os usuários não usem os EPIs, equipamentos

de segurança coletivo e/ou não atenderem às normas de segurança dos

laboratórios e Boas Práticas de Fabricação no preparo, acondicionamento e

armazenamento de amostras. As advertências serão entregues ao infrator e

registradas pelo Comitê Gestor.

Penalização: o usuário ficará impedido de ter acesso aos serviços do

laboratório por 30 dias nos casos em que:

I - não compareça na data agendada, sem aviso prévio ou aviso fora do tempo

pré-determinado de 24 horas de antecedência;

II - faça mau uso do acesso, como utilizar o espaço do laboratório em

companhia de pessoa não cadastrada e/ou permita que pessoas não

cadastradas usem os equipamentos.



III - quando o número de advertências for superior a três em um período de 180

dias, o usuário ficará impedido de ter acesso aos equipamentos e ambiente por

90 dias. E se for servidor da UTFPR, ficará com pendência junto à

PROPPG/DIRPPG.

Se qualquer um destes incidentes se repetir o usuário ficará impedido de

utilizar os serviços e/ou equipamentos do LabSen por seis meses.

O usuário sempre deverá arcar com o ônus dos reparos, em caso de

uso indevido e danos.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Estas regras podem sofrer alterações por iniciativa do Diretor de

Pesquisa e Pós-Graduação, ouvidos o Comitê Gestor, Comitê de usuários e a

Equipe técnica dos LabMult existentes ou por regulamento superior da UTFPR

aprovado nos Conselhos Especializados ou Universitário.

A nenhum usuário é dado o direito de alegar desconhecimento das

regras dispostas neste documento.

O não cumprimento destas regras poderá acarretar em sanções

administrativas e disciplinares, além dos previstos.

Os casos omissos deste instrumento serão resolvidos pelo Comitê

Gestor câmpus Francisco Beltrão.

O presente instrumento de regras entra em vigor a partir da sua

aprovação pelo Diretor de Pesquisa e Pós-graduação com anuência do Diretor

Geral da UTFPR do câmpus de Francisco Beltrão.

__________________________ __________________________

Responsável Técnico dos Diretor de Pesquisa e Pós-

graduação

Laboratórios Multiusuários

__________________________

Diretor Geral


