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RESUMO – O Programa de Extensão “Interação das Engenharias com o Ensino Médio” está 
cadastrado na PROEX e incorpora o Projeto PROENGEM/ UEPG – Interação das Engenharias da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa com o Ensino Médio, desenvolvido em novembro de 2011 
nos laboratórios do Departamento de Engenharia de Alimentos. O objetivo principal do projeto é 
despertar o interesse dos alunos do ensino médio técnico de escolas públicas a cursarem 
Engenharia. As atividades da oficina sobre Garantia da Qualidade de Alimentos - Análises físico-
químicas do leite foram ofertadas aos alunos do Colégio Estadual João Ricardo Borell du Vernay, que 
foram recepcionados nos laboratórios do DEA, onde foram apresentadas as funções, atividades e 
responsabilidades da profissão de Engenheiro de Alimentos. Análises de alimentos são tarefas 
cotidianas da profissão e são de grande responsabilidade para aqueles que as executam pois 
garantem a qualidade do alimento. A importância da ciência e da tecnologia na melhoria da qualidade 
de alimentos é ressaltada pela vital necessidade de se ter alimentos saudáveis, com alto valor 
nutricional, disponíveis e acessíveis à população. Participaram da oficina 10 alunos que ao final do 
projeto afirmaram terem adquirido novos conhecimentos em análise de leite e demonstraram 
interesse na área de Engenharia de Alimentos.  
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Introdução 

 
O projeto “Interação dos Cursos de Engenharia com o Ensino Médio” visa despertar o 

interesse dos alunos do ensino médio público a cursarem Engenharia.  
Os avanços nas técnicas relacionadas às etapas de produção, processamento e distribuição 

de leite têm favorecido ainda mais o seu consumo humano, particularmente o de origem bovina. 
Essas etapas, porém, induzem a alterações bioquímicas, físico-químicas, microbiológicas, 
nutricionais, sensoriais e reológicas (no comportamento mecânico) que podem comprometer a 
qualidade do produto final. A química do leite tornou-se muito importante para a garantia de qualidade 
e o desenvolvimento de produtos em laticínios. Assim, o estudo da química do leite envolve 
especialistas em diversas áreas, em razão da complexidade das interações entre os constituintes do 
leite e os tratamentos tecnológicos empregados. 

A composição do leite é determinante para o estabelecimento da sua qualidade nutricional e 
adequação para processamento e consumo humano (Figura 1).  

 
 

Figura 1 - Composição do leite. 
 

 
 
A quantidade de leite produzida e sua composição apresentam variações ocasionadas por 

diversos fatores como: espécie, raça, fisiologia, alimentação, estações do ano, doenças, período de 
lactação, ordenhas, fraudes e adulterações. 
 

A legislação brasileira regulamenta a cadeia produtiva do leite de acordo com o 
Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA, artigo 
476; Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) de Leite Cru Refrigerado (anexo da 
Instrução Normativa nº 51/2002) e Instrução Normativa nº 68/2006 (Métodos Analíticos Físico-
Químicos Oficiais para Leite e Produtos Lácteos).  
 
As legislações acima descrevem: 

 Características Sensoriais do Leite:  

 

Aspecto e Cor: líquido branco, ou ligeiramente amarelado, homogêneo e sem 

partículas/substâncias estranhas. 

Sabor e Odor: ausência de sabores/odores estranhos.  

 

 Requisitos gerais:  
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  Ausência de neutralizantes da acidez e reconstituintes de densidade.  

  Ausência de resíduos de antibióticos ou de outros medicamentos/produtos de uso 

veterinário. 

 

 Requisitos Específicos:  

 

Requisitos Físicos e Químicos:  

- Matéria Gorda: teor original, com o mínimo de 3,0 g/100 g. 

- Densidade: 1,028 a 1,034. 

- Acidez titulável: 0,14% a 0,18% em ácido láctico.  

- Extrato seco desengordurado: mínimo de 8,4 g/100g. 

- Crioscopia: máximo - 0,530ºH (equivalente a –0,512ºC).  

- Proteínas: mínimo 2,90 g/100g.  

 

 Análises feitas pela Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da Qualidade do 

Leite (RBQL):  

 

- Contagem total de Bactérias (CTB). 

- Contagem de Células Somáticas (CCS).  

- Teor de componentes do leite.    

Objetivos 
 

 Despertar o interesse dos alunos do ensino médio das escolas públicas em cursar as 
engenharias; 

 Proporcionar conhecimento na área de Garantia da Qualidade de Alimentos, através de 
análises físico-químicas do leite. 

 
Metodologia 

 
O projeto conta com uma equipe de profissionais das áreas de Engenharia de Alimentos, 

acadêmicos e professores, bem como coordenadores do curso, os quais auxiliam no 
desenvolvimento dos objetivos propostos. 

Participaram 10 alunos do ensino médio do Colégio Estadual João Ricardo Borell du Vernay 
selecionados pela escola. As atividades ocorreram no contra turno escolar realizadas em novembro 
de 2011.  

Os alunos foram orientados em relação as metodologias e executaram as análises físico-
químicas de determinação da acidez pelo método de acidez titulável, medida do pH com o auxílio do 
potenciômetro e proteína pelo método de Kjeldahl. As metodologias de análises físico-químicas foram 
validadas segundo as exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) ou 
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 
Resultados 

 
Os alunos do ensino médio, através da oficina, adquiriram conhecimento na área de análises 

físico-químicas e trocaram experiências com os alunos de nível superior, despertando o interesse dos 
mesmos na área de Engenharia de Alimentos (Figura 2). 

As análises realizadas tiveram os resultados dentro dos valores esperados, acidez com 18° 
Dornic, acidez natural de 0,145%, pH de 6,68 e 3,39% de proteína. 

 
 

Figura 2 – Alunos realizando as análises. 
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Conclusões 

 
A partir das atividades realizadas, os objetivos do Projeto foram alcançados, houve a 

interação dos alunos do ensino médio com as Engenharias e também o interesse dos mesmos pelo 
curso de Engenharia de Alimentos. Conseguiu-se demonstrar com êxito como devem ser realizadas 
as análises físico-químicas do leite, enfatizando a importância da Garantia de Qualidade de 
Alimentos. 
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