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Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

 

No dia 16 de outubro foi comemo-

rado o dia mundial da alimentação 

e dia do engenheiro de alimentos, 

sendo realizada uma atividade no 

RU sobre conservação de alimen-

tos, discussão sobre a semestrali-

zação do curso, pesquisa realiza-

da pelo DAEA e relato de alunos 

que voltaram do intercâmbio. 

     Nos dias 06,07 e 08 de outubro 

foi realizado o Ciclo Multidisciplinar, 

juntamente com os demais grupos 

PET, onde foram realizadas pales-

tras sobre diversos assuntos para 

os alunos do cursos de engenharia 

da Universidade. 

Nos dias 28 e 29 de outubro 

aconteceu o curso de controle 

de qualidade com a Prof
a
. Dr

a
. 

Márcia  de Mello, com aborda-

gens teórica e prática afim de 

melhor aproveitamento. 

Redução da maioridade penal, qual a sua 

opinião? 

Saiba um pouco um pouco sobre o novo projeto 

de lei do país,  e quais seriam as possíveis ações 

(consequências) que viriam com ele. 

Embalagens inteligentes 

Conheça um pouco sobre essa tecnologia 

que vem sido estudada, para tornar possí-

vel  ao consumidor reconhecer em prate-

leira a condição do produto.  

Coluna social 

Relembre quais foram os eventos realizados pelo PET-EA no semestre.  

 

Nos dias 18,19 e 20 de Outubro ocorreu o curso de 

Engenharia de Segurança, com os palestrante 

Cleiton Lajes, Márcio Lopes e Thiago Oliveira, 

abordando os temas de Gerência de Riscos, Higie-

ne Ocupacional e Respostas a emergências.  

 

No dia 14 de outubro alunos de todos de todos os 

anos do curso participaram da visita técnica ás em-

presas Aurora e Peccin, localizadas na cidade de 

Erechim-RS. 

 

Publicação trimestral do Grupo PET-EA, Rio Grande - Nº 2/2014 

Nos dias 26 e 27 de Agosto aconteceu o Ciclo Especi-

fico de engenharia de alimentos, com os palestrantes 

Prof
o
 Pablo Daniel Farias, Prof. Dr. Valdecir Carlos,  

Prof. Dr. Tito Cadaval e a Prof
a. 

Dr
a.
 Francine Novack. 

 De 10 a 14 de Agosto aconteceu a III Semana 

Acadêmica da Escola de Química de Alimentos, 

com uma ampla programação de palestras, mini-

cursos e visitas técnicas voltadas a todos os cur-

sos da EQA.  
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Redução da maioridade penal, exemplo de país subdesenvolvido 

O projeto que prevê a redução da maioridade penal, aceito pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, 

tem gerado diversos debates. Grupos favoráveis à ideia defendem que, se jovens são capazes de discernir acerca de seu 

voto aos 16 e 17 anos, devem, por obrigação, discernir o que é certo e errado ao escolherem os candidatos que deverão 

guiar o andamento do poder público, nos próximos anos. Opositores, no entanto, colocam que por mais que a alegação 

anterior possa estar correta, não há qualquer tipo de efeito positivo no fato de diversos infratores “iniciantes” serem encar-

cerados próximos àqueles que já possuem certa experiência em atividades criminosas. 

O argumento de que um jovem, por ser capaz de votar é também capaz de responder aos crimes, não é errado. 

Porém, um fato de que nos esquecemos é que o voto não é obrigatório aos 16 anos e, provavelmente, a parcela votante 

entre os 16 e 18 anos seja ainda minoria no país. Existe, intrínseca a essa permissão, uma auto-avaliação do adolescente 

com relação à sua própria maturidade e ao valor daquilo que está prestes a fazer. A imposição da maioridade penal aos 16 

anos, por esse tipo de pensamento, acabará por levar-nos, por lógica, a outro tipo de avaliação: “se o adolescente é capaz 

de discernir crimes e política com 16 anos, por que não é capaz de dirigir ou ingerir bebidas alcoólicas?”.  

A colocação de que um jovem sairá em condições psicológicas e sociais muito piores àquelas em que se encontra-

va antes de cometer o crime, infelizmente é real. Após anos de evolução do ser humano, perdeu-se no Brasil o significado 

da palavra prisão, que é de um castigo imposto ao condenado por prática de infração para que esse possa reabilitar-se e 

voltar para a sociedade. Seria ótimo colocar a definição em prática. Se houvesse qualquer tipo de reabilitação no sistema 

prisional, é claro.  

