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RESUMO- O ensino técnico é um nível ou subsistema de ensino enquadrado no nível médio dos 
sistemas educativos, referindo-se normalmente a uma educação realizada em escolas 
secundárias ou outras instituições que conferem diplomas profissionais. Constitui uma modalidade de 
ensino vocacional, orientada para a rápida integração do aluno no mercado de trabalho, com 
características específicas que podem variar conforme o país e o seu sistema educativo. No Brasil, o 
ensino técnico é voltado para estudantes de ensino médio ou pessoas que já possuam este nível de 
instrução. Pode ser realizado por qualquer instituição de ensino com autorização prévia 
das secretaria estaduais de educação ou secretarias estaduais de ciência e tecnologia, dependendo 
do Estado. O objetivo do projeto é disponibilizar o laboratório do curso de engenharia de alimentos do 
Hall Tecnológico para a realização de aulas práticas de análises físico-químicas e microbiológicas em 
alimentos e para a realização de estágios curriculares para alunos dos cursos técnicos 
profissionalizantes na área de alimentos com recursos do Programa Novos Talentos da UEPG. As 
aulas práticas, supervisionadas pela escola, foram ofertadas para os alunos do Centro Estadual de 
Educação Profissional de Ponta Grossa (CEEPPG) e foram realizadas no contra turno escolar em 
2012. Foram ofertadas oito vagas de estágio em 2012 sendo 03 para alunos do CEEPPG e cinco 
para alunos do colégio Professor João Ricardo von Borell du Vernay e 03 vagas em 2013. As 
atividades são supervisionadas pelas professoras do DEA auxiliadas pelos acadêmicos voluntários do 
projeto. Os alunos cumpriram ao menos a carga horária mínima do estágio curricular definida no 
projeto pedagógico dos cursos que é de 80 e 120 horas para o CEEPPG e colégio Borell, 
respectivamente. 
 
PALAVRAS CHAVE – Estágio. Sódio. Light. 
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Introdução 

 
O ensino técnico profissionalizante visa à formação dos jovens e trabalhadores com 

educação integral de qualidade, garantindo o direito de todo cidadão brasileiro ao trabalho e a 
cidadania. Parte integrante de um projeto de desenvolvimento nacional que busca consolidar-se 
como soberano, sustentável e inclusivo, a Educação Profissional e Tecnológica está sendo 
convocada não só para atender às novas configurações do mundo do trabalho, mas, igualmente, a 
contribuir para a elevação da escolaridade dos trabalhadores. A proposta de ensino encaminha para 
uma formação onde a teoria e a prática possibilite aos alunos compreenderem a realidade para além 
de sua aparência onde os conteúdos não têm fins em si mesmos. Há necessidade da aplicação dos 
conhecimentos teóricos, mas algumas escolas carecem ainda de infra-estrutura para as aulas 
práticas que devem proporcionar um conjunto de experiências com a finalidade de consolidar o 
“saber fazer”.  

 
 
Objetivo 
 
Oportunizar a realização de aulas práticas de analises em alimentos, supervisionadas por 

professores das escolas e ofertar estágios curriculares para os alunos do curso Técnico em 
Alimentos. 

 
Metodologia 
 
As aulas práticas foram realizadas em 2012 no contra turno escolar com dez alunos por 

turma sob a responsabilidade do professor do Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta 
Grossa (CEEPPG) com o auxílio de estagiária. As aulas semanais atendiam a duas turmas por dia. 
Foram executadas análises físico-químicas em alimentos, de acordo com metodologias oficiais.  

As atividades são desenvolvidas com recursos do Programa Novos Talentos da UEPG no 
laboratório do curso de engenharia de alimentos do Hall Tecnológico.  

 Foram ofertadas oito vagas de estágio para alunos do CEEPPG do colégio Professor João 
Ricardo von Borell du Vernay supervisionadas pelas professoras do DEA e auxiliadas pelos 
acadêmicos voluntários do projeto. 

 
 
Projeto de 2013 
 
Determinação do teor de sódio em alimentos por fotometria de chama e elaboração de sal 

light. 
 
Aluna: Ana Melina Mendes 
CEEPPG 
 
O sal de cozinha é composto de aproximadamente 40% de sódio e está diretamente 

relacionado ao desenvolvimento das DCNT (Doenças Crônicas Não Transmissíveis) como 
hipertensão, doenças cardiovasculares e renais.  

O Ministério da Saúde assinou em 2011 um termo de compromisso com as Associações 
Brasileiras das Indústrias de Alimentação; de Massas Alimentícias; de Trigo e de Panificação e 
Confeitaria visando estabelecer metas nacionais para redução do teor de sódio em macarrão 
instantâneo, pão de forma e bisnaguinhas. Em dezembro de 2012 assinou outro termo com essas 
mesmas associações ampliando a gama de produtos processados para pão francês, bolos prontos 
sem recheio, bolos prontos recheados, rocambole, bolo aerado, bolo cremoso, salgadinhos de milho, 
batatas fritas, batatas palhas, maionese, biscoito doce sem recheio, biscoito salgado e biscoito doce 
recheado. Em 2012 estabeleceu o terceiro termo de compromisso com as mesmas associações para 
os cereais matinais, a margarina vegetal, os caldos líquidos e caldos em gel, os caldos em pós e 
caldos em cubo, os temperos em pasta, os temperos para arroz e demais temperos. 

