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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo a Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secre-

taria de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 

regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profi ssional qualifi cada – 

integradora do ensino médio e educação técnica, - que é capaz de promover o cidadão 

com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 

dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, fi lmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

Prezado(a) aluno(a), 

É com satisfação que apresento a você a disciplina de Conservação de Alimentos.

À medida que o homem evolui e se organiza como uma sociedade, surgem 

transformações, novas necessidades e, consequentemente, novas tecnologias 

e desafios a serem superados. O profissional na área de alimentos precisa 

estar apto a essas mudanças, necessitando para isso de dedicação, empenho 

e entusiasmo para alcançar esse objetivo.

Trabalharemos com os principais conceitos envolvidos na conservação de ali-

mentos e que justificam o uso da tecnologia para o seu processamento. Tudo 

começa com a alteração nos alimentos, processados ou não. Afinal, o que leva 

um alimento a se deteriorar? A partir dessa definição, estudaremos também 

os métodos de preservação que podem e, sobretudo, devem ser utilizados no 

processamento tecnológico de alimentos.

Encerraremos a disciplina vendo algumas definições sobre embalagens, que 

cada vez mais se constituem numa extensão do processamento industrial e 

ferramenta estratégica de mercado.

Seja bem-vindo, boa leitura e sucesso!

Prof. Dr. Claudio Rafael Kuhn
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Apresentação da disciplina

A disciplina está dividida em 10 aulas a serem desenvolvidas em 10 (dez) sema-

nas. Na Aula 1, inicialmente, apresentaremos noções gerais sobre a tecnologia 

de alimentos. Você verá inicialmente o que impulsiona o desenvolvimento da 

tecnologia de alimentos, a definição e a importância do alimento entre outros 

aspectos.

Após, você já estará apto a reconhecer e compreender as três principais causas 

de alteração nos alimentos que justificam o estudo sobre a conservação de 

alimentos. Na Aula 2, você estudará os efeitos da ação microbiana sobre os 

alimentos e como isso pode constituir um fator de risco para a alteração na 

sua conservação, envolvendo também o aspecto de segurança alimentar e a 

possibilidade de transmissão de doenças.

Nas Aulas 3 e 4 abordaremos aspectos voltados para a alteração nos alimentos 

de origem química, sendo estudados seus principais aspectos e formas de 

inibição. As reações químicas nos alimentos correspondem a dois tipos, uma 

devido à ação de enzimas, objeto de estudo da Aula 3 e a outra de reações 

químicas não enzimáticas, estudadas na Aula 4, sendo que ambas as reações 

químicas levam ao escurecimento e alteração dos alimentos.

Na Aula 5, na qual você irá conhecer os principais fundamentos de conservação 

dos alimentos. Começaremos com o uso da temperatura pelo uso do frio e as 

diferenças entre congelamento e resfriamento.

Na Aula 6, conheceremos a importância do uso do calor, onde serão abordadas 

as principais definições sobre tratamentos térmicos, suas diferenças e aplica-

ções para a conservação e processamento de alimentos. 

Na Aula 7, serão abordados os principais fundamentos que envolvem a se-

cagem que, embora utilize a alta temperatura, tem no controle dos níveis 

de atividade de água do alimento seu principal fundamento de conservação. 

Veremos alguns exemplos de equipamentos utilizados, conceitos e diferenças 

de secagem e desidratação.
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Na Aula 8, aprenderemos sobre a conservação de alimentos pelo uso da irra-

diação (com seus fundamentos e diferenças) e as principais características do 

uso de substâncias químicas denominadas de aditivos. Estudaremos o conceito 

de aditivos, suas funções e diferenciações.

Na Aula 9, conheceremos as principais características da pós-colheita de pro-

dutos agroindustriais, particularmente as frutas e hortaliças, com o estudo dos 

principais procedimentos para a conservação desses alimentos.

Finalmente, na Aula 10, você verá a importância da embalagem, com as defi-

nições básicas, requisitos e finalidades. Serão apresentadas também as novas 

funções que uma embalagem deve desempenhar e que a tornam muito mais 

do que um simples recipiente.

Em toda a disciplina, no decorrer de cada uma das aulas, você terá atividades 

propostas inseridas no texto e exercícios de aprendizagem ao final de cada 

aula, com a finalidade de ajudar a compreender melhor os temas abordados 

e de fixar os conteúdos. 

Desejo a você dedicação e bons estudos!
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Projeto instrucional

Disciplina: Conservação de alimentos (carga horária total: 60h)

Ementa da disciplina: Aborda conhecimentos de fundamental importância 

sobre a composição básica dos produtos alimentares. Desenvolve estudos 

relacionados com a composição e as alterações biológicas, físico-químicas e 

enzimáticas, de diversos tipos de alimentos, que promovem ou interferem no 

processo de conservação. Trata das técnicas de conservação utilizadas no pro-

cessamento tecnológico de alimentos e das etapas envolvidas na pós-colheita, 

industrialização e armazenamento. Expõe os principais conceitos a cerca de 

embalagens de alimentos, suas finalidades e aplicações. 

AULAS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
CARGA HORÁRIA

(HORAS)

Aula 1.  Introdução à tecnologia 
de alimentos

Compreender a importância dos processos tecnológicos 
aplicáveis na conservação de alimentos.
Definir o que é alimento.
Diferenciar as diferentes funções dos alimentos.

04

Aula 2.    Causas de alteração em 
alimentoAlterações de 
origem biológica

Identificar os micro-organismos como principais agentes 
deterioradores e causadores de alterações em alimentos.
Distinguir os tipos de ação de micro-organismo em alimentos.
Diferenciar os fatores que determinam o crescimento 
microbiano em alimentos.
Exemplificar os grupos de micro-organismos capazes de atuar 
em alimentos.

08

Aula 3.  Causas de alteração em 
alimentos Alterações de 
origem enzimática

Reconhecer o efeito da atividade enzimática em alimentos.
Distinguir os diferentes tipos de reações de escurecimento 
enzimático.
Saber exemplificar os principais alimentos e enzimas 
envolvidas.

08

Aula 4.  Causas de alteração em 
alimentos Reações de 
escurecimento

Saber os principais fenômenos de escurecimento não-
enzimático em alimentos.
Exemplificar os principais alimentos envolvidos.
Identificar os fatores que interferem nessas reações.

08

Aula 5.  Métodos de conservação 
Conservação pelo uso 
do frio

Relacionar o efeito da baixa temperatura com a conservação 
de alimentos.
Definir os principais métodos de conservação pelo frio.
Reconhecer os efeitos dos métodos de conservação pelo frio 
em alimentos.
Exemplificar processos de conservação pelo frio.

06
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Aula 6.  Métodos de conservação
Conservação pelo uso de 
altas temperaturas

Relacionar o efeito dos tratamentos térmicos na conservação 
de alimentos.
Definir os principais métodos de conservação pelo calor.
Reconhecer os efeitos dos métodos de conservação pelo calor 
em alimentos.
Saber exemplificar processos de conservação pelo calor.

06

Aula 7.  Métodos de conservação 
Conservação pelo 
controle de umidade

Identificar os principais métodos de conservação pelo controle 
de atividade de água (Aw).
Diferenciar os processos de secagem e desidratação.
Apresentar processos utilizados industrialmente.

04

Aula 8.  Métodos de conservação 
Conservação pelo uso de 
irradiação e substâncias 
químicas

Definir a importância da irradiação como método de 
conservação.
Diferenciar os métodos de irradiação em alimentos.
Reconhecer a importância do uso de substâncias químicas 
como método de conservação.
Descrever os fatores que afetam a eficiência de substâncias 
químicas em alimentos.
Identificar os tipos de conservantes utilizados e sua 
classificação.

06

Aula 9.  Pós-colheita e 
armazenamento de 
produtos agroindustriais

Identificar as principais modificações pós-colheita.
Estabelecer a importância dos processos de armazenagem na 
conservação.
Reconhecer as principais alterações sobre os constituintes 
químicos dos produtos vegetais.
Listar as etapas envolvidas no preparo de frutos para 
frigoconservação.

05

Aula 10. Embalagens

Reconhecer a importância da embalagem no processamento 
tecnológico de alimentos.
Saber exemplificar os principais tipos de embalagens e seus 
materiais.
Distinguir as diferentes tecnologias empregadas nas embalagens.

05
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Aula 1 – Tecnologia de alimentos 

Objetivos

Compreender a importância dos processos tecnológicos aplicáveis 

na conservação de alimentos.

Definir o que é alimento.

Diferenciar as diferentes funções dos alimentos.

1.1 Introdução
Olá! Vamos iniciar a nossa aula falando sobre os alimentos de uma maneira 

geral. Os alimentos ou produtos que vemos em exposição no comércio são 

o resultado de processos tecnológicos que visam preservar o alimento e seus 

nutrientes, bem como otimizar suas propriedades, disponibilizando-o durante 

um maior período de tempo. Além disso, a Tecnologia de Alimentos representa 

um elo fundamental entre a produção e o consumo.

Do ponto de vista histórico, a capacidade evolutiva do homem está relacionada 

com a sua capacidade de se alimentar, de se organizar e atender às suas 

necessidades, individualmente ou em sociedade.

Desde a Pré-história, o homem guarda suprimentos, sobras, excedentes de 

colheita ou caça para épocas de maior escassez, utilizando-se de recursos 

disponíveis em cada época de seu desenvolvimento. Existem registros pré-

-históricos de carne seca ao sol, de povos nômades que produziam iogurte, 

na Roma antiga registros de produção de embutidos, inclusive na China em 

períodos antes da era cristã. 

A descoberta do fogo impulsionou processos como a cocção (tratamento 

térmico) e defumação. O uso do sal foi fundamental para aumentar a vida útil 

dos alimentos. Todos esses alimentos fermentados eram formados esponta-

neamente, sem qualquer medida de controle. 
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No decurso dos séculos sempre existiu uma técnica empírica de preservação de 

alimentos. Uma parte dessa técnica sobreviveu em nossa época: a secagem, a 

defumação, o emprego do sal, do vinagre e do álcool lembram com bastante 

exatidão os processos empregados no passado. 

Foi preciso esperar até o início do século XIX para assistir à aparição do que 

podemos chamar de técnica moderna de conservação de alimentos. Em 1809 

Nicolas Appert tira patente do processo de conservação de alimentos pelo 

calor em recipientes herméticos.

Figura 1.1: Nicolas Appert (1749-1841)
Fonte: <http://natalievath.blogspot.com.br/2011/02/nicolas-appert-1749-1841.html>. Acesso em: 3 ago. 2012.

 Até os dias de hoje, a apertização é o tratamento térmico utilizado para os 

alimentos enlatados e a Ciência e Tecnologia de Alimentos vêm se aprimorando 

com o surgimento de novos produtos e técnicas que permitem a obtenção de 

produtos mais seguros e diversifi cados.

Figura 1.2: Apertização
Fonte: <http://correiogourmand.com.br/images/cg_prod_alim_conservas_15_320.jpg>. Acesso em: 3 ago. 2012.
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Ao adquirir um alimento, você já refl etiu ou ao menos se questionou:

Como é possível que ele chegue até a nossa mesa de uma maneira tão conveniente? 

a) Como atender a uma demanda cada vez maior de consumo? 

b) É possível atender a essa demanda sem esgotar os recursos naturais?

c) Quais os fatores que impulsionaram a tecnologia, além do crescimento 

populacional?

d) Uma questão elementar, porém fundamental: você saberia defi nir alimento?

e) Quais as propriedades de um alimento que são úteis para a tecnologia? 

E quais aquelas que devem ser preservadas? 

Todos esses questionamentos nos fazem ter uma noção melhor da importância 

da tecnologia, especialmente a utilizada no processamento de alimentos. Faça 

um resumo (8-10 linhas) baseado nos questionamentos feitos, relacionando 

a importância da tecnologia de alimentos para a conservação de alimentos.

Busque informações na bibliografi a recomendada ao fi nal da aula, em sites de 

pesquisa genérica como o google e ou pesquisa acadêmica no google scholar 

(acesse www.google.com/scholar).

1.2 Conceitos de alimentos
Os alimentos são constituídos por tecidos vivos e assim estão sujeitos a altera-

ções bioquímicas, biológicas e físicas. As alterações de alimentos são considera-

das como sendo o conjunto de modifi cações que ocorrem, alterando parcial ou 

totalmente suas características essenciais, com o decréscimo gradativo de seus 

atributos físico-químicos e nutricionais. Vamos ver alguns conceitos essenciais 

para o entendimento de nossa disciplina.

• Conceito de alimento: É toda a substância que captada do meio exte-

rior seja capaz de cumprir as funções fi siológicas, psicológicas e sociais.

• Quais as funções dos alimentos?
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Podemos destacar, basicamente, três funções essenciais, que são elas:

• Fisiológicas: quando fornece ao organismo energia e materiais plásticos 

de modo a formar e regenerar tecidos e fl uídos e quando for capaz de 

regular o metabolismo.

• Psicológica: diz respeito à reação o indivíduo frente ao alimento.

• Social: é a inter-relação frente aos alimentos, ou o papel que um deter-

minado alimento cumpre na comunidade.

• Qual a composição dos alimentos?

Os alimentos são compostos por: glicídios, protídeos, lipídios, vitaminas, água, 

fi bras e outros microelementos (Fe, Cu, Zn etc.)

Os alimentos podem ser classifi cados quanto à origem, quanto à composição, 

quanto à durabilidade, etc. Uma das classifi cações citadas na literatura está 

descrita a seguir.

1.3  Grupos básicos de alimentos e 
seus constituintes

Após termos vistos o conceito de alimento, suas funções e composição, agora 

vamos ver quais os grupos básicos de alimentos e seus constituintes. Isso vai 

lhe ajudar a compreender de que maneira os produtos estão organizados.

a) Produtos de origem animal

leite e derivados: proteínas, lactose, cálcio e fósforo;

carnes: proteínas, ferro e vitamina B;

ovos: proteínas, gordura, vitamina A e ribofl avina.
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Figura 1.3: Produtos de origem animal
Fonte: <http://www.setor1.com.br/carnes/>. Acesso em: 22 fev. 2013.

b) Produtos vegetais

leguminosas: proteínas, glicídios, fósforo, ferro e niacina;

frutas secas oleaginosas: proteínas e lipídios;

frutas e vegetais: vitaminas, minerais, fi bras, pigmentos (caroteno);

cereais e derivados: proteínas vegetais, fósforo, niacina, tiamina, lisina;

açúcar: glicídios;

óleos: ácidos graxos insaturados (óleos vegetais);

gorduras: ácidos graxos saturados (banha).
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Figura 1.4: Produtos de origem vegetal
Fonte: (a) <http://www.portaldoagronegocio.com.br/arquivos/n_defi nido_vegetal_870011258.jpg>; (b) <http://meublog-
cafecomcanela.blogspot.com.br/2012/05/granado-brazil.html>; (c) <http://www.sa.df.gov.br/003/00301009.asp?ttCD_
CHAVE=162524>. Acesso em: 3 ago. 2012.

1.4  Tecnologia de alimentos e alterações 
nos alimentos

Existem várias defi nições para Ciência e Tecnologia de Alimentos. De acor-

do com a Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, essa 

tecnologia se preocupa com a aplicação de métodos e das técnicas para o 

preparo, armazenamento, processamento, controle, embalagem, distribuição 

e utilização dos alimentos.

Também se pode dizer que é o estudo da aplicação conjunta da Ciência e 

da Engenharia para a produção, processamento, embalagem, distribuição e 

utilização dos alimentos. 

A tecnologia de alimentos inclui a sequência de operações desde a seleção 

da matéria-prima até o processamento, preservação e distribuição de modo a 

garantir uma conservação do alimento/produto por um maior período de tempo.

Os objetivos principais da tecnologia de alimentos são:

• Aumento da durabilidade dos alimentos;

• Regularizar oferta e demanda dos alimentos;

• Reduzir espaços, economizando em embalagens, transporte etc.;

a b c
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• Manter a sanidade e a qualidade dos alimentos;

• Proporcionar lucro (para produtos in natura o preço é mais baixo);

• Promover diversifi cação e conveniência (produtos mais atraentes etc.);

• Orientar o aproveitamento de excedentes das produções.

A alteração dos alimentos está relacionada a várias causas, ligadas a sua própria 

composição química, à presença e atuação de enzimas e à ação de microrga-

nismos que tem a capacidade de desencadear o processo de decomposição. 

Por isso, os alimentos para serem conservados devem ser submetidos a pro-

cessos que impeçam qualquer alteração, especialmente aquela causada por 

microrganismos. Os alimentos contêm elevado grau de perecibilidade, ou seja, 

são facilmente deterioráreis, por se constituírem em fonte de nutrientes e de 

água para o crescimento microbiano. Além dos microrganismos, outras causas 

que provocam alterações nos alimentos são:

a) Ação das enzimas presentes no alimento;

b) Reações químicas não enzimáticas;

c) Alterações provocadas por seres superiores como insetos e roedores;

d) Ação física e mecânica (frio, calor, desidratação etc.).

Dessa forma, é possível citar as principais causas que levam ao estudo do 

processamento tecnológico de um alimento:

• Perecibilidade dos alimentos;

• Continuidade do consumo;

• Impossibilidade de consumo in natura de certos produtos ou partes;

• Sazonalidade das produções (diferentes épocas);

• Distribuições geográfi cas das produções e dos centros de consumo;
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• Demanda em função do crescimento demográfi co;

• Situações de emergência (enchentes, secas, confl itos etc.).

É de fundamental importância que o processo tecnológico use princípios de 

conservação de alimentos e técnicas que causem a mínima de alteração pos-

sível nas propriedades sensoriais, tecnológicas e nutracêuticas dos alimentos. 

Cabe ressaltar que qualquer intervenção, por menor que seja, causará alguma 

alteração em algum momento sobre alguma propriedade ligada ao alimento, 

ou seja, não existe processamento tecnológico capaz de preservar integralmen-

te as qualidades de um alimento. Sempre haverá alguma alteração ou perda.

Os melhores processos são aqueles que, garantindo uma satisfatória conserva-

ção, alteram minimamente as condições naturais dos produtos. Após os trata-

mentos, a conservação é assegurada pelo uso de uma embalagem apropriada. 

Para facilidade de estudo, é possível agrupar os métodos de conservação de 

alimentos pelo uso de:

• Temperaturas (calor, frio);

• Controle da quantidade de água (secagem/desidratação, concentração);

• Controle da taxa de oxigênio (atmosfera modifi cada e controlada);

• Uso de substâncias químicas;

• Irradiações;

• Outros métodos.

Pesquise a diferença de conceitos de propriedade funcionais, nutracêuticas e 

nutricionais de alimentos.

Busque informações na bibliografi a recomendada ao fi nal da aula, em sites de 

pesquisa genérica como o google e ou pesquisa acadêmica no google scholar 

(acesse www.google.com/scholar).



e-Tec BrasilAula 1 –  Tecnologia de alimentos 25

Os processos de conservação, para manter todas as características do alimento, 

em seus diversos estados e origens, baseiam-se resumidamente em: métodos 

de temperatura (frio e calor), de controle/supressão de elementos (água e 

oxigênio), por concentração (de adição de sal, açúcar), de substâncias quími-

cas (aditivos) e gases, de defumação, de agentes fermentativos (fermentação 

alcoólica e láctica), de irradiações etc.

Para o futuro, a tecnologia de alimentos deverá se orientar segundo duas 

direções: por um lado haverá o início, a continuação ou o incremento da 

produção de alimentos mais sofi sticados, mais nutritivos, mais convenientes e 

mais atrativos; por outro lado, o desenvolvimento dos processos tecnológicos 

se orientará para o aproveitamento de subprodutos ou excedentes e para a 

produção de alimentos mais nutritivos, que sejam oferecidos a baixo preço e 

possam ser utilizados por grande parte da população mundial, hoje carente 

de alimentos de modo a atingir ou garantir:

• Manutenção da qualidade;

• Desenvolvimento de atividades correlatas;

• Transporte e comunicação;

• Treinamento de mão de obra;

• Geração de empregos diretos e indiretos;

• Ganhos ambientais;

• Implantações de agroindústrias no interior, fi xando o homem no campo.

Responda aos seguintes questionamentos:

1. Você já observou que tipo de tecnologia está presente no alimento na 

sua mesa, durante as refeições? Ou ainda, por que devemos ingerir de-

terminado tipo de alimento?

2. Quais os tipos alimentos produzidos atualmente podem ser citados como 

exemplo de conveniência e praticidade?
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3. Em sua opinião, quais as causas que levaram a indústria a produzir 

alimentos de mais fácil preparo?

Busque informações na bibliografi a recomendada ao fi nal da aula, em sites de 

pesquisa genérica como o google e ou pesquisa acadêmica no google scholar 

(acesse www.google.com/scholar).

Resumo 

Nessa aula, vimos considerações importantes sobre a importância da tecnologia 

de alimentos, a defi nição de alimento , suas classifi cações e sua relação com a 

tecnologia, bem como as causas e objetivos da industrialização de alimentos.

Atividade de aprendizagem

A partir da leitura desta aula, e da realização das atividades sugeridas 

acima, responda as questões seguintes. Lembre-se que elas constituem 

um guia para o seu estudo, contribuem para a fi xação dos conteúdos e na 

preparação para a avaliação.

1. Conceitue alimento.

2. Por que os alimentos são considerados altamente perecíveis?

3. Quais são as causas de alteração nos alimentos?

4. Das causas citadas na questão anterior, qual é considerada a mais 

importante? Justifique.

5. Estabeleça uma relação entre processamento e causas de alteração 

nos alimentos.
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Aula 2 –  Alterações nos alimentos 
de origem microbiana

Objetivos

Identificar os micro-organismos como principais agentes deteriora-

dores e causadores de alterações em alimentos.

Distinguir os tipos de ação de micro-organismos em alimentos.

Diferenciar os fatores que determinam o crescimento microbiano 

em alimentos.

Exemplificar os grupos de micro-organismos capazes de atuar 

em alimentos.

2.1 Introdução
Existem três fatores ligados à deterioração de alimentos: fatores físicos (tem-

peratura, choques, contusões, presença de resíduos sólidos), fatores químicos 

(reações químicas, aditivos, conservantes) e fatores biológicos (devido à ação 

de micro-organismos). Estes últimos são, reconhecidamente, a maior causa de 

alteração em alimentos.

Os micro-organismos são seres microscópicos que habitam o planeta, estando 

presentes em todos os ambientes (ubíquos) e concorrendo com os demais 

seres vivos para a sua sobrevivência. Portanto, é natural que estejam presentes 

inclusive nos alimentos, como contaminantes ou integrando o alimento natu-

ralmente (flora natural ou acompanhante).

Em princípio, todos os alimentos possuem micro-organismos na sua superfí-

cie. As bactérias e os fungos são os micro-organismos de maior interesse em 

alimentos atuando como deterioradores e como patogênicos (transmissores 

de doenças) (JAY, 2005).
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Figura 2.1: (a) Colônias de Bactérias; (b)fungos
Fonte: <http://scienceblogs.com.br/meiodecultura/tag/meio-de-cultura/>. Acesso em: 8 ago. 2012.

Além da fl ora natural, os alimentos estão sujeitos à contaminação por dife-

rentes micro-organismos provenientes de várias fontes (EVANGELISTA, 2001; 

GAVA, 1998): 

• Matérias-primas

• Equipamentos

• Utensílios

• Instalações

• Manipuladores

• Ambiente

• Água

• Embalagens

• Infestações (insetos, roedores)

a b
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Conforme a interação da microbiota com o alimento, podemos identifi car ba-

sicamente, três categorias de micro-organismos (FRANCO; LANDGRAF, 2000; 

FORSYTHE; HAYES, 2002; FORSYTHE, 2005):

a) Micro-organismos deterioradores: são aqueles que utilizam os nu-

trientes presentes nos alimentos como fonte de energia, produzindo 

alterações químicas prejudiciais e inviabilizando seu uso. As alterações 

visíveis estão ligadas às modifi cações de aspecto, cor, odor, sabor.

b) Micro-organismos que podem representar riscos à saúde do ho-
mem e de animais (patogênicos): a sua presença signifi ca condições 

precárias de higiene em alguma fase da cadeia produtiva. Dependendo 

do micro-organismo presente, existem níveis de tolerância ou é regula-

mentada a sua ausência no alimento.

c) Micro-organismos que causam alterações benéfi cas (transforma-
ção em novo alimento): naturalmente presentes ou adicionados, utili-

zados em processos fermentativos e na maturação dos produtos.

1. Pesquise exemplos de micro-organismos deterioradores e patogênicos 

que podem estar presentes em alimentos.

2. Cite exemplos de micro-organismos utilizados industrialmente em 

alimentos.

3. Além de alimentos e bebidas fermentados, quais outros produtos podem 

ser obtidos pelo uso de micro-organismos?

4. Elabore o conceito de contaminação.

Utilize ferramentas de pesquisa como o google acadêmico <www.google.com/

scholar> e a bibliografi a recomendada.

2.2  Características de 
crescimento microbiano

Alguns fatores que favorecem o crescimento de micro-organismos nos alimen-

tos e os caracterizam como a principal causa de alterações em alimentos são 

(FRANCO; LANDGRAF, 2000; ROITMAM et al, 1988):
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• Competição com o homem pelo alimento.

• Rápido crescimento, por exemplo, algumas bactérias têm ciclo vital de 

15 minutos.

• Encontram-se em todos os ambientes, como ar, água e solo.

• Podem provocar sérios problemas de saúde no homem.

Em alimentos, sob condições favoráveis, os micro-organismos iniciam uma série 

de sucessivas fases, que podem ser representadas grafi camente pela chamada 

curva de crescimento (Figura 2.2), utilizada para caracterizar o comportamento 

de uma determinada população microbiana.

Figura 2.2: Curva de crescimento microbiano
Fonte: Adaptado de Roitmam et al (1988).

a) Fase Latência (segmento AB): nesta fase, a célula procura se adaptar 

ao novo meio. Não há crescimento e é infl uenciada por vários fatores, 

como: idade da cultura, quantidade do inóculo, tempo de geração, tipo 

de micro-organismo, meio ambiente (pH, O2, temperatura, etc).

b) Fase Logarítmica ou exponencial (segmento BC): momento em que a 

multiplicação é máxima.

c) Fase Estacionária (segmento CD): quando o número de células perma-

nece constante.

d) Fase Destruição (segmento DE): os micro-organismos começam a mor-

rer, devido à formação de substâncias tóxicas (metabólitos).

Tempo

Log do Nº de 
células viáveis/ml

A
B

C D

E
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No processamento tecnológico de alimentos, sabemos que existem produtos 

que utilizam micro-organismos e aqueles nos quais a sua presença deve ser 

evitada. Baseado nisso e no que foi estudado até o momento, você deve 

responder à seguinte questão:

1. Quais as fases da curva de crescimento microbiano têm maior interesse:

a) Para processos de industrialização em geral?

b) Para produtos obtidos a partir da ação microbiana?

2.3  Fatores que infl uem no 
crescimento microbiano

Em um alimento coexiste uma fl ora complexa constituída de diferentes tipos 

de bactérias, fungos e leveduras. O que determina qual micro-organismo pre-

dominará e ocasionará uma alteração que lhe é característica é o resultado de 

uma série de fatores ligados ao ambiente, ao alimento e aos micro-organismos 

presentes (FORSYTHE; HAYES, 2002; JAY, 2005).

Nos alimentos, as relações de coexistência entre os micro-organismos mais 

importantes são (JAY, 2005; MOSSEL et al, 2003):

• As que envolvem seres simbióticos, isto é, aqueles que se ajudam mutua-

mente, ou crescem simultaneamente sem favorecimento ou inibição entre si;

• O sinergismo, resultado da interação entre dois micro-organismos, na 

qual o crescimento somente é alcançado através de certas transforma-

ções que não poderiam ser realizadas isoladamente;

• Metabiose, efeito mais importante de um organismo sobre outro, no 

qual um micro-organismo fornece condições favoráveis para o cresci-

mento do outro. Em alguns casos, ambos poderiam crescer ao mesmo 

tempo, porém o fazem separadamente.

Normalmente, as bactérias crescem mais rapidamente que as leveduras e estas 

mais que os mofos. Isso acontece porque a maioria dos alimentos apresenta 

pH próximo da neutralidade, alta atividade de água e constituição química 

complexa, tornando o alimento com as características ideais para o crescimento 

bacteriano (FRAZIER; WESTHOFF, 1993; JAY, 2005).
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As leveduras predominarão somente quando existirem originalmente em maior 

número ou quando as condições do meio em que se encontram forem tais 

que impeçam o crescimento bacteriano. Finalmente, os mofos predominarão 

quando as condições ambientais forem desfavoráveis para as leveduras e para 

as bactérias (FRAZIER; WESTHOFF, 1993).

O tipo de micro-organismo que irá predominar em alimentos depende das 

características inerentes a esse alimento (fatores intrínsecos) e das condições 

ambientais (fatores extrínsecos). A seguir, compreenderemos no que consistem 

esses fatores (EVANGELISTA, 2001; FRANCO; LANDGRAF, 2000; GAVA, 1998; 

MASSAGER, 2004).

• Fatores intrínsecos – são fatores relacionados aos alimentos. 
Atividade da água (Aa), acidez (pH), potencial de óxido-redução (Eh), 

composição química, presença de antimicrobianos naturais, interações 

entre micro-organismos presentes.

• Fatores extrínsecos – são fatores relacionados ao ambiente. 
Umidade, temperatura, composição de gases na atmosfera que envolve o 

alimento. O meio ambiente determina qual dos micro-organismos presen-

tes no alimento sobrepujará os outros e, assim, produzirá uma alteração ou 

transformação que lhe é característica. Os fatores do meio ambiente estão 

relacionados entre si e seus efeitos combinados determinam quais os micro-

-organismos que dominarão. 

2.4 Fatores intrínsecos
Os fatores intrínsecos se referem às características do alimento, como sua es-

trutura biológica e composição, com refl exos nas alterações que se originarão. 

A menos que os micro-organismos penetrem, a parte interna dos alimentos é 

praticamente livre de contaminantes. Geralmente, os alimentos possuem uma 

proteção externa insufi ciente como cascas de frutas, ovos, etc. Essa proteção 

não somente protege o alimento, como também interfere e determina o tipo, 

a velocidade e desenvolvimento da alteração.

Além disso, o estado físico do alimento, sua integridade, sua natureza coloidal 

ou o estado após ter sido congelado, aquecido, umedecido ou concentrado, 

juntamente com sua estrutura biológica, determinam se ele pode alterar-se ou 

não e qual o tipo de alteração sofrerá.
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2.4.1 Água
A umidade ou teor de água constitui-se em um dos mais importantes e mais 

avaliados índices em alimentos. É de grande importância econômica refl etir 

sobre o teor de sólidos de um produto e sua perecibilidade. 

Diferentemente da umidade (teor absoluto de água), o modo como a água 

está distribuída e disponibilizada no alimento é o fator que mais interessa para 

ação dos micro-organismos e reações químicas. A atividade de água (Aw ou 

Aa) é um índice que representa como a água está efetivamente distribuída no 

alimento. Existem dois tipos de água presentes nos alimentos:

Água livre, que é aquela fracamente ligada ao substrato, funcionando como 

solvente, permitindo o crescimento dos micro-organismos e reações químicas, 

e que é eliminada com facilidade.

Água ligada, fortemente ligada ao substrato, mais difícil de ser eliminada, 

não é utilizada como solvente, não permite o desenvolvimento de micro-

-organismos e retarda as reações químicas.

O teor de água livre é expresso como atividade de água (Aw ou Aa), que é 

dada pela relação entre a pressão de vapor de água em equilíbrio no alimento 

e a pressão de vapor da água pura na mesma temperatura:

Aw = Pv (água do alimento)
Pv (água pura)

Equação para determinação da atividade de água (Aw)

Pv=pressão de vapor

A adição de solutos na água diminui a pressão de vapor, pela associação das 

moléculas de água às substancias solúveis ou parcialmente solúveis, reduzindo 

a atividade de água e, consequentemente, a pressão de vapor do sistema.Os 

valores de atividade de água oscilam entre 0 e 1, sendo que a atividade de 

água 1 corresponde à água pura.

Relembrando: a pressão de vapor é a pressão exercida por um vapor quando 

este está em equilíbrio com o líquido que lhe deu origem. É uma medida da 

tendência de evaporação de um líquido. Quanto maior for a sua pressão de 

vapor, mais volátil será o líquido.
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É uma propriedade física que depende intimamente do valor da temperatura. 

Qualquer que seja a temperatura, a tendência é de o líquido se vaporizar 

até atingir equilíbrio termodinâmico com o vapor; em termos cinéticos, esse 

equilíbrio se manifesta quando a taxa de líquido vaporizado é igual à taxa de 

vapor condensado. 

O aumento da temperatura aumenta a taxa de vaporização, mas, enquanto a 

pressão parcial exercida pelo vapor da água for menor do que a pressão total, 

a taxa de condensação aumenta de forma compensatória, de maneira que 

se reestabelece o equilíbrio dinâmico. Quando a temperatura atinge 100ºC 

(temperatura de ebulição da água no nível do mar), a taxa de vaporização 

vence a taxa de condensação, ocorrendo assim a mudança de fase da água.