Obviamente, o país segue o caminho que sempre preferiu. Assim, medidas corretivas instantâneas (acreditando 

serem pontuais) são adotadas para problemas que estão disseminados, que foram construídos ao longo dos anos por polí-

ticas inadequadas de governo e que são nada mais do que reflexos daquilo que temos como exemplo. Faça um teste, veja 

qualquer seção jornalística de política e olhe a capa. Você acredita que esse é um bom exemplo para um cidadão em for-

mação? 

Giordan Fernandes, Petiano - 4° Ano 

Relato de estágio 
 

 A empresa Salina Diamante Branco foi fundada em 1997 em Natal/RN e hoje conta com três unidades, localizadas 

em Natal - RN, no Rio de Janeiro e em Rio Grande – RS. Na unidade de Rio Grande, seus produtos estão separados em 

pecuária e em consumo humano, sendo que em sua linha de produção beneficia-se sal em diversas granulometrias para a 

marca própria e para outras marcas consolidadas do Estado. 

 A empresa de Rio Grande, possui três setores de produção, o mineral (onde são produzidos os produtos 40P, 60P, 

80P e 88P, que se diferenciam pela quantidade de fósforo por kg de produto e suplemento mineral completo Proteinado 

30PB e 44PB, que se diferenciam por proteína bruta por kg de produto, ambos produtos visam a suprir as carências mine-

rais dos bovinos), a sacaria (onde os produtos, sal moído iodado e não iodado, sal extra-fino iodado e não iodado e sal 

triturado iodado e não iodado, são embalados em sacos de 25 kg) e os fardos (onde os produtos sal comum fino iodado, 

sal grosso e sal refinado são embalados em fardos de 1 kg). 

Durante a realização do Estágio, a estudante acompanhou todas as etapas do processo, desde o recebimento e 

inspeção da matéria-prima até a etapa de expedição do produto. Participou do monitoramento do controle de qualidade do 

produto e da matéria-prima, através da realização das análises de granulometria, umidade, iodato de potássio e iodo meta-

loide, percentagem de insolúveis em água e percentagem de cálcio e magnésio, sendo que realizou o controle e armaze-

nagem de contra amostras e dos reagentes e soluções. Também auxiliou diariamente na verificação do cumprimento das 

Boas Práticas de Fabricação e na elaboração de documentos do sistema de qualidade. 

O Estágio Supervisionado proporcionou a integração entre a teoria e a prática, bem como conhecimento de rotinas 

fabris e requisitos legais. As atividades exercidas durante esse período, na área de controle de qualidade e de produção, 

foram de extrema importância para o desenvolvimento profissional da estagiária aproximando-a da realidade fabril. Tam-

bém possibilitou a vivência do dia-a-dia do setor de produção, o conhecimento das dificuldades de uma fábrica de sal, seja 

no aspecto de segurança, qualidade ou produtividade e possibilitou a experiência de lidar diariamente com diferentes pes-

soas. 

 

       Bruna Curado Grilo – Petiana  5
o
 ano. 
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Atualidade Artigo científico  

 

A Síria é um país da Ásia ocidental com cerca de 17 milhões de habitantes, fazendo fronteira com o Líbano, Tur-

quia, Iraque Jordânia e Israel. Os Árabes Sunitas representam 60% da população enquanto os Xiitas 13%. O restante é 

dividido entre cristãos e drusos.  

O atual presidente Bashar Al-Assad está na presidência do país, há mais de dez anos sucedendo seu pai, que es-

teve no poder por mais de 30 anos. Iniciou-se em 2011 uma onda de protestos pacíficos para derrubar o presidente. O go-

verno respondeu com repressão e, no fim de 2011, soldados armados da oposição formaram o Exército Livre Sírio, intensi-

ficando assim o combate armado e agravando a Guerra Civil no País. Aproveitando-se da fragilidade do País, um grupo 

Autoproclamado estado islâmico, formado por Sunitas, começou a reivindicar territórios, aliando-se então à oposição. 

Os maiores afetados com a guerra são os civis. O número de mortos já ultrapassa 220 mil , sendo que mais de 4 

milhões de sírios já buscaram refúgio nos países vizinhos e estima-se que 9,3 milhões precisarão de ajuda e refúgio até 

2016.  

