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1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Ali-
mentos, a tecnologia dos alimentos é defi nida como a aplicação de mé-
todos e técnicas para preparo, armazenamento, processamento, controle, 
embalagem, distribuição e utilização dos alimentos. Esta ciência engloba 
a sequência de operações desde a seleção da matéria-prima até o proces-
samento, conservação e distribuição do produto fi nal9.

A importância do desenvolvimento e aplicação desses métodos tecno-
lógicos está relacionada à redução das perdas ao longo da cadeia produ-
tiva e ao aumento da disponibilidade de alimentos com qualidade para o 
consumidor11. Nesse contexto, a tecnologia alimentar é o vínculo entre a 
produção e o consumo dos alimentos e sua adequada manipulação, ela-
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boração, conservação, armazenamento e comercialização. Ademais, para 
o alcance de um bom resultado, a tecnologia de alimentos deve estar in-
timamente associada aos métodos e progressos da produção agrícola de 
um lado e aos princípios e práticas da nutrição humana do outro9.

2. MATÉRIA-PRIMA

A etapa inicial na produção de alimentos é a obtenção de matérias-pri-
mas, cujo tipo de processamento varia de acordo com sua procedência e 
particularidades, a fim de possibilitar a elaboração de produtos definidos 
e padronizados. Dessa forma, as matérias-primas podem ser classificadas 
quanto à sua origem como7,11.

• Animal;
• Vegetal;
• Mineral;
• Sintética.

A principal fonte de matérias-primas utilizadas na indústria alimentícia 
é de origem animal e vegetal, enquanto que aquelas de origem mineral, 
constituídas pela água e o sal marinho, possuem menor aplicação indus-
trial. Já as matérias-primas de origem sintética são substâncias utilizadas 
como aditivos ou coadjuvantes de tecnologia, apresentando uma impor-
tante função na etapa de processamento e conservação dos alimentos7,11.

No momento da colheita ou do abate, a maioria dos alimentos contém 
contaminantes, componentes não comestíveis ou características físicas 
variáveis (forma, tamanho ou cor). Dessa forma, é necessária realizar uma 
ou mais operações unitárias de limpeza, seleção, classificação ou descas-
camento para garantir que os alimentos sejam preparados com uma alta 
qualidade e uniformidade para o processamento subsequente11.

3. PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÕES DOS ALIMENTOS

Os processos de transformação dos alimentos têm como objetivo a 
modificação da matéria-prima em um produto final com características 
sensoriais e funcionais diferentes, contribuindo para o aumento da varie-
dade de produtos à disposição do consumidor. Todo processamento de 
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alimentos envolve uma combinação de procedimentos para alcançar as 
modificações desejadas nas matérias-primas, categorizadas como opera-
ções unitárias. Cada uma dessas operações resulta em um efeito específi-
co no alimento11.

3.1 Redução de tamanho

A operação unitária de redução de tamanho objetiva diminuir o ta-
manho das partículas sólidas ou líquidas. Quando uma partícula sólida 
precisa ser transformada em partículas menores, esse processo ocorre 
por meio de ação mecânica, definida como trituração, moagem ou corte. 
Quando a operação unitária de redução diminui o tamanho das partículas 
líquidas, esse processo inclui as operações de atomização, homogeneiza-
ção e emulsificação 8,11.

A atomização é utilizada com a finalidade de aumentar a área de con-
tato de um líquido para que ele seja seco no processo subsequente. A 
emulsificação é utilizada com a finalidade de obter uma dispersão de dois 
líquidos imiscíveis, em que um dos líquidos deve ser disperso, por meio 
de gotas muito pequenas, em outro líquido. A homogeneização pode ser 
relacionada à emulsificação, uma vez que reduz o tamanho das partículas 
para aumentar o número de partículas na fase dispersa de uma emulsão já 
existente. Assim, as emulsões são instáveis e por isso suas fases podem se 
separar. Dessa forma, para evitar essa separação, a indústria de alimentos 
utiliza emulsificantes8,11.

3.2 Aumento de tamanho

As operações unitárias de aumento de tamanho são: floculação e aglo-
meração. A floculação é a junção de agregados insolúveis de tamanho 
grande, como por exemplo, a floculação que ocorre na fermentação al-
coólica por meio de leveduras. Nesse processo, as células da levedura se 
agrupam, formando conglomerados. Os agentes floculantes podem ser 
de origem proteica (gelatina), polissacarídica (alginatos) ou mineral (ben-
tonitas)11.

A aglomeração, também conhecida como instantaneização ou granu-
lação, é uma operação utilizada para aglomerar partículas com o objetivo 
de melhorar as propriedades funcionais do produto final. Essa operação 
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8. QUADRO RESUMO

Palavras-chave Descrição

Termolábeis
São substâncias que não resistem a uma grande oscilação 
de temperatura, perdendo sua estabilidade. 

Termorresistentes São substâncias que resistem a temperaturas elevadas.

