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1. INTRODUÇÃO 

 

O desafio que se apresenta ao ensino de engenharia no Brasil é um 

cenário mundial que demanda uso intensivo da ciência e tecnologia e exige 

profissionais altamente qualificados, preparados para enfrentar o mercado de 

trabalho bastante competitivo. Tal desafio, a nível Institucional, passa pela 

reformulação de conceitos que vêm sendo aplicados durante anos e que 

muitos julgam ainda hoje eficientes. 

O próprio conceito de qualificação profissional vem se alterando, com a 

presença cada vez maior de componentes associadas às capacidades de 

coordenar informações, interagir com pessoas, interpretar de maneira dinâmica 

a realidade.  

O novo engenheiro deve ser capaz de propor soluções que sejam não 

apenas tecnicamente corretas, deve ter a ambição de considerar os problemas 

em sua totalidade, em sua inserção numa cadeia de causas e efeitos de 

múltiplas dimensões. Não se adequar a esse cenário procurando formar 

profissionais com tal perfil significa atraso no processo de desenvolvimento. 

Nesse sentido, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia – IFBA, Campus Barreiras almeja implantar o curso de Engenharia de 

Alimentos como forma de atender não só os anseios da população de 

Barreiras, mas também de toda a região oeste da Bahia, com o objetivo de 

oferecer à comunidade uma educação integral de qualidade, com vistas à 

formação do cidadão apto a viver plenamente sua cidadania.  

O profissional a ser formado precisa compreender profundamente o 

material objeto do Engenheiro de Alimentos, ou seja, o alimento de origem 

animal ou vegetal. Para isso, ele deve conhecer os constituintes dos alimentos 

em si, as reações que podem ocorrer entre eles, suas reações com o ambiente, 

e as causas da deterioração de um alimento, tanto microbiológicas, como 

químicas, bioquímicas ou físicas. É necessário, então, que sua formação leve 

em conta matérias tais como química de alimentos, bioquímica de alimentos, 

análise de alimentos, microbiologia de alimentos e análise sensorial. 

  



2. JUSTIFICATIVA SOCIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO CURSO 

 

2.1 Contexto de Inserção do Curso na Região Oeste da Bahia: 

A Região Oeste vem se caracterizando nos últimos 30 anos como uma 

região produtora de grãos, destacando-se as culturas de milho, soja e algodão. 

O Município de Barreiras é a Cidade Pólo da Região, catalisando todos os 

processos produtivos da região.  

Com relação aos municípios da região Oeste da Bahia, destacam-se os 

municípios de Barreiras (produção de algodão, milho, soja, café); São 

Desidério e Luiz Eduardo Magalhães (produtores de soja, algodão e café). Há 

outros municípios produtores na região, citando Correntina, Riachão das 

Neves, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Coribe e Cocos. De acordo com o 

Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável do Oeste da Bahia 

(PDS/CAR -1997), os municípios da Região oeste possuem uma boa infra-

estrutura industrial, comercial, bancária e outros serviços de grupos 

empresariais modernos, tendo como pólo central o município de  Barreiras, que 

de acordo sua dinâmica produtiva e comercial, confunde-se como o próprio 

oeste baiano.  

Sua localização estratégica em relação a importantes capitais como 

Brasília, Palmas, Salvador e Goiânia, bem como, em relação a portos, 

sobretudo o de Salvador, faz da região um local privilegiado.  

O oeste baiano é uma área de fronteira agrícola, com produção de cerca 

de seis milhões de toneladas de grãos na safra 2008/9, o que poderia ser um 

grande fator impulsionador de produção leiteira, conforme se evidencia no 

estado de Goiás, segundo produtor de leite do Brasil. 

Entretanto, segundo levantamento realizado por QUADROS e SILVA 

(2008), foi observado que a região do extremo oeste ainda apresenta baixa 

produção leiteira, com cerca de 50 milhões de litros por ano processados em 

estabelecimentos industriais inspecionados, correspondente a 

aproximadamente 7% da produção do Estado (Tabela 1).  



Dos 12 municípios pesquisados, apenas 4 deles (Barreiras, Luís 

Eduardo Magalhães, Serra Dourada e Wanderley) possuíram laticínios 

inspecionados, que na totalidade somaram o número de 6, com capacidade 

variando de 1500 a 300.000 L/dia. 

 

Os laticínios atuam em treze municípios da região, percorrendo 

distâncias até 350 km para a captação do leite. De modo geral, a diversificação 

de produtos lácteos foi pequena, exceto pelo Laticínio Lactolem. A capacidade 

total de processamento dos seis laticínios em funcionamento com serviço de 

inspeção instalados na região é de 150 milhões de litros/ano.  