 Em relação à rotulagem nutricional obrigatória, a Resolução RDC n. 360/2003 estabelece a 
obrigatoriedade dos rótulos apresentarem a declaração padronizada do valor energético e das 
quantidades de carboidratos, proteínas, gordura total, gordura saturada, gordura trans, fibras 
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alimentares e sódio contidos na porção do alimento. O valor diário de referência (VDR) adotado para 
o sódio é de 2.400mg.  

Análises de monitoramento de sódio realizadas entre os anos de 2010 e 2011 em 7 
produtos diferentes de salgadinho de milho mostraram que o teor médio de sódio encontrado foi de 
779mg/100g com resultados variando entre 395mg até 1.395mg.  

Com a redução do sódio para 120mg em 100g de alimento, haverá benefícios para o 
consumidor, reduzindo as chances de desenvolvimentos das DCNT’s, motivo pelo qual as atividades 
foram desenvolvidas. 

 
 
Atividades 
 
1 - Procedimentos e normas de segurança no laboratório e equipamentos básicos de 

laboratórios; 
Em uma apostila foram transmitidas todas as normas de segurança, os procedimentos e os 

equipamentos básicos presente em um laboratório de analises físico – químicas de alimentos. 
 
2 - Validação da metodologia para determinação de sódio por fotometria de chama  
Fotômetro de Chama: Calibração e operação (Na/K); 
Instruções sobre o método utilizado para a determinação do teor de sódio por fotometria de 

chama, e o modo como utilizar o aparelho.  
 
3 - Preparo de soluções para a análise; 
Foram preparadas soluções de ácido nítrico e ácido perclórico, nas proporções de 2 para 1, 

ou seja, a cada 2 ml de acido nítrico foi utilizado 1 ml de ácido perclórico. 
 
4 - Operação do equipamento fotômetro de chama 
Com o botão Na aberto (totalmente para a direita), apertou-se o botão zerar. Então se 

colocou a chave Na/K na posição Na, e verificar no visor 00.0. Com o botão K aberto se apertou o 
botão zerar, e colocou-se a chave Na/K na posição K e se verificou no visor 00.00. Atomizou o padrão 
Na/K diluído 1:100. Colocou-se a chave Na/K na posição Na até o visor mostrar 140, utilizando o 
botão de ajuste de Na (botão da esquerda). Colocou-se a chave Na/k na posição K até ajustar o valor 
mostrado no visor para 5.0. utilizando o botão de ajuste de K/Li (botão da direita). Passou-se água 
deionizada e repetiu-se as operações 1 e 2 até que foi obtido reprodutibilidade então começou as 
dosagens das amostras. Para não haver erros durante a leitura das amostras passou-se água 
deionizada entre uma leitura e outra (não é necessário e esperar o visor retornar a zero). Evitou-se 
aspirar a amostra ou a água deionizada até o fundo de recipiente, (isto evita o entupimento. Após o 
termino das análises deixou-se o compressor de ar ligado nebulizando água com a chama apagada 
(a qual era a alavanca de válvula do botijão fechada) por 5 minutos.  

 
5 - Execução da Curva de calibração do sódio: 

  Soluções padrão com concentrações de 6,25 a 100 ppm de sódio foram usadas para a 
construção da curva  de calibração . A equação da reta foi definida com o auxílio do programa Excel. 
Na figura 1 está apresentada a curva de calibração do sódio.  

  
Figura 1. Curva de calibração do sódio 

 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 4 

 
 

6 - Realizações de análises 
Preparo das amostras de salgadinhos de milho (snacks) para determinação do teor de 

sódio; 
Para a análise foram utilizadas 0,5g de amostra de salgadinho de milho de duas marcas 

com teores de sódio diferentes identificadas como CE e CH. A digestão foi feita em tubos de ensaio 
com 6 ml de ácido nítrico e perclorico com proporção 2:1, aumentando de 30° C em 30° C, até que a 
temperatura atingiu 210° C. Após o resfriamento foram feitas diluições para adequação aos padrões 
da curva de calibração e as amostras foram lidas no fotômetro de chamas.  

 
 
 

Os resultados médios obtidos para a amostra CE foram de 950,8mg% e para a CH de 
367,872mg%. Comparando-se com os dados declarados nas informações nutricionais das 
embalagens, CE de 1264mg% e CH de 396mg%, verificou-se que os valores foram menores. 
 

7- Elaboração de sal light; 
Foi determinada uma redução de 30% de sódio no sal, suprida com potássio. As analises do 

produto obtido serão ainda realizadas. 
 
 
 

Conclusões 
  

O projeto alcançou as expectativas, proporcionando aos alunos conhecimentos na área de análise de 
alimentos, como na determinação do teor de sódio e elaboração de sal light. O estágio foi importante 
para os alunos de ensino médio técnico, pois possibilitou a interação da teoria com a prática.  
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