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Como produzir maiores quantidades de alimentos 

para resolver os problemas de alimentação? 

Qual é a 

importância dos 

microrganismos 

na indústria 

alimentar? 

Essencial para  

compreender 

Quais são os 

efeitos da 

produção 

intensiva de 

alimentos? 

Que fatores 
condicionam a 
atividade metabólica 
dos microrganismos? 

Qual é a importância 
de conhecer o modo de 
atuação das enzimas? 

Capítulo 1.1.  

Fermentação 

e atividade 

enzimática 

Que aplicações 
biotecnológicas têm 
sido desenvolvidas na 
produção de 
alimentos? 

Qual é o contributo da 
indústria na produção, 
processamento e 
conservação? 

Capítulo 1.2.   

Conservação, 

melhoramento 

e produção de 

alimentos 

Capítulo 2.1.  

Cultivo de 

plantas e 

criação de 

animais 

Quais são os impactos 
do uso de hormonas e 
reguladores de 
crescimento? 

Em que medida as 
novas variedades de 
alimentos podem ser a 
solução? 

Quais são os impactos 
da produção de OGM? 

Qual é a importância 
de recorrer a métodos 
naturais no combate 
às pragas? 

Que medidas 
implementar no 
controlo de pragas 
para diminuir os 
impactos ambientais e 
aumentar a produção?  

Capítulo 2.2.  

Controlo de 

pragas 
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As enzimas são 
essenciais no 
metabolismo de 
todos os organismos. 

É necessário conhecer os fatores que 
afetam a atividade das enzimas, 
principalmente dos microrganismos 
associados à produção, conservação e 
tratamento dos alimentos. 

Permitirá melhorar as 
condições de atuação dos 
microrganismos, de modo a 
melhorar a produção de 
alimentos. 

Qual é a importância de conhecer os fatores que afetam a atividade enzimática? 

Controlar o metabolismo dos microrganismos 

A ação das Enzimas e a atividade dos microrganismos 
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Através das enzimas é possível 



Cerveja 

Iogurte  

Vinagre 

Queijo 

Vinho 

Pão  

Microrganismos 

são essenciais 

na produção  

de alimentos 

Microrganismos na indústria alimentar 
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Considera-se que a 
produção de queijo 
(produzido a partir 
do leite de cabra 
coalhado) foi 
iniciada pelos 
árabes. 

As referências ao 
vinho remontam há 
3000 anos, tornando-
se um importante 
produto comercial 
desde a Antiguidade. 

A produção de compotas e 
picles permite conservar os 
alimentos por longos períodos 
de tempo, pois os elevados 
teores de açúcar e ácidos inibem 
o crescimento da maioria dos 
organismos contaminantes. 

A salga e a seca 
permitem desidratar 
os alimentos e inibir 
o crescimento de 
microrganismos. 

Desde a Antiguidade que o Homem lida com os microrganismos na produção de alimentos. 

Microrganismos na indústria alimentar 
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A fermentação é um dos metabólicos que tornam os microrganismos úteis na indústria alimentar. 

O ácido pirúvico pode ser 
degradado em álcool etílico, 
com a formação de CO2. 
É essencial na produção de 
bebidas alcoólicas e pão,  sendo 
realizado por leveduras. 

Algumas bactérias podem 
degradar o álcool em ácido 
acético, diminuindo o pH dos 
alimentos.  É essencial na 
formação do vinagre. 

A conversão do ácido  
pirúvico em ácido láctico é 
essencial na produção dos 
derivados do leite, como o 
queijo, por exemplo. 

Fermentação na indústria alimentar 
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Desde a Antiguidade que o Homem dispõe 
de técnicas de conservação de alimentos: 

  sal; 

  açúcar; 

  tratamento térmico; 

 desidratação (seca); 

  acidificação (produção de picles); 

  tratamento com fumo. 

Atualmente, optamos pela introdução de 
aditivos na maioria dos alimentos 

Os aditivos visam melhorar a textura, a 
consistência, estabilizar os alimentos, conservá-los 
por mais tempo ou realçar o seu sabor. 

Melhoramento e conservação de alimentos 
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Congelamento Irradiação  Liofilização 

Elevadas  

concentrações 

de gases 

Baixas 

pressões  

Vácuo 

Para além dos aditivos, pode optar-se por: 
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Criação de atmosferas modificadas 

Melhoramento e conservação de alimentos 



Pasteurização 
O tratamento térmico permite destruir os microrganismos e 
respetivas estruturas reprodutoras (esporos, por exemplo). 

O aquecimento a 72,8ºC durante 15 segundos permite 
destruir as estruturas reprodutoras mais resistentes, 
como os esporos. 

Os organismos patogénicos são 
destruídos. 

O leite é aquecido a 62,8ºC durante 30 minutos. (     ) 

O leite não sofre alterações 
significativas no seu sabor e 
composição nutricional. 

O leite é aquecido a 130-150ºC durante 3 a 5 seg. 

Lenta 

Rápida 

UHT 
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Melhoramento e conservação de alimentos 