Entretanto, em média, apenas 32% da capacidade instalada dessas 

agroindústrias está sendo utilizada, resultando em grande ociosidade, 

principalmente, na época seca do ano (80%), mas também é marcante na 

época chuvosa (58%). 

São cerca de 2,4 mil produtores que entregam o leite em laticínios 

inspecionados, mais de 80% deles com escala de produção diária abaixo de 

100 L de leite indicando forte papel socioeconômico dessa atividade, 

corroborando com CARVALHO e OLIVEIRA (2006). 

Apesar da baixa produção leiteira, o oeste baiano apresenta grande 

potencial para crescimento da atividade, devido à grande disponibilidade de 

grãos, subprodutos e resíduos agroindustriais ingredientes de rações, 

reduzindo o custo de produção. Nessa região, a atividade leiteira apresenta um 

papel social importante, pois a maioria das propriedades é caracterizada pela 

pequena escala de produção.  

http://www.alimentoseguro.com.br/mercado-do-leite-e-comercializacao-na-regiao


Quanto à questão do processamento e beneficiamento de grãos, o 

Oeste baiano apresenta um diferencial competitivo em relação ao restante do 

país, no qual 90% da soja colhida na região é processada internamente  pelo 

parque agroindustrial localizado nos municípios de Barreiras e Luiz Eduardo 

Magalhães, que abrigam os empreendimentos da Cargill e Bunge, 

respectivamente. Em 2005, o complexo de soja, abrangendo grãos, farelos , 

óleo bruto, refinado e demais produtos, respondeu por US$ 377 milhões das 

exportações do agronegócio baiano, o equivalente a 24% do total (O 

AGRONEGÓCIO BAIANO, 2006).  

O oeste baiano conta também com duas fábricas de adubos além de 

outras empresas que fornecem insumos para a agricultura e pecuária. Em 

relação a frigoríficos, para atender a um rebanho de 1,5 milhões de  cabeças 

de bovinos (AGRONEGÓCIO BAIANO, 2006), a região oeste conta com um 

moderno frigorífico instalado no Município de Barreiras sob inspeção federal, 

possuindo uma capacidade de abate de 500 animais/dia, sendo que a sua 

planta é multifuncional podendo abater ainda caprinos, ovinos e suínos 

(FRIBARREIRAS, 2007). Há também um frigorífico sob inspeção estadual com 

capacidade de abate de 100 animais/dia, localizado no município de Santa 

Maria da Vitória.  

Existem também na Região Oeste, dois frigoríficos de abate de aves.  O 

Frango de Ouro, localizado em Barreiras, que funciona sob inspeção estadual e 

outro instalado em Luís Eduardo Magalhães, que conta com a inspeção 

federal, abatendo diariamente 35 mil aves/dia. 

Observa-se um variado espectro de fatores que propiciam a instalação 

de um novo pólo de avicultura, suinocultura e bovinocultura de corte e leite na 

região oeste da Bahia.  

Além do inegável potencial elevado na produção e oferta de grãos, 

evidenciam-se na região, vantagens competitivas para o desenvolvimento de 

sistemas agroindustriais, embora se evidenciem alguns aspectos estruturais na 

região que precisam ser mais bem estudados, como a maioria dos transportes 



de soja que ocorre no modal rodoviário, mas  já existem estudos visando a 

implementação da hidrovia do Rio São Francisco.  

Recentemente foi anunciada a contratação de um projeto executivo para 

a implantação da linha férrea que ligará o município de Luís Eduardo 

Magalhães a Brumado. O modal ferroviário deverá escoar, no futuro, toda a 

produção da região Oeste. Com um traçado de 525 Km, a ferrovia Oeste-Leste 

será integrada à rede já existente da FCA, transportando as commodities 

agrícolas até o porto mais viável, segundo definirá o projeto de implantação 

(AIBA, 2007). 

Outro fator relevante é a localização geográfica da região que é 

considerada estratégica em relação a centros consumidores como a região 

norte, nordeste e centro-oeste. Destaca-se também a mentalidade de produção 

empresarial implementada na região, agroindústrias instaladas, incentivos 

governamentais municipais e estaduais, além de linhas de fomento por  parte 

dos bancos regionais e federais.  

