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RESUMO – O projeto “Despertando para a Ciência” está embasado na importância do papel da 
universidade no desenvolvimento devendo o conhecimento científico ser difundido para a população 
local e também nas escolas. Os objetivos são realizar atividades extracurriculares visando ao 
aprimoramento e atualização de alunos da educação básica, através de visitas aos laboratórios do 
Departamento de Engenharia de Alimentos, palestras e mini-cursos. Espera-se com estas ações 
despertar o interesse científico do aluno e inseri-lo no ambiente acadêmico, motivando-o a ingressar 
neste meio. Na “II Semana Despertando para a Ciência” foram realizadas atividades com os alunos 
do Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa (CEEP), do curso Técnico em 
Alimentos, no contra turno escolar. Foi realizada a visita aos laboratórios do Curso de Engenharia de 
Alimentos, palestras, oficinas de análises cromatográficas e oficinas de análises físico-químicas; 
elaboração dos relatórios das atividades e apresentação para os colegas da escola. As atividades de 
extensão bem planejadas, bem estruturadas e bem executadas permitem à universidade socializar e 
democratizar os conhecimentos dos diversos cursos e áreas, e também preparar seus profissionais, 
não somente com a estratégia do ensino-transmissão, mas complementando a formação com a 
estratégia do ensino-aplicação. A socialização dos saberes aproxima os estudantes do ensino médio 
da universidade. 
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Introdução 
 
A Semana Despertando para a ciência faz parte do projeto “Novos Talentos na UEPG” e 

oportunizou aos estudantes do ensino médio, selecionados pelo colégio parceiro, participarem das 
atividades no contra turno escolar e no sábado. 

Neste trabalho estão descritas as atividades da “II Semana Despertando para a ciência” 
com o tema “Cromatografia Gasosa” com a participação dos alunos do Centro Estadual de Educação 
Profissional de Ponta Grossa (CEEP), do curso Técnico em Alimentos. 

No Projeto Pedagógico do curso Técnico em Alimentos se ressalta a importância 
fundamental à formação do profissional a convivência com situações reais, que serão oportunizadas 
através do estágio em laboratórios, na Escola, nas Universidades, Órgãos governamentais, Centros 
de pesquisa, nas indústrias e estabelecimentos comerciais que apresentem atividades ligadas à 
habilitação. Também estão incluídas atividades como: palestras, cursos, mini-cursos, simpósios, 
oficinas e visitas técnicas. 

Nesta atividade os alunos tiveram oficinas sobre o funcionamento do cromatógrafo a gás, 
palestras sobre óleo vegetal e sobre boas práticas em laboratório para garantir a segurança dos 
alunos.  

Óleo de soja é o óleo comestível obtido de sementes de Glycine max L. (soja) através de 
processos tecnológicos adequados. É classificado como óleo de soja que é o óleo obtido pelos 
processos de extração e refino e óleo de soja semi-refinado que é o obtido pelos processos de 
extração e neutralização.O óleo de soja degomado é aquele obtido pelos processos de extração e 
degomagem e o óleo de soja bruto é obtido pelo processo de extração. (MANDARINO; ROESSING, 
2001) 

Segundo Collins e Braga (1993) o princípio básico da cromatografia de fase gasosa é a 
separação de misturas por interação diferencial dos seus componentes entre uma fase estacionária 
(líquido ou sólido) e uma fase móvel (líquido ou gás). O fenômeno físico-químico responsável pela 
interação analito + fase estacionária líquida é a absorção que ocorre no interior do filme de fase 
estacionária líquida. Os componentes da amostra são separados e detectados por um dispositivo que 
examina continuamente o material eluido, gerando sinal quando da passagem de substâncias que 
não o gás de arraste. O sinal gráfico gerado ao longo do tempo de análise é chamado de 
cromatograma. Idealmente cada substância separada aparece como um pico no cromatograma. 

O método para preparação de ésteres metílicos de ácidos graxos oferece um meio para a 
preparação das amostras para posterior análise por cromatografia. No procedimento de esterificação, 
os ácidos graxos são convertidos em compostos mais voláteis. O método é aplicável para gorduras 
comuns, óleos e ácidos graxos com exceção de gorduras do leite.  Insaponificáveis não são 
removidos, mas se presentes em grandes quantidades, eles podem interferir em análises 
subsequentes.  O processo resultará na destruição completa ou parcial dos seguintes grupos: epóxi, 
hidroperóxi, ciclopropenil, ciclopropil e possíveis hidroxilas e ácidos graxos acetilênicos, portanto não 
é adequado para a preparação de ésteres metílicos de ácidos graxos que contenham esses grupos. 