Então, surge um novo problema – “a crise de refugiados na Europa”. Devido ao preconceito religioso e em busca 

de melhores condições de vida, os refugiados sírios iniciaram uma onda migratória em toda a Europa. Até agosto de 2015, 

cerca de 300 mil atravessaram o mediterrâneo em busca de asilo nos países europeus. Cerca de 2500 pessoas morreram 

afogadas na travessia. Antes de chegarem aos países, onde vão buscar refúgio, muitos migrantes passam por países vizi-

nhos, como Turquia e Líbano, em busca de proteção. Mas, como esses Estados vivem uma crise estrutural e econômica – 

até pela chegada cada vez maior de refugiados sem o devido apoio internacional –, a única opção acaba sendo seguir via-

gem. 

Muitos dos milhares de imigrantes que chegam à Grécia todos os dias, principalmente a partir da vizinha Turquia, 

têm como objetivo atingir a Macedônia, onde pegam um trem superlotado para a Sérvia. Tentam, assim, alcançar a União 

Europeia novamente, através da Hungria. O destino preferido é a Alemanha, que no ano passado recebeu 202.700 requisi-

ções, ou 32% do total. A Suécia vem logo em seguida com 81.200, ou 13%. Seguem Itália, com 64.600, ou 10% do total, 

França, 62.800, ou 10%, e a Hungria, 42.800, ou 7%. 

É preciso muito cuidado ao analisar a crise na Síria e julgar os refugiados. A guerra civil tem motivação religiosa e 

a extrema direita europeia não quer arcar com esse fardo. Mas, é importante ressaltar que a Europa possui uma dívida 

histórica com o Mundo. 

Henrique Garcia, Petiano - 4° Ano 

Fontes: 

http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2015/09/entenda-crise-dos-refugiados-na-europa 

http://www.cartacapital.com.br/revista/867/a-europa-entre-o-oportunismo-e-a-xenofobia-5477.html 

Fica a dica 

Comumente, procuramos algum veículo de notícia para nos manter informados de - ao menos – o que está aconte-

cendo de mais agravante com o mundo, com o país ou até mesmo com a região/cidade em que vivemos. Como a vida uni-

versitária toma o tempo quase integral de nossos dias, o que nos resta para ficarmos atualizados são alguns sites mais po-

pulares, páginas em redes sociais ou algum jornal da cidade. Poucos estudantes assinam revistas que não sejam sobre 

sua futura carreira ou sobre seu curso. Aqui vai uma dica de revista que consegue abranger conteúdos de interesses diver-

sos, assim como atualidades, assuntos polêmicos com grande imparcialidade, economia, novidades tecnológicas, saúde, 

ambiente, cultura. Ainda, traz uma galeria de opções de sites de vários tipos, como o recicloteca, que divulga informações 

sobre questões ambientais, filmes, exposições e peças de teatro, que estão em alta em um determinado período, obras 

musicais pouco conhecidas com conteúdo diversificado, aplicativos de celulares para muitos públicos-alvo, além de sele-

ções de livros com caráter múltiplos. Essa revista chama-se “Planeta – conheça o mundo, descubra você”, da Editora 

TRÊS. A publicação é mensal, custa menos de doze reais e a recomendação é de uma leitora fiel. Fica a dica! 

Jéssica Rodrigues BágIo, Petiana - 3° Ano 

 

Análise de Risco aplicada aos alimentos no Brasil: perspectivas e desafios 

 A exigência dos consumidores por produtos com segurança alimentar aumenta à medida que a preocupação des-

tes com os riscos relacionados aos alimentos importados e comercializados no mercado local torna-se mais intensa, so-

bretudo devido à ocorrência de surtos originários de fonte comum e da sua rápida disseminação entre os países, fatos 

corriqueiramente relatados na mídia. Com o intuito de analisar a opinião dos membros do Comitê Codex Alimentarius do 

Brasil (CCAB) sobre a norma Análise de Risco (AR) adotada o estudo teve como objetivo propor recomendações ao go-

verno brasileiro para viabilizar a aplicação prática da norma e levantar as propostas para a adoção desta no país, incluin-

do as limitações e as potencialidades locais. 