O Curso será estruturado e moldado para formar um Engenheiro de 

Alimentos com características específicas que atendam em especial a 

demanda da Região Oeste, além da necessária e sólida formação básica em 

engenharia. Esse diferencial seria dado pela forte inserção regional entre o 

Instituto e as empresas, dado, em primeiro lugar, pela proximidade da 

instituição com as indústrias do setor e, em segundo lugar, pela peculiaridade 

do Campus Barreiras com suas parcerias consolidadas com as pequenas, 

médias e grandes indústrias alimentícias.  

2.2 Contexto de inserção do Curso na Instituição 

A Unidade de Ensino Descentralizada de Barreiras (atual campus 

Barreiras) foi inaugurada em 15 de outubro de 1993, sendo que, somente no 

ano de 1994, no dia 09 de setembro, a primeira equipe de servidores foi 

empossada no auditório da Unidade, todos aprovados em concurso público 

realizado especificamente para o provimento das vagas oferecidas na época.  



A UNED-Barreiras, primeira unidade do antigo CEFET-BA no interior do 

estado, iniciou sua caminhada, unindo estrutura física e humana, para mais 

tarde, em outubro de 1994, receber as primeiras turmas de alunos aprovados 

em Exame de Seleção para os Cursos Técnicos em Edificações e 

Eletromecânica, primeiros cursos oferecidos à comunidade. 

Além dos cursos regulares citados, o campus Barreiras ofereceu, ao 

longo dos seus 16 anos, um curso preparatório (Pro-técnico) de 1994 a 1997. 

Em 1998/99, foram acrescentados os cursos de Turismo e o Ensino Médio, na 

forma da nova legislação de educação. Foram disponibilizados para a 

comunidade barreirense, além dos cursos citados acima, o curso técnico, na 

modalidade subsequente, em Enfermagem (a partir do ano 2000) e o curso 

técnico, na modalidade subsequente, em Alimentos e Bebidas, com sua 

primeira turma iniciando os estudos no segundo semestre de 2003.  

A partir de 2006, os cursos de Informática e Edificações passaram a ser 

oferecidos na modalidade Ensino Médio Técnico – Integrado e os cursos de 

Eletromecânica e Eletrotécnica, oferecidos na modalidade PROEJA (Educação 

de Jovens e Adultos – EJA – articulada com o ensino profissionalizante e 

subsequente, respectivamente). Em 2007, o curso técnico em Alimentos e 

Bebidas, passou a ser oferecido na modalidade Ensino Médio Técnico – 

Integrado e no segundo semestre de 2008, teve início o curso de Licenciatura 

em Matemática do IFBA, campus Barreiras.  

O CEFET-BA/UNED-Barreiras, no período de 1997 a 1999 ofereceu o 

curso de pós-graduação “lato sensu” com especialização em Metodologia de 

Ensino para um grupo de 40 alunos, em convênio com a Prefeitura Municipal 

de Barreiras e a Fundação CEFETBAHIA aberto a toda comunidade, tendo 

atraído alunos de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Ibotirama e Guanambi e no 

período de 2007/2010, o curso de especialização em educação de jovens e 

adultos, articulada com a educação profissional (CEPROEJA).  

O IFBA Campus Barreiras se insere no âmbito das políticas públicas em 

Educação que ora são implementadas no país. O Instituto tem a incumbência 

de solucionar distorções locais na oferta de profissionais na área de engenharia 



de alimentos, sanando problemas provenientes da ausência de formação 

desses profissionais, verticalizando o curso Técnico em Alimentos na 

modalidade integrada, atualmente oferecido no ensino médio, no IFBA Campus 

Barreiras. 

É notório que o crescimento do número de matrículas nas diferentes 

etapas da Educação Básica no país durante os anos 90 denota que as políticas 

educacionais desde aquela década tiveram como prioridade o ensino 

fundamental. Este fato resultou no aumento do número de alunos concluintes 

deste nível de ensino e no aumento vertiginoso da demanda de vagas no 

Ensino Médio. Estudos divulgados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) confirmam que as matrículas no 

ensino médio aumentaram 53% nos últimos seis anos. (BRASIL, 2006) 

O município conta com quatro instituições particulares de ensino 

superior e no âmbito da Educação Pública possui o Instituto Federal (IFBA), o 

Campus IX da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e o Instituto de 

Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (ICADS/UFBA) que será  

transformado em Universidade Federal do Oeste da Bahia. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus 

Barreiras, acredita que a criação de um curso de Engenharia de Alimentos, 

possa oferecer uma qualificação profissional, com formação sócio-humanística 

do estudante, buscando uma integração com a sociedade, agregando a 

formação acadêmica à preparação para o mercado de trabalho, focalizando o 

pensamento analítico, desejando uma formação o mais abrangente e flexível 

possível. Espera-se que os alunos do curso valorizem a profissão escolhida e 

exerçam sua função de maneira crítica e responsável, ou seja, possam exercer 

plenamente seu papel na sociedade. 