A oxidação é a principal responsável pela deterioração de alimentos com alto teor de 
lipídeos, causando alterações indesejáveis na cor, sabor, aroma e textura. Na oxidação lipídica ocorre 
uma série de reações químicas entre o oxigênio da atmosfera e os ácidos graxos insaturados dos 
lipídeos. Índice de peróxido é a determinação do teor de oxigênio reativo. A medida é feita com 
adição de iodeto de potássio. Quando a dupla ligação dos ácidos graxos insaturados é quebrada, 
formam-se peróxidos, que têm a capacidade de oxidar o iodeto de potássio, liberando iodo. A 
quantificação do teor de peróxido é realizada pela medida da quantidade de iodo liberado. 

 
 
Objetivos 

 
Realizar atividades extracurriculares visando ao aprimoramento e atualização de alunos da educação 
básica. 
Oportunizar aos estudantes conhecerem a universidade e a estrutura do Curso de Engenharia de 
Alimentos.  
Discutir fundamentos teóricos estabelecendo relações entre as disciplinas em curso no ensino médio 
visando a construção do conhecimento. 
Realizar práticas de análises de laboratório; elaboração de relatórios técnicos e de material didático 
visando complementação do aprendizado teórico. 
Oportunizar a troca de experiências entre os estudantes do ensino médio e do ensino superior. 
Estimular o interesse dos alunos da escola pública em cursar ensino superior. 
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Metodologia 
 
A Semana sobre Cromatografia Gasosa realizou-se entre os dias 22 a 30 de novembro do 

ano de 2012, tendo uma carga horária total de 40 horas. Participaram 10 alunos do Centro Estadual 
de Educação Profissional de Ponta Grossa (CEEPPG), do curso Técnico em Alimentos e 02 
acadêmicas do curso de Engenharia de Alimentos da UEPG. 

 
Etapas: 
 

Visita 
 
 Aos laboratórios do Centro de Tecnologia Agro Alimentar no departamento de Engenharia de 
Alimentos. 
 
 
Palestras 
 
Boas práticas em laboratórios, manipulação de reagentes e vidrarias, identificação e 
acondicionamento de amostras para pesquisa, preparo de reagentes e soluções para análises. 
 
Princípios de Cromatografia Gasosa e aplicações em alimentos. 
 
Óleo vegetal: tecnologia de produção; padrão de identidade e qualidade (legislação e análises). 
 
Oficinas 
 
Prática: funcionamento do cromatógrafo (como ligar, colocar a coluna e funcionamento do software). 
 
Prática: preparo de amostras. 
 
Prática: injeção de amostra no cromatógrafo. 
 
Prática: análises físico-químicas – determinação de lipídeos e índice de peróxido. 
 
Prática: Cálculos e discussão dos resultados das análises 
 
Prática: elaboração dos relatórios das atividades e material visual para apresentação. 
 
Apresentação para os colegas da escola no I Workshop Novos Talentos da UEPG realizado 
juntamente com a Semana Técnica de Alimentos no CEEPPG. 
 

 
Resultados 

 
Durante o processo de pesquisa sobre os assuntos trabalhados na “II Semana Despertando 

para ciência”, apostilas foram criadas contendo todo o material sobre os temas abordados, como: 
Boas práticas de laboratório, Cromatografia de fase Gasosa, Oxidação de lipídeos. 

Nas dependências da UEPG, os alunos tiveram a fundamentação teórica sobre 
cromatografia de fase gasosa e sua aplicação na área de alimentos, puderam aprender sobre a 
tecnologia de produção do óleo vegetal assim como seu padrão de identidade e qualidade. A palestra 
sobre boas práticas em laboratório, manipulação de reagentes e vidrarias foi de grande valia para a 
segurança e conhecimento dos alunos do ensino médio, pois alguns destes nunca haviam tido 
experiência em laboratório até então. Além das teorias os alunos tiveram a oportunidade de aprender 
de maneira prática o funcionamento do cromatógrafo gasoso (Figura 1).  

 
 

Figura 1 – Apresentação sobre o funcionamento do cromatógrafo. 
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 A oficina de análises físico-químicas foi realizada nas dependências do Hall 
Tecnológico. Foram realizadas análise de extração de gorduras (Figura 2) e determinação do índice 
de peróxidos (Figura 3). 

 
Figura 2 – Práticas para a extração de gordura pelo método de Soxhlet. 

 

 
 

 
Figura 3 – Práticas para a determinação do índice de peróxido em óleo vegetal. 

 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

5 

 
 
 
 

O material utilizado foi óleo de soja que foi esterificado antes da aplicação no cromatógrafo.  
Após o término das atividades práticas, os alunos organizaram os relatórios e uma 

apresentação para seus colegas de classe no I Workshop Novos Talentos da UEPG realizado 
juntamente com a Semana Técnica de Alimentos no CEEPPG.  

 
Conclusões 

 
A inserção dos estudantes nos projetos de extensão, continuamente desenvolvidos pelos 

professores e acadêmicos do curso de Engenharia de Alimentos, oportuniza o conhecimento de 
novas tecnologias e a socialização dos saberes. Tal feito contribui para sua formação cidadã além de 
introduzi-los no ambiente acadêmico, motivando-os a ingressarem neste meio. 
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