
 A Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos define 
tecnologia de alimentos como “a aplicação de métodos e técnicas para 
produção, armazenamento, processamento, embalagem, transporte, 
distribuição, comercialização e utilização de alimentos”. Pode-se ainda, 
considerar alimento como toda substância ou mistura de substâncias 
destinadas a fornecer ao organismo vivo os elementos necessários à sua 
formação, manutenção e desenvolvimento. 

 O Homem, deixando de ser nômade e passando a viver de acordo com 
as safras, passou a ter necessidade de técnicas de conservação que 
garantissem o alimento nos períodos de entressafra. Ao longo do tempo, com a 
crescente urbanização da população, principalmente depois da Revolução 
Industrial, outros problemas vieram a se somar à dificuldade inicial de 
disponibilizar alimentos ao longo do ano todo. Entre eles podem-se citar: o 
aumento da distância entre os centros produtores de alimentos (campo) e os 
principais centros consumidores (cidade) e a redução da área e da mão-de-
obra disponíveis para a produção de alimentos. Por um certo tempo a oferta de 
alimentos foi menor que as necessidades da população, mas com a introdução 
de novas tecnologias agrícolas (adubação e controle de pragas, por ex.) a 
produtividade no campo aumentou e hoje a produção mundial de alimentos é 
suficiente para alimentar a população do planeta. A existência de extensas 
áreas onde ainda há fome deve ser creditada à problemas de distribuição e à 
grande quantidade de alimentos que é perdida por falta de conservação 
adequada. 

 Inicialmente considerava-se conservar um alimento o ato de garantir que 
o mesmo ficasse disponível para consumo até que novo alimento pudesse ser 
produzido. Nessa época, conservação se referia apenas a vencer a competição 
contra outros animais e microrganismos deteriorantes. A qualidade do produto 
disponível era tão precária que, para possibilitar o consumo, o mesmo devia 
ser generosamente temperado (com pimenta, cravo, canela, etc.) de modo a 
disfarçar o avançado grau de putrefação.  

 Somente depois das descobertas de Louis Pasteur (1857) relacionando 
a existência de microrganismos com as doenças infecciosas foi que o termo 
conservar alimentos passou a significar garantir a segurança microbiológica 
dos mesmos. Ainda hoje, a maior parte das tecnologias de conservação de 
alimentos se baseia na destruição de microrganismos ou em criar condições 
desfavoráveis no alimento para sua instalação e crescimento. 

 Mais recentemente, foi possível verificar que além do fator 
microbiológico, transformações químicas e bioquímicas no alimento podiam 
levar a sua deterioração pela alteração de características como cor, aroma, 
sabor e valor nutricional.  

Principais causas da deterioração dos Alimentos 

 De modo geral, pode-se dizer que as alterações responsáveis pela 
deterioração dos alimentos são: 

1. contaminação microbiana; 
2. atividade enzimática; 



3. reações químicas não enzimáticas; 
4. ataques de insetos e roedores; 
5. mudanças físicas (de textura, consistência, aparência – causadas por 
exposição ao calor, ao frio, etc.). 

 

MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS 

Conservação dos Alimentos pelo Calor 

 A maioria dos microrganismos patogênicos e deterioradores não resiste 
a temperaturas elevadas por determinados períodos de tempo. A escolha do 
tempo e da temperatura a serem empregados no tratamento térmico de um 
alimento dependerá do efeito que o calor exerce sobre as características gerais 
do alimento e de outros métodos de conservação que serão utilizados 
posteriormente. 

 Os métodos de conservação pelo uso de calor visam a eliminação dos 
microrganismos indesejáveis. A intensidade e o tempo de exposição ao calor, 
além da ação sobre os microrganismos, poderão alterar a natureza física, 
química e histológica do alimento, modificando suas características nutricionais 
e organoléticas. Por este motivo, para aplicação deste método é necessário um 
controle rigoroso para se evitar a deterioração do alimento, reduzindo assim 
seu valor comercial. 

 Os principais métodos de conservação pelo uso de calor são 
pasteurização, tindalização, branqueamento e esterilização. 

 

Pasteurização 

Objetivo: diminuição da carga microbiana inicial e eliminação total dos 
microrganismos patogênicos. 

 É um tratamento térmico relativamente suave que utiliza temperaturas 
inferiores a 100°C e tem como objetivo principal aumentar a vida de prateleira 
dos alimentos. 

 A temperatura e o tempo empregado dependem de vários fatores como: 
pH, resistência térmica de microrganismos e enzimas, teor de umidade, 
resistência das características organolépticas a altas temperaturas etc. 

 A pasteurização deve ser empregada em conjunto com outros métodos 
de preservação já que este tratamento não elimina todos os microrganismos 
existentes no alimento. 

 A conservação pela pasteurização é preferida quando outros 
tratamentos térmicos, de temperatura mais elevada, prejudicam as 
características nutricionais e organoléticas do alimento. É indicada para a 
conservação de leite, creme de leite, manteiga, frutas, sorvetes, embutidos, 
compotas, cerveja, ovos líquidos enlatados e outros alimentos termossensíveis. 