 

3. BASE LEGAL 

 
O presente Projeto Pedagógico do curso de Engenharia de Alimentos se 

baseia na Resolução CNE/CES n° 11/2002 do MEC (Anexo I), bem como na 



concepção geral do Engenheiro, formulados pelo CREA que, em síntese, 

dispõe, entre outros, sobre: 

 

 Princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação em 

engenharia. 

 Desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos. 

 Perfil do formando, egresso ou profissional de engenharia.  

 Competências e habilidades gerais para a formação em engenharia.  

 

As competências e caracterização do âmbito de atuação do Engenheiro 

de Alimentos estão estabelecidas na Resolução 1.010, de 22 de agosto de 

2005, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CONFEA). O anexo II da resolução 1.010/05 explicita os campos de atuação 

do profissional e divide a categoria Engenharia por modalidades, dentre quais a 

Engenharia de Alimentos está localizada na Modalidade Química. 

 

4. OBJETIVOS:  

4.1 Objetivo geral do curso  

A formação em Engenharia de Alimentos deve atribuir ao profissional 

habilitação para exercer atividades técnicas e administrativas desde a 

caracterização e controle de matérias primas (alimentos “in natura”) até a 

comercialização do produto final, passando pelo controle, planejamento, projeto 

e desenvolvimento de produtos e processos, para que alimentos sejam 

produzidos ou conservados com o objetivo de diminuir perdas, minimizar 

custos e suprir demandas em situações diversas.  

Dentre as áreas importantes na cadeia de produção, encontram-se: 

armazenamento, desenvolvimento de produtos, processos e equipamentos, 

estabelecimento de custos, administração industrial e garantia de qualidade. 

Outros pólos de atuação abrangem planejamento, projeto e implantação de 

instalações industriais. Docência e pesquisa constituem-se também em 



importantes campos de atuação do Engenheiro de Alimentos e realizam-se em 

Universidades, Institutos de Pesquisa e Órgãos da Administração.  

 

4.2 Objetivos específicos do curso 

Os objetivos específicos do Curso de Engenharia de Alimentos são: 

• Propiciar, por meio dos conteúdos das disciplinas obrigatórias do curso, 

o conhecimento necessário para capacitar o graduando a desempenhar 

as atribuições do engenheiro, aplicadas à indústria de alimentos, 

conforme definidas na resolução CNE/CES 11/2002; 

• Formar engenheiros com habilitação em Engenharia de Alimentos, para 

atuar nas áreas de produção, desenvolvimento científico, extensão e 

desenvolver sua capacidade para o empreendorismo; 

• Despertar o aluno desde o primeiro período para os problemas da área, 

iniciando mais cedo possível o seu processo na aprendizagem da 

engenharia de alimentos e dando uma visão global do curso; 

• Favorecer um ambiente propício para o desenvolvimento de projetos de 

pesquisas; 

• Permitir ao aluno vivenciar a prática profissional durante o curso, por 

meio do cumprimento de estágios curriculares e estágio curricular 

obrigatório em empresas ou instituições de ensino ou pesquisa da área 

de atuação do engenheiro de alimentos; 

• Incentivar o aluno no desenvolvimento de atividades curriculares, tais 

como: organização e participação em eventos e órgãos de 

representação; projetos de extensão; etc, exigindo para a integralização 

do curso o cumprimento de uma carga horária nestas atividades; 

• Desenvolver a capacidade nos alunos de convivência em grupo, de 

forma a contribuir com sua formação ética política e cultural; 

• Propiciar uma formação básica sólida que permita desenvolver no aluno 

a facilidade do exercício do aprendizado autônomo, propiciando uma 

permanente busca de atualização e aprimoramento profissional; 



5. PERFIL DO EGRESSO 

Seguindo os objetivos do curso, o perfil desejado para o egresso do 

curso de engenharia de alimentos é generalista. Primeiramente deve 

apresentar uma formação sólida dos princípios e teorias da Engenharia de 

Alimentos, principalmente as relacionadas aos fundamentos da engenharia e 

tecnologia, priorizando a verticalização dos conteúdos. Com vistas ao mercado 

de trabalho deverá também possuir conhecimentos específicos nas áreas de 

controle de qualidade e agronegócios e capacidade para relacionar estas 

quatro áreas na rotina diária.  