Molécula de água Ar (N2 ou O2)

50°C 100°C20°C

Líquido

Vapor 18 mmHg 90 mmHg 760 mmHg

Figura 2.3:  Representação da pressão de vapor da água a diferentes temperaturas. 
A pressão de vapor aumenta com o incremento de temperatura, até o 
ponto em que vence a pressão atmosférica (100ºC).

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o_de_vapor>. Acesso em: 8 ago. 2012.

a) Conceitue atividade de água e umidade. 

b) Qual a diferença entre esses conceitos? 

c) Defi na a pressão de vapor.

d) De que maneira a distribuição de água exerce infl uência na qualidade 

dos alimentos e na sua conservação?
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e) Por que não há desenvolvimento microbiano se o teor de água permite 

que isso ocorra?

f) Por que não ocorre o congelamento ou mesmo a desidratação total da 

água no alimento?

Utilize ferramentas de pesquisa como o google acadêmico <www.google.com/

scholar> e a bibliografi a recomendada.

2.4.2  Micro-organismos e níveis de atividade 
de água

O desenvolvimento dos micro-organismos exige a presença de água numa 

forma disponível, que será utilizada em reações químicas, metabólicas e de 

crescimento microbiano. 

As bactérias são geralmente mais exigentes quanto à disponibilidade de água 

do que os bolores e leveduras, sendo que a maioria das espécies não cresce 

em meios com atividade de água (Aw) inferior a 0,91. Podemos classifi car os 

micro-organismos quanto à sua tolerância aos níveis de Aw e tipo de soluto 

adicionado em (FRAZIER; WESTHOFF, 1993; JAY, 2005; ROITMAM et al, 1988):

• Osmofílicos:tolerância à Aw reduzida, causada pela adição de açúcar. 

Ex.: leveduras.

• Halófi los: tolerância à Aw reduzida, causada pela adição de sal. Ex.: bac-

térias.

• Xerofílicos: tolerância à Aw reduzida, causada por processos físicos como 

secagem e desidratação. Ex.: bolores.
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A atividade de água média necessária para o desenvolvimento de alguns gru-

pos de micro-organismos é apresentada na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Grupo de Micro-organismos e Aw

Grupos de micro-organismos Valores mínimos de Aw

Bactérias 0,91

Bolores 0,80

Leveduras 0,88

Bactérias halofílicas 0,75

Fungos xerofílicos 0,65

Leveduras  osmofílicas 0,60

Fonte: Franco e Landgraf (2000); Jay (2005).

As leveduras deterioradoras têm o mínimo de atividade de água igual a 0,88 

e a maioria dos bolores tem o mínimo de 0,80. No entanto, existem algumas 

espécies com grande tolerância à baixa atividade de água: bolores xerófi los até 

0,61; leveduras osmofílicas até 0,60. Abaixo dessa atividade de água pode-se 

considerar que não há crescimento de micro-organismos, sendo o alimento 

microbiologicamente estável (segurança microbiológica) (FRANCO; LANDGRAF, 

2000; JAY, 2005; HAYES, 1993).

Em condições normais, a atividade de água intermolecular mantém um equi-

líbrio com a atividade de água do meio externo. Quando a atividade de água 

do meio externo é reduzida, as células sofrem um choque osmótico e perdem 

água através do processo denominado plasmólise. Nessa situação, não há 

desenvolvimento de micro-organismos, resultando na morte ou dormência 

celular (MADIGAN et al, 2003; MASSAGER, 2004; TORTORA et al, 2008).

Pesquise a atividade de água para alguns dos grupos de alimentos abaixo e 

complete o quadro 1 a seguir.

Quadro 2.1: Atividade de água de alguns alimentos

• Aa ............... – carnes e pescado frescos, frutas e hortaliças frescas, leite e a maioria das bebidas, 
hortaliças, enlatadas em salmoura, frutas enlatadas em pouco açúcar.

• Aa ................ – pasta de tomate, queijo industrial, carnes curadas enlatadas, embutidos enlata-
dos e frutas enlatadas com alta concentração de açúcar.

• Aa ................ – embutidos secos e fermentados, presunto fresco, queijo cheddar velho, leite 
condensado.

• Aa ................ – frutas dessecadas, farinhas, cereais, geleias e compotas, nozes.

• Aa .................– bolachas, batata inglesa, chocolate, pastelaria, mel, ovos e hortaliças desidra-
tados e em pó.
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2.5 pH
O pH do alimento é um dos principais fatores intrínsecos capazes de deter-

minar o crescimento, a sobrevivência ou a destruição dos micro-organismos 

nele presentes. O pH pode ser determinado como logarítmico negativo da 

concentração hidrogeniônica [H+]:

pH= - log [H+]

Os micro-organismos presentes nos alimentos podem ser classifi cados em 

acidófi los, com crescimento em pH< 7,0, ou alcalifílicos, com crescimento em 

pH >7,0 (Figura 2.4).

Figura 2.4: Representação da escala de pH e classifi cação dos micro-organismos
Fonte: Adaptado de Madigan et al (2003).

Relembrando: conceitos de química geral, o termo pH foi criado para facilitar 

a expressão do número dos íons de hidrogênio presentes em uma substância. 

Exemplo: 

Na água pura, em vez de dizermos que ela possui 1x10-7 mol de H+/litro, 

podemos simplesmente dizer que ela tem pH=7 (neutro). Para chegarmos ao 

valor do pH, aplica-se a fórmula logarítmica.
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A concentração de íons H+ da água para 25°C é de 0,0000001 mol/litro (1,0 

x 10-7 mol/litro). Qual é o seu pH?

pH = - Log [H+]

pH = - Log 10-7

pH = -(-7). Log 10

pH = 7.1

pH = 7

No cotidiano, trabalhamos com substâncias (alimentares ou não) que pos-

suem concentração de H+ entre 1,0 e 1,0x10-14mol.litro-1, portanto todas essas 

substâncias estão situadas em uma faixa de pH de 0 a 14. Essa concentração 

hidrogeniônica aumenta com a adição de substâncias ácidas, como o acido 

acético, por exemplo: 

CH3 – COOH+ H2O → CH3 – COO- + H+

Dependendo do micro-organismo, o efeito inibitório do ácido pode ser letal 

sobre a célula microbiana. A alteração do pH externo irá afetar o pH intracelu-

lar, afetando várias funções vitais da célula, incluindo a atividade enzimática. 

Ocorrem alterações, inclusive, na permeabilidade das membranas celulares, 

conforme vemos a seguir (FRANCO, LANDGRAF, 2000; MADIGAN et al., 2003; 

TORTORA et al., 2008):

• Em baixo pH, a membrana está saturada de íons H+, difi cultando a pas-

sagem de cátions;

• Em pH alto, a membrana está saturada de íons OH-, inibindo a passagem 

de ânions e tornando alguns íons insolúveis. As moléculas não dissocia-

das de ácidos e bases que penetram nas células podem ser tóxicas. 
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Figura 2.5: Escala de acidez dos alimentos. 
Fonte: Adaptado de <http://www.curaeascensao.com.br/alimentacao_saude/alimentos/alimentos8.html>. Acesso em: 8 ago. 2012.

Os alimentos são classifi cados da seguinte forma quanto ao seu pH (Figura 2.5) 

(EVANGELISTA, 2001; ROITMAM et al, 1988):

• Alimentos muito ácidos: com valores de pH inferior a 4. Exemplo: vinho, 

vinagre, suco de abacaxi, Coca-Cola e geleias.

• Alimentos ácidos: com valor de pH entre 4 e 4,5. Exemplo: polpa de to-

mate, banana, fi go.

• Alimentos pouco ácidos: com valores de pH acima de 4,5. Exemplo: ba-

tata, presunto, sorvete e carne de frango.
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O valor do pH 4,5, que representa o valor limite entre alimentos ácidos e pouco 

ácidos, foi cuidadosamente escolhido por estar colocado abaixo do valor do pH 

no qual linhagens (cepas) de Clostridium botulinum podem crescer e produzir 

toxinas, sob anaerobiose. A toxina botulínica produzida é conhecida como a 

mais perigosa entre os contaminantes em alimentos, podendo levar ao óbito 

(FORSYTHE, 2005; FORSYTHE; HAYES, 2002; GERMANO; GERMANO, 2008).

O C. botulinum é uma bactéria anaeróbia obrigatória, amplamente distribuída 

na natureza e considerada como estando presente em todos os alimentos a 

serem conservados. Seus esporos são altamente resistentes, sendo eliminados 

somente sob condições de aquecimento em autoclaves, com temperaturas 

de 121ºC, durante 15min (EVANGELISTA, 2001; FRANCO; LANDGRAF, 2000; 

GAVA, 1998; HAYES, 1993).

Figura 2.6: Autoclaves. (a) sistema vertical; (b) sistema horizontal. 
Fontes: (a) PROLAB (2012); (b) Silva (2012).

Pesquise o pH de crescimento para bactérias, bolores e leveduras e preencha 

a Tabela 2.2.

Tabela 2.2: Valores de pH para crescimento de micro-organismos

Micro-organismo pH mínimo pH ótimo pH máximo

Bactérias

Bolores

Leveduras

a b
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2.6  Potencial de oxi-redução(Eh)/teor 
de oxigênio livre

A facilidade com que determinado substrato ganha (reduzido) ou perde elétrons 

(oxidado) gera uma diferença de potencial que pode ser medida com instru-

mentos apropriados em Voltz (v) ou milivoltz (mV). Quanto mais oxidado, mais 

positivo é o potencial e, quanto mais reduzido, mais negativo. Assim, os micro-

-organismos podem ser classifi cados da seguinte forma (ROITMAM et al, 1988):

• Micro-organismos aeróbios: requerem Eh positivo para multiplicação. 

Somente se desenvolvem na presença de oxigênio. Nesse grupo, estão a 

maioria dos bolores, as leveduras oxidativas e muitos gêneros de bacté-

rias, como, por exemplo, a bactéria do vinagre.

• Micro-organismos anaeróbios: (bactérias patogênicas e bactérias de-

teriorantes) requerem Eh inferiores, ou seja, somente se desenvolvem na 

ausência de oxigênio. Em alimentos, as bactérias do gênero Clostridium 

são as mais importantes. Exemplo: Clostridium tetani – bactéria que cau-

sa o tétano. 

• Facultativos: desenvolvem-se tanto na presença quanto na ausência de 

oxigênio. Por exemplo: leveduras fermentativas (Saccharomyces cerevi-
siae) com oxigênio se multiplicam, sem oxigênio só realizam o trabalho 

de transformar o açúcar em álcool.

• Microaerófi los: crescem melhor em baixas tensões de oxigênio ou con-

dições reduzidas de Eh.

Os mofos são estritamente aeróbios. As leveduras se desenvolvem melhor ae-

robiamente, mas podem viver na ausência de oxigênio, enquanto as bactérias 

podem ser aeróbias, anaeróbias e facultativas. O potencial de Eh para cada 

classifi cação é apresentado na Tabela 2.3 a seguir:

Tabela 2.3: Valores de Eh para multiplicação de micro-organismos

Micro-organismo Eh (em mV)

Aeróbios + 350 a + 500 

Anaeróbios + 30 a – 250 (melhor – 150) 

 Anaeróbios facultativos + 100 a + 350 
Fonte: Roitmam et al (1988).
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2.7 Propriedades químicas dos alimentos
A composição química do alimento determina sua idoneidade com o meio 

de cultura microbiano. Cada micro-organismo utiliza certas substâncias como 

alimento energético e outras para o seu crescimento, havendo um máximo 

relacionado com a umidade disponível e a concentração de hidrogênio (FOR-

SYTHE, 2005; FORSYTHE; HAYES, 2002).

Os nutrientes envolvem compostos energéticos (carboidratos - CHO), de cresci-

mento (substâncias proteicas– N) e complementares (sais minerais e vitaminas). 

Bactérias aproveitam melhores as proteínas, enquanto os fungos e as leveduras 

são especialistas em utilizar o açúcar. Não produzem todas as vitaminas que 

necessitam, por isso elas devem ser buscadas no alimento (FRANCO; LAND-

GRAF, 2000; GERMANO; GERMANO, 2008).

Existem substâncias naturalmente presentes nos alimentos (Quadro 2) que 

retardam ou impedem a multiplicação dos micro-organismos, denominadas 

substancias inibidoras. As substâncias adicionadas intencionalmente e com a 

mesma fi nalidade são denominadas aditivos (EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 

2006; GAVA, 1998).

Quadro 2.2:  Exemplos de substâncias inibidoras de crescimento de micro-
-organismos e naturalmente presentes nos alimentos

• Óleos essenciais dos condimentos (cravo, alho, canela, mostarda, orégano) – atividade antimi-
crobiana.

• Clara do ovo – lisozima (destrói a parede bacteriana).

• Leite – lactoperoxidase (oxida enzimas vitais), lactoferrina (priva a bactéria de Fe), anticorpos e 
complemento (destroem micro-organismos).

• Frutas – o ácido atua em bactérias e fungos.

Fonte: adaptado de Vicenzi (2005); Evangelista (2001).

Existe uma classe de substâncias denominadas bacteriocinas, que são produtos 

resultantes do metabolismo de um micro-organismo, com efeito que pode 

ser tanto inibidor como benéfi co para outros micro-organismos (ex: tiamina 

e triptofano de Pseudomonas favorecem S. aureus, enquanto a pediocina, 

produzida pelo gênero Pediococcus, tem efeito sobre micro-organismos como 

E. coli.) (FRANCO; LANDGRAF, 2000; JAY, 2005; MASSAGER, 2003).

1. Encontre as respectivas bacteriocinas dos micro-organismos presentes na 

tabela a seguir. Depois, complete a Tabela 2.4.

2. Diferencie, conceitualmente, bacteriocina e antibiótico.
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Utilize ferramentas de pesquisa como o google acadêmico <www.google.com/

scholar> e a bibliografi a recomendada.

Tabela 2.4: Gêneros de micro-organismos e bacteriocinas
Gênero Bacteriocinas

Pediococcus Pediocinas

Lactococcuslactis

Lactobacillussake

L. plantarum

L. helveticus

2.8 Fatores extrínsecos
a) Temperatura

As possibilidades de alterações dos alimentos por micro-organismos estão 

compreendidas numa faixa de temperatura que pode variar entre –15 a +90ºC 

(Figura 2.7). É comum os micro-organismos serem classifi cados conforme o 

seu comportamento em relação à temperatura, em psicrófi los, mesófi los, ter-

mófi los e hipertermófi los (FORSYTHE, 2005; FORSYTHE; HAYES, 2002; JAY, 

2005; TORTORA et al, 2008).

Os micro-organismos psicrófi los apresentam crescimento em baixas tempera-

turas. Existem os micro-organismos psicrotrófi cos ou psicrotolerantes, que 

são aqueles cujo ótimo encontra-se entre 20 e 40°C e que sobrevivem a 0°C. 

É um grupo amplo (bactérias, fungos, algas e protozoários) que pode contami-

nar alimentos e outros substratos refrigerados (FORSYTHE, 2005; FORSYTHE; 

HAYES, 2002; JAY, 2005).

Os micro-organismos mesófi los compreendem a maioria dos micro-organismos, 

incluindo os patogênicos (transmissores de doenças), com temperatura ótima 

de crescimento na faixa de 35-37ºC (FRANCO; LANDGRAF, 2000; JAY, 2005; 

MADIGAN et al, 2003; MOSSEL et al, 2003).

Os termostermodúrico/termorresistente ou hipertermófi lo podem ser emprega-

dos para aqueles micro-organismos mais resistentes ao calor, enquanto que os 

termófi los (ótimo de crescimento a 60ºC) compreendem aqueles eliminados em 

temperaturas de pasteurização (65-75ºC) ou menores, sendo nesse caso, denomi-

nados termossensíveis (JAY, 2005; MADIGAN et al, 2003; TORTORA et al, 2008).
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Figura 2.7:  Representação das temperaturas de crescimento de diferentes micro-organismos
Fonte: Madigan et al (2003).

b) Umidade relativa (UR)

Existe uma correlação direta entre atividade de água (AW) e umidade relativa 

do ambiente (%), dada pela relação (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998): 

% UR = Aw x 100

Onde:

UR elevada + Alimento desidratado (AW baixa) → alimento absorve umidade do 

ambiente, tornando-se assim suscetível à deterioração, geralmente de origem 

fúngica.

UR reduzida + alimento com AW alta → desidratação superfi cial do alimento 

com alteração das propriedades organolépticas.

A capacidade de multiplicação dos micro-organismos dependerá do AW fi nal. 

A relação UR/AW deve ser levada em conta para garantir o controle do desen-

volvimento microbiano e prolongamento do tempo de armazenamento.

c) Atmosfera envolvendo o alimento

A natureza da atmosfera que envolve um alimento exerce um pronunciado 

efeito sobre os micro-organismos, com refl exos da delimitação das espécies 

capazes de crescimento e na sua intensidade. Em função da característica do 

metabolismo microbiano, o uso de atmosferas controladas ou modifi cadas 
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poderá alterar signifi cativamente a natureza do processo de deterioração 

(EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998).

Provavelmente, o CO2 é um dos gases mais estudados e aplicados industrial-

mente. A maioria das bactérias, bolores e leveduras tem seu crescimento ini-

bido em atmosferas contendo entre 5 e 50% de CO2 (FRANCO; LANDGRAF, 

2000; JAY, 2005).

Esse gás é muito efi ciente contra micro-organismos psicrotrófi cos, particu-

larmente bolores e leveduras oxidativas e bactérias Gram negativas como 

Pseudomonas, Acinetobacter e Moraxella. Por outro lado, as bactérias Gram 

positivas, principalmente as lácticas, são particularmente resistentes ao CO2 

(ROITMAM et al, 1988; EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998).

Resumo

Nesta aula, vimos o porquê de micro-organismos serem considerados a prin-

cipal causa de alteração em alimentos, as diferentes classifi cações dos micro-

-organismos e os fatores que regulam o crescimento microbiano em alimentos 

e que justifi cam a ação microbiana como a mais importante causa de alteração 

em alimentos.

Atividade de aprendizagem

A partir da leitura do conteúdo e da realização das atividades sugeridas 

acima, responda às questões abaixo. Lembre-se de que elas constituem um 

guia para o seu estudo, contribuem para a fi xação dos conteúdos e para a 

preparação da avaliação.

1. Quais os fatores que levam os micro-organismos a serem considerados os 

principais responsáveis pela alteração em alimentos?

2. Quais as fontes de contaminação dos alimentos?

3. Diferencie as fases de crescimento microbiano.

4. Relacione as fases de crescimento microbiano e o processamento tecno-

lógico de alimentos.



Conservação de alimentose-Tec Brasil 46

5. Quais fatores relacionados aos alimentos são determinantes para o cres-

cimento microbiano? Explique-os.

6. Cite os principais grupos de micro-organismos com interesse em alimen-

tos e identifi que qual(is) deste(s) representa(m) maior risco e importância 

para o processamento e controle de qualidade. 

7. Qual a classifi cação dos micro-organismos quanto à tolerância de ativida-

de de água e solutos adicionados?

8. O que são bacteriocinas? Qual sua importância para o processamento de 

alimentos?

9. Diferencie bacteriocinas e antibióticos.

10. Defi na potencial de óxido-redução.

11. Como o uso de atmosferas controladas e modifi cadas está relacionado à 

preservação de alimentos?

12. Por que a atividade de água é considerada essencial para a atividade mi-

crobiana e não o nível de umidade?
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Aula 3 –  Alterações nos alimentos de 
origem enzimática

Objetivos

Reconhecer o efeito da atividade enzimática no escurecimento 

de alimentos.

Distinguir os diferentes tipos de reações de escurecimento enzimático.

Saber exemplifi car os principais alimentos e enzimas envolvidas.

3.1 Alterações químicas enzimáticas
A partir desta aula, daremos ênfase às causas de alterações em alimentos de 

natureza química, as quais compreendem dois tipos de reações: reações enzi-

máticas e não enzimáticas. Inicialmente, estudaremos as alterações de natureza 

química enzimática, que são a segunda maior causa de alteração nos alimentos, 

depois dos micro-organismos (conforme estudamos na aula anterior).

A descoberta das enzimas tem registro inicial no século XVIII, através de estudos 

sobre a digestão de alimentos. No século XIX, diversos pesquisadores propu-

seram teorias sobre a atividade enzimática até que, no século XX, começaram 

pesquisas para a purificação de enzimas, com a urease sendo a primeira enzima 

a ser cristalizada por Summer em 1926 (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998). 

As enzimas são proteínas que apresentam a capacidade de catalisar reações quí-

micas, e as alterações enzimáticas se caracterizam por modificar o produto através 

destas reações (FENNEMA, 1993; WHITAKER, 1994; WHITAKER; LEE, 1995).

Toda enzima possui um centro ativo, que é o local na molécula onde se pro-

cessam as reações e onde as outras moléculas (substratos) se ligam. A principal 

característica das enzimas é sua especificidade, ou seja, cada enzima atua em 

um único substrato (ARAÚJO, 1999; BELITZ; GROSCH, 1997; WHITAKER, 1994; 

WHITAKER; LEE, 1995).
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As reações enzimáticas são muito importantes nos alimentos, ocorrendo natu-

ralmente em decorrência do seu metabolismo e com consequências desejáveis 

e indesejáveis, sendo objeto de estudo, aplicação e controle permanente pela 

indústria de alimentos.

Você já parou para pensar sobre:

1. Como é possível que, após cortar uma maçã, ou uma batata, ocorra o 

escurecimento?

2. Por que as frutas amadurecem e apresentam alterações de aroma e textura?

3. Por que a carnes maturadas são macias?

4. Como ocorre a fermentação em bebidas fermentadas?

Pesquise o porquê dessas alterações.

Utilize ferramentas de pesquisa como o google acadêmico <www.google.com/

scholar> e a bibliografia recomendada.

Na tecnologia de alimentos, as enzimas são muito importantes, principalmente 

aquelas que promovem alterações geralmente indesejáveis nas chamadas re-
ações de escurecimento. Além disso, podemos citar outras enzimas que são 

importantes no processamento tecnológico (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998): 

AMILASES – quebram (hidrolisam) a molécula de amido em moléculas menores.

α-amilase – hidrolisa amido a dextrina.

β-amilase – hidrolisa amido a maltose.

INVERTASE – quebram a molécula de sacarose (açúcar), liberando a glicose e 

frutose.

α-glucosidase – reconhece o resíduo glicose.

β-frutofuranosidase – reconhece o resíduo frutose.

PROTEASES – quebram as moléculas de proteínas em compostos menores, 

peptídeos e aminoácidos.
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Papaína, ficina, bromelina, quimosina, renina, pepsina etc.

PECTINASES – desdobram a pectina (presente em frutas, principalmente) em 

compostos menores.

pectinesterase (PE)

poligalacturonase (PG)

LIPASES – catalisam reações em moléculas de ácidos graxos.

OXIDASES – são as que provocam reações de oxidação, principalmente as 

responsáveis pelo escurecimento enzimático.

3.2 Reações de escurecimento enzimático 
Veremos, a partir de agora, definições gerais sobre as reações de escureci-

mento enzimático, o qual é responsável pelo escurecimento dos alimentos, 

particularmente os de origem vegetal e que têm grande importância no seu 

processamento tecnológico.

O escurecimento enzimático ocorre em produtos vegetais (frutas e hortaliças) 

como uma resposta a injúrias físicas e fisiológicas (impactos, abrasões, cor-

tes etc.), tornando-os rapidamente escuros. As lesões provocadas durante o 

processamento desse tipo de alimento levam ao rompimento de membranas 

celulares, promovendo o contato dos compostos celulares com o oxigênio, 

ativando as enzimas polifenoloxidase (PPO) e peroxidase (POD) (ARAÚJO, 

1999; EVANGELISTA, 2001; FENNEMA, 1993; GAVA, 1998). 

Alimentos como vegetais verdes folhosos, batata e outras fontes de amido, 

diversos frutos e hortaliças tropicais e subtropicais são susceptíveis ao escu-

recimento enzimático, frequentemente acompanhado de mudanças indese-

jáveis na aparência e nas propriedades sensoriais do produto, resultando na 

diminuição da vida útil e do valor de mercado (ARAÚJO, 1999; GAVA, 1998; 

VICENZI, 2005).

Vários autores estimam que mais de 50% das perdas na produção de frutas 

ocorrem como resultado do escurecimento enzimático, portanto, o controle 

dessas reações é crítico para a diminuição das perdas comerciais do agricultor 

e para a indústria (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998; VICENZI, 2005).
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3.2.1. Polifenoloxidases (PPO)
Essas enzimas atuam na degradação de compostos fenólicos (Figura 3.1), pro-

duzindo grandes moléculas (polímeros) de coloração marrom, denominadas 

melaninas. Os compostos fenólicos são comuns em vegetais e estruturalmente 

contêm um anel aromático com um ou mais grupos hidroxilas (-OH), junta-

mente com outros substitutos. A composição fenólica de frutas e hortaliças 

varia de acordo com a espécie, cultivo, grau de amadurecimento e condições 

ambientais de desenvolvimento e de armazenamento, afetando diretamente 

o escurecimento enzimático (BELITZ; GROSCH, 1997; FENNEMA, 1993; SILVA 

et al, 2009). 

Figura 3.1: Substratos fenólicos encontrados em vegetais
Fonte: Adaptado de Araújo (1999).

O escurecimento pela ação das PPO é iniciado pela exposição dos tecidos vege-

tais ao oxigênio, sendo possível de ocorrer mesmo no tecido vegetal intacto de 

frutas e hortaliças como, por exemplo, em situações de inibição da respiração 

durante o armazenamento em atmosfera controlada, uso de embalagem im-

própria, deficiência de ácido ascórbico no tecido vegetal, armazenamento a 

frio e radiação ionizante (FENNEMA, 1993; GAVA, 1998).

As PPO são enzimas procedentes de distintas fontes, existindo em praticamente 

todos os tecidos vegetais, incluindo-se cogumelos, frutas, chás, até alimentos 

como o café. As enzimas apresentam peso molecular variável e diferem em 

sua atividade relativa diante de substratos específicos. Isso explica, em parte, 

porque alguns vegetais escurecem mais rapidamente que outros. De acordo 

com a molécula (substrato) utilizada pela PPO na reação de escurecimento 
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(Tabela 3.1), ela recebe denominações distintas como tirosinase, polifenolase, 

fenolase, catecol oxidase, creolase ou catecolase (CHITARRA, 2000; FENNEMA, 

1993; SILVA et al, 2009). 

Tabela 3.1: Substratos endógenos para PPO em vegetais

Produto Substrato

Banana 3,4-diidroxifenilamina (dopamina)

Maçã Acido clorogênico, O-catequina

Cacau Catequinas

Café Acido clorogênico, acido caféico

Berinjela Acido caféico, acido cinâmico

Alface Tirosina

Cogumelo Tirosina

Batata Tirosina, ácido clorogênico, fl avonóides

Chá Flavonóides, catequinas, taninos

Pêssego Taninos

Pera Ácido clorogênico

Fonte: Araújo (1999).

A oxidação dos compostos fenólicos presentes nos vegetais e que servem como 

substrato para a enzima, leva à formação de compostos intermediários deno-

minados quinonas, reduzindo a disponibilidade de aminoácidos importantes 

como lisina, metionina, tiamina e de outros nutrientes essenciais (ARAÚJO, 

1999; BELITZ; GROSCH, 1997, FENNEMA, 1993).

A formação da quinona é dependente do oxigênio e da enzima. Uma vez for-

madas, as reações subsequentes ocorrem espontaneamente, não dependendo 

mais da enzima nem do oxigênio, com subsequente interação e formação 

de pigmentos escuros, insolúveis, denominados melaninas (ARAÚJO, 1999; 

BELITZ; GROSCH, 1997, FENNEMA, 1993).

As quinonas são compostos amarelados, instáveis e reativos que podem: 

1.  reagir entre si formando polímeros com alta massa molecular de cor escura, 

denominados melaninas;

2. formar complexos com aminoácidos ou proteínas; 

3. oxidar compostos com baixo potencial de óxido-redução.



Conservação de alimentose-Tec Brasil 52

Embora indesejável pela alteração da coloração, perda de nutrientes e for-

mação de sabor indesejável em alguns alimentos, a reação de escurecimento 

enzimático em alimentos como chá, café, cacau e ameixa seca é desejável 

(EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998; VICENZI, 2005). 

Além de vegetais, a enzima polifenoloxidase (PPO) está presente em al-

gumas bactérias e fungos, em alguns artrópodes e nos mamíferos. Em 

todos esses casos, a enzima está associada com a pigmentação escura do 

organismo (FENNEMA, 1993).

3.2.2. Peroxidases (PO)
Além da ação das polifenoloxidases (PPO), as enzimas peroxidases podem 

atuar na oxidação sobre os compostos fenólicos em presença de peróxido de 

hidrogênio (H2O2). Na reação (Figura 3.2), também são obtidas quinonas, as 

quais, como vimos anteriormente, são altamente instáveis e, após a oxidação 

não enzimática na presença de O2, polimerizam-se originando as melaninas 

(CHITARRA, 2000).

Figura 3.2: Representação da ação da peroxidase sobre compostos fenólicos. 
Fonte: Chitarra (2000).

As peroxidases contêm um grupo não proteico ligado a sua estrutura (deno-

minado grupo prostético ferriprotoporfirina IX) e, durante a reação, oxidam 

de forma transitória o íon férrico (Fe3+) a estados de valência mais alta (Fe5+ 

ou Fe4+). O peróxido (-OOH) pode ser o de hidrogênio ou peróxido orgânico, 

como metil ou etil peróxido de hidrogênio (FENNEMA, 1993).

Na reação que envolve a peroxidase, o doador de elétrons pode ser o as-

corbato, as aminas e outros compostos orgânicos, tais como os fenóis. O 

produto da oxidação apresenta em muitos casos, coloração intensa. Embora 

a concentração interna de peróxido de hidrogênio nas plantas seja pequena, 

o que limita a atividade da enzima, seu envolvimento é mais plausível em 

processos lentos, como o escurecimento interno de frutas, ou relacionada 

com processos de cicatrização como, por exemplo, a lignificação (FENNEMA, 

1993; SILVA et al, 2009).
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A atividade da peroxidase contribui negativamente para a destruição oxidativa 

da vitamina C e na descoloração das antocianinas e dos carotenoides em 

ausência de ácidos graxos insaturados. Além disso, pode causar a degradação 

peroxidativa (não enzimática) dos ácidos graxos insaturados e hidroperóxidos, 

produzindo radicais livres de forte aroma, com o comprometimento dos atri-

butos sensoriais do alimento (FENNEMA, 1993; SILVA et al, 2009).

3.2.3 Degradação do ácido ascórbico
A decomposição do ácido ascórbico (vitamina C) tem sido relatada como uma 

reação importante que ocorre durante estocagem de sucos de frutas cítricas, 

especialmente de laranjas (CHITARRA, 2000).

As reações de degradação da vitamina C pela via enzimática envolvem a ação 

da enzima ascorbato oxidase, uma enzima que contém cobre, através da 

seguinte reação:

Ácido L-ascórbico + 1/2O2 è ácido dehidroascórbico + H2O

Em condições aeróbicas, o ácido ascórbico é transformado em ácido dehi-

droascórbico que passa a ácido 2,3-dicetogulônico produzindo, finalmente, 

hidroxifurfural. O hidroximetilfufural (HMF) também é produzido e pode ser 

originado da reação de degradação do ácido ascórbico e/ou de açúcares com 

aminoácidos, levando à formação de compostos escuros que são responsáveis 

pelo escurecimento do suco (browning), levando, ainda, à deterioração do 

sabor e da qualidade, aliada à redução da vida de prateleira e à perda do valor 

nutricional (ARAÚJO, 1999; FENNEMA, 1993).

Qual o significado da formação do HMF em alimentos?

Utilize ferramentas de pesquisa como o google acadêmico <www.google.com/

scholar> e a bibliografia recomendada.

Em condições de anaerobiose (ausência de oxigênio), o ácido ascórbico 

também pode se decompor, passando a compostos intermediários, dióxido 

de carbono e furfural. O furfural sofre polimerização, originando moléculas 

maiores e pode se combinar com aminoácidos, contribuindo também para o 

escurecimento (FENNEMA, 1993).

A estabilidade do ácido ascórbico é mais alta entre pH 4 e 6, sendo que em 

condições ácidas, a degradação do ácido ascórbico leva à formação de furfural, 
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que pode reagir com aminoácidos ou se polimerizar, resultando em melanoi-

dinas. As reações de degradação do ácido ascórbico em soluções aquosas 

também de pendem de fatores como o pH e presença de metais como cobre 

(TEIXEIRA; MONTEIRO, 2006).

Outros exemplos de enzimas encontradas em frutas cítricas que oxidam a 

vitamina C são a citocromo oxidase, a peroxidase e a fenolase. Nas frutas, 

as enzimas responsáveis pela destruição do ácido ascórbico não estão em 

contato direto com o ácido ascórbico. Porém, quando as frutas sofrem algum 

tipo de dano, como ocorre durante o descascamento, ou quando são cortadas 

e misturadas durante a homogeneização, ocorre desorganização celular, que 

permite o contato do substrato e enzima, aumentando assim a oxidação do 

ácido ascórbico (FENNEMA, 1993; WHITAKER, 1994; WHITAKER; LEE, 1995).