 A metodologia utilizada trata-se de um estudo de caso único, do tipo exploratório, onde foi selecionado um tema da 

atualidade para ser investigado com os membros do comitê. Foram utilizadas duas fontes de dados: os documentos e as 

narrativas das entrevistas com oito membros formais do CCAB. Foram analisadas 33 atas de reuniões do CCAB, no perí-

odo de 2000 a 2006, que continham como pauta a AR para verificar a evolução das discussões. Analisou-se também as 

sete Posições Brasileiras referentes ao mesmo período, que correspondem aos documentos oficiais onde constam as 

considerações, as críticas e as sugestões sobre os projetos de normas a serem defendidas pelo Brasil. Optou-se pela 

técnica da entrevista semiestruturada e após a realização do pré-teste, as entrevistas foram previamente agendadas e 

posteriormente programadas com cada membro, de forma independente. Os participantes foram informados sobre o obje-

tivo da investigação, a gravação das entrevistas, o sigilo das informações e o anonimato dos entrevistados. Foi apresenta-

do o Formulário de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal 

da Bahia para conhecimento e entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A gravação das entrevistas reali-

zou-se entre agosto a dezembro de 2006, em Brasília. Após a leitura das narrativas das entrevistas, adotou-se o Plano de 

Análise. Os trechos recortados foram analisados à luz das referências teóricas relacionadas à globalização da economia, 

riscos dos alimentos e segurança sanitária de alimentos. 

Os membros do CCAB mostraram-se favoráveis à iniciativa do Codex em instituir a norma AR para promover a 

segurança sanitária dos alimentos que transitam no mercado internacional. Segundo eles, o governo brasileiro deve incor-

porar a AR como política oficial para melhorar o sistema de controle de alimentos do país e fortalecer as exportações bra-

sileiras de alimentos. Apesar de o Brasil dispor de capacidade técnico-científica para aplicação da norma, destacaram 

várias limitações político-institucionais. Os membros reconhecem a AR como uma iniciativa valiosa para enfrentar os ris-

cos dos alimentos, devido a sua capacidade de aprimorar as ações de controle sanitário de alimentos realizadas pelo go-

verno. 

Petiano: Alexandre Fagundes – 4º ano 

 Fonte: FIGUEIREDO, A. V. A.; MIRANDA, M. S.; Análise de Risco aplicada aos alimentos no Brasil: perspectivas e desa-

fios. Ciência & Saúde Coletiva, 16(4):2251-2262, 2011. 

 

O farelo de arroz é obtido do beneficiamento do arroz, momento em que várias partes dos grãos são removidas e 

ocorre a concentração dos principais elementos nutritivos no farelo, tornando-se uma excelente matéria-prima para diver-

sos processos industriais, como a extração de óleo. A fração insaponificável, presente no óleo de farelo de arroz, está 

relacionada a inúmeros benefícios, além de apresentar uma composição triacilglicerídica adequada. Encontram-se altos 

níveis de tocoferois, tocotrienois e fitosterois, que conferem resistência à oxidação e deterioração ao produto. Porém, sua 

estabilidade é maior em relação a outros óleos devido à presença de um antioxidante ausente nos outros, o ϒ-orizanol, ao 

qual tem sido atribuído efeito também hipocolesterolêmico. O teor de ϒ-orizanol presente no óleo varia entre 1,5-2,9%. 

Mas, normalmente o óleo de arroz requer refino químico, que adiciona soda cáustica no óleo na etapa de neutralização. 

Durante essa etapa o ϒ-orizanol é quase totalmente perdido, sendo retido no subproduto dessa etapa do processo. Po-

rém, o refino físico surge como uma alternativa para preservar o teor de ϒ-orizanol. No refino químico é usado álcali para 

desacidificação, enquanto que no refino físico essa desacidificação é realizada por destilação, recebendo o nome de de-

sodorização. A desodorização pode ser realizada com uso de temperatura de 180 °C aplicada, durante 2 horas sob vácuo 

para evitar oxidação lipídica, podendo utilizar arraste de vapor ou gás inerte de nitrogênio. 

Cláudio Pereira Pinheiro– Petiano  5º ano 

Inovações Tecnológicas 

http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2015/09/entenda-crise-dos-refugiados-na-europa
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Relato de um petiano 

Você já ouviu falar em Embalagens Inteligentes? 

Que o prazo de validade dos produtos alimentares é uma forma de controle, servindo para que os consumidores 

saibam se o produto está apto para o consumo ou não, todos já sabem. Porém, muitas vezes o produto passa por situações 

adversas durante seu transporte e armazenamento, que fazem com que comece a se deteriorar antes do prazo descrito na 

embalagem.  

