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Aula 2: Operações Unitárias

� Operação é um termo utilizado na tecnologia de alimentos, que diz 

respeito as transformações físicas sofridas por determinada matéria-prima 

na sua forma, dimensão e temperatura.

� Processo é o termo utilizado quando, durante a transformação da 

matéria-prima, acontecerem reações químicas. Essas reações são 

desejáveis sejam elas de natureza enzimática ou não. 



Operações Unitárias

As principais operações e processos podem ser agrupados em três fases: 

� Fase 1 - De Pré-Tratamento:  que diz respeito a colheita, transporte, 

limpeza, armazenamento, classificação, seleção, moagem, separação, 

mistura; 

� Fase 2 - De estabilização: Nesta fase têm-se operações e processos de 

conservação;

� Fase 3 - de acabamento final dos produtos. 



Fase 1

Operação: Colheita

� Diz respeito a retirada da matéria-prima vegetal, animal ou mineral; é o 

ato de recolher. A matéria-prima no momento da colheita deve estar nas 

suas melhores condições de qualidade, ou seja, um estado de maturação 

e tamanho adequados e livre de contaminantes.



Fase 1

Operação: Transporte

� Transporte da matéria-prima dos locais de produção para as indústrias. No 

transporte de matérias-primas, estas podem corresponder a animais vivos 

ou abatidos, verduras, frutas, cereais, legumes e outros, sendo que cada 

caso tem suas peculiaridades e o custo do frete tem boa participação 

percentual no preço final do produto.



Fase 1
Operação: Limpeza

� Toda matéria prima deve passar por um processo de limpeza antes do seu processamento.  

Esta operação tem como objetivo a remoção física de resíduos superficiais da matéria-prima. 

Os métodos mais utilizados para limpeza são a ventilação da matéria-prima colocada sobre 

esteiras rolantes, a passagem da matéria-prima através de tamises, o uso de escovas, água 

quente, morna ou adicionada ou não de detergente, conforme o caso.



Fase 1
Operação: Armazenamento

� Acontecerá quando existirem excedentes de matéria-prima e estas 

ficarem retidas aguardando a oportunidade para serem usadas na linha 

de produção. Nesta operação, pode-se empregar o binômio tempo e 

temperatura no armazenamento, de acordo com as matérias-primas que 

podem ser deterioráveis ou perecíveis. 



Classificação da Matéria Prima

� Ela se refere a uma subdivisão da matéria-prima em lotes diferentes mas 

que estão perfeitamente sadios para processamento ou consumo.  A 

finalidade é fornecer matéria-prima de tamanho homogêneo ou para o 

mercado consumidor ou, então, para o equipamento que deve ser 

calibrado em função do tamanho da matéria-prima. 



Seleção da Matéria Prima

� Processo de verificação e separação das matérias primas impróprias que 

devem ser descartadas, ou re-processadas. 

� Para que a superfície do sólido aumente, facilitando outros processos 

industriais como a secagem, a extração, o branqueamento, a 

homogeneização, operações unitárias são utilizadas. 



Processos de Separação

� Centrifugação: o líquido mais denso move-se para as paredes do recipiente e o mais leve 

para a parte mais interna da centrífuga, é a separação de sólidos de líquidos.

� Filtração: é uma operação unitária cujo propósito é a separação de um produto insolúvel 

presente em suspensão líquida passando a suspensão através de uma membrana de 

poros que retém as partículas sólidas. 

� Mistura: fundamental no processamento nas indústrias de alimentos e bebidas. Onde 

combina-se de maneira uniforme vários componentes de uma formulação de um 

determinado produto. As opções de mistura mais empregadas são: o empaste, o 

emulsionamento e a homogeneização. O controle do tempo e temperatura no processo 

de mistura é essencial para garantir a segurança do alimento.



Objetivos

Os objetivos e finalidades principais do processamento de alimentos são:

� produzir alimentos que permaneçam seguros por um período de tempo satisfatório, 

chamado de vida de prateleira;

� aumentar a variedade de alimentos na dieta e torná-los convenientes ao 

consumidor;

� manter consistência na qualidade dos alimentos (qualidade sensorial e nutricional);

� desenvolver métodos ou técnicas que possam facilitar etapas da fabricação;.



Fluxogramas

� Ao desenvolver novos produtos, é preciso investigar várias formulações e opções 
de ingredientes. Um procedimento de fabricação que transforma 
matérias-primas em produtos de alta qualidade também precisa ser 
desenvolvido e a indústria alimentícia frequentemente utiliza um fluxograma para 
esse fim. 

� Portanto, o objetivo principal do fluxograma é definir as operações unitárias 
necessárias para a fabricação de um produto e colocar essas operações na 
ordem adequada. 



Algumas etapas, podem se diferenciar de acordo com cada empresa. Nesse caso 

a esterilização acontece antes do envase,  também conhecido como envase 

asséptico. 

Fluxograma do processo de preparação e 
envase do leite UHT



Adaptado de Paulino, 2012.

Fluxograma do processo de preparação e 
envase do leite UHT



Fluxograma do feijão verde minimamente 
processado e armazenado a -18ºC

Já no caso de vegetais congelados, como o 

feijão verde, o branqueamento é anterior ao 

processo de congelamento para garantir a 

qualidade do produto final. É um exemplo de 

associação de processos para ampliar a 

conservação do produto. 

Fortunato; Magalhães; Maria, 2000