As perdas de vitamina C causadas por enzimas podem ser minimizadas através 

de etapas como a remoção de oxigênio (desaeração) e pelo emprego de altas 

temperaturas (>60ºC) em etapas como a pasteurização e a exaustão, as quais 

reduzem a atividade das enzimas, porém, a oxidação do ácido ascórbico pode 

ainda ocorrer pelo emprego do calor (BELITZ; GROSCH, 1997; GAVA, 1998; 

WHITAKER, 1994; WHITAKER; LEE, 1995).

Encontre exemplos de aplicações de ácido ascórbico pela indústria de alimentos. 

Utilize ferramentas de pesquisa como o google acadêmico <www.google.com/

scholar> e a bibliografia recomendada.

3.3  Controle da reação de 
escurecimento enzimático

Várias maneiras de inibição das enzimas responsáveis pelo escurecimento en-

zimático são conhecidas, muito embora os métodos utilizados pelas indústrias 

sejam relativamente poucos. Isso se deve ao aparecimento de sabor ou aroma 

desagradável, toxidez e questões econômicas (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998).

Existem três fatores que devem estar presentes para que uma reação de es-

curecimento enzimático ocorra: enzima, substrato e oxigênio. Qualquer 

ação que contribua para a ausência ou bloqueio na participação de um destes 

fatores na reação (seja por agentes redutores, temperatura ou abaixamento do 

pH), resultará no seu impedimento (ARAÚJO, 1999; BELITZ; GROSCH, 1997; 

WHITAKER, 1994; WHITAKER; LEE, 1995).
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O escurecimento enzimático é uma reação oxidativa que pode ser retardada 

eliminando-se o oxigênio da superfície danificada do vegetal. Entretanto, isso 

nem sempre é possível, ocorrendo escurecimento tão logo o oxigênio seja 

reincorporado. Portanto, a maneira mais prática de prevenir o escurecimen-

to (particularmente para PPO e PO) ocorre pela adição de agentes químicos 

capazes de bloquear a reação. Essas substâncias atuam diretamente sobre 

a enzima ou sobre os intermediários da formação do pigmento (FENNEMA, 

1993; WHITAKER; LEE, 1995).

O escurecimento de frutas e vegetais catalisados pela PPO pode ser prevenido 

de várias formas (CHITARRA, 2000; FENNEMA, 1993):

1.  Inativação térmica da enzima pelo uso do calor, muito embora algumas se-

jam relativamente termoestáveis (meia-vida de 12 min a 70ºC). Além disso, 

é necessário tomar algumas providências para prevenir o escurecimento 

oxidativo, até que ocorra a desnaturação da enzima.

2.  Exclusão ou remoção de substratos como o oxigênio (atmosfera controla-

da/modificada em embalagens adequadas) e fenóis (adição de compostos 

químicos).

3.  Abaixamento do pH em duas ou mais unidades abaixo do pH ótimo (~6,0), 

pela adição de ácido cítrico, por exemplo.

4.  Adição de substâncias redutoras que inibam a ação da PPO ou previnam a 

formação da melanina.

3.3.1 Substâncias redutoras
Substâncias redutoras, como ácido ascórbico, sulfito e tióis, previnem o es-

curecimento pela redução das quinonas (na forma de o-benzoquinona) de 

volta para a forma fenólica (na forma de o-diidroxifenol) ou pela inativação 

irreversível da PPO, sendo consumidas no processo. Em contraste, compostos 

radicais sulfidrilas (-SH) combinam-se quimicamente com o-quinonas, forman-

do produto estável e incolor, prevenindo adicional oxidação e, consequente-

mente, pigmentos escuros (EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006; FENNEMA, 

1993; GAVA 1998).

O dióxido de enxofre, ou sulfito (geralmente sulfito de sódio, bissulfito de sódio 

e metabissulfito de sódio) na forma de gás ou em solução, é um poderoso ini-

bidor das PPO. Pode ser utilizado em casos em que a aplicação do calor resulta 
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em mudanças desfavoráveis da textura e no desenvolvimento de sabor e aroma 

(flavor) estranhos ao produto. O sulfito contém propriedades antissépticas e 

contribui para a preservação da vitamina C. Por outro lado, sua utilização pode 

resultar em flavor desagradável, degradação da cor natural do alimento, des-

truição da vitamina B1 e corrosão da embalagem (lata), sendo tóxico se usado 

em níveis elevados. Mais recentemente, tem sido implicado no aparecimento 

de algumas formas de asma. Mesmo assim, sulfitos e/ou ascorbatos são os 

mais utilizados no controle do escurecimento em operações de processamento 

de alimentos (EVANGELISTA, 2001; GAVA 1998; VICENZI, 2005).

O sulfito não inibe irreversivelmente o escurecimento enzimático, de forma que 

a concentração requerida é também dependente do período de tempo em 

que a reação deve estar sob controle e da natureza do substrato presente. 

Por exemplo, quando somente os monofenóis estão presentes, quantidade 

menor de sulfito é o bastante (na batata, por exemplo); quando difenóis es-

tão presentes, concentrações de sulfito mais elevadas são necessárias (por 

exemplo, em abacate). O processo de inibição, portanto, consome o sulfito, 

conferindo temporária proteção à descoloração, a menos que utilizado em alta 

concentração. O mecanismo da ação do sulfito na prevenção do escurecimento 

enzimático não é bem conhecido, mas provavelmente envolve diferentes tipos 

de ações (EVANGELISTA, 2001; FENNEMA, 1993; GAVA 1998): 

• Inibição direta sobre a enzima.

• Interação direta com intermediários formados durante a ação enzimática, 

impedindo sua participação na reação de formação do pigmento escuro.

3.3.2 Temperatura
O uso do frio constitui o meio tradicional para diminuir tanto a atividade da 

PPO quanto da POD. As temperaturas de refrigeração (0-4ºC) estão longe do 

ponto ótimo para essas enzimas, dificultando a formação do complexo enzima-

substrato pela diminuição da energia cinética das moléculas (FENNEMA, 1993; 

WHITAKER; LEE, 1995). 

As alterações na atividade da PPO ou POD, nesses casos, dependem de fatores como 

o armazenamento do fruto inteiro ou fracionado, estádio de maturação do vegetal, 

oscilações de temperatura e umidade relativa na estocagem (CHITARRA, 2000).
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O congelamento lento dos tecidos induz à formação de cristais de gelo com 

dimensões capazes de romper as membranas celulares, o que possibilita o 

contato entre a PPO ou a POD com os compostos fenólicos e o oxigênio, 

provocando o escurecimento, ainda que de forma lenta, mesmo em baixas 

temperaturas. Esse processo, obviamente, será acelerado no descongelamento, 

pela maior disponibilidade de água no meio e desestruturação celular (ARAÚ-

JO, 1999, FENNEMA, 1993).

Quando se utiliza o calor para inativar as enzimas, diversos problemas apare-

cem. Frutas e vegetais tornam-se cozidos e isto leva a mudanças desfavoráveis 

na textura e no desenvolvimento de sabor e aromas (flavor) desagradáveis 

(ARAÚJO, 1999; GAVA, 1998).

A PPO é inativada por exposição por curto período de tempo do alimento 

à temperatura de 70 a 90ºC, na maioria dos casos. Contudo, a POD é uma 

enzima resistente ao calor, somente inativada a 90ºC. Existe, entretanto, uma 

relação muito próxima entre a temperatura e o tempo com respeito ao aque-

cimento do alimento, que depende da quantidade de enzima no alimento e 

do pH deste (FENNEMA, 1993; WHITAKER; LEE, 1995).

3.3.3 Oxigênio
O oxigênio é indispensável para iniciar a reação de escurecimento. Portanto, 

procedimentos capazes de eliminar ou de evitar o contato do produto com o 

oxigênio, como a utilização de embalagens com permeabilidade diferencial 

para gases como O2, CO2, C2H4 e vapor de água, a exclusão do oxigênio em 

sucos e bebidas pelo nitrogênio e a prevenção do acesso do oxigênio aos 

tecidos provocado por danos mecânicos durante o transporte e armazena-

mento de frutas, são úteis na prevenção do escurecimento (ARAÚJO, 1999; 

EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006).

O efeito das atmosferas modificadas (AM) pode ser potencializado pela incor-

poração de atmosfera inerte com vácuo parcial ou com concentração de O2 

reduzida. Contudo, existe o risco de desvios indesejáveis das vias metabólicas 

nos tecidos vegetais vivos causados por condições anaeróbicas (susceptibili-

dade à podridão, amadurecimento irregular, alterações de cor e odor). Assim, 

não deve ser descartada a possibilidade de injúria nos tecidos vegetais o que 

estimularia a atividade da enzima (BELITZ; GROSCH, 1997; CHITARRA, 2000). 
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Os filmes comestíveis constituem bom complemento ao efeito benéfico do 

emprego da atmosfera modificada, não devendo ser descartado o uso da 

refrigeração (SILVA et al, 2009). 

Pesquise o conceito de filmes comestíveis, exemplos de substâncias utilizáveis 

e sua importância e aplicação no processamento de alimentos.

3.3.4 Ácidos
Os ácidos normalmente aplicados estão entre aqueles de ocorrência natural: cí-

trico, fosfórico, málico e ascórbico. Em geral, sua ação dá-se pelo abaixamento 

do pH do tecido, diminuindo, assim, a velocidade da reação de escurecimento 

pela alteração nos grupos ionizáveis da enzima. Os grupos ionizáveis da estru-

tura proteica das enzimas devem permanecer na forma iônica apropriada para 

manter a conformação do sítio ativo da enzima, reconhecer os substratos e 

catalisar a reação. As mudanças no grau de ionização das enzimas são geral-

mente reversíveis, exceto em condições extremas de mudança de pH, o que 

pode afetar também a estabilidade dos substratos (BELITZ; GROSCH, 1997; 

FENNEMA, 1993). 

O pH ótimo da PPO e da POD varia conforme a fonte e o substrato disponível. 

Em geral, o pH ótimo de atuação da PPO está entre 6 e 7, e abaixo de 3,0 não 

há virtualmente nenhuma atividade enzimática (CHITARRA, 2000; FENNEMA, 

1993; SILVA et al, 2009).

O ácido cítrico, em conjunto com o ácido ascórbico ou o sulfito de sódio, é 

muito utilizado como inibidor químico do escurecimento enzimático. Também 

apresenta efeito inibitório duplo sobre as PPO não somente pelo abaixamento 

do pH do meio, mas também complexando com o cobre do centro ativo 

da enzima. Entretanto, o ácido cítrico por si só não é muito efetivo como 

inibidor das PPO, sendo utilizado em combinação com o ácido ascórbico (que 

apresenta um efeito inibidor mais acentuado), por exemplo, na prevenção do 

escurecimento de sucos (FELLOWS, 2006; FENNEMA, 1993; GAVA, 1998). 

Além de atribuir valor nutricional aos alimentos, o ácido ascórbico, juntamen-

te com seus sais neutros (ascorbatos), compõe um dos principais grupos de 

antioxidantes empregados em alimentos. O composto atua de duas maneiras 

(GAVA, 1998; FENNEMA, 1993):
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1.  Agindo diretamente na enzima, complexando o cobre do grupo prostético 

da PPO, causando sua inibição; 

2.  Reduzindo as quinonas a sua forma anterior de fenóis, impedindo a forma-

ção dos pigmentos escuros.

A redução das quinonas aos seus precursores fenólicos leva à oxidação irrever-

sível do ácido ascórbico, preferencialmente oxidado em relação aos compostos 

fenólicos, resultando na formação de ácido dehidroascórbico sem atividade 

inibitória. Portanto, o produto deve ser tratado com quantidades adequadas de 

ácido ascórbico, caso contrário seu efeito é mínimo, em face de sua oxidação. 

Quantidades de até 300 mg de ácido ascórbico/500 g controlam o escureci-

mento e reduzem o oxigênio dissolvido no espaço livre em frutas enlatadas, 

por exemplo (CHITARRA, 2000; EVANGELISTA, 2001).

Em maçãs, a PPO se encontra ligada a partículas suspensas no suco; portanto, 

a centrifugação ou filtração elimina a possibilidade de escurecimento. Entre-

tanto, para prevenir o escurecimento do suco antes da etapa de clarificação, 

é necessário imergir a maçã fatiada/cortada em solução de 1% de ácido 

ascórbico antes da extração. O produto final, embalado com o mínimo de 

espaço livre, mantém-se inalterado por diversas semanas em condições de 

refrigeração, até que se torne amarelado, em razão do escurecimento não 

enzimático ocasionado pela adição do ácido ascórbico (CHITARRA, 2000; 

TEIXEIRA; MONTEIRO, 2006).

O escurecimento em batata, por exemplo, pode ser controlado, utilizando-se 

uma solução contendo sorbato de potássio, ácido cítrico e ácido ascórbico. 

As batatas descascadas são imersas nessa solução (um minuto) e podem ser 

armazenadas a 4ºC em embalagens plásticas por períodos de até 20 dias 

(CHITARRA, 2000; SILVA et al, 2009).

3.3.5 Outras formas de inibição
A remoção do cobre (localizado no sítio ativo da enzima) por agentes quelan-
tes, como o ácido etileno diamino tetraacético (EDTA) e ácidos policarboxílicos 

(como o málico e o tartárico), causa a inativação dessas enzimas. Contudo, a 

eficácia desses compostos depende de atuação sinérgica com outros agentes 

redutores (como o ácido ascórbico e o ácido cítrico, respectivamente) (BELITZ; 

GROSCH, 1997; FENNEMA, 1993). 
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O uso de sais de cálcio contribui para a manutenção da integridade da parede 

celular dos tecidos vegetais, pela sua interação com a pectina e manutenção da 

estrutura. O corte, a queda, a ação de pectinases, hemicelulases e celulase são 

fatores que levam à perda da integridade da parede celular dos vegetais e, por 

consequência, geralmente ao início das reações de escurecimento enzimático 

(ARAÚJO, 1999; FENNEMA, 1993).

Outra possibilidade de redução da atividade da PPO e POD é através da inati-

vação dos genes que codificam as enzimas, as quais possuem uma sequência 

genética bastante similar. A biologia molecular, por meio da manipulação ge-

nética, pode ser utilizada para modificar o processo de formação da enzima, 

resultando na produção de cultivares menos propensos ao escurecimento. Esse 

tipo de aplicação abre a possibilidade de reduzir o uso de antioxidantes e até 

mesmo de tratamentos como o uso de altas temperaturas para a inativação 

da enzima (CHITARRA, 2000; FENNEMA, 1993; SILVA et al, 2009; WHITAKER; 

LEE, 1995).

Resumo

Nesta aula, vimos a importância das reações enzimáticas, especialmente para 

produtos vegetais. identificamos as principais enzimas envolvidas, suas reações 

características e formas de controle em alimentos.

Atividades de aprendizagem

Com base nos conteúdos abordados e na realização das atividades sugeridas, 

responda às questões a seguir. Lembre-se de que elas constituem um guia 

para o seu estudo, contribuem para a fixação dos conteúdos e na preparação 

para a avaliação.

1. Defi na enzima.

2. Qual a importância da atividade enzimática para o processamento de 

alimentos?

3. Quais enzimas atuam nas reações de escurecimento?
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4. Para que as enzimas de escurecimento atuem, quais elementos devem 

estar presentes?

5. Cite as formas de inibição utilizadas para o controle da atividade enzimática.

6. Quais os produtos resultantes da ação das enzimas PPO e POD? Explique.

7. O uso da temperatura é mais eficaz contra qual enzima: PPO ou POD? 

Justifique.

8. Qual a importância da degradação de antocianinas e carotenoides pela POD?

9. Como prevenir a perda de vitamina C em alimentos?

10.  Além do aspecto nutricional, qual a importância da vitamina C?

11.  Quais enzimas podem degradar a vitamina C?

12.  Qual o efeito da alteração do pH para o controle e para a atividade enzimática?
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Aula 4 –  Alterações nos alimentos de 
origem não enzimática

Objetivos

Saber os principais fenômenos de escurecimento não enzimático 

em alimentos.

Exemplificar os principais alimentos envolvidos.

Identificar os fatores que interferem nessas reações.

4.1  Reações de escurecimento 
não enzimático

Na aula anterior, estudamos as reações de escurecimento enzimático e seus 

efeitos sobre os alimentos. Outras reações que conduzem ao escurecimento 

acontecem pela via não enzimática, sendo variadas e complexas e, apesar 

dos resultados serem os mesmos, as duas vias de reações de escurecimento 

constituem um limitante e um dos mais importantes elementos para a vida 

de prateleira e podem acarretar na perda do valor nutricional e comercial de 

muitos alimentos.

O escurecimento não enzimático é muito importante em alimentos, envolven-

do as seguintes reações: 

• A reação de Maillard. 

• A caramelização.

• A oxidação do ácido ascórbico.

• A rancidez oxidativa.

Essas reações resultam na formação de pigmentos escuros e alteração dos 

alimentos (EVANGELISTA, 2001; OETTERER, 2005).
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A produção de cor é desejável em alguns alimentos, como no processamento 

de café, no cozimento do pão, entre outros e as mudanças que ocorrem no 

sabor e aparência são desejáveis. Porém, como regra geral, o escurecimento 

dos alimentos é um sinal de deterioração dos mesmos, constituindo um fator 

limitante e dos mais importantes na redução da vida de prateleira, do valor 

comercial e nutricional de muitos alimentos (ARAÚJO, 1999; EVANGELISTA, 

2001; GAVA, 1998).

As reações de escurecimento não enzimático em alimentos estão associadas 

com aquecimento e armazenamento e podem ser subdivididas em três meca-

nismos, conforme apresentado na Tabela 4.1.

Tabela 4.1: Mecanismos das reações de escurecimento não enzimático

Mecanismo
Requerimento de 
oxigênio

Requerimento 
de NH2

pH ótimo Produto fi nal

Maillard Não Sim >7,0 Melanoidinas

Caramelização Não Não 3,0 a 9,0 Caramelo

Oxidação de 
ácido ascórbico

Sim Não 3,0<pH<5,0 Melanoidinas

Fonte: Araújo (1999).

4.2 Caramelização
Durante o aquecimento de carboidratos, particularmente açúcares e xaropes 

de açúcares, ocorre uma série de reações que resultam no seu escurecimento, 

denominada de caramelização. Essa reação envolve a degradação de açúcares 

na ausência de aminoácidos e proteínas. Os açúcares no estado sólido são rela-

tivamente estáveis ao aquecimento moderado, mas em temperaturas maiores 

que 120ºC são degradados pelo calor (pirolisados) em diversos produtos de alto 

peso molecular e escuros, denominados caramelos (BELITZ; GROSCH, 1997; 

BOBBIO; BOBBIO, 2001).

A sacarose é o açúcar usado como matéria prima na produção de aromas e 

corantes de caramelo, via reação de caramelização. Ela é aquecida em solução 

com ácido ou sais de amônio para a produção de vários produtos usados em 

alimentos e bebidas, como, por exemplo, refrigerante tipo “cola” e cervejas 

(BOBBIO; BOBBIO, 2001; EVANGELISTA, 2001).

O caramelo é uma substância utilizada para conferir cor marrom aos alimentos 

(corante natural) e, com limitações, é também um agente flavorizante (capaz 
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de dar sabor e aroma) preparado através da pirólise do açúcar. Quando a ca-

ramelização ocorre sem qualquer catalisador a 200-240ºC, caramelos de baixa 

intensidade de cor são obtidos e são mais úteis como agentes flavorizantes 

do que como corantes. Os caramelos obtidos a partir do uso de catalisadores 

necessitam de temperaturas mais baixas (130-200ºC) e apresentam uma alta 

intensidade de cor, sendo utilizados como corantes alimentícios (OETTERER, 

2005; BELITZ; GROSCH, 1997).

A utilização de catalisadores, como sais de amônio, resulta em caramelos 

mais escuros. Para que essas reações ocorram há necessidade da presença de 

alguns fatores combinados como temperatura, tempo, umidade, meio ácido 

ou alcalino além dos componentes dos alimentos (OETTERER, 2005; BELITZ; 

GROSCH, 1997).

Inicialmente, ocorre a formação de cor amarela, que vai dourando e chega à 

cor de caramelo, marrom claro amarelado. O produto final será sempre um 

polímero responsável pela cor, as melanoidinas (Figura 4.1). 

Figura 4.1: Representação geral da reação de caramelização de açúcares 
Fonte: adaptado de Vicenzi (2005).

A composição química do pigmento é complexa e pouco conhecida, embora 

caramelos obtidos de diferentes açúcares sejam similares em composição. Da 

mesma forma, o mecanismo dessa reação também é desconhecido. Inicia-se 

pela desidratação do açúcar redutor* provocando a quebra de ligações 
glicosídicas*, quando elas existem como na sacarose, e formação de novas 

ligações glicosídicas, resultando na formação do pigmento (FENNEMA, 1993).

* Você verá esses tópicos com mais detalhes na disciplina de bioquímica

Açúcar redutor Melanoidinas
água

calor 120 ˚C
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1. Pesquise o conceito de:

a) Açúcar redutor, com exemplos.

b) Açúcar invertido.

c) Qual a importância desses compostos e seu uso na tecnologia de alimentos?

2. Qual a importância do caramelo para a indústria de alimentos?

Utilize ferramentas de pesquisa como o google acadêmico (www.google.com/

scholar) e a bibliografi a recomendada.

4.2.1 Aquecimento de açúcares
No aquecimento direto, a sacarose pura funde a 160ºC (derrete), torna-se 

amarela e depois marrom claro. Para o preparo de caldas, por exemplo, deve-se 

adicionar água nesse ponto. Assim, ocorre a alteração na cor, aroma, sabor e 

textura em relação à sacarose pura. Ao se fundir, a sacarose perde água e a 

reação é autocatalisada, pois a água formada acelera a reação (BOBBIO, 2001; 

EVANGELISTA, 2001). 

Os anidridos formados se combinam com a água e produzem ácidos derivados 

que hidrolisam (quebram) a molécula de sacarose remanescente, produzindo 

glicose e frutose. Durante todo o tempo da reação ocorrem desidratações e 

hidrólises, chegando ao fi nal com predominância de ácidos como o acético e 

o fórmico, de aldeídos como o formaldeído e o hidroximetilfurfural, diacetil, 

carbonilas e grupos enólicos. Estes são compostos responsáveis pelo aroma, 

porque são voláteis, e pela cor, porque são ativos, recombinam-se e formam 

o polímero que é um pigmento chamado melanoidina (OETTERER, 2005).

Ao fi nal, os produtos de degradação se recombinam e formam o caramelo. Pode- 

se dizer que essa é a reação clássica de caramelização. Se o aquecimento continuar, 

haverá a carbonização ou queima. A reação é facilitada por pequenas quantidades 

de ácidos (pH 2 a 4) e de certos sais, porém, sua velocidade é maior em meios 

alcalinos (pH 9 a 10). Vários compostos podem atuar como catalisadores dessa 

reação: fosfatos, citratos, fumarato, tartarato e malato (FENNEMA, 1993).
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Nos alimentos, a caramelização vai depender da presença do açúcar redutor, 

da temperatura de elaboração desses alimentos, da umidade e do pH do meio. 

A reação não ocorre porque não são aquecidos a temperaturas tão altas e as 

condições não são normalmente anidras. Além disso, carboidratos como a 

sacarose e o amido, entre outros, precisam ser hidrolisados a glicoses redutoras 

(se o alimento for ácido e aquecido ou se contiver a enzima, será possível obter 

o açúcar invertido). A cor de caramelo deve aparecer partindo do açúcar na 

forma redutora reativa, podendo formar derivados de menor peso molecular 

que se recombinarão e formarão o polímero, pigmento escuro, com mais 

facilidade e menos tempo. (FENNEMA, 1993).

No meio ácido (Figura 4.2), o açúcar redutor sofre uma isomerização, perde 

o caráter aldeídico, forma o 1,2 enol e adquire o caráter álcool. Essa etapa é 

altamente instável devido à dupla ligação insaturada, entre os carbonos C1 e 

o C2 do açúcar (FENNEMA, 1993; OETTERER, 2005).

A segunda etapa é a desidratação pela saída de três moléculas de água e 

sucessivos rearranjos da molécula a ponto de formar uma ligação hemiacetálica 

entre os carbonos C2 e C5. É o hidroximetilfurfural (HMF), precursor da cor 

(FENNEMA, 1993; OETTERER, 2005).

Na terceira etapa, ocorre a polimerização do HMF que dará um polímero colo-

rido, chamado melanoidina. O HMF não é colorido, só após a polimerização. 

Essa é uma reação autocatalizada, porque a água liberada ajuda a polimeriza-

ção (FENNEMA, 1993; OETTERER, 2005).
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Figura 4.2: Representação esquemática da reação de caramelização em meio ácido
Fonte: Adaptado de Oetterer (2005).

No meio alcalino, pode-se também considerar três etapas (Figura 4.3, a se-

guir). Na primeira, o açúcar na forma redutora sofre rearranjo ou isomerização, 

levando à obtenção do enol ao nível dos Carbonos 1 e 2, adquirindo caráter 

álcool. É instável devido à insaturação, como na caramelização em meio ácido, 

o que encerra a etapa (FENNEMA, 1993; OETTERER, 2005).

As reações podem seguir a sequência do meio ácido e formar HMF e mela-

noidinas. Na segunda etapa pode ocorrer a fragmentação do 1,2 enol em 

compostos com 3 átomos de carbono, dando gliceraldeído, triose-enediol, pi-

ruvaldeído e ácido lático, com grupos altamente reativos, como aldeido, álcool 

e ácido. Essa fragmentação é conhecida como “Degradação de Holtamand”. 

Esses compostos são reativos, lábeis, de rápida oxidação e, consequentemente, 

escurecimento. A terceira etapa é a formação de polímeros a partir desses 

compostos, levando às melanoidinas (BELITZ; GROSCH, 1997; FENNEMA, 

1993; FELLOWS, 2006; OETTERER, 2005).
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Figura 4.3: Representação esquemática da reação de caramelização em meio alcalino
Fonte: Adaptado de Oetterer (2005).

4.3 Reação de Maillard
Enquanto a reação de caramelização envolve somente açúcares redutores 

e o aquecimento, a reação de Maillard ocorre também no escurecimento, 

mas como resultado da interação entre açúcares redutores e aminoácidos 

(moléculas que constituem as proteínas), com a produção de melanoidinas. 

As melanoidinas são polímeros insaturados e cuja cor é mais intensa quanto 

maior for seu peso molecular (a cor pode variar de marrom-claro até preto), 

com muitos produtos diferentes com a capacidade de conferir sabor e aroma 

ao alimento, alterando suas características. Nos alimentos, o açúcar fornecerá 
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o grupo carbonila (Figura 4.4), advindo de um aldeído ou de uma cetona, que 

interfere diretamente na reação (BOBBIO, BOBBIO, 2001; FENNEMA, 1993; 

GAVA, 1998; OETTERER, 2005; VICENZI, 2005).

Figura 4.4: Representação esquemática de moléculas de açúcares com suas funções 
orgânicas: (a) aldeído; (b) cetona
Fonte: Adaptado de Fennema (1993).

Além do açúcar, a carbonila pode ser fornecida por gorduras que tem esse 

grupo livre em cada um dos três ácidos graxos ligados à glicerina. Os ami-

noácidos fornecem o grupo amina (-NH2), sendo que os grupos carboxílicos 

(COOH) também podem fornecer a carbonila. Lipoproteínas, por exemplo, 

podem fornecer ambos os grupos amínicos e carbonílicos (as defi nições sobre 

esses compostos serão vistas na disciplina de Bioquímica) (FELLOWS, 2006; 

FENNEMA, 1993; OETTERER, 2005).

A reação de Maillard é desejável em alguns alimentos como café, cacau, carne 

cozida, pão, bolos, pois confere o sabor, aroma e cor característicos a esses 

alimentos, mas é extremamente indesejável em outros como leite em pó, ovos 

e derivados desidratados (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998). 

Até aqui, você já pode notar que os alimentos proteicos são integrantes 

fundamentais para que a reação de Maillard ocorra. Agora, pesquise sobre 

quais proteínas/aminoácidos fornecem os grupos reativos para a reação e os 

alimentos que são suas fontes.

Utilize ferramentas de pesquisa como o google acadêmico (www.google.com/

scholar) e a bibliografi a recomendada.

4.3.1 Fases da reação de Maillard
Embora seja muito estudada e conhecida, a reação de Maillard (Figura 4.5) 

ainda não tem seu mecanismo totalmente elucidado. Ela pode resultar na 

perda de nutrientes, como os aminoácidos presentes no alimento. A reação de 

compreende tem três fases (ARAÚJO, 1999; BELITZ; GROSCH, 1997; BOBBIO, 

2001; FENNEMA, 1993):
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CH2OH

C O
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a) Fase inicial

A reação ocorre preferencialmente em meio alcalino, na proporção de 1:1 

(açúcares redutores : aminoácidos). É necessária a abertura da estrutura mo-

lecular (anel) do açúcar ou o açúcar já na sua forma redutora. Inicialmente, 

o açúcar redutor (glicose, por exemplo), condensa-se com o aminoácido. A 

ação do calor e a presença de água aceleram a reação. O composto formado 

se desidrata levando à formação da base de Schiff, insaturada e instável. As 

reações envolvidas são de condensação e enolização. Os produtos formados 

ainda são incolores, sem sabor e aroma.

b) Fase intermediária

A partir das reações subsequentes podem seguir diferentes caminhos. A reação 

chave para o escurecimento é o rearranjo de Amadori. O rearranjo é uma 

reação catalisada por ácidos e bases, tem como produto inicial uma aldose e 

como produto fi nal uma cetose amina. No rearranjo de Heyns, o produto inicial 

é uma cetose (a frutose, por exemplo) e por meio de um rearranjo análogo 

ao de Amadorim chega-se a uma aldose amina. Esse rearranjo procede mais 

lentamente ou em menor proporção, explicando em parte as diferenças na 

reatividade de glicose e frutose na reação. 

c) Fase fi nal

A partir do produto da 2ª etapa (sensível ao calor em estado seco, mesmo 

a pH ácido e, se aquecido, desidrata), originam-se redutonas incolores ou 

substâncias marrons. 

Figura 4.5: Representação da estrutura de redutonas
Fonte: Adaptado de Oetterer (2005).
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As redutonas são consideradas agentes redutores, altamente reativas, facilmente 

oxidáveis. A sua formação resulta no aumento do poder de óxido-redução e 

consequentemente em aumento de reatividade. Pode-se formar também o iso-

maltol e o maltol, este último tem aroma de caramelo e é um realçador de sabor.

A liberação de CO2 no meio é originada pela degradação de aminoácidos e 

aldeídos, denominada degradação de Strecker. A reação é responsável pela al-

teração em diversos alimentos, com estufamento de embalagens e até mesmo 

risco de explosão, pela liberação intensa e aumento de pressão, já registrada 

na produção de melaço. 

Através de uma série de reações que ainda não estão totalmente elucidadas 

e generalizadas, chega-se ao hidroximetil furfural (HMF), que reage com os 

compostos iniciais, polimeriza-se e origina as melanoidinas.

A formação de compostos pirazínicos durante a reação tem sido atribuída à 

interação entre aminoacetonas formadas na degradação de Strecker, por con-

densação. Os produtos da degradação de Strecker como aldeídos, compostos 

de fragmentação de açúcares, podem contribuir para o aroma dos alimentos 

e participar de novas reações de condensação e degradação (ARAÚJO, 1999; 

BELITZ; GROSCH, 1997; BOBBIO, 2001; FELLOWS, 2006; FENNEMA, 1993).

Figura 4.6: Sequência de etapas na reação de Maillard
Fonte: Adaptado de Bobbio (2001).
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4.3.2 Fatores que afetam a reação de Maillard
Entre os fatores que afetam a reação de Maillard, podemos citar (BELITZ; 

GROSCH, 1997; BOBBIO; BOBBIO, 2001; CECCHI, 2003; EVANGELISTA, 2001; 

GAVA, 1998; FELLOWS, 2006):

a) Aminoácido

A estrutura é importante para a velocidade de reação, decrescente para na 

seguinte ordem: aminoácido básico (lisina), aminoácido ácido (glutâmico) e 

aminoácido neutro (glicina). As velocidades reativas são infl uenciadas pelo pH, 

dependendo do ponto isoelétrico de cada aminoácido.

b) Tipo de açúcar

É fundamental a presença do açúcar na sua forma redutora para a interação da 

carbonila com os grupos amina. O número de carbonos no açúcar determina a 

sua reatividade. Assim, as pentoses (5 carbonos) são mais reativas que hexoses 

(6 carbonos) e essas mais que dissacarídeos que somente serão utilizados na 

reação após a hidrólise da ligação glicosídica e exposição dos grupos redutores.

c) Temperatura

É comum a reação em temperaturas maiores que 70ºC, porém pode ocorrer 

em temperaturas próximas a 20ºC ou durante a estocagem de alimentos. O 

incremento na temperatura corresponde ao aumento da velocidade de escu-

recimento, na ordem de 2 a 3 vezes para cada aumento de 10ºC. Os alimentos 

congelados são pouco afetados pela reação de Maillard.

d) pH

As condições ótimas de velocidade da reação ocorrem em pH neutro (pH 6,0-

7,0). No meio ácido, a forma protonada do grupo NH2 do aminoácido retarda 

a reação com o grupo carbonila do açúcar. Em meio alcalino, ocorre rápida 

degradação de carboidratos independentemente da presença de aminoácidos. 

e) Atividade de Água (Aw)

Em meios diluídos (Aw >0,9) a velocidade da reação diminui; na faixa de Aw 

entre 0,2-0,25 a velocidade é baixa, devido à ausência de solvente, essencial 

para que que íons e moléculas se movimentem e se encontrem; o maior escu-

recimento ocorre em valores de atividade de água entre 0,5 a 0,8.
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f) Catalisadores

A presença de ânions como citrato, fosfato e íons metálicos, como cobre 

bivalente em meio ácido, contribuem para acelerar a velocidade da reação.

