
 
Plano de Ensino 

Dados do Componente Curricular 

Nome do Componente Curricular: Princípios da Conservação de Alimentos 

Curso: Tecnologia em Alimentos 

Semestre: 3º 

Carga Horária: 67h/r Horas Teóricas: 67h/r Horas Práticas: 0h/r 

Docente Responsável: 

 

Ementa 

Histórico e princípios gerais de conservação de alimentos. Métodos físicos 
(refrigeração, congelamento, calor, irradiação, desidratação e secagem), 
métodos químicos (conservação por aditivos, atmosferas modificada e 
controlada, adição de sal e açúcar) e métodos biológicos (fermentações). 
Métodos combinados e inovadores. 

Objetivos 

Geral 
Compreender os principais métodos de conservação dos alimentos e os 
efeitos desses métodos de conservação sobre a qualidade nutricional e 
sensorial dos alimentos. 
Específicos 

 Visualizar a evolução da tecnologia de conservação de alimentos até o 
momento atual. 

 Perceber a importância da correta conservação dos alimentos para 
garantir sua segurança microbiológica, bem como preservar suas 
qualidades sensoriais até o momento do consumo. 

 Entender os mecanismos que regem os diferentes métodos de 
conservação de alimentos. 

 Entender as mudanças físico-químicas, sensoriais e microbiológicas 
que diferentes métodos de conservação provocam nos alimentos. 

 Fazer previsão sobre as consequências no alimento devido ao 
emprego incorreto ou insuficiente de métodos de conservação. 

 Planejar e indicar os corretos métodos de conservação de alimentos 
para produzir alimentos com a qualidade necessária. 

Conteúdo Programático 

1. Histórico e princípios gerais da conservação de alimentos; 

2. Métodos de conservação de alimentos pelo uso de baixas 
temperaturas; 

3. Métodos de conservação de alimentos pelo uso do calor; 

4. Conservação por irradiação; 

5. Conservação por desidratação e secagem; 

6. Conservação por aditivos; 

7. Conservação por atmosfera modificada e controlada; 

8. Conservação pelo uso do sal e do açúcar; 



9. Conservação por fermentações; 

10. Métodos combinados e inovadores. 

Metodologia de Ensino 

 Aulas expositivas e dialogadas. 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 As avaliações devem ser contínuas e sistemáticas e podem ser 
realizadas por meio de provas (teóricas e/ou práticas) com questões 
objetivas e/ou dissertativas, e/ou pelo desempenho na prática (quando 
houver). Também podem ser realizadas atividades como trabalhos  
(impressos, apresentações, exercícios; relatórios, laudos e etc). 

Recursos Necessários 

 Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia. 

Pré-Requisito 

 Microbiologia I 
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