Branqueamento 

Objetivo: inativação enzimática nos alimentos, principalmente vegetais. 

 As enzimas presentes nas células vegetais e animais atuam de forma 
controlada através de mecanismos metabólicos. Quando a célula vegetal ou 
animal é danificada, através de corte ou esmagamento, as enzimas passam a 
atuar de forma não controlada causando alterações de cor, aroma, sabor, 
textura e nutrientes nos alimentos. Por este motivo é necessária a inativação 
destas enzimas durante o processamento. 

 O branqueamento é aplicado usualmente em vegetais para evitar 
principalmente o escurecimento enzimático que é causado pela enzima 
polifenoloxidase. Depois de submetido ao aquecimento os alimentos devem ser 
resfriados rapidamente. 

 Além da inativação enzimática, o branqueamento ainda tem como 
objetivo o amolecimento da textura do alimento, diminuição da carga 
microbiana e eliminação de gases oclusos em vegetais. 

 

Tindalização 

Objetivo: eliminação total dos microrganismos. 

 É um processo pouco usado por ser demorado e de alto custo. O 
aquecimento é feito de maneira descontínua. Primeiramente o alimento é 
submetido a um tratamento térmico no qual a temperatura utilizada varia de 60 
a 90°C durante alguns minutos. As células microbianas que se encontram na 
forma vegetativa são destruídas, porém os esporos sobrevivem. Depois do 
resfriamento, os esporos entram em processo de germinação e depois de 24 
horas a operação é repetida. O número de operações pode variar de 3 a 12 
vezes até a obtenção da esterilização completa. 

 A vantagem desse processo é que podem ser mantidos praticamente 
todos os nutrientes e as características organoléticas do produto em 
proporções maiores do que quando se utiliza outros tratamentos térmicos. 

 

Esterilização 

Objetivo: redução drástica da carga microbiana e eliminação dos 
microrganismos patogênicos. 

 A temperatura de esterilização é aquela suficiente para conseguir a 
morte térmica dos microrganismos. Por definição, o microrganismo está morto 
quando perde sua capacidade de reproduzir-se. Nos processos de esterilização 
de alimentos, os esporos, principalmente os bacterianos, oferecem uma 
resistência adicional à perda de suas funções reprodutivas. Portanto, a 
esterilização não elimina totalmente a flora microbiana, restando os esporos 
dos microrganismos termorresistentes. Por este motivo, o processo é chamado 
de esterilização comercial. 



 O tempo e a temperatura, utilizados na esterilização de alimentos, 
dependem dos seguintes fatores: 

▪ Resistência térmica das enzimas e microrganismos envolvidos; 

▪ Meio de aquecimento; 

▪ pH do alimento; 

▪ Estado físico do alimento. 

 A esterilização proporciona uma alteração muito mais significativa das 
características nutricionais e organolépticas, se comparada com a 
pasteurização. A esterilização pode ser realizada a granel ou em unidades 
envasadas (apertização).  

Processamento asséptico 

 Este tipo de processamento a granel baseia-se em fazer o enchimento 
do produto esterilizado em embalagens esterilizadas num ambiente asséptico. 
O produto é aquecido a temperaturas altas por um tempo muito curto, e depois 
é resfriado e transportado sob condições estéreis aos recipientes previamente 
esterilizados, sendo então hermeticamente fechados.  

 Como exemplo pode-se citar o processo U.H.T. (Ultra High 
Temperature). Este sistema pode ser realizado por aquecimento direto por 
vapor ou indireto por meio de trocadores de calor. 

Conservação pelo Frio 

 O metabolismo de um organismo vivo está relacionado com a 
temperatura ambiente. Cada microrganismo possui uma temperatura ótima de 
crescimento. Á medida que a temperatura vai decrescendo, o ritmo de 
crescimento também diminui. As temperaturas mais baixas podem inibir o 
crescimento, porém a atividade metabólica continua, ainda que lentamente. 
Portanto, o decréscimo da temperatura dos alimentos reduz satisfatoriamente a 
velocidade de crescimento de microrganismos, mas não interrompe suas 
atividades bioquímicas. 

 Temperaturas ligeiramente acima do ponto de congelamento mantêm os 
alimentos muito próximos de suas condições originais. Este método é chamado 
de refrigeração. Porém, o tempo de armazenamento é limitado, visto que estas 
temperaturas retardam apenas parcialmente as atividades químicas e 
microbiológicas que ocorrem nos alimentos. 

 Com o congelamento é possível armazenar os alimentos por um período 
muito mais longo. Contudo, este método é mais caro e pode resultar em 
mudanças indesejáveis nas propriedades organolépticas dos alimentos 
mantidos sob essa condição. 

 Quando um alimento produzido é submetido a conservação pelo frio, 
deve ser mantido a baixas temperaturas desde a produção até o consumidor, 
incluindo os transportes refrigerados. Esta cadeia é conhecida como cadeia do 
frio e é o que torna este método bastante caro. 