4.3.3 Inibição da reação de Maillard
Alguns dos tratamentos utilizados para inibir a reação de Maillard consistem em:

• Uso de açúcares não redutores, por exemplo, a sacarose, em condições 

nas quais não possa ser hidrolisada.

• Redução de Aw ou aumento através de diluição.

• Remoção de açúcares redutores por enzima, como, por exemplo, o tra-

tamento com a enzima glicose-oxidase em ovos produzindo ácido glucô-

nico a partir da glicose.

• Adição de SO2: inibe escurecimento enzimático, mas dependendo da con-

centração utilizada, pode provocar o aparecimento de odores desagradáveis, 

além de destruir as vitaminas B1 (tiamina) e C. Atua como inibidor, bloque-

ando a reação da carbonila dos carboidratos com o grupo amina dos amino-

ácidos e evitando a condensação destes compostos pela formação irreversí-

vel de sulfonatos. Exerce pouco efeito na degradação de Strecker (BOBBIO, 

2001; CECCHI, 2003; EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006).

Pesquise sobre os efeitos das reações de escurecimento químico não enzimá-

tico nos seguintes grupos de alimentos e sua importância para a conservação 

e processamento:

a) Café

b) Leite e derivados

c) Carne e derivados

d) Cereais e derivados

e) Vegetais e derivados
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4.4 Rancidez oxidativa
Outra reação responsável pela alteração na cor dos alimentos e que se de-

senvolve pela via não enzimática é a rancidez oxidativa. A reação é a principal 

responsável pela deterioração de alimentos ricos em lipídeos, resultando em 

alterações indesejáveis de cor, sabor, aroma e consistência do alimento. Além 

disso, a qualidade nutricional é comprometida e alguns produtos de oxidação 

são potencialmente tóxicos. Contudo, sob determinadas condições é desejável 

certo grau de oxidação, como na produção de aromas característicos de alguns 

queijos e de alimentos fritos. A oxidação lipídica envolve uma série complexa de 

reações químicas, que ocorre entre o oxigênio atmosférico e os ácidos graxos 

insaturados dos lipídeos. Essa reação ocorre em três estágios (ARAÚJO, 1999; 

BELITZ; GROSCH, 1997; FENNEMA, 1993; OETTERER, 2005):

a) Início

Ocorre quando um átomo de hidrogênio é retirado do grupo metileno de um 

ácido graxo insaturado, levando à formação de um radical livre: 

RH → R� + H

O oxigênio adiciona-se ao radical livre e forma um radical peróxido: 

R� + O2 —> ROO�

Cada radical peróxido pode retirar um H de uma molécula de ácido graxo não 

oxidado. Esses peróxidos formados podem participar de reações de decompo-

sição e de formação de novos radicais livres.

Para que ocorra a reação de oxidação, é necessária a presença de oxigênio e 

de certa energia inicial. Se o oxigênio, normalmente na forma triplet, passa 

para o estado excitado (singlet), a energia inicial necessária para ocorrência 

da reação torna-se disponível. Essa alteração de energia ocorre na presença 

de fotossensibilizadores como clorofi la, mioglobina ou hemoglobina e luz 

ultravioleta. Normalmente, os alimentos contêm traços de oxigênio singlet.

O hidrogênio é retirado de um dos carbonos adjacentes à dupla ligação, pois 

estes são mais frágeis que os demais devido à distribuição de elétrons na dupla 

ligação, formando um dos dois possíveis radicais e cada um dos radicais pode 

assumir duas formas diferentes pela ressonância.
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Com a adição de O2, é possível ocorrer a formação de radicais peróxidos. 

Cada radical peróxido pode retirar um hidrogênio de outra molécula de ácido 

graxo não oxidado. Esses peróxidos formados podem participar de reações de 

decomposição e formação de novos radicais livres.

As características dessa etapa são a formação de radicais livres (R� e ROO�), 

consumo pequeno e lento de oxigênio, baixo nível de peróxidos, aroma e sabor 

do alimento inalterado.

b) Propagação

Uma vez formado, o radical livre reage com o oxigênio para formar um radical 

peróxido. Esses radicais são extremamente reativos e podem retirar átomos 

de hidrogênio de outros lipídeos insaturados e, dessa maneira, propagar a 

reação de oxidação. Essa etapa caracteriza-se pela reação em cadeia de radicais 

livres em numero elevado, pelo alto consumo de oxigênio, pelo alto teor de 

peróxidos e pelo inicio de alterações de aroma e sabor.

R + O2  R – OO�

ROO� + R1H  ROOH + R1
�

ROOH  RO� + �OH

ROOH  ROO� + �H

Figura 4.7:  Representação esquemática da sequência de reações de oxidação lipídica 
na fase de propagação

Fonte: Adaptado de Fennema (1993).

A decomposição dos hidroperóxidos inicia-se imediatamente após sua for-

mação. Esses produtos podem sofrer, posteriormente, reações de oxidação 

e decomposição, contribuindo assim para a formação de uma quantidade 

grande e variada de radicais livres. No início da reação de rancidez oxidativa, 

a velocidade de formação de peróxidos é maior que a de decomposição e o 

inverso ocorre no fi nal. Os hidroperóxidos são decompostos por:
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• Alta energia de radiação.

• Energia térmica.

• Metais catalisadores.

• Atividade enzimática.

Os pró-oxidantes metálicos íons multivalentes (Cu+, Cu2+, Fe2+, Fe3+) auxiliam 

na formação adicional de radicais livres, decompondo os hidroperóxidos e 

aumentando os radicais livres.

c) Término

Ocorre quando dois radicais livres interagem entre si para formar di-

versas substâncias, terminando assim o papel deles como propagado-

res da reação. 

R� + R�       è R – R 

R� + RO2 è RO2R

R� + �OH è ROH

Figura 4.8:  Representação esquemática da sequência de reações na fase de término 
da oxidação lipídica

Fonte: Adaptado de Fennema (1993).

A característica dessa etapa é a diminuição do consumo de oxigênio e a redu-

ção da concentração de peróxidos. Nessa fase, o alimento apresenta alterações 

de aroma, sabor, cor e consistência.

Os hidroperóxidos não têm importância direta na deterioração do odor e 

sabor das gorduras. Contudo, eles são muito instáveis e se decompõem com 

rompimento da cadeia hidrocarbonada, gerando uma variedade de aldeídos, 

álcoois e cetonas, dentre os quais se incluem os agentes de sabor e odor 

indesejáveis. Esses compostos são encontrados nas gorduras rancifi cadas. 

Contudo, o cheiro característico e desagradável do ranço parece ser devido, 

principalmente, à presença de aldeídos de baixo peso molecular. A viscosidade 
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aumenta devido à formação de polímeros de alto peso molecular e o apareci-

mento da cor é devido à formação de polímeros insaturados.

Várias determinações analíticas são realizadas para avaliar o estado da oxidação 

(rancidez) de uma gordura sendo que as mais usadas são as determinações 

dos índices do peróxido e de TBA (CECCHI, 2003).

• Índice de peróxido: indica o grau de oxidação da gordura. Quando as 

duplas ligações dos ácidos graxos insaturados são oxidadas, formam-se 

peróxidos, que oxidam o iodeto de potássio adicionado, liberando iodo. 

A quantidade de iodo liberado é uma medida da quantidade de peróxi-

dos existentes, que estão relacionados ao grau de oxidação do óleo e, 

consequentemente, com a tendência a rancifi cação oxidativa.

• Índice de TBA: a determinação do índice de peróxidos é utilizada para 

acompanhar o desenvolvimento da rancidez em um alimento, porém, na 

fase fi nal da oxidação, como o índice de peróxidos é baixo, é necessá-

rio utilizar outro índice. O mais usado é o indico do TBA, que se baseia 

na reação do ácido tiobarbitúrico (TBA) como malonaldeido (produto da 

fase de terminação).

4.4.1 Fatores que afetam a velocidade de oxidação
A reação de oxidação para os lipídeos tem uma energia de ativação alta. 

Por isso, é necessária a presença de compostos químicos ou fatores físicos 

que forneçam energia às moléculas ou ainda baixem o nível de energia para 

valores que viabilizem a ocorrência da reação. A presença de ácidos graxos 

livres, metais, oxigênio, pigmentos fotossensíveis além de outros fatores podem 

contribuir para o aumento da velocidade da oxidação (ARAÚJO, 1999; BELITZ; 

GROSCH, 1997; FENNEMA, 1993; FELLOWS, 2006):

• Ácidos graxos constituintes: quantidade, posição e geometria das li-

gações. Quanto maior o número de ácidos graxos insaturados, maior é a 

velocidade de oxidação. Quanto mais os ácidos graxos estiverem dispo-

níveis, maior também será a velocidade de oxidação. As ligações em cis 

são mais facilmente oxidáveis que as ligações em trans.

• Ácidos graxos livres e acilglicerois: os ácidos graxos livres sofrem mais 

rapidamente o processo de oxidação que os ácidos esterifi cados ao glice-

rol, porque estão mais acessíveis.
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• Concentração de oxigênio: quanto maior a concentração de oxigênio 

disponível, maior a velocidade de oxidação.

• Área de superfície: quanto maior a área da superfície, maior é a exposi-

ção ao O2 e, portanto, maior é a velocidade de oxidação. Por exemplo, a 

carne moída apresenta uma superfície exposta ao oxigênio muito maior 

que a carne em pedaços.

• Atividade de água: em baixos teores de atividade de água, a taxa de 

oxidação é muito alta, devido ao maior contato entre substrato e rea-

gentes. A oxidação lipidica é, por isso, a única reação que ocorre em ali-

mentos com baixos valores de atividade de água. Em valores de atividade 

de água intermediários (Aw ~ 0,30), a velocidade de oxidação é reduzida 

devido ao efeito de diluição. Nos valores de atividade água mais elevados 

(Aw 0,55 - 0,85), a velocidade de oxidação aumenta novamente devido 

ao aumento da atividade dos metais catalisadores.

• Catalisadores: íons metálicos, radiações ultravioleta, pigmentos como 

clorofila e mioglobina catalisam a reação de rancidez oxidativa.

De outra forma, a intensidade da oxidação lipídica pode ser minimizada pelas 

condições adequadas de processo. O oxigênio molecular pode ser excluído do 

processo, transporte e armazenamento do óleo pela utilização da atmosfera 

modifi cada de nitrogênio (ARAÚJO, 1999; BELITZ; GROSCH, 1997; EVANGE-

LISTA, 2001; FENNEMA, 1993; GAVA, 1998; OETTERER, 2005).

Por meios físicos, como uso de embalagens adequadas e o emprego de temperatu-

ras mais baixas, durante o processo e armazenamento, pode-se retardar a reação. 

A diminuição da exposição do óleo à luz e a eliminação de pigmentos fotossensíveis 

(clorofi la e ribofl avina), reduzem sensivelmente a evolução da rancidez. Traços de 

metais podem ser eliminados pela adição de complexantes de íons, tais como ácido 

cítrico, ácido etilenodiaminotetracético (EDTA). Além dos fatores e condições descri-

tas para minimizar a oxidação lipídica, o uso de antioxidantes é bastante empregado 

(ARAÚJO, 1999; BELITZ; GROSCH, 1997; FENNEMA, 1993; OETTERER, 2005).

É sugerida uma competição entre esses antioxidantes (AH) e a propagação da 

reação em cadeia com a presença do substrato normal da reação, o ácido graxo 

(RH). São produtos que interferem na fase de iniciação da reação, produzindo 

compostos que não participam da reação em cadeia de radicais livres e, com 

isso, têm excelente efeito retardador (ARAÚJO, 1999; BELITZ; GROSCH, 1997; 

FENNEMA, 1993; OETTERER, 2005).
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ROO� + AH  ROOH + A�

ROO� + RH  ROOH + R�

Figura 4.9: Sequência de reações da ação de antioxidantes na rancidez oxidativa
Fonte: Adaptado de Fennema (1993).

Os antioxidantes utilizados em alimentos são compostos fenólicos sintéticos ou 

produtos naturais como os tocoferóis, que são lentamente destruídos durante 

sua ação conservadora, e, por isso, perdem sua efi ciência com o tempo. Um 

melhor efeito dos antioxidantes fenólicos é obtido pela utilização de misturas 

que atuam de forma sinérgica e também pela presença de quelantes de metais 

pró-oxidantes. O efeito dos antioxidantes fenólicos é devido à formação de 

radicais mais estáveis, os quais reduzem a velocidade da reação e o número de 

radicais livres reativos (ARAÚJO, 1999; BELITZ; GROSCH, 1997; EVANGELISTA, 

2001; FENNEMA, 1993; GAVA, 1998; OETTERER, 2005).

Entre os antioxidantes naturais, além dos tocoferóis, alguns óleos essenciais 

também apresentam capacidade de retardar a rancifi cação, sendo o óleo es-

sencial de alecrim o mais ativo desses produtos. O tocoferol, composto com 

atividade de vitamina E, é o mais ativo entre os antioxidantes naturais. São 

compostos sensíveis à altas temperaturas e, consequentemente, quando os 

óleos são utilizados para frituras (temperaturas superiores a 180ºC), ocorre per-

da (ARAÚJO, 1999; BELITZ; GROSCH, 1997; EVANGELISTA, 2001; FENNEMA, 

1993; GAVA, 1998; OETTERER, 2005).

4.5 Oxidação do ácido ascórbico
Além da ação enzimática (conforme você estudou na aula anterior), o ácido 

ascórbico pode ser simplesmente oxidado, levando à formação de pigmentos 

escuros. Esse tipo de escurecimento ocorre numa situação particular. O alimen-

to deve conter ácido ascórbico ou vitamina C e ser sufi cientemente ácido na 

faixa de pH 2,0 a 3,5. 

O ácido ascórbico em solução é facilmente oxidado, mesmo na ausência da 

enzima (ascorbato oxidase), em uma reação catalisada por íons cobre, ao ácido 

L-dehidroascórbico e peróxido de hidrogênio, com a destruição do ácido por 

esse composto (ARAÚJO, 1999; BELITZ; GROSCH, 1997; FENNEMA, 1993).
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Figura 4.10: Representação de reações para a oxidação do ácido ascórbico.
Fonte: Adaptado de Oetterer (2005).

A oxidação leva o ácido ascórbico a dehidroascórbico e este recebe 2H+ no 

meio ácido passando a ácido 2 ceto, 3 ceto, hexurônico com dois grupamentos 

carbonilas para reagir. Há perda de CO2 (aroma) com desidratação chegando 

ao furfural. A vitamina C perde seu valor já na 1ª etapa da reação. Os sucos 

armazenados sob congelamento sem desidratação podem ser armazenados 

por um ano. Ao ambiente, oxidam facilmente devido a essa reação (ARAÚJO, 

1999; BELITZ; GROSCH, 1997; FENNEMA, 1993).

O aparecimento da molécula de furfural já indica a tendência à polimerização 

e formação das melanoidinas com escurecimento. Esse furfural é um aldeído 

muito ativo, poderá combinar-se com grupos amino e chegar à reação de 
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Maillard mas, nesse caso, a reação é típica de meio alcalino, portanto não 

poderá ocorrer em sucos, mas pode aparecer em vegetais desidratados com 

pH mais elevado (ARAÚJO, 1999; BELITZ; GROSCH, 1997; FENNEMA, 1993; 

OETTERER, 2005).

As maiores perdas também ocorrem em processos térmicos  e, embora a esta-

bilidade da vitamina C aumente com a redução da temperatura, existem casos 

de perdas durante o congelamento ou resfriamento de alimentos (ARAÚJO, 

1999; BELITZ; GROSCH, 1997; FENNEMA, 1993; GAVA, 1998). 

Resumo

Nesta aula, você viu quais são as reações químicas não enzimáticas de impor-

tância para o processamento e conservação de alimentos, quais suas caracte-

rísticas, interferentes e formas de controle. 

Atividade de aprendizagem

Com base nos conteúdos abordados e na realização das atividades sugeridas, 

responda às questões a seguir. Lembre-se que elas constituem um guia para 

o seu estudo, contribuem para a fi xação dos conteúdos e na preparação para 

a avaliação.

1. Quais os pigmentos formados pelas reações de escurecimento não enzi-

mático?

2. Diferencie as reações de escurecimento não enzimático.

3. Qual a importância do HMF?

4. Identifi que os tipos de reação que podem ocorrer para cada uma das 

reações de escurecimento não enzimático.

5. Quais os fatores interferem:
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a) Na reação de caramelização

b) Na reação de Maillard

c) Na velocidade de oxidação de lipídios.

6. De que forma o efeito do oxigênio se torna mais efetivo para as reações 

de oxidação? Quais os fatores que ocasionam isso?

4. Descreva suscintamente as fases de oxidação lipídica.

7. Quais os compostos químicos responsáveis pelo odor nos produtos sujei-

tos à rancidez?

8. Estabeleça uma relação entre a atividade de água e cada uma das rea-

ções de escurecimento não enzimático.

9. Identifi que os catalisadores principais para cada reação de escurecimento 

não enzimático.

10. O que são radicais livres? Qual o efeito da sua presença em alimentos? 
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Aula 5 –  Conservação de alimentos 
pelo uso do frio

Objetivos

Relacionar o efeito da baixa temperatura com a conservação de 

alimentos.

Definir os principais métodos de conservação pelo frio.

Reconhecer os efeitos dos métodos de conservação pelo frio em 

alimentos.

Exemplificar os processos de conservação pelo frio.

5.1 Introdução
A partir de agora, começamos a Aula 5 da disciplina, voltada para os Métodos 

de Conservação de Alimentos, uma vez que já estudamos as principais causas 

de alteração nos alimentos nas aulas anteriores (aulas 2, 3, e 4). Veremos os 

fundamentos dos principais princípios de conservação utilizados em alimentos, 

começando com o uso de baixas temperaturas. O principio básico do uso do 

frio é pelo fato de dificultar a proliferação microbiana e diminuir a velocidade 

das reações químicas e enzimáticas.

No decurso dos séculos, sempre existiu uma técnica empírica de preservação 

de alimentos. Processos como a secagem, a defumação, o emprego do sal, do 

vinagre e do álcool, por exemplo, lembram com bastante exatidão os processos 

empregados no passado, incluindo a conservação pelo frio, usada somente 

pelos povos que habitam as regiões mais frias.

Quanto menor a temperatura, mais reduzida será a velocidade das reações quí-

micas (enzimáticas ou não) e do crescimento de micro-organismos. Contudo, 

uma fração da microbiota presente continua agindo, favorecida justamente pela 

temperatura baixa, e, mesmo sob congelamento, as reações químicas não são 

totalmente paralisadas. O uso do frio, embora bastante eficaz e essencial para 

os métodos de conservação de alimentos, não tem capacidade de destruição 
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ou inativação plena para os mecanismos de deterioração que agem sobre os 

alimentos (BARUFFALDI; OLIVEIRA, 1998; FELLOWS, 2006; GAVA, 1998). 

Os mecanismos de produção de frio têm evoluído bastante nos últimos tem-

pos, mas o método mais difundido é um sistema baseado na compressão, 

liquefação e expansão de um gás. A substância refrigerante sofre mudanças de 

estado ao percorrer o interior das três partes distintas do sistema: o compressor, 

o condensador e o evaporador.

1. Pesquise as funções básicas de cada uma três partes de um sistema de re-

frigeração citadas acima, sua importância e princípio de funcionamento.

2. Cite os principais fluidos refrigerantes utilizados para produção de frio.

3. Encontre um significado para a expressão “cadeia do frio” e relacione-a 

com a produção de alimentos.

Utilize ferramentas de pesquisa como o google acadêmico (www.google.com/

scholar) e a bibliografi a recomendada.

As temperaturas mais frias podem inibir o crescimento, porém a atividade 

metabólica continua, ainda que lentamente, até certo limite. Portanto, o 

decréscimo da temperatura dos alimentos produz efeitos distintos nos micro

-organismos presentes, dependendo também do tipo de micro-organismo e 

de sua concentração (FRAZIER; WESTHOFF, 1993; JAY, 2005).

As enzimas presentes nos alimentos continuam atuando durante o armaze-

namento. Quanto menor a temperatura de armazenamento, menor será a 

atividade enzimática. Porém, essa atividade é encontrada, ainda que muito 

lenta, em temperaturas abaixo do ponto de congelamento da água pura 

(EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006; FENNEMA, 1993; GAVA, 1998).

Entre os micro-organismos que crescem sob baixas temperaturas, podemos 

exemplifi car os gêneros Cladosporium e Sporotrichum, que suportam -7ºC; 

Penicillium e Monilia, que suportam -4ºC. Certas leveduras conseguem viver de 

-2 a -4ºC, enquanto que certas bactérias o fazem de -4ºC a -7ºC. Os gêneros 

Pseudomonas, Achromobacter e Micrococcus podem viver em baixas tempe-

raturas (-4ºC a -7ºC) e, por isso, também fazem parte das chamadas bactérias 

psicrófilas (FRANCO; LANDGRAF, 2000; FRAZIER; WESTHOFF, 1993; JAY, 2005).
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Portanto, na utilização do frio, estamos retardando ou inibindo a atividade 

microbiana e as reações químicas, incluindo os processos metabólicos normais 

da matéria-prima. Conforme o tipo de alimento a ser processado e tipo de 

armazenagem, poderemos lançar mão da refrigeração ou do congelamento.

Na refrigeração, a temperatura da câmara onde se encontram os produtos 

a conservar fi ca na faixa de 0ºC a 15ºC, obtendo-se, assim, uma conservação 

por dias ou semanas, dependendo do produto.

No congelamento ocorre a formação de gelo, necessitando-se, assim, de tem-

peraturas mais baixas (-1º a -40ºC), obtendo-se uma conservação do produto 

por períodos longos (meses ou anos).

O uso do frio, associado a outras técnicas de conservação, é largamente uti-

lizado por causa da manutenção da qualidade do produto a ser conservado.

5.2 Refrigeração
O processo apresenta as seguintes características:

• Utiliza temperatura de 0ºC a 15ºC (frutas, carnes, queijos, por exemplo).

• É um método temporário (dias ou semanas).

• Método efi ciente para conservação de frutas.

• Os micro-organismos psicrófi los são o maior problema.

• As temperaturas utilizadas não inativam enzimas.

O armazenamento por refrigeração utiliza temperaturas um pouco acima do 

ponto de congelamento. A refrigeração pode ser usada como meio de con-

servação básica ou como conservação temporária, até que se aplique outro 

método de conservação. A maior parte dos alimentos pode ser conservada 

por refrigeração durante um tempo limitado, onde não se evitam, porém se 

retardam as atividades microbianas e enzimáticas (BARUFFALDI; OLIVEIRA, 

1998; EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998).

A redução da temperatura das matérias-primas deve rápida e imediatamente 

após a sua obtenção. Algumas horas de atraso, por exemplo, na colheita ou 
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no período de abate até a entrada na câmara fria, poderão ocasionar perdas 

na conservação do produto. Isto é particularmente importante em vegetais 

que estejam num metabolismo ativo, podendo haver liberação de energia por 

causa da respiração e, assim, transformação de um produto metabólico em 

outro (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998; VICENZI, 1995).

A temperatura utilizada na refrigeração tem importância na conservação do pro-

duto. Alguns exemplos de vida útil de alimentos são citados a seguir (Tabela 5.1). 

Tabela 5.1: Vida útil de alimentos sob resfriamento a 0ºC

Alimento Dias de vida útil média

Carne bovina 6 – 8

Pescado 2 – 7

Aves 5 – 18

Sementes secas 1.000 ou mais

Frutas 2 – 180

Hortaliças 3 – 20

Raízes e tubérculos 90 – 300

Fonte: Evangelista (2001).

Alguns fatores devem ser considerados no armazenamento por refrigeração: a 

temperatura, a umidade relativa, a circulação de ar e a composição da atmos-

fera no interior da câmara de armazenamento (EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 

2006; GAVA, 1998).

A temperatura de refrigeração a ser escolhida depende do tipo de produto 

e do tempo e condições do armazenamento. Certos produtos não podem ser 

armazenados em temperatura de resfriamento pela infl uência sobre certas enzimas.

Você já parou para pensar por que bananas são armazenadas a temperatura 

ambiente e maçãs, por exemplo, podem ser resfriadas? Pesquise esse e outros 

exemplos de alimentos que podem ou não ser refrigerados.

Utilize ferramentas de pesquisa como o google acadêmico (www.google.com/

scholar) e a bibliografi a recomendada.

O maior problema no uso do frio é a oscilação de temperatura. As câmaras de 

refrigeração devem ser projetadas de tal maneira que não permitam oscilações 
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de temperatura maiores que 1ºC. Para isso, torna-se necessário fazer um bom 

projeto de isolamento térmico (como materiais isolantes temos a cortiça, a ma-

deira sintética, o poliestireno e o poliuretano) e conhecer os fatores que poderão 

fornecer calor ao ambiente (FELLOWS, 2006; FORREST et al, 1979; GAVA, 1998).

Entre os fatores que podem infl uenciar a temperatura, podemos citar as lâm-

padas e motores elétricos, o fl uxo de pessoas com acesso à câmara, à entrada, 

ao tipo e à quantidade de produtos que serão armazenados. Esse último fator é 

importante porque cada produto possui o seu calor específi co, uma propriedade 

física. Em produtos que apresentam respiração, ocorre uma consequente produ-

ção de calor. Essas variáveis devem ser consideradas no cálculo da carga térmica 

total da câmara, que corresponde à quantidade de calor que deverá ser removida 

do ambiente relacionada ainda à temperatura fi nal que deve ser mantida por 

um determinado tempo (FELLOWS, 2006; FORREST et al, 1979; GAVA, 1998).

Na manutenção de uma temperatura uniforme, a circulação do ar infl ui dire-

tamente na distribuição de calor dentro da câmara, permitindo, assim, manter 

uma temperatura uniforme. O ar da câmara deve ser renovado diariamente, 

principalmente por causa dos maus odores formados quando diferentes pro-

dutos são armazenados no mesmo local (CARVALHO; ABREU, 1999; FELLOWS, 

2006; FORREST et al, 1979; GAVA, 1998).

A umidade do ar dentro da câmara varia com o alimento conservado e está di-

retamente relacionada com a qualidade do produto. Uma umidade relativamente 

baixa determinará perda de umidade do alimento, ocasionando uma desidra-

tação, ao passo que uma umidade relativamente alta facilitará o crescimento 

microbiano. A umidade relativa ótima de cada alimento já é perfeitamente 

conhecida. Para períodos de armazenamento longo, recomenda-se o uso de 

embalagens apropriadas (FELLOWS, 2006; FORREST et al, 1979; GAVA, 1998).

Modifi cações na atmosfera das câmaras de resfriamento constituem um pro-

blema, principalmente em alimentos e vegetais in natura, cujo metabolismo 

continua ativo, mesmo após a colheita. Nesses casos, o oxigênio é consumido, 

havendo produção de gás carbônico e oscilação de temperatura. O controle 

dos gases desses ambientes tem efeito no ritmo da respiração e de outros 

processos fi siológicos. A temperatura ótima, umidade relativa e composição 

da atmosfera variam para as diferentes frutas e mesmo entre variedades da 

mesma fruta. Uma composição ideal, de caráter geral, é constituída de 3% de 

oxigênio, 5% de gás carbônico e 92% de nitrogênio (CAMARGO et al, 1989; 

FELLOWS, 2006; FORREST et al, 1979; GAVA, 1998).
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Nos alimentos resfriados, quais os principais micro-organismos e enzimas que 

podem ser considerados importantes para a deterioração do alimento?

Utilize ferramentas de pesquisa como o google acadêmico (www.google.com/

scholar) e a bibliografi a recomendada.

5.3 Congelamento
Depois do resfriamento, a técnica de congelamento é a outra forma de conser-

vação de alimentos pelo uso do frio, sendo considerada a mais efi caz forma de 

conservação, desde que adequadamente aplicada. Estudaremos agora alguns 

fundamentos desse importante método de conservação.

A técnica de congelamento apresenta as seguintes características:

• Utiliza temperaturas menores de 0ºC.

• Constitui em um método eficiente para conservação de carnes, hortaliças 

e pescado.

• O tempo de conservação é mais prolongado (meses ou anos).

• Reduz as reações enzimáticas, porém não inativa. Reações como escure-

cimento de frutas não é solucionado somente com congelamento.

No congelamento, utilizamos temperaturas mais baixas (menores que zero 

grau Celsius – 0ºC) em relação à refrigeração, conforme você acabou de es-

tudar na seção anterior. 

A atividade microbiana é bastante afetada. Em geral, os mofos e leveduras 

adaptam-se melhor do que as bactérias em baixas temperaturas. O conge-

lamento prejudica a população microbiana, principalmente as formas vege-

tativas, enquanto que os esporos são pouco afetados (FRAZIER; WESTHOFF, 

1993; JAY, 2005).

Quanto menor a temperatura de armazenamento, mais lenta será a atividade 

enzimática, até um determinado ponto, onde ocorre uma paralisação total, 

mas somente em temperaturas extremamente negativas. Isso é difícil de ser 

avaliado, porque, quando um tecido animal ou vegetal é congelado lenta-
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mente, mesmo a -20ºC ou temperaturas inferiores existirão zonas com alta 

concentração de solutos não congelados (FENNEMA, 1993; WHITAKER, 1994).

A atividade de uma enzima ou sistema de enzimas depende da temperatura. 

Essa atividade, em geral, poderá ser destruída com o aquecimento a 95ºC. 

Entretanto, utilizando o frio, as velocidades de reação somente serão reduzidas 

e a atividade enzimática ainda persiste. As melhores velocidades de reações 

das enzimas estão em torno de 35ºC. Portanto, o congelamento retarda a 

velocidade enzimática, devendo-se lançar mão de outro tratamento (inativa-

ção térmica, por exemplo) para inativar as enzimas antes do congelamento e 

armazenamento (FELLOWS, 2005; GAVA, 1998).

A escolha da temperatura de armazenamento vai depender do aspecto eco-

nômico e do tipo de produto. Na prática, usam-se, em média, temperaturas 

de -10ºC a -40ºC.

Relembrando: conceitos de física, pesquise o conceito de zero absoluto e 

os efeitos de temperaturas extremas de congelamento sobre os alimentos, os 

micro-organismos e as enzimas.

5.3.1 Métodos de congelamento
Você já estudou ou já leu a defi nição de que o ponto de congelamento de um 

líquido é a temperatura na qual o líquido está em equilíbrio com o sólido. O 

ponto de congelamento de uma solução é mais baixo do que o do solvente 

puro e, portanto, o ponto de congelamento dos alimentos é mais baixo do que 

o da água pura. De modo geral, os alimentos congelam-se entre 0ºC e -4ºC 

(CARVALHO; ABREU, 1999; EVANGELISTA, 2001).

O congelamento pode ser feito de duas maneiras: de modo lento ou rápido. 

O fator determinante e diferencial entre estes é o período de cristalização – PC 

(Figura 5.1), ou seja, o intervalo de tempo no qual a água congelará primeiro. 

O PC será maior quanto mais lenta for a queda de temperatura (FENNEMA, 

1993; FORREST et al, 1979). 
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Figura 5.1:  Curvas de velocidade de congelamento e respectivos períodos de 
cristalização (PC)

Fonte: Forrest et al (1979).

Na medida em que a temperatura cai, a tendência da água é a de congelar pri-

meiro em relação aos demais constituintes. Conforme congela, a água forma 

cristais de gelo, ocasionando diferenças na pressão de vapor. 

Esse gradiente de pressão leva à migração de água dos espaços intracelulares 

em direção à água já congelada. Com isso, os cristais de gelo formam agre-

gados, comprimindo as células e rompendo as membranas. Ao descongelar 

o alimento, a perda das estruturas celulares resulta na excessiva perda de 

água (denominada drip loss) e, consequentemente, de compostos solúveis 

(FENNEMA, 1993; FORREST et al, 1979). 

Portanto, é fundamental que no congelamento a temperatura caia rapidamen-

te, para que o congelamento da água e demais constituintes do alimento seja 

o mais uniforme possível, evitando o surgimento de grandes cristais de gelo.