Úbere Glândula mamária das fêmeas de alguns animais.

Dessoramento Operação realizada com o objetivo de retirar o soro da 
coalhada.

Mioglobina

Proteína que está presente no músculo cardíaco e nos ou-
tros músculos do corpo, fornecendo o oxigênio necessário 
para a contração muscular. É também considerada um pig-
mento, pois é responsável por proporcionar a cor vermelha 
aos músculos.

Aditivos

É qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos 
alimentos, sem propósito de nutrir, com o objetivo de 
modificar as características físicas, químicas, biológicas ou 
sensoriais, durante a fabricação, processamento, prepara-
ção, tratamento, embalagem, acondicionamento, armaze-
nagem, transporte ou manipulação de um alimento.

Ponto isoelétrico
Valor de pH para o qual a carga total do aminoácido é 
nula. O total de cargas positivas iguala o total de cargas 
negativas.

Maturação
É uma etapa na fabricação de queijos que ocorre o desen-
volvimento das características do queijo produzido.
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QUESTÕES COMENTADAS

1. (UPE - UPENET/UPE – 2017) 
Todas as operações abaixo constituem operações de redução de tama-
nho, utilizadas na tecnologia de alimentos, EXCETO:

 Ⓐ Atomização. 
 Ⓐ Homogeneização. 
 Ⓐ Emulsificação. 
 Ⓐ Floculação. 
 Ⓐ Trituração.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A, B, C e E: CORRETAS. Atomização, homogeneização, emul-
sificação e trituração são operações de redução de tamanho8,11.
Alternativa D: INCORRETA. Floculação é uma operação de aumento de 
tamanho11.

2. (UPE - UPENET/UPE – 2017)
Os carboidratos constituem a principal fonte de energia da dieta, contri-
buindo também para que as preparações alimentícias sejam mais palatá-
veis e de aspecto agradável. Sobre os carboidratos e suas propriedades, 
analise as afirmativas abaixo: 

I. A capacidade de fixar água é uma das propriedades físicas dos car-
boidratos e está ligada à presença de grupos hidroxila na estrutura 
do carboidrato. 

II. A propriedade funcional mais relevante dos polissacarídeos é a de 
formar géis e soluções viscosas, o que permite a grande utilização 
dos carboidratos como agentes espessantes e geleificantes em sopas 
e produtos de confeitaria, por exemplo. 

III. Os carboidratos sofrem dois tipos de transformação durante o trata-
mento térmico: o escurecimento não enzimático e a caramelização. 
Essas transformações dependem da intervenção de compostos ni-
trogenados. 

É CORRETO afirmar que: 
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 Ⓐ as três afirmativas são falsas. 
 Ⓑ a primeira e a segunda são falsas, porém a terceira é verdadeira. 
 Ⓒ a primeira e a segunda são verdadeiras, porém a terceira é falsa. 
 Ⓓ a segunda é verdadeira, porém a primeira e a terceira são falsas.
 Ⓔ a terceira e a segunda são verdadeiras, porém a primeira é falsa.

GRAU DE DIFICULDADE

Assertiva I: VERDADEIRA. A capacidade dos carboidratos de fazerem li-
gação com a água é uma de suas principais propriedades, pois possuem 
várias hidroxilas capazes de formar pontes de hidrogênio com a água16.
Assertiva II: VERDADEIRA. Os polissacarídeos são utilizados em alimen-
tos, principalmente para espessar e/ou gelificar soluções aquosas e para 
modificar e/ou controlar as propriedades de fluxo e a textura de produtos 
líquidos6.
Assertiva III: FALSA. A caramelização é um tipo de escurecimento não en-
zimático que ocorre durante o aquecimento de carboidratos em particular 
da sacarose e de açucares redutores em temperaturas acima de 120°C na 
ausência de compostos nitrogenados, resultando na sua degradação1.
Resposta: Ⓒ

3. (UPE - UPENET/UPE – 2017) 
As reações de oxidação em lipídios estão entre as frequentes modificações 
químicas de alimentos. Essas reações podem ser modificadas por todos os 
fatores listados abaixo, EXCETO: 

 Ⓐ A composição de ácidos graxos: velocidade de oxidação do ácido olei-
co é de aproximadamente vinte vezes maior que a do linolênico. 

 Ⓑ Concentração de oxigênio: em concentrações de oxigênio muito bai-
xas, a velocidade de oxidação do ácido graxo é aproximadamente propor-
cional à sua concentração. 

 Ⓒ Tratamento térmico: a refrigeração/ou congelamento não paralisa a 
oxidação pelo fato de a solubilidade do oxigênio em solução aquosa au-
mentar em baixa temperatura. 

 Ⓓ Umidade: em alimentos secos com baixo teor de umidade, a oxidação 
ocorre rapidamente. 

 Ⓔ Presença de metais (ferro e cobre): íons metálicos de transição são efi-
cientes promotores das reações de formação de radicais livres.

N5_Aberto.indd   37 13/03/18   20:35