 Pensando nisso, muitos estudos têm sido realizados para o desenvolvimento das chamadas “Embalagens Inteligen-

tes”. Elas possuem funcionamentos distintos, alguns deles incluem, até mesmo, nanotecnologia. A Engenheira de Alimen-

tos, Carmen Tadini (USP), pesquisadora e criadora de uma dessas embalagens, descreve seu objeto de estudo: “trata-se 

de uma película, parecida com um filme plástico de embalagens, feita à base de fécula de mandioca, matéria-prima orgâni-

ca, renovável e biodegradável”. No caso dessa pesquisa, a película recebe um pigmento chamado de antocianina (retirado 

da casca da uva), que é responsável pela variação da cor da embalagem devido à alteração do pH quando o produto está 

se deteriorando.  

 No entanto, enquanto as embalagens inteligentes estiverem em fase de estudo e não forem uma realidade no comér-

cio brasileiro, os consumidores devem ficar atentos e seguirem à risca o prazo de validade estipulado na embalagem, alerta 

a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 

 

Fernanda Ferreira Núñez – Petiana  4º ano 

 

Sempre escutamos que na vida a gente colhe o que planta. A cada conquista vem o sentimento da colheita, ou se-

ja, de estar no caminho certo. Hoje vim compartilhar uma colheita, que não conquistei sozinha, conquistei pelo que plantei e 

o PET-EA foi essencial nisso.   

 Com 20 dias de estágio, me inscrevi para uma vaga na empresa, a qual exigia superior completo, conhecimento 

avançado dos recursos: Excel e Power Point e estava aberta para pessoas internas da empresa, assim como externas. A 

seleção seria composta por análise de currículo, dinâmica de grupo, testes de raciocínio lógico e entrevista. Concorrendo a 

essa vaga, além de mim, tinha mais uma pessoa como estagiário, os outros trinta e cinco concorrentes eram formados, 

sendo a variedade de curso grande, assim como experiência, acadêmica e profissional.  

 Após duas semanas, os supervisores e a psicóloga me chamaram e me informaram que eu tinha sido selecionada 

para a vaga. O que foi essencial? Não apenas ir bem nas etapas da seleção e ter o perfil da vaga, mais estar fazendo um 

bom estágio e ter me preparado ao longo da graduação. Então não se contentem com pouco e não se acomodem, porque 

o mundo está cheio de oportunidades e só não se consegue aquilo que não se corre atrás.  

 Não vim apenas dividir essa conquista, vim lembrá-los de sempre acreditarem no que desejam, se prepararem, sem-

pre se desafiarem, estarem dispostos a  aprender mais e independente da atividade, fazer da melhor maneira possí-

vel! Fazer parte do PET-EA me preparou, me ajudou a amadurecer, me conhecer e me desafiar, além de melhorar e traba-

lhar outras características que são essenciais na vida profissional. 

 

Bruna Curado Grilo – Petiana 5
o 
ano 

 

 

Pesquisa DAEA 

No período de 8 a 15 de junho, foi realizada uma pesquisa de opinião entre os alunos do primeiro ao quinto ano da 

graduação referente ao Curso, Coordenação e atuação do Diretório Acadêmico, pelo Diretório Acadêmico da Engenharia 

de Alimentos. 

 Foram ouvidos 87 (oitenta e sete) alunos do curso de Engenharia de Alimentos da FURG. A pesquisa foi importante 

para identificar o que precisa ser melhorado e de recursos  que o curso carece. As principais sugestões foram mais visitas 

técnicas, atividades que proporcionem maior contato com a parte prática da Engenharia, atividades de integração entre os 

alunos de diferentes anos do curso e principalmente um incentivo, matérias relacionadas com a engenharia de alimentos 

no primeiro ano da graduação. 

 Ao serem questionados se o curso de Engenharia de Alimentos seria a primeira opção de escolha, muitos respon-

deram que não. Porém, ao conhecerem e se envolverem mais nas atividades, tais  como palestras, minicursos e fóruns  

houve interesse em permanecer no curso. A graduação em Engenharia de Alimentos na FURG é muito reconhecida e 

bem vista. São os alunos, Coordenação, professores e atuação de grupos como o Diretório Acadêmico e o Programa de 

Educação Tutorial, que possibilitam o crescimento e o aperfeiçoamento do Curso. 

Curiosidades Pesquisa DAEA 