No congelamento lento (3 a 12 horas), a temperatura decresce gradativa-

mente até chegar ao valor desejado. Normalmente, usam-se temperaturas na 

faixa de até -25ºC sem circulação de ar. Neste processo, os primeiros cristais de 

gelo são formados lentamente e o período de cristalização é maior. Ao descon-

gelar os alimentos, grandes quantidades dos fl uídos celulares acabam sendo 

liberados e o alimento fi ca mais fl ácido e com perda do valor nutricional, por 

exemplo, em proteínas solúveis, sais, vitaminas hidrossolúveis (EVANGELISTA, 

2001; FELLOWS, 2006; FORREST et al, 1979; GAVA, 1998).
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No congelamento rápido (menos de 3 horas), a temperatura é de -25ºC com 

circulação de ar ou menor que -40ºC com circulação de ar. A velocidade de 

congelamento vai depender do quociente entre a diferença de temperatura 

do produto e do líquido refrigerante e dos fatores de resistência, tais como 

velocidade do ar, tamanho do produto, geometria do sistema e composição 

do produto. A circulação de ar é um meio que se utiliza para acelerar as trocas 

de calor. Neste processo, a água não migra, congelando onde se encontra. 

Assim, os cristais de gelo são pequenos e distribuídos uniformemente, com 

menor risco de dano às células, evitando o rompimento de membranas. O 

produto pode ser armazenado a -18ºC ou menos. A oscilação térmica é uma 

das maiores causas de alterações, causando movimentos físicos como dilatação 

e contração, provocando formação de grandes cristais de gelo (EVANGELISTA, 

2001; FELLOWS, 2006; FORREST et al, 1979; GAVA, 1998).

1. Entre os métodos de congelamento, podemos citar:

a) Congeladores por ar.

b) Congeladores por contato indireto.

c) Congeladores por imersão.

d) Congelamento criogênico.

2. Pesquise informações sobre as características desses equipamentos, como 

temperaturas, principais alimentos utilizados, formas de transmissão de calor.

Agora, pense e responda:

3. Qual método de congelamento você possui na sua casa?

4. E no comércio de alimentos, você já parou para observar o tipo de equi-

pamento utilizado e alguma vez já verifi cou a sua temperatura?

Utilize ferramentas de pesquisa como o google acadêmico (www.google.com/

scholar) e a bibliografi a recomendada.
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5.4 Embalagem dos alimentos congelados
Você já observou no açougue, por exemplo, um corte de carne muito escuro 

e seco na sua superfície? É a “queima pelo frio” e não signifi ca que a carne 

esteja com sua validade vencida, mas sim que o processo de congelamento foi 

conduzido inadequadamente.

O armazenamento de alimentos sob refrigeração ou congelamento sem uma 

proteção externa (embalagem) conduz à oxidação superfi cial e ressecamen-

to e escurecimento dos tecidos, chamada “queima pelo frio”. Isso ocasiona 

alterações irreversíveis na cor, na textura, no sabor e no valor nutritivo dos 

alimentos, principalmente aqueles que são congelados (EVANGELISTA, 2001; 

FORREST et al, 1979). 

O uso de embalagens apropriadas na cobertura do alimento evitará que sofra 

os efeitos citados e também evitará a contaminação pela atmosfera no interior 

da câmara. Uma alteração substancial na qualidade poderá ocorrer em alimen-

tos não protegidos adequadamente. A madeira, o metal, o vidro, o papel e 

os materiais plásticos são usados com bastante êxito como embalagens para 

alimentos congelados (CARVALHO; ABREU, 1999; EVANGELISTA, 2001).

5.5 Técnicas de auxiliares de conservação
Os alimentos congelados, especialmente aqueles que não foram modifi ca-

dos pelo processo industrial (denominados alimentos in natura como, por 

exemplo, carnes, leite, vegetais frescos) podem conter enzimas ativas que, 

embora tenham uma diminuição na velocidade de suas reações, não estão 

completamente inativas. 

A maioria das hortaliças e muitos produtos derivados do leite devem ser previa-

mente aquecidos para inativar as enzimas (polifenoloxidase e peroxidase, por 

exemplo, estudadas na aula sobre escurecimento enzimático dos alimentos) 

ou então aplicar aditivos (antioxidantes), sob o risco de tornar esses alimen-

tos inaceitáveis, quando descongelados, pela perda de atributos sensoriais e 

nutricionais importantes. Nos alimentos altamente proteicos, como a carne 

e o pescado, o congelamento é feito sem prévio aquecimento para evitar a 

desnaturação proteica (FELOWS, 2006; FORREST et al, 1979).

A desidratação-congelamento (“dehydro-freezing”) e a congelamento-desi-

dratação (“freeze-drying”) ou liofi lização são duas técnicas empregadas que 

promovem, juntamente com a baixa temperatura, a redução da atividade de 
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água e melhor efeito de preservação do alimento. No caso de “dehydro-free-

zing”, o produto é parcialmente desidratado até 50% de umidade e depois 

ele é congelado. Cenoura, ervilha, damasco, maçã, pimenta etc. são alguns 

exemplos (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998; VICENZI, 2005).

5.6 Infl uência do congelamento sobre o  
      valor nutritivo dos alimentos
O processo de congelamento em si não altera o valor nutritivo do alimento. 

Quanto menor for a temperatura, melhor será a retenção das substâncias 

nutritivas. Porém, sempre é dado ao alimento certo tratamento a fi m de 

prepará-lo para a operação de congelamento. Assim, a lavagem, o corte, o 

branqueamento etc. são operações necessárias ao produto a congelar. Nesse 

processamento, poderão ocorrer perdas de certos nutrientes, principalmente 

das vitaminas (CARVALHO; ABREU, 1999; GAVA, 1998).

A exposição dos tecidos à atmosfera traz como resultado perdas de vitaminas 

devido à oxidação. Em geral, as perdas de vitamina C ocorrem no corte da 

matéria-prima e sua consequente exposição ao ar. Das vitaminas, a C é a 

que sofre a maior perda nos produtos congelados. A vitamina B1 é sensível 

ao calor. Perdas pequenas ocorrem, também, no armazenamento congelado 

de frutas, hortaliças, carnes e aves. A vitamina B2 sofre muito pouco com o 

congelamento. Das vitaminas lipossolúveis, o caroteno (precursor da vitamina 

A) é alterado ligeiramente com o congelamento do alimento (CAMARGO; 

FONSECA, 1989; FENNEMA, 1993; FELLOWS, 2006).

As gorduras podem ser decompostas por oxidação, principalmente nos alimen-

tos de origem animal. É comum encontrar alterações em peixes congelados 

não protegidos por embalagens. Algumas proteínas podem ser desnaturadas, 

principalmente quando ocorrerem operações sucessivas de congelamento e 

descongelamento (FORREST et al, 1979; EVANGELISTA, 2001; VICENZI, 2005).

5.7 Alterações durante o congelamento-
      descongelamento
A organização celular, incluindo o núcleo, mitocôndria, ribossomos, lisossomos 

e outras organelas, é afetada em vários graus pela repetição da operação 

congelamento-descongelamento. Desses, o lisossomo parece ser a estrutura 

celular mais afetada. Com o rompimento da membrana, as enzimas hidrolíticas 
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que estavam até então compartimentadas em seu interior, passam a atacar o 

próprio material celular, havendo, assim, uma autodigestão (FENNEMA, 1993).

No armazenamento dos produtos congelados, as reações químicas e enzimá-

ticas continuam lentamente. A deterioração oxidativa das gorduras (rancidez, 

estudada na aula de reações não enzimáticas), poderá alterar os alimentos, 

fornecendo um sabor desagradável. Poderá aparecer, em produtos congelados 

não embalados, um líquido viscoso chamado de líquido metacriótico, que fa-

vorecerá o desenvolvimento dos microrganismos (FENNEMA, 1993; FELLOWS, 

2006; EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998; JAY, 2005).

Como já vimos, as variações de temperatura do armazenamento podem deter-

minar um aumento do tamanho dos cristais de gelo, que alterará fi sicamente o 

alimento. Variações de temperatura e umidade da câmara fria poderão originar 

“queimaduras” no alimento, produzindo alterações inaceitáveis, que podem 

ser evitadas pelo uso de embalagem adequada.

Os produtos animais, destacando-se a carne, não são afetados pelo congela-

mento. No caso da carne, parece ser benéfi co, pois a carne congelada é mais 

macia que a natural, em certos casos. Os tecidos vegetais, destacando-se as 

frutas, são mais sensíveis. O suco de laranja, congelado e descongelado várias 

vezes, pouco  se parece ao suco natural em odor e sabor (CHITARRA, 1999; 

FORREST et al, 1979; FELOWS, 2006; GAVA, 1998).

Portanto, o congelamento-descongelamento é prejudicial à maioria dos 

alimentos. Assim, o descongelamento deve ser único e lento para que o 

alimento possa reabsorver o líquido proveniente do descongelamento pelos 

sais, proteínas, açúcares etc. Não são recomendados o congelamento e des-

congelamento sucessivos, porque causaria problemas com micro-organismos 

e ativaria algumas enzimas (FENNEMA, 1993; JAY, 2005).

Resumo

Nesta aula, você viu a importância do uso do frio, seu princípio de atuação na 

conservação de alimentos, além de diferenças entre os métodos de congela-

mento utilizados.
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Atividades de aprendizagem

Com base nos conteúdos abordados e na realização das atividades sugeridas, 

responda às questões a seguir. Lembre-se que elas constituem um guia para 

o seu estudo, contribuem para a fi xação dos conteúdos e na preparação para 

a avaliação.

1. Na conservação pelo frio, diferencie refrigeração e congelamento.

2. Quais as características atribuídas à conservação sob resfriamento?

3. Qual(is) o(s) grupo(s) e tipo(s) de microrganismos capaz(es) de desenvol-

vimento em baixas temperaturas? Que alterações podem ocasionar nos 

alimentos?

4. Identifi que e explique os fatores que interferem na conservação de ali-

mentos refrigerados.

5. Identifi que as características do processo de conservação sob congela-

mento.

6. Quais os tipos de congelamento empregados e suas consequências para 

a conservação e qualidade de alimentos?

7. No período de estocagem sob congelamento, cite os principais cuidados 

relacionados à preservação da qualidade que devem ser observados.

8. No descongelamento, explique o procedimento adequado para a condu-

ção do processo.

9. É adequado realizar o processo de congelamento e descongelamento 

mais de uma vez? Justifi que.

10. Por que o uso do frio deve ser acompanhado de um método auxiliar 

de conservação?
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Aula 6 –  Conservação de alimentos 
pelo uso do calor 

Objetivos

Relacionar o efeito dos tratamentos térmicos na conservação de 

alimentos.

Definir os principais métodos de conservação pelo calor.

Reconhecer os efeitos dos métodos de conservação pelo calor 

em alimentos.

Saber exemplificar processos de conservação pelo calor.

6.1  Conservação de alimentos pelo uso 
de altas temperaturas

O principal objetivo de um tratamento térmico é a prevenção da atuação de 

microrganismos e a inativação da atividade enzimática sobre os alimentos para 

garantir uma maior vida útil ao produto final.

Para que o efeito do calor seja adequado para a conservação de qualquer 

alimento é fundamental que duas variáveis estejam em absoluta afinidade: o 

tempo e a temperatura.

A escolha da temperatura e do tempo a serem usados no tratamento térmico 

dependerá do alimento, do efeito que a intensidade do calor exerça sobre ele 

e de outros métodos de conservação que serão empregados conjuntamente. 

Dependendo do microrganismo presente, pode-se buscar a eliminação da flora 

patogênica ou a redução parcial dos níveis de contaminação de microrganis-

mos deterioradores até níveis aceitáveis. Portanto, cada alimento possui suas 

exigências específicas para o processamento tecnológico. Além das caracte-

rísticas do alimento e da resistência dos microrganismos ao calor, a velocidade 

de transmissão de calor ao interior das embalagens constitui um dos principais 

fatores que afetam a duração de um processamento térmico (EVANGELISTA, 

2001; GAVA, 1998).
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A destruição dos microrganismos pelo calor é devida à coagulação de suas 

proteínas e especialmente à inativação dos sistemas enzimáticos, necessá-

rios ao seu metabolismo. O tratamento térmico adequado para destruição 

dos microrganismos ou dos seus esporos depende do tipo de microrganismo 

(Quadro 6.1) e de certas condições ambientais. Algumas das diferenças na 

termorresistência são fatores que podem ser controlados; outros, no entanto, 

são próprios dos microrganismos e não podem ser sempre explicados (HAYES, 

1993; JAY, 2005).

Quadro 6.1: Resistência de microrganismos ao calor 

Leveduras Bolores Bactérias

Esporos: 5 a 10ºC mais do que as células. 
A maioria dos ascósporos destruída a 
60ºC/10-15min, alguns são mais resis-
tentes. Destruição total a 100ºC.

Células vegetativas: são destruídas entre 
50-58ºC. a totalidade de leveduras e 
esporos não resiste à pasteurização.

Na sua maioria, são 
destruídos a 60ºC/10-15 min.
Esporos de fungos são alta-
mente resistentes ao calor seco. 
A maioria das células e espo-
ros não resiste à pasteurização

Muito variável. Células de 
termófilos requerem 80-
90ºC por muitos minutos.
Os esporos a 100ºC 
podem variar de 1 minuto 
até mais de 20 horas.

Fonte: Adaptado de Frazier (1993); Franco e Landgraf (2000).

Como vimos na tabela anterior, as leveduras, os mofos, bem como suas for-

mas de resistência, não apresentam maiores problemas, pois não resistem a 

temperaturas da ordem dos 100ºC. Igualmente, as células viáveis das bactérias 

são facilmente destruídas nessa faixa de temperatura. Porém, o mesmo já não 

acontece com os esporos bacterianos, que exigem temperaturas bem mais 

elevadas para serem destruídos.

O esporo é uma forma de resistência do microrganismo unicelular, ao redor do 

qual se forma uma espessa camada protetora, tornando-o resistente ao calor 

e a outros fatores externos. É o produto terminal de uma série de processos 

metabólicos enzimáticos, porém, não há uma unanimidade de opinião sobre a 

função do esporo na natureza ou sobre os fatores envolvidos na sua formação. 

Sabe-se também que a proteína do esporo é diferente daquela da forma vege-

tativa (FELLOWS, 2006; FRANCO, LANDGRAF, 2000; FRAZIER, 1993; JAY, 2005).

A resistência do esporo varia com o tipo de bactéria. A maioria dos esporos 

de importância na deterioração dos alimentos appertizados é capaz de resistir 

a diversas horas de aquecimento sob fervura, mas é destruída em poucos 

minutos se a temperatura é elevada a 115–120ºC (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 

1998; HAYES, 1993).
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Os parâmetros de processamento térmico (tempo e temperatura) de alimentos 

foram estabelecidos em função da resistência ao calor de esporos de Clos-
tridium botulínum. A destruição dos seus esporos é considerada, em geral, 

como o mínimo de processamento térmico para os alimentos appertizados. 

Em meio anaeróbio e pH acima de 4,5, condições que são as mais favoráveis, 

a forma vegetativa de C. botulinum produz uma toxina poderosa que poderá 

ocasionar intoxicação alimentar violenta, na maioria das vezes fatal (FELLOWS, 

2006; FRANCO; LANDGRAF, 2000; FRAZIER, 1993; GAVA, 1998; JAY, 2005; 

ROITMAM et al, 1988).

Você já ouviu ou leu sobre o botox? Pesquise informações sobre esse produto. 

Faça uma relação com a tecnologia de alimentos.

Embora os esporos de C. botulinum não produzam a toxina, sua destruição é 

importantíssima, pois em condições favoráveis, podem germinar e se tornar 

viáveis, ou seja, na forma vegetativa e, então, produzir a toxina (FRANCO; 

LANDGRAF; 2000; FRAZIER, 1993; JAY, 2005). 

A toxina é facilmente eliminada pelo calor, mas os esporos são mais resistentes, 

precisando de várias horas a 100ºC para sua destruição. O tempo necessário 

para destruição dos esporos nos alimentos com pH superior a 4,5 é demasia-

do longo, prejudicando consequentemente as características organolépticas 

dos alimentos, tornando-os inadequados para o consumo (FELLOWS, 2006; 

FRANCO, 2000; FRAZIER, 1993; JAY, 2005).

Contudo, na medida em que a temperatura aumenta, mais facilmente ocorre 

o efeito da esterilização. Assim, baseado nesse princípio, o processamento dos 

alimentos de baixa acidez se faz em temperaturas na ordem de 115 a 125ºC, 

sob pressão, em autoclave (Figura 6.1), sem prejudicar demasiadamente a 

qualidade dos produtos (GAVA, 1998; VICENZI, 2005).
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Figura 6.1: Autoclaves: (a) sistema vertical; (b) sistema horizontal
Fontes: (a) PROLAB (2012); (b) Silva (2012).

Relembrando: os conceitos de física e de físico-química, somente consegui-

mos ultrapassar a temperatura de 100ºC em sistemas fechados, com o uso da 

pressão. O equipamento utilizado para isso é, com já mencionado, a autoclave.

Além do uso na indústria de alimentos, vários outros processos utilizam a au-

toclave. Pesquise sobre a utilização de autoclaves em processos de alimentos 

e outros processos industriais.

Utilize ferramentas de pesquisa como o google acadêmico <www.google.com/

scholar> e a bibliografia recomendada.

6.2 Inativação térmica
Já vimos a importância do uso do calor. Estudaremos na sequência como a 

combinação da temperatura de aquecimento e o tempo de aplicação contri-

buem para a destruição ou morte do microrganismo.

A morte ou destruição de um microrganismo pode ser definida como impossi-

bilidade de reprodução. Algumas vezes, uma curva é obtida, mas isso poderá 

ser devido à flora variada, ao agrupamento de células, à floculação durante 

aquecimento. Apesar das divergências, existe bastante evidência para mostrar 

a morte logarítmica das bactérias quando submetidas ao calor (JAY, 2005; 

ROITMAM et al, 1988).

Na morte em ordem logarítmica, se as condições térmicas são constantes, a 

mesma percentagem de bactérias será destruída num dado intervalo de tempo, 

não importando o número de bactérias sobreviventes. Em outras palavras, se 

a b
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uma temperatura destrói 90% da população em 1 minuto, 90% da popula-

ção remanescente será destruída no segundo minuto, 90% do que resta será 

destruída no terceiro minuto e assim por diante (GAVA, 1998; HAYES, 1993; 

JAY, 2005; ROITMAM et al, 1988). 

Baseados nesse conceito, podemos obter uma curva de resistência térmica, 

ou curva de morte térmica, que reflete a resistência relativa das bactérias sob 

temperaturas diferentes. Graficamente (Figura 6.2), utilizamos o logaritmo 

do número de células (ou esporos) remanescentes no eixo y e, no eixo das 

abcissas (x), o tempo de aquecimento a uma temperatura constante (GAVA, 

1998; HAYES, 1993; JAY, 2005; ROITMAM et al, 1988). 

Figura 6.2: Curva de sobrevivência térmica
Fonte: Roitmam et al (1988).

Sendo uma destruição em ordem logarítmica, os vários pontos formam uma 

linha reta, cuja inclinação (slope) é chamada de tempo de redução decimal 

(decimal reduction time – DRT) ou simplesmente conhecida por valor D.

O valor D pode ser definido como o tempo em minutos, à certa temperatura, 

necessário para destruir 90% dos organismos de uma população, ou para 

reduzir uma população a um décimo do número original. Também pode ser 

definido como o tempo em minutos necessário para a curva atravessar um ciclo 

logarítmico na escala de sobrevivência térmica (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 

1998; ROITMAM et al,1988).

Similarmente, o termo valor Z é numericamente igual ao número de ºF ne-

cessários para a curva de resistência térmica atravessar um ciclo logarítmico 

(Figura 6.3). É construída demarcando no eixo y (ordenada) o logaritmo de 

D (ou algum múltiplo de D) determinado para um microrganismo em várias 
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temperaturas letais, usando as mesmas condições e, na abscissa, a temperatura 

correspondente. Também é conhecida com o nome de Survivor curve, thermal 
death-rate curve e thermal destruction curve (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 

1998; ROITMAM et al, 1988).

Figura 6.3: Curva de resistência térmica
Fonte: Roitmam et al (1988).

Como a escala de destruição é logarítmica, poderemos descrevê-la matemati-

camente como uma reação química unimolecular ou bimolecular de primeira 

ordem (linear). Em uma reação unimolecular, apenas uma substância reage 

e sua velocidade de decomposição é diretamente proporcional à sua con-

centração. Na reação bimolecular de primeira ordem, um reagente está em 

grande excesso, de modo que a variação de sua concentração é desprezível e a 

velocidade de decomposição do segundo reagente é diretamente proporcional 

à sua concentração quando a água está presente em excesso (a hidrólise da 

sacarose é um exemplo) (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998; HAYES, 1993; 

ROITMAM et al., 1988).

A partir desses modelos de destruição e resistência térmica, podemos concluir 

que existe a impossibilidade de destruição total (esterilização) dos microrga-

nismos, pois o aumento da relação tempo-temperatura somente diminui a 

probabilidade de ocorrência de células vivas. Além disso, a população inicial 

tem importância na probabilidade da existência de sobreviventes para uma 

mesma quantidade de alimento (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998; JAY, 2005; 

ROITMAM et al, 1988).

Por isso utiliza-se o termo esterilização comercial para o tratamento térmico 

intenso em alimentos. A esterilização absoluta, embora possível, exige tempos 
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prolongados de aquecimento, com alterações significativas sobre os constituin-

tes dos alimentos, tornando-os inadequados para o consumo (HAYES, 1993; 

FRAZIER, 1993).

A margem de segurança comercialmente aceitável depende do tipo de mi-

crorganismo presente, pois a chance de sobrevivência e, consequentemente 

alteração de um alimento por um microrganismo não patogênico, às vezes 

é aceitável, o que não é admissível com um microrganismo patogênico 

(FELLOWS, 2006; FRAZIER, 1993; HAYES, 1993).

O valor D é usado comumente para comparar a resistência térmica dos espo-

ros de Clostridium botulinum. Entretanto, existem bactérias não patogênicas, 

como Putrefactive anaerobe e Bacillus stearothermophilus, que apresentam 

maior resistência ao calor que o C. botulinum. Assim, no caso do cálculo do 

processamento térmico de alimentos considerar como parâmetro a destrui-

ção de P. anaerobe ou B. stearothermophilus, poderemos ter certeza de que 

a bactéria responsável pelo botulismo e outros patógenos encontrados nos 

alimentos serão destruídos (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998; JAY, 2005; 

ROITMAM et al, 1988).

Um tratamento aceitável para alimentos enlatados é aquele que não deixa so-

breviventes por mililitros quando aplicado sobre uma contaminação inicial de 

1012 esporos/mililitro do microrganismo Putrefactive anaerobe. Nesses casos, o 

tratamento deve ter mais de 12 reduções decimais ou mais de 12D, que é tam-

bém aceito no processamento térmico para esporos de Clostridium botulinum. 

Os esporos de C. botulinum mais resistentes são caracterizados por um valor 

D250 de aproximadamente 0,21 (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998; JAY, 2005; 

ROITMAM et al, 1988). 

Outros exemplos são:

• Esporos de Bacillus stearothermophilus: D250 de 4,0 a 5,0 ;

• Bactérias lácticas (Lactobacilus, Leuconostoc etc.), mofos e leveduras: 

D150 variando de 0,5 a 1,0;

• Alimentos ácidos (pH < 4,5) enlatados, um tratamento térmico igual a 5D e, 

na maioria dos casos, com temperaturas inferiores a 100ºC são adequados; 

• Na pasteurização, usa-se normalmente um tratamento de 4D, que signi-

fi ca morte de 99,99% dos microrganismos.
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Os diferentes tratamentos térmicos utilizados nos alimentos (Figura 6.4) apre-

sentam distintas características, abordadas a seguir.

Figura 6.4:  Representação esquemática dos tratamentos térmicos utilizados em ali-
mentos. Observe que, na pasteurização existem três distintos métodos de 
aplicação, conforme sua intensidade.

Fonte: Adaptado de Tronco (1997).

6.3 Pasteurização
Caracterizado por ser um tratamento térmico menos intenso em relação à 

esterilização, apresenta as seguintes características:

• Aplicação de temperaturas inferiores a 100ºC;

• Destruição de formas vegetativas de microrganismos;

• Método de conservação temporário;

• Necessita de outro método de conservação complementar, como a refri-

geração;

• Recomendado para produtos sensíveis ao calor como sucos de frutas, 

leite etc.;

• Recomendado para eliminar certos grupos de microrganismos.

Nesse tipo de aquecimento, a temperatura não passa dos 100ºC, podendo este 

aquecimento ser produzido por vapor, água quente, radiações ionizantes, calor 

Tratamentos
térmicos

Pasteurização Esterilização

Baixa Alta Ultra
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seco, micro-ondas. Geralmente, complementa-se o processo de pasteurização 

com outro método, como a refrigeração (no caso do leite), adicionando con-

centrações altas de açúcar (leite condensado), criando condições anaeróbias 

pelo fechamento de recipientes a vácuo (GAVA, 1998; VICENZI, 2005).

São exemplos de utilização da pasteurização em alimentos (EVANGELISTA, 

2001; FRANCO, 2000; GAVA, 1998; JAY, 2005):

• Em alimentos ácidos, com pH < 4,5. (Releia o conceito de pH, na Aula 2). 

• Quando os tratamentos térmicos mais elevados prejudicam a qualidade 

do produto (leite, sucos); 

• Quando os agentes microbianos de alterações não são muito termorre-

sistentes, como as leveduras nos sucos de frutas;

• Quando destruímos os agentes competitivos, permitindo uma fermen-

tação benéfica, que geralmente se realiza pela adição de um inóculo 

(fermento), como na elaboração de queijos etc.

Existem diferentes métodos de aplicação da pasteurização, com diferenças nas 

finalidades, nos tempos e temperaturas (EVANGELISTA, 2001; TRONCO, 1997).

1.  O método de pasteurização rápida – temperatura alta, tempo curto (HTST 

– high temperature, short time). Usa uma temperatura relativamente alta 

num tempo curto (por exemplo, leite a 720C durante 15 segundos). Esse 

método é utilizado em processos contínuos. 

2.  O método de pasteurização lenta – temperatura baixa, tempo longo (LTLT 

– low temperature, long time). Emprega uma temperatura mais baixa num 

tempo maior (por exemplo, leite a 62ºC durante 30 minutos). É recomenda-

da para destruição da fl ora microbiana a posterior inoculação de uma cultura 

selecionada, como é o caso da fabricação em pequena escala (batelada) de 

derivados de leite ou para produtos ácidos, como sucos de frutas.

6.4 Esterilização
Você já viu o processo de pasteurização, que consiste no aquecimento de ali-

mentos com pH< 4,5 a temperaturas inferiores a 100ºC. Agora vamos estudar 
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sobre o processo de esterilização, que é o tratamento térmico que apresenta 

as seguintes características (EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006):

• Aplicação de temperaturas superiores a 100ºC;

• C utilizada para destruir tanto as formas vegetativas quanto esporuladas 

de microrganismos;

• A esterilização comercial destrói 99,99% da população microbiana;

• V um método permanente de conservação;

• Necessita de embalagens apropriadas, não permitindo a recontaminação 

dos alimentos.

Pode ser realizado através de vários processos, como: appertização (esteriliza-

ção na embalagem, através de autoclaves); esterilização a granel, cujo principal 

processo é o aquecimento ultrarrápido (UHT), no qual se utiliza alta tempe-

ratura (130-140ºC) por curtos tempos (2-4 segundos), por exemplo, no leite 

longa vida. (EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006; GAVA, 1998; JAY, 2005). 

No Quadro 6.2, são descritas, resumidamente, as aplicações da esterilização e 

pasteurização em alimentos. 

Fonte: Adaptado de Frazier (1993); Gava (1998); Vicenzi (2005).

Outras formas de utilização do calor são (EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 

2006; GAVA, 1998; ORDONEZ, 2005):

Quadro 6.2: Processos térmicos mais utilizados para conservação de alimentos

Alimentos pouco ácidos pH > 4,5
(ex.: leite, carnes, hortaliças)

Pasteurização

Alimentos sensíveis ao calor.
Destruição de psicrófilos, leveduras e fungos.
Sobrevivem mesófilos e termófilos, os quais são inibidos pelo frio. Assim, o 
alimento deve ser armazenado sob refrigeração.

Esterilização

100ºC –  não é usada, pois os esporos das bactérias são muito resistentes em pH 
acima de 4,5 e o tempo necessário para destruí-los seria muito longo, 
o que inutilizaria os alimentos.

>100ºC –  sistema fechado (autoclaves). 
As temperaturas usadas são: 125ºC (autoclaves comuns)

                                                             140ºC (autoclaves rotatórias)

Alimentos ácidos pH < 4,5 

Pasteurização

Alimentos suscetíveis ao calor (sucos de frutas).
Morrem principalmente os psicrófilos, leveduras e fungos.
Sobrevivência de mesófilos e termófilos, que podem ser inibidos pelo frio ou, 
neste caso, pelo pH baixo. Neste caso, é necessário o uso de embalagens ade-
quadas para evitar contaminação. 
É mais eficiente em pH baixo e pode-se usar tempo e/ou temperaturas menores.

Esterilização
100ºC –  mais utilizada. Devido ao baixo pH, os esporos das bactérias têm pouca 

resistência ao aquecimento.
>100ºC – usada em produtos específicos como, por exemplo, xarope.
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6.4.1 Branqueamento
Também denominado blanching, é um tipo de pasteurização geralmente 

aplicado a frutas e hortaliças com a principal finalidade de inativar enzimas. É 

muito comum em hortaliças a serem congeladas porque o congelamento não 

evita a atividade enzimática completamente (até certos limites) e em frutas que 

tenham alta atividade de enzimas indesejáveis.

A aplicação de calor em curto espaço de tempo com posterior resfriamento 

em água gelada tem a finalidade principal de inativar enzimas, fixar cor e 

textura do produto, remover gases dos tecidos e realizar desinfecção parcial 

do produto.

6.4.2 Tyndalização 
Denominação oriunda do nome de John Tyndall, conceituado físico inglês. 

É um processo pouco usado por ser demorado e custoso, sendo, todavia, 

interessante. A temperatura de trabalho varia de 60 a 90ºC, durante alguns mi-

nutos. As formas vegetativas serão destruídas, porém, os esporos não. Depois 

do resfriamento, os esporos entram em germinação e no prazo de 24 horas 

é efetuado novo aquecimento e novo resfriamento. O número de operações 

varia de 3 a 12 para a obtenção do efeito de esterilização. 

6.4.3 Micro-ondas
As micro-ondas são ondas eletromagnéticas curtas e altas frequências, na ordem 

de 300 a 3000 MHz, obtidas de determinadas fontes de energia. O fundamento 

da geração de calor por micro-ondas é centrado no fato de que ondas curtas 

promovem fricções e oscilações de moléculas dipolares como a água, gerando 

calor. Promove o aquecimento de dentro para fora. O aquecimento é mais rápido 

e mais uniforme do que por condução e convecção. Utilizado para desconge-

lamento e cocção de alimentos. Pode ser utilizado para realizar esterilizações, 

pasteurização, branqueamento, desidratação de alimentos.

Resumo

Hoje, você estudou a importância do uso do calor como forma de preservar os 

alimentos. Vimos definições importantes sobre tipos de tratamentos térmicos 

aplicados em alimentos e suas diferenciações. Foram apresentados os critérios de 

escolha do tratamento térmico em alimentos e os principais parâmetros que re-

gulam a intensidade desse tratamento escolhido para um determinado alimento.
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Atividades de aprendizagem

A partir do que foi visto nesta aula e na realização das atividades sugeridas, 

responda às questões a seguir. Lembre-se de que elas constituem um guia 

para o seu estudo, contribuem para a fixação dos conteúdos e na preparação 

para a avaliação.

1. Defina resistência térmica dos microrganismos.

2. Qual a principal característica físico-química determinante para a escolha 

do tratamento térmico?

3. Por que utilizamos o termo esterilização comercial?

4. Diferencie os termos valor D e valor Z.

5. Se dois alimentos apresentam tratamentos térmicos definidos como 5D e 

7D, qual deles tem maior contaminação? Justifique.

6. Quais informações podem ser obtidas a partir da termo resistência dos 

microrganismos?

7. Quais os tipos de tratamentos térmicos que podem ser utilizados?

8. Quais as principais características que diferem a esterilização e a pasteu-

rização?

9. Diferencie  os processo conhecidos como HTST, LTLT e UHT.

10. Qual grupo de microrganismos (leveduras, bolores ou bactérias) apresen-

ta maior resistência ao tratamento térmico? Justifique.

11. Considere dois microrganismos distintos:

a) Um apresenta um valor D250 de 2,0 e outro, um valor D250 de 0,5. Qual o 

significado dessa informação?

b) Qual deles apresentará um valor Z inferior? Justifi que.
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Aula 7 –  Conservação de alimentos pelo 
controle de atividade de água (Aw)

Objetivos

Identificar os principais métodos de conservação pelo controle de 

atividade de água (Aw).

Diferenciar os processos de secagem e desidratação.

Apresentar processos utilizados industrialmente.

