
Universidade Federal do Pará

Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Tecnologias Limpas no Processamento de Alimentos

2022-1

Profa. Edna Regina Amante (e.amante@ufsc.br)

Profa. Luiza Helena Meller da Silva (lhmeller@ufpa.br)

Ementa: conceitos e procedimentos que permitam o emprego das tecnologias limpas como

ferramenta para a minimização de resíduos, geração de novos produtos e valorização de

resíduos agroindustriais. Análise de ciclo de vida do produto. Integração multidisciplinar no

sentido da geração de matérias primas e de processos ecologicamente corretos.

Programa

1 Introdução (2 horas/aula)

As tecnologias limpas e as suas relações com o indivíduo profissional moldado para

procedimentos ecologicamente corretos. Conceitos e procedimentos envolvidos.

Proposta de estudo de caso (trabalho escrito individual - 50% da avaliação).

Tópico do semestre: “Química verde em Tecnologias Limpas”

2 O processamento de alimentos sob os conceitos e procedimentos das tecnologias limpas:

alimentos de origem vegetal, animal, processos biotecnológicos e outros (16 horas/aula).

Discussões em classe sobre os tópicos ministrados e leitura dos artigos sobre os temas

(parte da avaliação – 10% da avaliação), sempre no início da aula serão questionados sobre

os tópicos das aulas anteriores.
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3 Relações entre caracterização de matérias primas e geração de novos produtos (2

horas/aula).

4 Aspectos relacionados com o emprego de subprodutos e resíduos agroindustriais:

toxicidade, pré-processamento, composição (4 horas/aula).

5 Efeitos do emprego das Tecnologias Limpas sobre a sociedade, economia e meio

ambiente (4 horas/aula).

Discussões em classe sobre os tópicos ministrados e dos artigos sobre os temas

apresentados (parte da avaliação – 20%), sempre no início da aula serão questionados sobre

os tópicos das aulas anteriores.

6 Economia circular, logística reversa e economia verde em Tecnologias Limpas (4

horas/aula)

7 Minimização e valorização de resíduos – modelos (2 horas/aula)

8 Estudo de caso, aplicação dos modelos (6 horas aula)

Discussões em classe sobre os tópicos ministrados e dos artigos sobre os temas

apresentados (parte da avaliação – 20%), sempre no início da aula serão questionados sobre

os tópicos das aulas anteriores.
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