7.1  Conservação de alimentos pelo 
controle de atividade de água (Aw)

A água é o constituinte que predomina na maioria dos alimentos e está distri-

buída de várias formas nesses alimentos. O que interessa do ponto de vista dos 

processos de conservação é o teor de água livre, também chamada atividade de 

água (Aa ou Aw), que é a quantidade de água disponível para reações químicas, 

enzimáticas e microbianas, conforme estudamos na aula 2. 

Os processos de conservação de alimentos pelo controle de atividade de água 

tem como características (BARUFFALDI; OLIVEIRA, 1998; CRUES, 1973; EVAN-

GELISTA, 2001; GAVA, 1998):

• Reduzir a intensidade de reações químicas, enzimáticas e microbianas.

• Gerar economia pela redução de peso e volume dos produtos, em etapas 

como transporte, embalagens e armazenamento.

• Elaborar produtos de fácil manuseio.

• Produzir alimentos instantâneos (praticidade).

Podemos utilizar os seguintes métodos para realizar o processamento de con-

servação de alimentos com o controle de atividade de água (CRUES, 1973; 

FELLOWS, 2006; GAVA 1998; ORDOÑEZ, 2005):
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• Secagem/Desidratação: efetuar a retirada parcial (secagem) ou quase 

que total da água (desidratação) por evaporação.

• Concentração: remoção de quantidade de água pela presença de aditivos, 

como o sal ou açúcar e/ou também por evaporação.

Daremos ênfase aos processos baseados na evaporação da água dos alimentos, 

apresentados a seguir.

7.2 Secagem e desidratação
A secagem é um dos processos mais antigo utilizados pelo homem na con-

servação de alimentos, copiado da natureza e aperfeiçoado. Todos os cereais 

são conservados por secagem (CAMARGO; FONSECA, 1989; GAVA, 1998; 

FELLOWS, 2006).

Há inúmeras vantagens na aplicação desses métodos:

• Melhor conservação do produto.

• Redução do peso (50 a 80%) e de volume do produto, pela retirada de 

água, cascas, sementes, redundando em menores custos de transporte, 

embalagens e armazenamento.

• É um método mais barato que os demais.

• Facilidade de embalagem.

• Os produtos secos conservam razoavelmente suas características físicas 

e nutritivas

Os processos de secagem podem estar em dois grupos: secagem natural e 

artificial (desidratação).

7.2.1 Secagem natural
É recomendável para regiões de clima quente, com boa irradiação solar, 

pouca pluviosidade e, de preferência, ventosas na época da secagem. O 

local de secagem deve ser cercado e longe de estradas e poeira (EVANGE-

LISTA, 2001; GAVA, 1998).
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Para um melhor resultado, convém que a secagem seja dividida em duas 

etapas: a primeira iniciada ao sol e continuada até que os alimentos tenham 

perdido 50 a 70% da umidade, e a segunda à sombra, para que os produtos 

não ressequem e não percam o sabor e o aroma naturais. Com a secagem total 

ao sol, frequentemente as frutas escurecem e tornam-se coriáceas Antes de 

expor o alimento ao sol, deve-se fazer um tratamento antioxidante para evitar 

escurecimento enzimático (FELLOWS, 2006, ORDOÑEZ, 2005).

O tempo de secagem necessário para cada produto depende do seu teor de 

água, do total de irradiação solar, mas pode-se calcular como sendo de 2 a 

12 dias para climas tropicais. Frutas como a banana, por exemplo, podem ser 

processadas assim, de maneira bem empírica. Outros exemplos são o café e o 

cacau, carne e pescado (EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006; GAVA, 1998; 

VICENZI, 2005).

Acabamos de citar o processo de secagem natural. Até pouco tempo, esse era 

o método de produção de produtos tradicionais como o charque, a carne de 

sol, o pescado salgado, o café e frutas, como a banana. Faça uma leitura sobre:

1. Aspectos de condução do processo de secagem sob condições naturais 

para alguns desses produtos. 

2. Baseado no que você já estudou até aqui, pesquise sobre os principais 

riscos desses processos empíricos e tradicionais de secagem do ponto de 

vista da conservação.

3. Um processo tradicional de concentração e secagem é a defumação. Pes-

quise sobre os efeitos de fumaça sobre os alimentos, tipos de compostos 

na defumação produzidos e métodos de defumação.

Utilize ferramentas de pesquisa como:

• Google acadêmico (www.google.com/scholar)

• Bibliografi a recomendada.

7.2.2 Desidratação
É a secagem pelo calor produzido artificialmente em condições de temperatura, 

umidade e circulação de ar, cuidadosamente controlado. Existem diversos tipos 

de desidratadores. A escolha de um determinado tipo é ditada pela natureza 
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do produto que vai ser desidratado, pela forma que se deseja dar ao produto 

processado, pelo fator econômico e pelas condições de operações. Os equipa-

mentos de secagem podem ser classifi cados da seguinte forma (CRUES, 1973; 

EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006; GAVA, 1998; VICENZI, 2005):

• De acordo com o fl uxo de carga e descarga (contínuo ou descontínuo); 

pressão utilizada (atmosférica ou vácuo).

• Levando em consideração os métodos de aquecimento (direto ou indireto).

• De acordo com o sistema utilizado para fornecimento de calor (convecção, 

condução, radiação, ou dielétrico).

O ar é o mais usado meio de secagem por causa de sua abundância, conve-

niência e porque o seu controle no aquecimento do alimento não apresenta 

maiores problemas. O ar conduz o calor ao alimento, provocando evaporação 

da água, sendo também o veículo no transporte do vapor úmido liberado do 

alimento. A velocidade de evaporação da água do alimento, além da velocida-

de do ar, depende de sua área superfi cial e porosidade numa razão diretamente 

proporcional (BARBOSA, 1976; BARUFFALDI; OLIVEIRA, 1998; CRUES, 1973; 

EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006).

7.2.3 Secadores de bandeja
Basicamente, consiste de uma câmara com isolamento térmico, com sistemas 

de aquecimento e ventilação do ar circulante sobre as bandejas e através das 

bandejas, que fi cam em uma base fi xa. O ar aquecido circula por meio de ven-

tiladores e o sistema permite uma circulação de ar para conservação do calor. 

A efi ciência térmica nesse tipo de secador varia de 20 a 50%, dependendo da 

temperatura utilizada e da umidade do ar de saída. É utilizado para a secagem 

de frutas, legumes e hortaliças em pequena escala ou batelada. 

Os secadores de bandeja utilizam ciclos de secagem fl exíveis com o tempo, 

temperatura e volumes de ar ajustados dentro de um ciclo para atender as 

especifi cações precisas de produto. Isto torna os secadores tipo câmara/

bandeja ideais para operações que requerem a secagem de uma ampla 

variedade de produtos, particularmente aqueles com longos tempos de 

retenção (EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006; GAVA, 1998; PUHL; NIT-

ZKE, 2012; VICENZI, 2005).
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Figura 7.1: Secador de bandeja
Fonte: <http://www.ufrgs.br/alimentus/objetos/veg_desidratados/c_bandeja.html>. Acesso em: 24 jul. 2012.

7.2.4 Secadores de esteira
Consiste em um equipamento utilizado para produção em grande escala, 

exigindo uma disponibilidade de matéria-prima constante e que permita a 

operação do equipamento em capacidade máxima, sem perdas econômicas. 

Estes secadores possibilitam o transporte contínuo do alimento em processo 

por meio de uma esteira perfurada (normalmente em aço inoxidável), para a 

passagem de ar quente através da camada de produto sobre ela. 

Os secadores de esteira contínuos são normalmente construídos de forma modular 

para que cada seção apresente o seu ventilador e aquecimento próprio. Essas seções 

são unidas em série formando um túnel através do qual a esteira se movimente. 

Com isso, existe a possibilidade de controlar a temperatura, a umidade relativa, a 

velocidade e a recirculação do ar, independentemente em cada módulo, melhorando 

seu desempenho e reduzindo os custos (CRUES, 1973; PUHL; NITZKE, 2012).

Os legumes, as frutas e as hortaliças neste tipo de secador são submetidos a 

altas temperaturas que podem chegar até 130ºC no primeiro estágio, com 

a velocidade do ar em torno de 1,4 a 1,5 metros/segundo, possibilitando 

uma capacidade de secagem muito alta sem prejudicar as qualidades dos 

alimentos, devido o efeito de resfriamento na evaporação da água. Nos 

módulos seguintes, utilizam-se temperaturas e velocidades de circulação de 

ar menores (60-70ºC e <1,0 m/seg, respectivamente) para complementar o 

processo (EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006; GAVA, 1998; PUHL; NITZKE, 

2012; VICENZI, 2005).
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Figura 7.2: Representação esquemática de um secador de esteira
Fonte: <http://www.ufrgs.br/alimentus/objetos/veg_desidratados/c_esteira.html>. Acesso em: 24 jul. 2012.

7.2.5 Secadores fl ash dryer
Esses equipamentos são adequados especialmente a sólidos úmidos, resultan-

te de processos de fi ltragem, decantação e centrifugação, no qual se deseja 

principalmente a remoção da umidade para obtenção de pós-secos.

Figura 7.3: Diagrama de secador tipo fl ash dryer
Fonte: <http://bragante.br.tripod.com/desidratacao.html>. Acesso em: 24 jul. 2012.
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Legendas da fi gura 7.3

1-Filtro de ar, 2-Secador, 3-Aquecimento indireto com geração de ar quente, 

4-Bico de aquecimento, 5-Condutor de ar aquecido, 6-Moinho desintegrador, 

7-Rosca de alimentação, 8-Tanque de produto, 10-Transportador, 12-Tubo 

condutor, 13-Ciclone de separação e recuperação, 14-Filtro, 16-Válvula ro-

tativa, 17-Desintegrador secundário, 18-Transportador pneumático tubular, 

19-Ciclone fi ltrante, 20-Ventilador, 21-Exaustão dos gases. 

Nesse sistema, o alimento a ser desidratado é introduzido em um sistema de 

transporte por tubulações em que o próprio ar (velocidade de 10-30m/seg) 

de secagem, à medida que transporta o material, vai evaporando a água nele 

contida. A capacidade volumétrica de evaporação do fl ash dryer varia de 10 a 

200 kg/h. m3 (BARBOSA, 1976; BARUFFALDI; OLIVEIRA, 1998; EVANGELISTA, 

2001; FELLOWS, 2006; VICENZI, 2005). 

7.2.6 Desidratação em túneis
Sistema formado por uma câmara em que o produto vai se deslocar no mesmo 

sentido do deslocamento do ar quente (corrente paralela), ou em sentido 

contrário ao deslocamento do ar quente (contra corrente). A secagem inicial 

é mais rápida na corrente paralela e a secagem fi nal é mais rápida na contra 

corrente. O produto fi ca mais seco e de melhor qualidade na contra corrente, 

pois seca o produto devagar sem deixar formar casca dura (crosta).

É o sistema mais difundido para frutas e hortaliças. Em termos de aplicação, é 

um sistema fl exível, pois permite a secagem simultânea de vários produtos. É 

relativamente econômico. Na operação do secador de túnel é conveniente a 

renovação do ar, recirculando o ar utilizado (economia de energia) e eliminando 

um pouco de ar utilizado (EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006; GAVA, 1998; 

ORDOÑEZ, 2005; VICENZI, 2005).
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Figura 7.4: Secador de túnel 
Fonte: <http://portuguese.alibaba.com/product-gs/tunnel-dryer-334326443.html>. Acesso em: 24 jul. 2012.

7.2.7 Desidratação por atomização (spray dryer)
Muito usado para produtos como leite, café, sucos de frutas etc. É um método 

bastante efi ciente e mantém muito das características do produto. O alimento 

líquido pode ser concentrado previamente, pois a concentração é um método 

mais barato e mais efi ciente de retirada de água. Podemos dividir a secagem 

por atomização nas seguintes etapas:

a) Atomização do produto: o produto líquido é bombeado para dentro da 

câmara de secagem e atomizado (transformado em névoa) através de 

bicos pressurizados ou turbinas atomizadoras. A pulverização tem o ob-

jetivo de aumentar a superfície de exposição do alimento e propiciar uma 

secagem rápida. O tamanho da partícula formada é função da pressão 

nos bicos ou velocidade de rotação nas turbinas e resulta em um produto 

de granulometria maior ou menor, infl uenciando a hidratação fi nal do 

alimento. A característica nesse tipo de sistema é o tempo extremamente 

curto, variando de 3 a 12 segundos, e a temperatura do produto durante 

o processo de secagem é relativamente baixo. 

b) Mistura da névoa com ar quente: pode ser em corrente paralela 

ou contra corrente.

c) Secagem: o alimento atomizado entra em contato com ar aquecido, ge-

ralmente com temperaturas ao redor de 150 ºC, evaporando a água rapi-

damente, cerca de 3 a 5 segundos, o que não permite que a temperatura 

interna do alimento ultrapasse os 70 ºC



e-Tec BrasilAula 7 – Conservação de alimentos pelo controle de atividade de água (Aw) 119

d) Separação do pó e do ar: após a secagem, o alimento seco sedimenta no 

fundo do secador, de onde é retirado por sistema de transporte pneumá-

tico até o setor de embalagem. O alimento mais leve (pó) é retirado junto 

com o ar através de exaustores e separado por meio de ciclones para ser 

incorporado ao restante do produto seco no setor de embalagem.

Figura 7.5: Esquema de sistema de secagem por pulverização
Fonte: <http://bragante.br.tripod.com/desidratacao.html>. Acesso em: 24 jul. 2012.

Legendas da fi gura 7.2

1-Ar quente; 2-Entrada de ar; 3-Bomba de alimentação; 4-Introdução de ar 

para resfriamento do produto; 5-Produto seco frio; 6-Leito fl uidizado; 7-Pro-

duto fi nal seco; 8-Bico de atomização-spray; 9-Câmara de produto atomizado 

(névoa); 10-Ciclone de recuperação; 11-Filtro de ar invertido; 12-Saída de ar; 

13-Produto recuperado; 14-Leito fl uidizado de aglomeração. 

Determinados produtos passam pelo processo de instantaneização/aglomera-

ção. Os pós provenientes da câmara de secagem e dos ciclones de recuperação, 

antes de ser embalados podem sofrer um reprocessamento logo após a sua 

secagem, para melhorar as suas características de dispersibilidade, deixando o 

produto com características de instantânea.  

Nesse sistema, opera-se com baixa temperatura do ar de saída do secador. 

Como a temperatura de saída é baixa, o produto apresenta granulometria 

intermediária; sai da câmara de secagem com um teor de umidade mais ele-

vado do que o produto fi nal desejado. Na aglomeração, a aspersão atomizada 
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é aumentada e a probabilidade da formação de aglomerado de partículas 

é menor que nos secadores convencionais (BARBOSA, 1976; BARUFFALDI; 

OLIVEIRA, 1998; EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006). 

Você acabou de ler informações sobre produtos instantâneos. Pesquise exem-

plos de alimentos desidratados com essa característica e informações sobre o 

seu processamento. 

Utilize ferramentas de pesquisa como o google acadêmico (www.google.com/

scholar) e a bibliografi a recomendada.

7.8 Secadores de alimentos líquidos
Esses secadores são utilizados para alimentos líquidos sensíveis ao calor; utiliza 

no processo ar com baixa velocidade e temperatura em torno de 30ºC. O 

alimento é introduzido no topo da torre de secagem e é pulverizado na forma 

de pequenas gotas que realizam uma trajetória no sentido descendente, e 

recebe o ar de secagem.

Esse tipo de sistema evita uma desidratação muito rápida do alimento líquido na 

forma de gotas, eliminando, assim, a sua exposição a altas temperaturas com 

perdas dos seus componentes voláteis. O produto seco é separado do ar por um 

ciclone de separação. As partículas mais fi nas retornam a torre de secagem para 

um novo tratamento térmico (CAMARGO, 1989; BARBOSA, 1976; BARUFFALDI; 

OLIVEIRA, 1998; EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006; ORDOÑEZ, 2005). 

Figura 7.6: Representação de um sistema de secagem para líquidos
Fonte: <http://bragante.br.tripod.com/desidratacao.html>. Acesso em: 24 jul. 2012.
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7.9 Secadores de leito fl uidizado
Esse sistema de secagem tem sido utilizado para secagem de batata em grâ-

nulos ou fl ocos, cebola em fl ocos, farinhas, cenouras, cacau etc. 

O sistema consiste na secagem do alimento, fazendo a circulação de ar quente 

através de um leito de sólidos, de modo que estes permanecem suspensos no 

ar. Esse tipo de secador apresenta aplicação limitada, principalmente devido a 

adequação do sistema de alimentação para sua fl uidização e ocorre geralmente 

a velocidades elevadas. 

Os procedimentos de eliminação da umidade dos diversos alimentos não são fá-

ceis. Para tanto, deve-se controlar rigorosamente os princípios físico-químicos sobre 

a ação da água nos alimentos. Durante o processo de secagem, um dos problemas 

que pode ocorrer é o escurecimento do produto devido a ação das enzimas.

A escolha adequada do equipamento de desidratação é fundamental, para a 

obtenção de um produto fi nal adequado e de boas características e conserva-

ção do mesmo (CAMARGO, 1989; BARBOSA, 1976; BARUFFALDI; OLIVEIRA, 

1998; EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006; GAVA, 1998; VICENZI, 2005).

Figura 7.7: Representação de um sistema de secagem em leito fl uidizado
Fonte: <http://bragante.br.tripod.com/desidratacao.html>. Acesso em: 24 jul. 2012.
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7.10 Desidratação por tambor (drum-dryer)
Aplicação de calor por contato, também chamado secador de superfície raspa-

da. Utilizado para a secagem de produtos, em geral, nas indústrias químicas, 

alimentícias e setor sucroalcooleiro. Recomendado principalmente para pro-

dutos sensíveis ao calor.

A secagem num tambor aquecido é um processo de transferência de calor 

através das paredes internas do cilindro para uma camada delgada de produto 

úmido aderido à superfície. Após a remoção da umidade, a camada do produto 

seco é destacada do tambor por uma faca raspadeira.

Figura 7.8: Esquema de secador tipo tambor (drum-dryer) 
Fonte: <http://www.citrinomaquinas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=77>. 
Acesso em: 24 jul. 2012.

O aquecimento é representado por um tambor aquecido internamente por 

vapor ou energia elétrica, podendo trabalhar com pressão atmosférica ou 

com vácuo. O líquido é derramado sobre o tambor quente e desidrata, pos-

teriormente é raspado do tambor, o qual gira a baixas rotações (3 a 5 rpm). 

Não é um processo caro, o custo-manutenção é baixo e é bastante versátil, 

pode ser usado para formulações de alimentos (BARBOSA, 1976; BARUFFALDI; 

OLIVEIRA, 1998; EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006).

7.11 Desidratação por liofi lização
É um processo no qual o produto é submetido a uma desidratação logo depois 

de congelado e o gelo formado irá passar do estado sólido imediatamente para 

o gasoso, por sublimação através de uma técnica de controle de temperatura e 

exposição ao vácuo. Quando essa água é diretamente evaporada, não ocorre o 

rompimento das estruturas moleculares das membranas celulares, mantendo 

os nutrientes, consistência e sabor dos alimentos intactos (BARUFFALDI; OLI-

VEIRA, 1998; EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006; ORDOÑEZ, 2005):
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Como não utiliza altas temperaturas, os produtos não passam por aquecimento 

na retirada de água, por isso a água de degelo não tem a possibilidade de ar-

rastar outras substâncias junto com ela, nem ocorre degradação de nutrientes 

pelo aumento de temperatura, retenção também de constituintes de aroma, 

sabor e cor e maior facilidade de hidratação do produto seco (EVANGELISTA, 

2001; FELLOWS, 2006; GAVA, 1998).

Figura 7.9: Liofi lizador

Fonte: <http://api.ning.com/fi les/3**UVPA*eS*ial6WkancECPEPsPhsiSS6gd0f3jR7leofXcwEaGf8cH*YOuQ4TmWNo*JrBC
Uli38*h1rZD590MnyYYxCWnVH/equipotelstar.jpg>. Acesso em: 2 out. 2013.

A água tem forma líquida ao nível do mar (onde a pressão é de 1 atmosfera – 

atm), se a temperatura estiver entre seu ponto de congelamento (0°C) e seu 

ponto de ebulição (100ºC). Mas mantendo esses números de temperatura, a 

água ainda poderá congelar por uma diminuição de pressão. Abaixo de 0,06 

atm, a água fi cará quente o sufi ciente para derreter, mas não terá a pressão 

para formar um líquido, portanto ela se transformará em um gás (BARUFFALDI; 

OLIVEIRA, 1998; EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006).

O liofi lizador apresenta duas câmaras principais, uma que tem prateleiras e é 

aonde irá o produto que será liofi lizado e a outra que possui serpentinas de 

refrigeração, para onde a água irá quando abaixar a pressão.
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Figura 7.10: Esquema de funcionamento de um Liofi lizador 
Fonte: <http://diariodefarmacia2010.blogspot.com.br/2012/03/liofi lizacao.html>. Acesso em: 24 jul. 2012.

Embora a liofi lização seja um processo muito tecnológico que apresenta sig-

nifi cativas vantagens, também possui suas desvantagens:

• Equipamento muito caro (3 vezes mais que em outros métodos de 

secagem). Pois é difícil atingir a temperatura de liofi lização (-60 graus 

Celsius), precisa-se de uma bomba de vácuo muito potente.

• Custo energético muito caro (2-3 vezes mais que outros métodos de 

secagem).

• Processo muito demorado (mais do que 24 horas, na maioria dos casos).

• Produtos com facilidade de hidratar e frágeis, por isso devem ser cuida-

dosamente manipulados, embalados e armazenados.

1. Pesquise sobre a utilização da liofi lização e sua aplicação em alimentos e 

outros processos industriais.

2. Faça uma relação entre os principais equipamentos utilizados para se-

cagem ou desidratação com o tipo de alimentos envolvidos (líquidos, 

pastosos ou sólidos).
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Nós acabamos de estudar alguns dos processos mais utilizados na indústria de 

alimentos para benefi ciar e conservar os produtos alimentícios, que podem ser 

classifi cados em grandes categorias:

• Secagem por ar.

• Secagem por contato.

• Outros processos de secagem. 

Baseado nisto, faça a atividade a seguir.

Classifi que os equipamentos/métodos estudados nas categorias citadas acima.

Encontre exemplos de outros equipamentos/métodos para cada categoria.

Como sugestão, utilize ferramentas de pesquisa como:

• Google acadêmico <www.google.com/scholar>.

• Acesse o site <http://www.ufrgs.br/alimentus/objetos/> ou consulte a bi-

bliografi a recomendada.

Resumo

Nesta aula, vimos defi nições e importância dos processos de secagem e desi-

dratação, exemplos de alguns equipamentos utilizados industrialmente para 

obtenção e conservação de alimentos utilizando os princípios do controle da 

atividade de água.

Atividades de aprendizagem

A partir dos conteúdos apresentados e da realização das atividades sugeridas, 

responda às questões a seguir. Lembre-se que elas constituem um guia para 

o seu estudo, contribuem para a fi xação dos conteúdos e na preparação para 

a avaliação.

1. Diferencie secagem e desidratação.
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2. Cite produtos/alimentos obtidos por meio da secagem empírica.

3. Quais são os equipamentos utilizados nos processos industriais de secagem?

4. Qual a fi nalidade do processo de instantaneização?

5. Quais características dos alimentos infl uem na escolha do método de 

desidratação?

6. O principio de conservação pela secagem/desidratação baseia-se no controle 

dos níveis de água dos alimentos. Por que essa propriedade é tão importante?

7. Como se classifi cam os equipamentos de secagem?

8. Cite os fatores que infl uenciam na velocidade de evaporação da água do 

alimento.

9. Defi na a expressão “leito fl uidizado”. Em quais tipos de secagem é utilizada?

10. O que é liofi lização? Qual a diferença em relação aos demais métodos 

de secagem?

11. Baseado nos conteúdos estudados elabore uma tabela relacionando o 

equipamento de secagem e os alimentos utilizados.
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Aula 8 –  Conservação de alimentos 
por irradiação e aditivos

Objetivos

• Defi nir a importância da irradiação como método de conservação.

• Diferenciar os métodos de irradiação em alimentos.

•  Reconhecer a importância do uso de substâncias químicas como 

método de conservação.

•  Descrever os fatores que afetam a efi ciência de substâncias quí-

micas em alimentos.

• Identifi car os tipos de conservantes utilizados e sua classifi cação.

8.1  Conservação de alimentos pelo 
uso de irradiações

Você sabia que a irradiação é um excelente método, que pode ser utilizado 

como meio direto para a conservação de alimentos e como complemento para 

reforçar a ação de outros processos aplicados com a mesma finalidade? Em 

geral, lembramos da irradiação associada à usinas nucleares, armas e conflitos. 

Mas a tecnologia da irradiação está amplamente disseminada, sendo utilizada 

em diversos setores, como naval, aeroespacial, na resistência de materiais e, 

inclusive, de alimentos, que é o foco da nossa aula.

Primeiramente, vamos definir o que é irradiação:

Denomina-se irradiação ao processo de aplicação de energia radiante 
a um alvo qualquer, no caso um alimento (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 

1998; ROITMAM et al., 1988).
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Figura 8.1: A radura, símbolo mundial para alimentos irradiados. 
Fonte: CENA/USP (2005).

Do ponto de vista técnico, o emprego da radiação satisfaz plenamente o obje-

tivo de proporcionar aos alimentos estabilidade nutritiva, condições sanitárias e 

de mais longo período de armazenamento com mínimas alterações. A técnica 

tem sido objeto de pesquisas intensas por mais de quarenta anos, sob os olhos 

atentos de organizações internacionais como a divisão das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO) e a Organização Mundial de Saúde – OMS 

(CENA, 2005; OMS, 1995).

A quantifi cação das doses de radiação se faz em função da energia absorvida 

pelo produto irradiado. A unidade de medida utilizada é o Gray (Gy) ou quilogray 

(kGy). Um Gray equivale a um Joule de energia por quilograma de alimento irra-

diado. Para aplicação em alimentos a maioria das doses utilizadas se encontram 

entre 0,1 e 7,0 kGy (CENA, 2005; EHLERMANN, 1990; SATIN, 1997 ).

A partir de 1983, a Comissão do Codex Alimentarius, um grupo das Nações 

Unidas que desenvolve normas internacionais para alimentos, concluiu que os 

alimentos submetidos à irradiação em doses abaixo de 10kGy não apresentam 

risco toxicológico. Atualmente, níveis de tratamento dentro desta faixa, estão 

sendo mundialmente realizados (CENA, 2005; OMS, 1995).

Conforme você leu, existe uma divisão das Nações Unidas – ONU – denomina-

da Codex alimentarius. Pesquise a importância desse segmento e sua atuação 

para a produção de alimentos.

Encontre exemplos de alimentos irradiados e a comparação com não irradiados.

ACESSE:

<http://www.cena.usp.br/irradiacao/>. Acesso em:29 ago. 2012

<www.agricultura.gov.br/internacional/negociacoes/multilaterais/codex-alimenta-

rius>. Acesso em: 29 ago. 2012.
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<http://www.codexalimentarius.org/codex-home/es/>. Acesso em: 29 ago. 2012.

CONSULTE a bibliografi a recomendada.

8.2 Tipos de irradiação
Dentre as radiações que podem ser aplicadas à preservação de alimentos 

destacam-se aquelas com comprimento de onda menores do que o da luz 

visível ou maiores e que apresentam uma quantidade de energia capaz de 

excitar ou destruir moléculas orgânicas e, portanto, com ação letal sobre micro-

-organismos (CENA, 2005; EHLERMANN, 1990; SATIN, 1997).

Figura 8.2: Espectro eletromagnético. 
Fonte: CENA/USP (2005).

As principais vantagens da radiação são as seguintes:

• Os alimentos não são submetidos à ação do calor e, portanto, suas 

características organolépticas não são modifi cadas;

• Permite o tratamento de alimentos envasados (enlatados);

• Os alimentos podem conservar-se com uma única manipulação, sendo 

desnecessária a utilização de aditivos químicos;

• As necessidades energéticas do processo são muito baixas;

• As perdas do valor nutritivo dos alimentos tratados por este sistema 

são comparáveis aos métodos de conservação usados atualmente;

• O processo pode ser controlado automaticamente e requer pouca 

mão-de-obra.
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A principal desvantagem deste método é o elevado custo de instalação. Alguns 

autores têm manifestado cuidados ao consumo de alimentos irradiados, pelas 

seguintes razões:

• As eventuais perdas do valor nutritivo.

• A possibilidade de algumas espécies microbianas desenvolverem resistên-

cia às radiações.

• A inexistência de sistemas analíticos adequados para a detecção de ali-

mentos irradiados.

• A resistência do consumidor ao consumo de alimentos irradiados por 

medo dos efeitos da radioatividade induzida.

A radiação de alimentos tem por objetivo principal conservar o produto 

protegendo-o contra agentes de deterioração. Outros objetivos são:

• Aumentar o tempo de vida útil de alimentos vegetais e animais;

• Exercer ação equivalente à dos processos de pasteurização e de esterilização;

• Complementar a atuação de outros processos de conservação de alimentos;

• Impedir o brotamento inconveniente de vegetais;

• Destruir insetos infestantes de vegetais;

• Retardar o ciclo de maturação de frutas;

• Facilitar o armazenamento de produtos refrigerados.
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8.3  Radiação de baixa frequência 
(não ionizante)

Como vimos no começo da aula, as radiações com menor frequência e ener-

gia são aquelas com comprimento de onda menores do que o da luz visível. 

As radiações contidas na porção ultravioleta do espectro eletromagnético 

(Figura. 8.1, anterior) são capazes de excitar apenas as moléculas nas quais in-

cidem. Apesar de sua intensa atividade germicida, o uso industrial da radiação 

ultravioleta encontra sérias limitações pelo fato de a radiação ser absorvida por 

diferentes materiais. Na água, os raios ultravioleta tem intensidade reduzida 

em 2/3 a cada 5 cm de profundidade; em águas turvas, a redução ocorre a 

cada 1cm. Proteínas e bases absorvem fortemente a luz UV; por exemplo, 

uma camada de 0,1mm de leite absorve 90%da radiação UV; os raios não 

penetram em partículas ou pedaços de alimentos e quaisquer objetos sólidos 

(EHLERMANN, 1990; EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998; SATIN, 1997).

O uso da radiação UV é bastante restrito, sendo aplicável principalmente na 

descontaminação do ar em ambientes restritos, como hospitais, salas cirúrgicas, 

utensílios etc, enquanto que na indústria de alimentos é utilizada para assepsia 

de embalagens, produtos de panifi cação, porção superfi cial de tanques de 

xaropes (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998; ROITMAM et al., 1988).

Outra limitação para o uso da radiação UV seria sua capacidade de reagir com 

gorduras, particularmente as insaturadas, acelerando o processo de rancidez 

na oxidação de lipídios (EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006; GAVA, 1998; 

VICENZI, 2005).

8.4  Radiações de alta frequência 
(ionizantes)

As radiações que possuem maior energia são capazes de romper moléculas em 

partes com cargas opostas, produzindo íons e sendo denominadas de radia-

ções ionizantes (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998; ROITMAM et al., 1988).

Os principais tipos de radiações ionizantes são as radiações alfa, beta, gama, 

raios X e nêutrons. As radiações ionizantes podem ser classifi cadas como partí-

culas (ex: radiação alfa, beta e nêutrons) e como ondas eletromagnéticas de alta 

freqüência (radiação gama e raios X). Os materiais para a radiação de alimentos 

provêm de duas fontes (CENA, 2005; EHLERMANN, 1990; SATIN, 1997):
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• Radioativa (Cobalto 60 e Césio 137)

• Mecânica (Radiações obtidas através de aparelhos aceleradores de elétrons).

A primeira fonte é a mais comum e aplicada em irradiadores de alimentos 

(Figura 8.3). Por causa de sua disponibilidade, custo, de apresentar-se na forma 

metálica e ser insolúvel em água, proporciona maior segurança ambiental 

(CENA, 2005; EHLERMANN, 1990; SATIN, 1997).

Figura 8.3: Irradiador de alimentos com sistema transportador. 
Fonte: CENA/USP (2005).

A radiação alfa é semelhante a átomos de hélio e não é capaz de atravessar 

uma folha de papel. As radiações beta são basicamente elétrons mais pene-

trantes, mas não ultrapassam uma folha de alumínio, enquanto que a radiação 

gama é altamente penetrante, podendo atravessar um bloco de chumbo de 

pequena espessura. Os nêutrons possuem alta energia e um grande poder de 

penetração, podendo inclusive produzir elementos radioativos, processo este 

denominado de ativação. Por isto mesmo não são utilizados na irradiação de 

alimentos. Os raios X são relativamente menos penetrantes que a radiação 

gama, tendo como inconveniente o baixo rendimento em sua produção, pois 

somente de 3 a 5% da energia aplicada é efetivamente convertida em raios X 

(CENA, 2005; EHLERMANN, 1990; SATIN, 1997).

Os tipos de radiações ionizantes utilizados no tratamento de materiais se limi-

tam aos raios X e gama de alta energia e também elétrons acelerados, porque 

suas energias são sufi cientemente altas para desalojar os elétrons dos átomos e 
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moléculas, convertendo-os em partículas carregadas eletricamente, que se de-

nominam íons (CENA, 2005; EHLERMANN, 1990; FETEC, 2012; SATIN, 1997). 

As radiações ionizantes exercem sobre os alimentos atividades bactericidas e, por 

não causar aumento da temperatura no produto, são indicadas para a esteriliza-

ção de alimentos ácidos (EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006; GAVA, 1998).

Os íons radioativos produzidos pela irradiação dos alimentos danifi cam ou 

destroem os micro-organismos de forma imediata já que mudam a estrutura 

da membrana celular e afetam as suas atividades enzimáticas e metabólicas. No 

entanto, um efeito mais importante é aquele que produz sobre as moléculas 

de DNA e RNA do núcleo celular, ambos compostos essenciais para seu cresci-

mento e proliferação. Os efeitos da irradiação não se manifestam até o término 

de algum tempo em que a dupla hélice de DNA é incapaz de desprender-se 

impedindo a duplicação celular (CENA, 2005; EHLERMANN, 1990; HAYES, 

1993; JAY, 2005; SATIN, 1997).

A rapidez com que uma célula morre por efeito das radiações depende da 

velocidade em que os íons são gerados e interagem com o DNA. A redução de 

uma determinada população microbiana depende da dose recebida. Em teoria, 

se espera que na medida em que se aumenta a dose radiante, a população 

microbiana se reduza em escala logarítmica. Além disso, os micro-organismos 

apresentam diferentes comportamentos em resposta à irradiação (HAYES, 

1993; JAY, 2005; SATIN, 1997; ROITMAM et al., 1988): 

• Algumas espécies de bactérias contêm mais de uma molécula de DNA e 

outras, são incapazes de reparar os danos que a radiação produz.

• Os vírus são muito resistentes às radiações e é improvável que as intensi-

dades de radiação utilizadas nos processos de conservação de alimentos 

os afetem em absoluto. Em geral as formas vegetativas são menos resis-

tentes à radiação que os esporos. 

• Os insetos e parasitas são destruídos com as doses mais baixas emprega-

das industrialmente.

• Os mofos e leveduras são destruídos também com facilidade e para isso, 

doses de radiação relativamente baixas, são sufi cientes.
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O uso de irradiações ionizantes pode ser subdividido de acordo com a 

sua intensidade em (CENA, 2005; EHLERMANN, 1990; GAVA, 1998; 

ROITMAM et al, 1988):

• Radurização – tratamentos de pouca intensidade, destinados a destruir 

micro-organismos deterioradores e prolongar a vida-de-prateleira dos 

alimentos. Outro método complementar de conservação é necessário, 

como a refrigeração. As doses utilizadas se encontram na faixa entre 

0,4 a 2,5 kGy. A radurização pode ser utilizada para prevenir brotamen-

tos em bulbos e tubérculos, retardar o tempo de maturação de frutas, 

prevenir a deterioração por fungos em frutas e hortaliças e controle de 

infestação por insetos e ácaros.

• Radiciação – tratamento de intensidade similar e visando eliminar patóge-

nos específi cos e também para inativar os parasitas presentes nos alimen-

tos. As doses requeridas nesse processo geralmente estão entre 2 a 8 kGy.

• Radapertizacao – emprego de doses elevadas, visando assegurar a esteri-

lidade comercial dos produtos. É o tratamento do alimento com uma dose 

de energia ionizante sufi ciente para prevenir a decomposição e a toxidez 

de origem microbiana, independente do tempo e as condições de armaze-

namento do produto, desde que este não seja contaminado novamente. 

As doses requeridas nesse processo geralmente estão entre 25 a 45 kGy

As doses médias e máximas recomendadas para os alimentos são de 10 kGy e 

15 kGy, respectivamente. A estas doses as energias de emissão de Cobalto 60 e 

de Césio 137 são incapazes de induzir nos alimentos nenhuma radioatividade. 

Por outro lado, as energias emitidas pelos geradores de elétrons e raios X são 

sufi cientemente elevadas, mas os níveis de radioatividade que esta radiação 

produz são insignifi cantes (CENA, 2005; EHLERMANN, 1990; GAVA, 1998; 

ROITMAM et al, 1988).

O emprego das radiações ionizantes em doses esterilizantes, além de sua 

ação bactericida, gera, nos alimentos, reações secundárias inconvenientes, 

em menor ou maior grau, de acordo com as doses utilizadas e o tempo de 

exposição dos produtos aos raios (EVANGELISTA, 2001; EHLERMANN, 1990; 

GAVA, 1998; SATIN, 1997).
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Pesquise doses e tipos de irradiação utilizadas em alimentos e seus 

efeitos/fi nalidades.

ACESSE

<http://fetec2008.blogspot.com.br/2008/11/pierre-e-mary-cury-descoberta-

-da-radiao.html>. Acesso em: 29 ago. 2012.

<http://fetec2008.blogspot.com.br/2008/11/irradiao-de-alimentos-com-raio-

-gama.html>. Acesso em: 29 ago. 2012.

<http://www.cena.usp.br/irradiacao/>. Acesso em: 29 ago. 2012.

CONSULTE a bibliografi a recomendada.

8.5  Conservação de alimentos pelo uso de 
substâncias químicas

São relativamente poucos os agentes químicos utilizados na preservação de 

alimentos. Em se tratando de compostos que serão necessariamente ingeridos 

conjuntamente com alimentos, há inúmeras restrições e medidas de segurança 

são adotadas, visando impedir quaisquer riscos no aspecto de saúde pública. 

A esse respeito, o Codex alimentarius estabelece para a maioria dos aditivos 

alimentares, o que se denomina Dose Diária Aceitável que, fundamentalmente, 

signifi ca a quantidade máxima a ser ingerida diariamente, sem representar 

risco/dano à saúde pública, sendo expressa em mg/Kg de peso corpóreo/dia 

(HAYES, 1993; JAY, 2005; ROITMAM et al., 1988). 

Entre os aditivos alimentares, os conservantes químicos são os empregados na 

destruição ou controle do crescimento de micro-organismos. A maioria dos 

conservantes são ácidos fracos orgânicos, sendo a molécula não dissociada a 

forma mais ativa na inibição ou destruição dos micro-organismos. 

A efi ciência da preservação dos alimentos pelo uso dos conservantes químicos 

é infl uenciada pelos seguintes fatores (ROITMAM et al., 1988):
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1. Concentração: em níveis adequados, o efeito sobre o micro-organismo 

geralmente é efi caz, ao passo que concentrações reduzidas podem pro-

vocar um efeito até de crescimento.

2.  Temperatura: em geral a toxicidade aumenta com a temperatura, pro-

porcionalmente. Entretanto, quando a temperatura empregada for pró-

xima da temperatura ótima de crescimento do micro-organismo, o efeito 

inibitório da substancia química será reduzido.

3.  Tipo de micro-organismo: cada espécie/gênero de micro-organismo 

apresenta sensibilidade variável frente aos aditivos químicos e, quanto 

maior a concentração de micro-organismos, menor a efi ciência do aditivo.

4.  Natureza do alimento: a composição do alimento exerce grande infl u-

ência na efi cácia do aditivo, principalmente em aspectos como pH, teor 

de matéria orgânica, etc.

Os aditivos químicos podem ainda ser divididos da seguinte forma:

Substâncias químicas adicionadas: são os aditivos químicos, principalmente 

os antioxidantes e conservantes.

Substâncias químicas naturais: principalmente aquelas substâncias produ-

zidas pelas fermentações microbianas, como as provocadas por:

Bactérias: acética (vinagre); láctica (iogurte, chucrute, picles, azeitonas); pro-

piônicas (queijos)

Leveduras: alcoólicas (cervejas, vinhos, álcool)

Mofos: cítrica (produção do ácido cítrico) glucônica (ácido glucônico, usado 

para evitar rancifi cações, escurecimentos)

O emprego de substâncias químicas em alimentos é uma prática bastante 

antiga. Como exemplo, temos o uso do sal, compostos gerados pela defuma-

ção, condimentos e corantes naturais. Seu uso/efeito nos alimentos e também 

sobre a saúde humana são muito estudados, principalmente sobre o ponto de 

vista toxicológico.
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Por defi nição, os aditivos são aquelas substâncias presentes nos alimentos e 

adicionadas intencionalmente, geralmente em pequenas quantidades, para 

melhorar a aparência, sabor, textura e propriedades de armazenamento contra 

deteriorações microbianas e proteção contra alterações químicas e oxidativas. 

Existem vantagens, desvantagens e requisitos para o uso dessas substâncias 

(EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006; GAVA, 1998):

Vantagens do uso de aditivos em alimentos

a) Aumentar o valor nutritivo do alimento;

b) Aumentar a sua conservação ou a estabilidade, com resultante redução 

nas perdas de alimentos;

c) Tornar o alimento mais atrativo ao consumidor;

d) Fornecer condições essenciais ao processamento do alimento.

Desvantagens do uso de aditivos em alimentos

a) Quando houver evidência ou suspeita de que o mesmo possui toxicidade 

real ou potencial;

b) Quando interferir sensível e desfavoravelmente no valor nutritivo do alimento;

c) Quando servir para encobrir falhas no processamento e nas técnicas de 

manipulação do alimento;

d) Quando encobrir alteração na matéria-prima do produto já elaborado;

e) Quando induzir o consumidor a erro, engano ou confusão;

f) Quando não satisfi zer a legislação de aditivos em alimentos.

8.5.1 Requisitos para o emprego de aditivos
 Agora que você já sabe o que são aditivos e qual sua classifi cação básica, vamos 

estudar o que é necessário para que uma substância química possa ser utilizada 

no processamento de alimentos. Alguns requisitos devem ser observados:
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1.  De ordem Regular: diz respeito ao limite máximo estabelecido para a 

sua utilização (por isso é importante defi nir a dose diária aceitável).

2.  De ordem Química ou Institucional: apresentar inteira inocuidade, 

preservar o mais possível os caracteres sensoriais dos produtos, não pro-

duzir redução considerável do valor nutritivo dos alimentos, não ocultar 

alterações ou adulterações da matéria-prima ou do produto elaborado, 

atender os hábitos alimentares implantados na região.

3.  De ordem Higiênica e Econômica: qualquer substância, quando adicio-

nada, deve conservar o produto, conferindo-lhe mais tempo de vida, con-

tribuir para a produção mais econômica e de maior quantidade de alimen-

tos, com a composição estável e qualidade estável, em relação ao tempo.

Os Aditivos podem ser classifi cados quanto à origem e tipo de ação.

Quanto à origem

a) Naturais: obtidos por extração: resina de alecrim, óleo de cravo-da-índia, 

cochonilha, entre outros.

b) Artifi ciais: obtidos pelo processo de síntese: oxitetraciclina (antibiótico), 

usado em frangos.

c) Orgânicos: ácidos orgânicos e seus sais, podendo ser produzidos pelo 

próprio alimento (fermentações): Ácidos láctico, benzóico, cítrico, propi-

ônico, acético, fórmico, sórbico etc. 

d) Inorgânicos: ácidos inorgânicos e seus sais, álcoois, peróxidos e alguns 

metais: NaCl, hipocloritos, sulfi tos, nitritos, nitratos, ácido bórico, ácido 

fosfórico etc.

Tipo de ação

a) Acidulantes: comunicam gosto ácido aos alimentos, reduzindo o pH, 

muitas vezes, por fermentações no próprio alimento. Os fatores que pe-

sam na escolha do acidulante são:

• Efeito sobre o sabor e aromas do produto;

• Solubilidade e higroscopicidade do ácido.
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Exemplos: 

Ácido cítrico (INS 330): é o acidulante mais usado, com baixo custo. É um 

ácido orgânico forte, inócuo, faz parte naturalmente da maioria dos alimentos, 

porém é bastante higroscópico (por isso não é usado em alimentos em pó). É 

produzido por fermentação no melaço-de-cana pelo Aspergillus niger.

Ácido fosfórico (INS 338): corresponde a 25% do total dos acidulantes 

utilizados, sendo o único ácido inorgânico usado na indústria de alimentos, 

principalmente em bebidas carbonatadas a base de cola.

Outros ácidos: ácidos láctico, málico, tartárico, acético (INS 260).

b) Umectantes: evitam a perda de umidade dos alimentos. 

Exemplos: Glicerol (INS 422); Sorbitol (INS 420); Lactato de sódio.

c) Antiumectantes: diminuem as características higroscópicas.

Exemplos: Agar-ágar (INS 406), alginato de cálcio (INS 404), goma arábica, 

goma xantana.

d) Espessantes: elevam a viscosidade de soluções, emulsões e suspensões. 

Exemplos: Agar-ágar (INS 406), alginato de cálcio (INS 404), carboximeltilcelu-

lose sódica, Goma arábica, goma xantana.

e) Estabilizantes: favorecem e mantém as características físicas de emul-

são e suspensão (não separam em fases).

Principais compostos: lecitina, goma arábica, polifosfatos de sódio – Na e cálcio – 

Ca, citrato de sódio (INS 331iii), lactato de sódio (INS 325).

f) Aromatizantes/fl avorizantes: conferem e intensifi cam o sabor e aroma 

dos alimentos, bastante usados melhorando a aceitação dos produtos. 
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Existem os seguintes tipos:

• Aroma natural

• Aroma natural reforçado

• Aroma reconstituído

• Aroma imitação

• Aroma artifi cial

g) Corantes: confere a intensifi cação da cor do produto. Classifi cam-se em:

Corantes orgânicos: obtido a partir de vegetal ou, eventualmente de animais, 

cujo princípio corante tenha sido isolado com emprego de processo tecnoló-

gico adequado, sem limite de quantidade. Alguns permitidos pela legislação 

são: cacau, carotenóides, beterraba, antocianinas, urucum (INS 160b).

Corante orgânico sintético: é aquele obtido por síntese orgânica mediante 

o emprego de processo tecnológico adequado, podendo ser corante artifi cial 

e corante orgânico sintético idêntico ao natural. Os carotenos comerciais (INS 

160a(ii)) estão aqui incluídos e possuem uma coloração que vai do amarelo ao 

alaranjado, sendo usado em massas, bolos, margarinas.

Corantes inorgânicos: são permitidos em certos produtos, dentro de certos 

níveis, sendo que o teor máximo é 0,01%. Exemplos destes corantes são: ama-

relo crepúsculo, tartrazina, indigotina (INS 132), eritrosina (INS 127), Ponceau 

4R (INS 124), azul brilhante FCF (INS 133).

Caramelo é um corante natural (reveja a aula sobre escurecimento não enzi-

mático), obtido pelo aquecimento de açúcares.

h) Edulcorantes: são substâncias não glicídicas, sintéticas, utilizadas para 

conferir o gosto doce, especialmente em produtos dietéticos. Exemplos 

de edulcorantes permitidos são: esteviosídio, sorbitol (INS 420), sacarina 

e aspartame (INS 951).

i) Antioxidantes: tem como função retardar ou impedir a deterioração 

dos alimentos, especialmente de óleos e gorduras (rancidez). 
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Exemplos de antioxidantes: Ácido ascórbico, ácido cítrico, ácido fosfórico.

j) Conservantes: evitam ou retardam a deterioração microbiana e/ou en-

zimática dos alimentos.

Alguns conservadores permitidos são: ácidos benzóico, sorbato de potássio, 

dióxido de enxofre, nitrato de sódio.

Responda às seguintes questões propostas:

1. Existe um sistema numérico internacional de identifi cação dos aditivos ali-

mentares. Pesquise o código para os conservantes citados nos exemplos. 

Consulte e observe o rótulo dos alimentos que você compra normalmente.

2. Encontre o conceito para os diferentes aromatizantes citados no item f.

Os edulcorantes são largamente utilizados pela indústria em substituição total 

ou parcial do açúcar, obtendo produtos diet e light. Você sabe qual a diferença 

em relação a esses dois produtos?

3. Alguns dos edulcorantes utilizados industrialmente têm relação ainda 

não defi nitivamente comprovada com doenças importantes como mal 

de Alzheimer, câncer, doenças hepáticas etc. Quais edulcorantes estão 

mais relacionados com a incidência dessas e outras doenças?

4. Pesquise sobre a utilização da estévia, um edulcorante natural já utilizado 

industrialmente.

ACESSE 

<http://www.ecologiamedica.net/2010/11/aditivos-alimentares.html>. Acesso 

em: 29 ago. 2012.

<http://www.coladaweb.com/biologia/alimentos/aditivos-alimentares>. 

Acesso em: 29 ago. 2012.

CONSULTE a bibliografi a recomendada.
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Resumo

Nesta aula, vimos defi nições importantes sobre irradiação de alimentos, tipos 

de irradiação, princípios e diferenciações dos tratamentos irradiantes. 

No uso de aditivos, você estudou a defi nição e a classifi cação de aditivos 

utilizados para a preservação de alimentos, bem como exemplos de algumas 

substâncias utilizadas industrialmente.

Atividades de aprendizagem

A partir dos conteúdos abordados e da realização das atividades sugeridas, respon-

da as questões abaixo. Lembre-se que elas constituem um guia para o seu estudo, 

contribuem para a fi xação dos conteúdos e na preparação para a avaliação.

1. Defi na irradiação.

2. Faça uma relação entre o comprimento de onda e o tipo de irradiação.

3. O que radiação ultravioleta? Cite exemplos.

4. Quais os tipos de radiações ionizantes e como se classifi cam?

5. Quais os efeitos da irradiação ionizante sobre os micro-organismos?

6. Estabeleça uma escala decrescente da resistência dos micro-organismos 

à irradiação.

7. Como se classifi cam os tratamentos irradiantes?

8. Cite vantagens e desvantagens do processo de irradiação de alimentos.

9. O que são aditivos?

10. Cite os fatores que infl uenciam na efi cácia dos aditivos.

11. Qual a classifi cação geral dos aditivos?

12. Explique os requisitos para o uso de aditivos.

13. Diferencie a classifi cação quanto à origem e ao tipo de ação.



e-Tec BrasilAula 9 – Pós-colheita e armazenamento de produtos agroindustriais 143

Aula 9 –  Pós-colheita e armazenamento 
de produtos agroindustriais

Objetivos

Identificar as principais modificações pós-colheita.

Estabelecer a importância dos processos de armazenagem na con-

servação.

Reconhecer as principais alterações sobre os constituintes químicos 

dos produtos vegetais.

Listar as etapas envolvidas no preparo de frutos para frigoconser-

vação.

9.1  Pós-colheita e armazenamento 
de produtos agroindustriais

Como em todo o processo de preservação de alimentos, o principal objetivo 

dos tratamentos pós-colheita é a manutenção da qualidade do alimento e 

aumento de sua vida útil. Os produtos vegetais apresentam elevada ativi-

dade metabólica, tornando-os facilmente deterioráveis. O grau de pereci-

bilidade é influenciado por fatores como (CHITARRA, 1999; EVANGELISTA, 

2001; FENNEMA, 1996): 

• Estádio de desenvolvimento na colheita; 

• Tempo de desenvolvimento do fruto;

• Taxa respiratória;

• Produção de etileno;

• Fatores genéticos;

• Diferenças fisiológicas e morfológicas (diferenças entre cultivares).
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Esses alimentos devem ser adequadamente colhidos, manipulados e conser-

vados. Para tanto, torna-se necessário o conhecimento de suas características 

fisiológicas, físico-químicas, nutricionais, sensoriais e de segurança química 

(resíduos químicos) e biológica (micro-organismos).

As hortaliças são menos estudadas em relação aos frutos, no entanto, cabe 

destacar que algumas são consideradas frutos pela definição botânica e, assim, 

os processos bioquímicos são os mesmos relacionados aos frutos. Além disso, a 

qualidade comestível é determinada por atributos como sabor, aroma e textura, 

não pelo desenvolvimento fisiológico (CHITARRA, 1999).

A frigoconservação é o principal método de conservação utilizado e, como 

você já viu em aulas anteriores, consiste na aplicação de frio ao produto, 

procurando-se, no caso dos vegetais, interromper o seu metabolismo natural 

de desenvolvimento.

O frio deve ser aplicado o mais próximo possível da colheita porque, uma vez 

embalado, ocorre pouca dissipação de calor e a respiração aumenta. Depois 

de aplicado, o frio deve estar presente em todas as etapas intermediárias até 

chegar ao consumidor, tornando este método bastante oneroso (cadeia de 

frio) (CHITARRA, 1999; FENNEMA, 1995).

 9.2  Aspectos fi siológicos de 
desenvolvimento de frutos

Durante uma grande parte da vida do fruto, ele está ligado à planta, de onde 

recebe todos os nutrientes para exercer as suas funções celulares. A maturação 

do fruto pode ser dada na planta ou fora dela, depois de colhido ou despren-

dido da planta. 

São consideradas as seguintes fases de desenvolvimento dos frutos (CHITARRA, 

1999; FENNEMA, 1996): 

a) Pré-maturação: é o estádio de desenvolvimento que antecede a matu-

ração. Geralmente inclui a metade do período entre a floração e colheita. 

Este estádio é caracterizado pelo extensivo aumento de volume. O fruto 

ainda não se encontra apto para o consumo. A fase de pré-maturação 

termina quando o desenvolvimento do fruto é apenas aceitável, mas não 

ótimo para o consumo.
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b) Maturação: o fruto emerge de um estádio incompleto, atingindo o cres-

cimento pleno e máxima qualidade comestível. Grande parte do pro-

cesso ocorre com o fruto ainda não colhido. Essa fase cessa quando se 

inicia a senescência do fruto. Ocorre independentemente da planta mãe. 

Após a maturação não há mais aumento no tamanho do fruto. Os frutos 

são colhidos geralmente nesse estádio, após o qual, vivem utilizando os 

substratos acumulados.

c) Amadurecimento: Corresponde ao período final da maturação, durante 

o qual o fruto apresenta-se completamente desenvolvido, com estética e 

qualidade comestível. As principais mudanças que ocorrem são de ordem 

química. Em alguns frutos, o amadurecimento pode ocorrer tanto antes 

como após a colheita. Nesta fase, os frutos são mais palatáveis, pois odo-

res e sabores se desenvolvem em conjunto com aumento de doçura e da 

acidez. O amaciamento do fruto ocorre e é, geralmente, acompanhado 

por mudanças de coloração.

d) Senescência: período subsequente ao desenvolvimento do fruto, duran-

te o qual o crescimento cessou e os processos bioquímicos de envelheci-

mento substituem as trocas químicas do amadurecimento. Pode ocorrer 

antes ou após a colheita dos frutos. A senescência ocorre porque na fase 

final a capacidade de síntese do vegetal é muito limitada e, dentro de 

um curto espaço de tempo, as transformações tendem para o lado das 

degradações, o que determina a perecibilidade dos frutos.

A velocidade de maturação varia grandemente entre as várias espécies de frutas. 

Quanto mais rápida a respiração, mais rapidamente se desenvolvem as caracte-

rísticas sensoriais que se considera para o consumo. A maturação é a fase mais 

estudada no desenvolvimento dos frutos, em função de sua rapidez e facilidade 

de aferição (são percebidas mudanças de maneira significativa), existindo as 

seguintes definições (CHITARRA, 1999; CRUES, 1973; FENNEMA, 1996):

• Maturação fisiológica: refere-se ao estádio de desenvolvimento no qual 

ocorre o máximo de crescimento e maturação, necessários para que o 

alimento complete o amadurecimento normal após a colheita.

• Maturação comercial: corresponde ao estádio de desenvolvimento re-

querido para a comercialização do produto. 
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Os frutos são colhidos na maturidade fisiológica enquanto que as hortaliças 

têm sua colheita na maturidade hortícola ou comercial (CHITARRA, 1999; 

CRUES, 1973; FENNEMA, 1996).

9.2.1 Respiração
Depois de colhido, o fruto tem a sua necessidade energética atendida pela uti-

lização de substâncias químicas armazenadas nos tecidos, como carboidratos, 

proteínas, lipídeos. A respiração é um dos mais importantes processos meta-

bólicos que ocorrem nas frutas após a colheita. É a decomposição oxidativa de 

substâncias complexas presentes nas células em moléculas, dióxido de carbono 

(CO2) e água, com produçã o de energia e outras moléculas que podem ser 

utilizadas pela célula para reação de síntese (CHITARRA, 1999). 

O etileno é um gás sintetizado por vegetais, responsável pelo início de reações 

bioquímicas, induzindo ao amadurecimento e senescência dos tecidos, poden-

do ou não preceder o aumento da respiração. É denominado como hormônio 

do crescimento, desencadeando uma serie de reações típicas do climatério. 

Pode-se dizer que o climatério marca a transição entre o crescimento 
e a senescência de frutos. Existe a seguinte classificação (CHITARRA, 1999; 

FENNEMA, 1996):

1.  Frutas climatéricas: apresentam uma elevação na taxa respiratória asso-

ciada ao aumento da produção endógena de etileno, sendo este proces-

so irreversível e corresponde ao início do senescência. Em outras palavras, 

são as frutas que continuam o processo de desenvolvimento após serem 

destacadas da planta. 

Exemplos: banana, maçã, pera, pêssego etc.

2. Frutas não climatéricas: são aquelas que apresentam taxas de respiração 

decrescente e não respondem ao etileno endógeno. Não prosseguem o 

desenvolvimento quando destacadas das plantas.

Exemplos: uva, citros, abacaxi, morango, cereja, melão, caju etc.

Do ponto de vista do padrão de atividade respiratória, podemos classificar os 

frutos da seguinte forma (CHITARRA, 1999; FENNEMA, 1996).
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a) Tipo decréscimo gradual: a taxa de respiração decresce gradualmen-

te através do processo de amadurecimento como, por exemplo, nos 

frutos cítricos.

b) Tipo ascensão temporária: a taxa de respiração aumenta temporariamen-

te e o completo amadurecimento ocorre após o pico respiratório, como 

em banana, tomate, manga e abacate.

c) Tipo pico tardio: a taxa máxima de respiração é apresentada desde o 

estádio completamente maduro até o supermaduro, como no caqui, mo-

rango e pêssego.

9.2.2 Fatores que infl uenciam na respiração
A temperatura e a concentração de gases são os fatores que mais influenciam 

na respiração. Existe uma temperatura ideal para a maturação de cada tipo 

de fruto, para que o mesmo alcance um máximo de qualidade comestível. A 

atividade respiratória é reduzida pelo uso de baixas temperaturas. Em frutos 

climatéricos, uma diminuição na temperatura retarda o pico climatério e reduz 

sua intensidade, podendo o mesmo ser totalmente suprimido na faixa de 

temperatura próximo ao limite fisiológico de tolerância do fruto (CHITARRA, 

1999).

Já os componentes críticos da atmosfera que regulam o processo de matura-

ção, em frutos são o O2 e CO2. De modo geral, tanto a redução de O2 quanto 

o aumento de CO2 reduzem a taxa de respiração. A resposta às condições 

limitantes de O2 não é a mesma em todos os frutos. A adição de CO2 prolonga 

o processo de maturação tanto em frutos climatérios como em não climatérios. 

Níveis de 5 a 10% de CO2 diminuem a atividade respiratória e retardam o 

início do climatério, enquanto que concentrações elevadas de CO2 causam 

injúrias aos tecidos. Essas injúrias se refletem, principalmente, na alteração 

de cor, sabor, textura e características químicas do produto (CHITARRA, 1999; 

FENNEMA, 1996).

9.2.3 Transpiração
A evaporação da água dos tecidos vegetais através de estruturas anatômicas 

da planta é denominada transpiração. As frutas e hortaliças possuem de 75 a 

95% de água nas células e a umidade relativa dos espaços celulares é próxima 

de 100%. Portanto, a tendência é quase sempre de o vapor d’água escapar 

dos tecidos uma vez que a umidade relativa do ambiente é usualmente menor 
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que 100%. A transpiração do produto fresco ocasiona enrugamento, flacidez 

e perda de peso (CHITARRA, 1999; FENNEMA, 1996).

Devemos aplicar o frio tão logo se efetue a colheita, através do pré-resfria-

mento e levá-las ao armazenamento com a temperatura o mais próximo 

possível da temperatura da câmara fria, caso contrário pode transpirar e 

condensar água na superfície do produto, ocasionando problemas sanitários. 

O uso de filmes plásticos como PVC e polietileno, assim como as ceras e os 

produtos a base de ésteres de sacarose, tem diminuído as perdas de peso 

de diversas frutas durante o armazenamento (CHITARRA, 1999; FELLOWS, 

2006; FENNEMA, 1996).

1. Qual a relação entre a condensação na superfície de frutos e a qualidade 

sanitária?

2. Utilize ferramentas de pesquisa como o google acadêmico <www.goo-

gle.com/scholar> e a bibliografia recomendada.

Empregue palavras-chave: frutos, condensação, qualidade, frigoconservação.

9.3 Modifi cações químicas na maturação
Você já deve ter observado que nos produtos vegetais, especialmente nos 

frutos, ocorrem modificações perceptíveis de cor, aroma, textura etc., esta 

sequência de alterações proporciona as características sensoriais típicas para o 

consumo e também indica que o alimento está impróprio para ser consumido.

Todas as alterações que ocorrem são decorrência de transformações dos compos-

tos químicos constituintes do alimento, sendo os principais (CHITARRA, 1999):

•  Ácidos orgânicos – são substratos para o fornecimento de carbono e 

produção de energia. As frutas são ricas em ácidos orgânicos. Após a co-

lheita, a concentração de ácidos diminui pela sua utilização na respiração 

ou transformação em açúcares, com alterações características de sabor 

e aroma.

•  Carboidratos – são abundantes nos tecidos vegetais, com funções de 

reserva energética e constituinte dos tecidos. Carboidratos simples como 

a glicose, frutose e sacarose influem na doçura dos frutos. Polímeros de 

glicose como o amido e a celulose têm, respectivamente, funções de 

reserva energética e de material estrutural. As pectinas atuam mantendo 



e-Tec BrasilAula 9 – Pós-colheita e armazenamento de produtos agroindustriais 149

a coesão entre as células. O avanço da maturação leva à desestruturação 

dos tecidos pela degradação destes compostos.

•  Compostos fenólicos – são substâncias que contêm um anel aromático 

e ao menos um grupo hidroxila (OH). São altamente reativos pela faci-

lidade de formar ligações de hidrogênio com outras moléculas. São di-

vididos usualmente em compostos fenólicos (monocíclicos), flavonoides 

(dois anéis aromáticos) e polifenóis (policíclicos). 

Em frutos maduros, os compostos fenólicos estão polimerizados e complexa-

dos, reduzindo assim a adstringência. A adstringência corresponde à sensação 
seca e rugosa percebida na boca, pela coagulação de proteínas da saliva 
e do epitélio mucoso na presença de compostos fenólicos de baixo peso 
molecular (taninos), predominantes em frutos verdes. 

1. Você lembra qual a importância/relação dos compostos fenólicos na con-

servação dos alimentos? Qual a principal reação que ocorre em produtos 

vegetais? Consulte a aula sobre escurecimento enzimático.

2. Pesquise quais os produtos vegetais ricos em compostos fenólicos e os 

cuidados requeridos no seu processamento tecnológico.

3. Utilize ferramentas de pesquisa como o google acadêmico <www.goo-

gle.com/scholar> e a bibliografia recomendada.

4. Empregue palavras-chave: fenóis, frutos, alteração, compostos fenólicos.

e)  Pigmentos – existem quatro classes de pigmentos em produtos vegetais: 

clorofilas, carotenoides, flavonoides e betalaínas. São responsáveis pela 

cor desses alimentos, representando importante papel na sua aceitação 

por parte dos consumidores. 

Responsáveis pela cor verde, as clorofilas são degradas na maturação por 

enzimas (clorofilases) e por sistemas oxidativos, resultando em compostos com 

coloração variada ou incolores.

Os carotenoides estão associados à clorofila para sua proteção pela ação 

da luz (fotodegradação). Apresentam coloração variando do vermelho ao la-

ranja, amarelo ou marrom. A maturação leva à degradação da clorofila, com 

os carotenoides, tornando-se visíveis. Estes compostos também influem na 
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formação de compostos voláteis e contribuindo para o aroma e sabor típico 

de cada cultivar.

As antocianinas apresentam coloração azul, vermelha, purpura ou laranja. 

Correspondem a um extenso grupo de flavonoides, em quantidade e tipo, 

variando entre as cultivares e entre os diferentes tecidos do vegetal. Durante 

a maturação, o seu conteúdo pode aumentar, com aumento na intensidade 

da cor, a qual também é dependente da sua estrutura e presença de grupos 

hidroxílicos (OH), metílicos (-OCH3) e de açúcares, pH do meio (ácido: vermelho; 

alcalino: azul).

O grupo mais restrito de pigmentos é o das betalaínas, apresentando co-

loração amarela, laranja, vermelha e violeta. São compostos nitrogenados, 

divididos em betacianinas (vermelho-violeta) e betaxantinas (amarelo). São 

degradados pela ação da luz e do ar, produzindo compostos marrons e não 

são afetados pelas variações de pH.

9.4 Preparo das frutas para frigoconservação
Para atingir um melhor efeito do frio sobre a conservação dos frutos, deve-se 

realizar uma série de operações preliminares, as quais estão relacionadas a 

seguir (CHITARRA, 1999; GAVA, 1998; ORDOÑEZ, 2005; VICENZI, 2005).

a) Colheita: determinar o ponto ideal da colheita é fundamental para o 

sucesso do armazenamento refrigerado. A colheita ocorre no final da 

maturação para climatéricos e quando amadurecidos para os não clima-

téricos.

b) Seleção: tem como finalidade retirar materiais estranhos e frutos danifi-

cados e fora de padrão.

c) Lavagem: objetivo de limpeza e retirada do calor de campo. Pode-se 

usar água gelada, gelo picado, vácuo etc. A lavagem funciona como pré

-resfriamento, podendo-se usar água clorada (6 a 10 ppm), a qual serve 

como ativo para reduzir a contaminação microbiana, também pode-se 

utilizar água quente, seguida de resfriamento.
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Essa etapa é importante, pois:

• Diminui incidência de pragas e doenças;

• Retarda atividades enzimáticas e respiratórias;

• Diminui perda de peso e transpiração;

• Diminui produção endógena de etileno;

• Diminui necessidade de frio no transporte;

• Diminui perdas de qualidade dos produtos.

O pré-resfriamento pode ser obtido também pela aplicação, durante ou após 

a lavagem de circulação de ar, ou com uso de vácuo.

d) Secagem: Remove o excesso de água na superfície.

e) Classificação e embalagem: seguem padrões de mercado, como ta-

manho, cor etc. Para a escolha da embalagem, deve-se considerar que o 

produto está respirando sendo, portanto, suscetível às alterações decor-

rentes desse metabolismo.

f) Refrigeração/congelamento: nessa etapa, busca-se minimizar a inten-

sidade dos processos vitais do alimento, sem causar distúrbios ou altera-

ções fisiológicas dos produtos. Outros objetivos são:

• Redução das atividades biológicas;

• Redução de patógenos;

• Redução das perdas de água;

• Isenções de danos superficiais, amassamentos, doenças etc.;

• Aumento do período de comercialização.
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9.4.1  Fatores interferentes no resfriamento/
congelamento

Como vimos na conservação pelo uso do frio, os seguintes fatores são relatados 

como principais interferentes na frigoconservação de alimentos, incluindo-se 

os produtos vegetais (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998; FELLOWS, 2006; 

ORDOÑEZ, 2005).

a) Temperatura

É o principal fator a ser considerado no armazenamento. A temperatura a 

ser utilizada depende do tipo de produto que irá ser armazenado e do tempo 

de estocagem previsto. Diferentes espécies ou mesmo diferentes variedades 

requerem temperaturas diferentes. No resfriamento, o ideal é o mais próximo 

do ponto de congelamento sem deixar congelar. As oscilações na temperatura 

da câmara não devem ser superiores a 1ºC. Flutuações de temperatura pro-

vocam condensação de água na superfície do produto, favorecendo o ataque 

de patógenos.

b) Umidade relativa do ar (UR)

É a relação existente entre a pressão de vapor de água no ar e a pressão de 

vapor presente no ar saturado, à mesma temperatura, expressa em %. A UR 

da fruta é invariavelmente maior que UR do ar que a circunda, então ocorre 

perda de água para o meio para ocorrer o equilíbrio. A UR da câmara fria 

está diretamente relacionada com a qualidade do produto, pois a umidade 

relativa alta proporciona ataque de micro-organismos e a umidade relativa 

baixa desidrata os produtos. Para a maioria dos frutos e hortaliças, o valor ideal 

oscila entre 90 – 95%.

c) Circulação de ar

Necessária para distribuir uniformemente o calor e a umidade dentro da câ-

mara. A renovação do ar também é importante para a retirada de odores 

formados durante o armazenamento, de gases formados durante a respiração, 

auxiliando no rápido resfriamento.

d) Tempo de armazenamento

Cada espécie ou cultivar apresenta um limite de armazenamento. É importante 

o conhecimento da vida de armazenamento dos diferentes produtos, como 
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forma de prevenir perdas elevadas de qualidade, em função de um tempo 

demasiadamente longo de conservação e melhor planejar a sua distribuição 

no mercado.

e) Modificação e controle da atmosfera

Podem ser utilizadas: atmosfera convencional, atmosfera modificada e atmos-

fera controlada. Em alguns casos, somente a baixa temperatura pode ser insu-

ficiente para retardar as mudanças na qualidade de um produto. Além disso, a 

baixa temperatura por um tempo prolongado pode conduzir ao aparecimento 

de distúrbios fisiológicos. Podemos então recorrer à mudança e controle do 

teor de gases no ambiente de armazenamento dos produtos.

Pesquise sobre o efeito do etileno nos produtos vegetais, especialmente, nos frutos. 

Cite efeitos benéficos e problemas decorrentes da sua utilização.

Utilize ferramentas de pesquisa como o google acadêmico <www.google.com/

scholar> e a bibliografia recomendada.

Utilize palavras-chave como: etileno, frutos, maturação etc.

9.5 Congelamento de vegetais
Além do resfriamento comentado na seção anterior, o congelamento é um 

método que se presta muito bem para a conservação de hortaliças. Para frutas, 

somente é utilizado para produtos derivados como a polpa e o suco congelado 

(EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998; VICENZI, 2005).

Como você já viu, a conservação de um alimento pelo processo de conge-

lamento fundamenta-se na retirada de calor do produto a ser conservado, 

mantendo-se a temperatura suficientemente baixa, a ponto de impedir ou 

reduzir consideravelmente a ação destrutiva de micro-organismos, oxigênio e 

enzimas sobre o produto. O alimento congelado não possui água disponível 

para o desenvolvimento microbiano, não havendo possibilidade de deterio-

ração por micro-organismos se o armazenamento for adequado (JAY, 2005; 

HAYES, 1993). 

A vida de prateleira do alimento fica então limitada pelas alterações enzimá-

ticas, físicas e químicas, que podem ocorrer mesmo a baixas temperaturas de 
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armazenamento. A retenção das qualidades existentes no produto in natura, 

tais como sabor, aroma, cor e textura é o principal objetivo do processo e esta 

retenção está estritamente relacionada com a velocidade de congelamento 

(BARBOSA, 1976; CAMARGO, FONSECA, 1989).

A alteração física mais notável em decorrência do congelamento de alimentos 

vegetais é a perda da textura original. Tal fato, porém, não se reveste de grande 

importância porque a maioria das hortaliças é consumida após cocção, opera-

ção em que a textura é alterada. Considerável atenção tem sido dada ao efeito 

da velocidade de congelamento e ao tamanho e distribuição de cristais de gelo 

formados durante o congelamento, com vistas a menor perda de elementos 

solúveis na água de cocção. Para a obtenção de um produto de boa qualidade, 

a velocidade de congelamento deve ser tão alta quanto possível, para que a 

zona de cristalização da água seja ultrapassada rapidamente (CHITARRA, 1999; 

FENNEMA, 1996). 

O intervalo de tempo entre a colheita e o processamento da hortaliça deve 

ser o menor possível. O controle e a manutenção de temperatura adequada 

durante as diferentes etapas de preparo não podem ser negligenciados. Se 

um atraso for inevitável, o produto deve ser esfriado tão rapidamente quanto 

possível (CHITARRA, 1999; FENNEMA, 1996).

Esse cuidado é necessário para reduzir o perigo da ação microbiana, principal-

mente ao se congelar hortaliças acondicionadas em embalagens de grande 

capacidade. Nos vegetais sadios, os micro-organismos estão presentes apenas 

nos tecidos da superfície. Assim, o número de micro-organismos que perma-

nece nos produtos de hortaliças, após serem preparados para congelamento, 

é uma excelente indicação das condições sanitárias prevalecentes no processa-

mento. Com boa lavagem das hortaliças e exercendo boas práticas sanitárias, 

será reduzido, sem dúvida, o problema da deterioração microbiana (FRANCO, 

2000; HAYES, 1993; JAY, 2005).

1. Pesquise sobre os métodos de congelamento para alimentos vegetais.

2. Acesse: <http://www8.ufrgs.br/alimentus/feira/afeira.htm> e faça um re-

sumo sobre as técnicas de congelamento utilizadas. Utilize os links: ope-

rações unitárias è operações de conservação è congelamento.

3. Visualize também as outras operações de conservação.
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9.6 Branqueamento
A preparação dos alimentos vegetais que antecede a aplicação do frio se dá 

pela aplicação do branqueamento. Há muito tempo, o branqueamento é 

reconhecido como uma etapa essencial para a manutenção da qualidade das 

hortaliças armazenadas a frio. Atualmente, o branqueamento é correntemente 

empregado na quase totalidade das hortaliças e mesmo em algumas frutas 

destinadas ao congelamento. A operação consiste ordinariamente em imergir 

as hortaliças, por um tempo relativamente curto (1 a 10 minutos) em água à 

temperatura de 85-100ºC ou em vapor de água a temperaturas ao redor de 

100ºC (CHITARRA, 1999; FELLOWS, 2006; ORDOÑEZ, 2005).

A operação de branqueamento tem por finalidade inativar pelo calor todos 

os sistemas enzimáticos das hortaliças, com redução das perdas de qualidade 

durante o período de armazenamento sob congelamento. Além de sua ação 

sobre as enzimas, o branqueamento apresenta vantagens apreciáveis (EVAN-

GELISTA, 2001; GAVA, 1998), vejamos: 

• Destrói as formas vegetativas de micro-organismos presentes na superfí-

cie dos produtos; 

• Torna os produtos mais plásticos, facilitando o preenchimento das emba-

lagens, fixa a cor das hortaliças verdes e das cenouras, quando praticado 

em água, porque expulsa o ar ocluso nos tecidos; 

• Libera o produto de certas substâncias indesejáveis, notadamente res-

ponsáveis pelo “gosto picante” como em certas hortaliças cruas, pelo 

“gosto de verde” em ervilhas inadequadamente manuseadas ou pela 

coloração violácea das pontas de aspargos; 

• No caso de batatas destinadas à produção de fritas congeladas, o bran-

queamento em água contribui para melhorar a homogeneidade da cor e 

para uma melhor consistência do produto final, além de reduzir o consu-

mo de óleo durante a fritura. 

O branqueamento também apresenta alguns inconvenientes: 

• Agrava as alterações de textura consecutivas às operações de congela-

mento, descongelamento e cocção.

• Provoca, às vezes, um “sabor de cozido” no produto. 
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• Perda importante de elementos solúveis, sobretudo, quando o resfria-

mento subsequente é feito por imersão em água. 

O resfriamento após branqueamento é absolutamente indispensável, sendo 

obrigatoriamente rápido e imediato na saída do branqueador. A operação 

interrompe a ação do calor, o que permite controlar melhor a duração do tra-

tamento e reduzir o consumo de energia durante o processo de congelamento 

(CHITARRA, 1999). 

Resumo

Nesta aula, você conheceu definições importantes que diferenciam os produtos 

vegetais no período pós-colheita e cuidados fundamentais para o emprego do 

frio na conservação dessas matérias-primas.

Atividades de aprendizagem

A partir do que você leu e com a realização das atividades sugeridas, responda 

às questões a seguir. Lembre-se de que elas constituem um guia para o seu 

estudo, contribuem para a fixação dos conteúdos e na preparação para a 

avaliação.

1. O que são as modificações pós-colheita?

2. Quais fatores interferem na perecibilidade dos produtos de origem ve-

getal?

3. Comente sobre o(s) fator(es) que diferenciam as frutas das hortaliças do 

ponto de vista de processamento tecnológico.

4. Diferencie:

a) maturidade fisiológica e comercial;

b) respiração e transpiração.

5. O que significa o termo climatério? Como se classificam os frutos nesse sentido?
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6. Quais os compostos químicos de importância que sofrem alteração nos 

produtos vegetais?

7. Diferencie os compostos citados na questão anterior.

8. Explique os fatores que interferem na frigoconservação de vegetais.

9. No congelamento, qual aspecto é de fundamental importância?

10. Quais etapas ou procedimentos devem ser realizados previamente à 

frigoconservação?
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Aula 10 –  Tecnologia de embalagens

Objetivos

Reconhecer a importância da embalagem no processamento tecno-

lógico de alimentos.

Saber exemplificar os principais tipos de embalagens e seus materiais.

Distinguir as diferentes tecnologias empregadas nas embalagens.

10.1 Embalagens
Você sabe definir embalagem? Ou mesmo a importância dela para o alimento? 

Terá uma finalidade somente estética? Ou a embalagem integra o processa-

mento tecnológico e contribui para a conservação? 

Vamos começar com a definição. Uma embalagem pode ser definida como um 

sistema coordenado de preparação de bens para o transporte, distribuição, arma-

zenamento, venda e consumo final (EVANGELISTA, 2001; SOARES et al, 2009).

Conforme você estudará nesta aula, a embalagem desempenha um conjunto 

de funções ao longo do ciclo de vida do produto, desde a sua produção até a 

utilização final e descarte como: proteção, conservação, informação e serviço. 

Cada uma dessas funções engloba diferentes aspectos ligados à segurança. A 

seguir, veremos exemplos de funções das embalagens (SOARES et al., 2009).

• A embalagem deve oferecer proteção contra danos físicos e mecânicos 

que ocorrem durante a logística de transporte e distribuição, tais como 

choques e impactos, vibração e compressão pelo empilhamento.

• Uma embalagem desempenha também um papel fundamental na segu-

rança do produto, pois deve prevenir ou evidenciar a abertura ou intrusão, 

o que pode significar adulteração ou perda de integridade do produto.
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• Por outro lado, a embalagem não deve ser uma fonte de perigos para 

a segurança e qualidade do produto, pois se utiliza de materiais de na-

tureza diversa, em contato permanente e direto com os alimentos, que 

podem originar contaminações ou alterações de ordem física, química e 

mesmo microbiológica.

Outras características das embalagens são (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998):

• Facilidade de transporte e distribuição.

• Identificação do conteúdo em qualidade e quantidade.

• Atrativas para o consumidor (boa aparência e impressão).

• Indução à compra.

• Instrutivas quanto ao uso e finalidades tanto da embalagem como do 

alimento.

• Proteção contra a passagem de umidade, luz e gases.

• Facilidade de manuseio.

• Limitação de peso, forma e tamanho.

• Transparência.

• Facilidade de eliminação ou reaproveitamento.

• Baixo custo.

Como fonte de informação, a embalagem constitui o principal suporte de 

informações sobre o produto nos âmbitos de distribuição, venda (estoque, 

preço, lote, rastreabilidade etc.) e em nível de consumidor (tipo de produto, 

composição, preparo, validade etc.).

Sob o ponto de vista de serviço, uma embalagem é muito importante na 

perspectiva da utilização e consumo final do produto. Como exemplos, po-

demos citar: a abertura fácil; possibilidade de fecho e utilização gradual do 
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conteúdo; capacidade de aquecimento em micro-ondas, etc. (EVANGELISTA, 

2001; GAVA, 1998; SOARES et al, 2009).

De acordo com sua finalidade, podemos classificar uma embalagem da seguin-

te forma (EVANGELISTA, 2001; GAVA, 1998):

a) Embalagem primária (de venda): está o recipiente em contato direto 

com o alimento.

b) Embalagem secundária: recipiente destinado a conter uma ou mais 

embalagens primárias.

c) Embalagem terciária: também conhecida como de transporte, é o reci-

piente destinado a conter uma ou mais embalagens secundárias.

Comente as principais características dos materiais a seguir, tradicionalmente 

empregados em embalagens de alimentos. Aborde aspectos como vantagens, 

desvantagens, principais utilizações, possibilidade de interação com alimento, 

custo etc.  

a) Vidro

b) Plástico

c) Papelão

d) Lata

10.2 Tipos de embalagens
As embalagens tradicionais e seus respectivos materiais contribuíram com os 

primeiros desenvolvimentos do sistema de distribuição de alimentos. Porém, na 

medida em que a sociedade se moderniza e cresce, surgem novas demandas, 

tecnologias e possibilidades, tornando-se consenso entre vários autores que os 

materiais tradicionalmente utilizados não são suficientes para atender às novas 

exigências de mercado e por produtos mais próximos ao natural, contendo 

menos conservantes e, igualmente, seguros.

As embalagens flexíveis são caracterizadas pela sua capacidade de moldar-

-se ao alimento, reduzindo espaços livres e volumes. São desenvolvidas para 
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atender as diversas necessidades, do fornecedor ao consumidor final. As em-

balagens flexíveis para alimentos têm propriedades imprescindíveis, tais como 

resistência mecânica, deslizamento, barreira a agentes externos, capacidade de 

selagem e apresentação, permeabilidade aos gases, como vapor de água, oxi-

gênio e CO2, termossoldabilidade encolhimento, toxicidade etc., dependendo 

do alimento que será acondicionado (EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006; 

GAVA, 1998). 

Exemplos de materiais flexíveis incluem o papel, folhas de alumínio, diversos 

tipos de plástico, papelão etc.

Faça um breve resumo (10-12 linhas), sobre as características, finalidades e 

aplicações de embalagens flexíveis. 

Várias denominações para as inovações em embalagens podem ser encontra-

das na literatura. Comentaremos a seguir sobre características de alguns tipos 

de embalagens.

10.2.1 Embalagens ativas
As embalagens tradicionais incialmente foram concebidas para proteger os 

alimentos de condições externas e preservar ao máximo as condições de pro-

cessamento que permitem a conservação do alimento. Esse tipo de embalagem 

é denominado embalagem passiva. De modo contrário, as embalagens ativas 

interagem com o alimento, alterando as condições do produto, aumentando 

sua vida de prateleira, segurança e qualidade, ou melhorando suas caracte-

rísticas sensoriais.

Alguns sistemas de embalagens ativas já foram desenvolvidos e encontram 

aplicação em produtos disponíveis no mercado. As principais técnicas em 

embalagens ativas dizem respeito à incorporação de aditivos nas embalagens 

capazes de absorver gases como oxigênio, etileno, reter a umidade, substân-

cias odoríferas ou ainda emitir dióxido de carbono, agentes antimicrobianos, 

antioxidantes e aromas (EVANGELISTA, 2001; FELLOWS, 2006).

Em países como os Estados Unidos, Japão e Austrália, esse tipo de embalagem 

é utilizado com sucesso. Na Europa, seu emprego ainda é limitado, devido 

às restrições de legislação, resistência do consumidor ou necessidade de co-

nhecimento sobre a sua efetividade e impactos econômico e ambiental. No 

Brasil, o desenvolvimento envolvendo embalagens ativas ainda está em nível 

de pesquisa e desenvolvimento (SOARES et al, 2009).
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10.2.2 Embalagens antimicrobianas
A conscientização quanto ao risco biológico pela contaminação microbiana 

em alimentos tem aumentado o interesse pelos filmes antimicrobianos. A em-

balagem apresenta substância antimicrobiana incorporada ou imobilizada no 

seu próprio material, sendo então capaz de eliminar ou inibir microrganismos 

deterioradores e/ou patogênicos, impondo assim uma barreira extra à barreira 

física (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2004).

Nesse tipo de embalagens, ocorre a difusão dos compostos na superfície 

do alimento de maneira controlada. Com isso, estão presentes em menores 

quantidades, atendendo a uma demanda atual do consumidor, pela busca de 

alimentos livres de conservantes, e apenas onde sua presença é requerida, ou 

seja, especialmente na superfície do produto, onde a maior parte das deterio-

rações ocorre. A liberação do antimicrobiano ocorre ao longo do tempo, assim 

a atividade antimicrobiana da embalagem pode ser estendida, garantindo uma 

maior segurança biológica (SOARES et al, 2009).

Os agentes antimicrobianos podem ser incorporados diretamente ao material 

da embalagem, em etiquetas ou estar contidos em sachês. Alguns interferentes 

na efetividade dos compostos são relacionados com o tipo de alimento, condi-

ções de estocagem e distribuição (tempo e temperatura), método de preparo 

do filme e interação entre antimicrobiano e tipo de polímero constituinte da 

embalagem (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2004; SOARES et al, 2009).

10.2.3 Embalagens antioxidantes
As reações de oxidação alteram profundamente aspectos sensoriais importan-

tes como gosto e aroma, promovendo alterações indesejáveis como perda de 

vitaminas e de ácidos graxos essenciais, com o risco de formação de compostos 

reativos e tóxicos que representam um perigo para os consumidores (FELLOWS, 

2006; FENNEMA, 1996). 

O uso de substâncias antioxidantes incorporadas às embalagens é uma tecno-

logia desenvolvida para preservar os alimentos dos efeitos degradativos da oxi-

dação (escurecimento, perda de vitaminas, por exemplo). A incorporação 

dessas substâncias pode ser como constituinte dos fi lmes plásticos, papéis ou 

em sachês, dos quais serão liberadas para a inibição das reações de oxidação, 

interagindo como os radicais livres e peróxidos e, consequentemente, inibindo 

a reação (SOARES et al, 2009).
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Dentre as substâncias, incluem-se butil-hidroxianisol (BHA), butil- hidroxito-

lueno (BHT), utilizadas em produtos como peru, fi lés e óleo de pescado, aveia 

e cerais. Compostos naturais também são testados, como extrato natural de 

alecrim e fi lmes à base de orégano e canela. Outra propriedade de interesse 

e alvo de estudos é a preservação da oxidação da mioglobina pura em car-

nes para preservação da sua cor característica (HERALD et al, 1996; HUANG; 

WENG, 1998; SOARES et al, 2009).

O aspecto da segurança alimentar, aliado ao potencial antioxidante dos 

compostos químicos incorporados às embalagens ou alimentos, é um item 

obrigatório presente na pesquisa e desenvolvimento desse e de qualquer tipo 

de embalagem (FELLOWS, 2006; SOARES et al, 2009).

O uso de antioxidantes nos alimentos causa preocupações aos consumidores, 

cada vez mais conscientizados da importância da preservação dos alimentos 

da maneira mais natural possível. Nesse sentido, a prioridade é voltada para o 

uso de antioxidantes naturais que podem ser utilizados em embalagens para 

alimentos, como ácidos fenólicos, ácidos orgânicos (ácido ascórbico), extrato 

de plantas como o alecrim etc. (FELLOWS, 2006; FENNEMA, 1996).

10.2.4 Embalagens aromáticas
O aroma é um dos atributos sensoriais mais importantes nos alimentos. O uso 

de embalagens aromáticas constitui um tipo de embalagem ativa voltado para 

a melhoria da aceitação sensorial dos alimentos acondicionados. A caracte-

rística de volatilidade de uma embalagem aromática é fundamental para a 

sua aplicação. A volatilidade dos aromas é amplamente dependente do peso 

molecular desses químicos, a maioria apresentando entre 6 e 18 carbonos 

(BRODY et al, 2001). 

O princípio do uso de embalagens aromáticas está no fato da liberação con-

trolada dos aromas incorporados, aumentando a percepção do sabor dos 

alimentos, com efeitos positivos na aceitação do produto pelo consumidor. 

Além do aspecto sensorial, a aplicação das embalagens aromáticas inclui a 

possibilidade de minimizar um fenômeno denominado scalping, ou seja, absor-

ção de aromas dos alimentos pelos materiais poliméricos das embalagens que 

resultam na mudança do perfi l sensorial. Geralmente, o fenômeno scalping é 

indesejável à qualidade dos alimentos, mas pode ser usado positivamente para 

seletivamente absorver odores indesejáveis (VERMEIREN et al, 1999).
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As embalagens aromáticas têm demonstrado possuírem excelentes proprie-

dades para aplicações em produtos de panifi cação, biscoitos, vegetais frescos, 

cereais, produtos lácteos e bebidas (MARKARIAN, 2006). Exemplos de estudos 

com aromas envolvem o uso de sachês com aroma de coco em leite, presun-

to aromatizado com alho, embalagens com aroma de fumaça em salsichas, 

manteiga embalada em fi lmes aromáticos com óleos essenciais (manjericão, 

menta, alho). Esses são alguns exemplos de resultados positivos em testes de 

aceitação. 

10.2.5 Embalagens inteligentes
Uma embalagem pode ser considerada inteligente quando constitui-se numa 

ferramenta capaz de fornecer informações sobre a qualidade do produto, 

permitindo seu monitoramento durante o período pós-processamento (BRODY 

et al, 2001).

Os sistemas utilizados para essa fi nalidade incluem o uso de rótulos, etiquetas 

ou fi lmes. Como a embalagem está em permanente contato com o alimento, é 

considerada a ferramenta mais simples e viável de fornecer informações sobre 

a sua qualidade. Os dados obtidos permitem ao consumidor fi nal o acesso às 

reais condições do alimento imediatamente antes do consumo.

Segundo Yam et al (2005), existem dois grandes grupos: 

• Embalagens carreadoras de dados, nas quais estão inseridos o código de 

barras e as etiquetas de identifi cação por frequência de rádio (RFID);

• Embalagens indicadoras, com destaque para os sistemas indicadores de 

tempo-temperatura, indicadores de gases (oxigênio e etileno) e os indi-

cadores de microrganismos. 

O código de barras utilizado nas embalagens foi criado em 1970 e vem sendo 

utilizado com efi ciência no controle de dados e estoques de produtos. Os novos 

modelos de código de barras apresentam maior capacidade de armazenar 

dados, facilitando a sua associação com o conceito de embalagens indicadoras. 

Com o incremento de inovações na área de informática, espera-se a maior 

integração entre as tecnologias de informação e de alimentos, com melhores 

suportes para a manutenção da segurança e qualidade dos alimentos (SOARES 

et al, 2009; VERGARA et al, 2007).
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As etiquetas tipo RFID são utilizadas para o armazenamento de dados, iden-

tifi cação automática de produtos, rastreabilidade e gerenciamento logístico. 

O sistema consiste basicamente de um microchip conectado a uma antena 

fi na. Um leitor emite ondas de rádio que capturam os dados armazenados na 

etiqueta e os transferem para um computador para análise. Comparada ao 

código de barras, o sistema possui vantagens por não exigir contato direto com 

a leitora e possui maior capacidade de armazenar dados, o que facilita a sua 

associação com indicadores e biossensores (SOARES et al, 2009). 

Os exemplos de utilização dessas embalagens incluem o monitoramento de 

alimentos perecíveis, que exigem controle de temperatura e de gases, por 

exemplo, na armazenagem de frutas climatéricas. A temperatura infl uencia 

na cinética de deterioração física e química, bem como no crescimento micro-

biológico em alimentos. Um pequeno incremento na temperatura é capaz de 

reduzir drasticamente a vida de prateleira de produtos perecíveis (VERGARA 

et al., 2007). 

Pesquise informações sobre o sistema de controle em embalagens através de 

indicadores tempo-temperatura sistema (TTI). Utilize ferramentas de pesquisa 

como o google acadêmico <www.google.com/scholar> e a bibliografi a reco-

mendada.

A presença de gases gerados pela respiração de tecidos ou pela transmissão 

através de materiais de embalagem pode levar a alterações químicas e biológi-

cas, incluindo o desenvolvimento microbiano nos produtos. Os produtos vege-

tais, como você já estudou nas aulas anteriores, são exemplos característicos, 

e a concentração de gases é dependente de fatores como a taxa de respiração 

do tecido vegetal, bem como da área superfi cial e da taxa de transmissão de 

gases do material de embalagem (PESIS, 2005). 

Como vimos anteriormente, o oxigênio é o principal agente responsável pelas 

reações oxidativas. Assim, o uso de indicadores de oxigênio são os mais co-

muns para aplicação em alimentos. Existem alguns indicadores de oxigênio que 

já são comercializados, sendo a maior parte em associação com embalagens 

que usam como princípio o potencial de oxirredução de um corante para a 

mudança de coloração (FELLOWS, 2006; HUANG; WENG, 1998). 

Obviamente, o risco biológico não poderia ser desconsiderado no uso de 

embalagens inteligentes. Os agentes microbiológicos comprometem a segu-

rança de um alimento em qualquer ponto do processamento tecnológico de 
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alimentos. Embora seja possível determinar o agente causador de surtos de 

intoxicação ou infecção alimentar, existe a necessidade de prevenção para que 

esses surtos não aconteçam (JAY, 2005). 

Nesse sentido, são utilizados biossensores destinados à detecção de deterio-

radores, patógenos e toxinas em alimentos. Um biossensor pode ser defi nido 

como uma substância biológica como enzimas, anticorpos, dentre outros, 

para a identifi cação específi ca de elementos igualmente biológicos (OLIVEIRA; 

OLIVEIRA, 2004; SOARES et al, 2009). 

Segundo Soares et al (2009), os artigos científi cos contemplando embalagens 

biossensoras ainda são escassos. Entretanto, inovações relacionadas com a apli-

cação de fi lmes plásticos com anticorpos já geraram patentes. Mais pesquisas 

são necessárias para garantir a efi ciência dos diferentes tipos de embalagens 

inteligentes. Desse modo, para que o desenvolvimento seja possível e efi caz é 

fundamental a integração de diferentes áreas do conhecimento, como Ciên-

cia, Tecnologia e Engenharia de Alimentos, Química, Ciência e Engenharia de 

Materiais, Nanotecnologia, Tecnologia da Informação, Biotecnologia, dentre 

outras.

10.3 Revestimentos
O uso de materiais como fi lmes à base de ceras, proteínas e materiais lipídicos 

têm demonstrado efeitos positivos para a preservação de alimentos. Na anti-

guidade, por exemplo, a cera foi usada para o revestimento em frutas pelos 

chineses, nos séculos XII e XIII. Maçãs e peras, na década de 1930, foram 

comercializadas com revestimento de ceras à base de parafi na, com diminuição 

na taxa respiratória e, consequentemente, maior vida útil. 

Os revestimentos podem ser aplicados na superfície do alimento ou entre os 

componentes, com diferentes objetivos, tais como:

• A redução na perda de vapor de água, oxigênio;

• Migração de lipídios e aroma ou para estabilizar os gradientes de ativi-

dade de água e, assim, contribuir para a manutenção de propriedades 

como a textura;

• Atuação como carreadores de agentes com função específi ca como an-

tioxidante, antimicrobiana, corante, aromática, entre outras. 
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Os revestimentos podem ser incorporados por substâncias ativas para atender 

esses objetivos, sendo eles de origem vegetal ou animal. Além da função de 

preservação do ponto de vista físico-químico, os revestimentos ativos podem 

atuar no controle do crescimento de microrganismos. Uma diversidade de 

agentes antimicrobianos, como ácidos orgânicos e seus sais, sulfitos, nitritos, 

antibióticos, álcoois, enzimas e compostos naturais como óleos essenciais, 

bacteriocinas, pode ser incorporada em fi lmes e revestimentos ativos (SOARES 

et al, 2009).

São exemplos de revestimentos de alimentos:

• Biofi lmes à base de proteína do leite, contendo orégano e pimenta, na 

preservação da oxidação lipídica de carne bovina;

• Revestimentos de quitosana na conservação de fi lés de salmão; 

• Película à base de proteína do soro, contendo ácido ascórbico para con-

trole da oxidação em amendoim; 

• Revestimentos à base de ágar-ágar, contendo ácido acético e quitosana, 

na conservação de alho.

Pesquise mais sobre os biofi lmes comestíveis em alimentos, seu conceito e 

aplicações. 

10.4 Considerações fi nais
Você leu algumas considerações sobre embalagens e novas tecnologias apli-

cáveis a esse elo importante da conservação de alimentos que, cada vez mais 

faz parte também dos fundamentos de conservação, contribuindo diretamente 

com a efi cácia do processamento tecnológico de alimentos. As embalagens 

ativas e inteligentes apresentam grande potencial de aplicação no mercado de 

alimentos, em diversos alimentos e com inúmeras fi nalidades. Estudos apro-

fundados acerca dos alimentos, materiais utilizados nas embalagens e sua 

interação com os constituintes químicos dos alimentos, são necessários para 

identifi car um sinergismo entre eles. A regulamentação legal desses materiais 

também é importante para sua aplicação segura. 

Trata-se de um sistema complexo de tecnologias e sua combinação é essencial 

para que ocorra maior segurança dos alimentos e aumento da vida de prate-

leira dos produtos acondicionados.
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Resumo

Nesta aula, você viu a defi nição de embalagem, características que devem aten-

der para preservar alimentos e conceitos de embalagens ativas e inteligentes, 

que concebem a embalagem como uma ferramenta de extensão do próprio 

processamento de alimentos e na sua preservação.

Atividades de aprendizagem

Responda às questões a seguir, consultando os conteúdos abordados nesta 

aula e nas atividades sugeridas. Lembre-se de que elas constituem um guia 

para o seu estudo, contribuem para a fi xação dos conteúdos e na preparação 

para a avaliação.

1. Qual o conceito de embalagem?

2. Faça uma tabela mostrando os conceitos de diferentes tipos de embala-

gem e seus conceitos.

3. Dentre os materiais tradicionais utilizados nas embalagens, qual(is) 

pode(m) ser considerado(s) mais importantes?

4. Defi na embalagem inteligente, citando suas classifi cações.

5. O que são embalagens ativas? 

6. Quais as formas de utilização de embalagens ativas e fi nalidades?

7. Cite exemplos de compostos químicos utilizados como materiais nas em-

balagens citadas no texto, com a fi nalidade de controle sobre reações 

químicas e na atividade microbiana.

8. O que são revestimentos?

9. Quais os materiais tradicionais em embalagens? Qual é a sua importância 

na tecnologia de alimentos?

10. O que são biofi lmes e qual sua importância na tecnologia de embalagens 

para alimentos?
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