Além deste aspecto fundamental, o concluinte do Curso, para obter um 

diferencial no mercado de trabalho, deverá possuir o seguinte perfil 

profissional: 

- Ser capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a 

sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, 

considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e 

culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da 

sociedade; 

- Possuir uma determinação empreendedora que, posta a serviço de qualquer 

organização, conduza suas decisões sempre a ações subseqüentes, 

produzindo a satisfação total das necessidades dos clientes, através da 

capacidade de trabalho interdisciplinar, implementando qualidade em todas as 

etapas do processo produtivo; 

- Possuir habilidade científica que lhe dê condições de especializar-se dentro 

da área com base suficiente para produzir inovações científicas através do uso 

de técnicas e, desta forma, impulsionar o progresso tecnológico. 

Além do perfil técnico estabelecido, o Engenheiro de Alimentos do IFBA, 

Campus Barreiras, deverá possuir, como complementação à sua formação 

profissional: 

- Formação humanística, crítica e reflexiva; 

- Capacidade de expressão oral e escrita; 



- Habilidade de aprendizagem permanente; 

- Espírito empreendedor, inquisidor e de liderança e senso crítico que permitam 

a rápida tomada de decisões que o mercado exige; 

- Capacidade para resolver problemas, conflitos e gerenciar pessoas. 

 

6. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

 

A formação do engenheiro de Alimentos do IFBA, Campus Barreiras, 

ancora-se em uma estrutura e organização que propicie o desenvolvimento de 

competências adequadas ao profissional, a saber: 

 Pautar-se por princípios de ética democrática: responsabilidade social e 

ambiental, direito à vida, justiça, respeito mútuo, participação, diálogo e 

solidariedade. 

 Atuar em pesquisa básica e aplicada na área de Engenharia de Alimentos, 

comprometendo-se com a divulgação dos resultados das pesquisas em 

veículos adequados para ampliar a difusão do conhecimento.  

 Portar-se como cidadão-educador, consciente de seu papel na formação de 

cidadãos, inclusive na perspectiva socioambiental. 

 Estabelecer relações entre ciência, tecnologia e engenharia.  

 Aplicar a metodologia científica para o planejamento, gerenciamento e 

execução de processos e técnicas, visando o desenvolvimento de projetos, 

consultorias, emissão de laudos e pareceres relacionados à área. 

 Utilizar os conhecimentos da engenharia de alimentos para compreender e 

transformar o contexto sóciopolítico e as relações nas quais está inserida a 

prática profissional, conhecendo a legislação pertinente. 

 Desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e aperfeiçoar as formas 

de atuação profissional, preparando-se para a inserção no mercado de 

trabalho em contínua transformação.  



 Orientar escolhas e decisões em valores e pressupostos metodológicos 

alinhados com a democracia, com respeito à diversidade étnica e cultural e 

à biodiversidade e desenvolvimento sustentável. 

 Atuar, interagindo com diferentes especialidades e diversos profissionais, 

de modo a estar preparado à contínua mudança do mundo produtivo. 

  Avaliar o impacto potencial ou real de novos 

conhecimentos/tecnologias/serviços e produtos resultantes da atividade 

profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e epistemológicos. 

 Comprometer-se com o desenvolvimento profissional constante, assumindo 

uma postura de flexibilidade para mudanças contínuas, esclarecido quanto 

às opções sindicais e corporativas, inerentes ao exercício profissional. 

 

Tais competências desdobram-se em habilidades específicas que serão 

trabalhadas no decorrer do programa de formação do Engenheiro de 

Alimentos, a saber: 

 

 Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 

instrumentais à engenharia. 

 Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados. 

 Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 

engenharia. 

 Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos. 

 Identificar, formular e resolver problemas de engenharia. 

 Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas. 

 Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas. 

 Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas. 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

  Atuar em equipes multidisciplinares.  

 Compreender e aplicar a ética e a responsabilidade profissional.  

  Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e 

ambiental.  

 Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia.  

 



7. CAMPO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

Levando em consideração as competências e habilidades adquiridas 

durante o Curso de Engenharia de Alimentos do IFBA, Campus Barreiras, o 

egresso poderá atuar nas seguintes áreas: 

 

- Produção 

Devido aos seus conhecimentos dos processos tecnológicos e dos 

equipamentos envolvidos na industrialização de alimentos, o Engenheiro de 

Alimentos é o profissional indicado para ser o responsável pela área de 

produção. 

 

- Controle de Qualidade 

O Engenheiro de Alimentos pode atuar desde a recepção da matéria-

prima até o produto acabado. Essas atividades necessitam de um profissional 

com sólida formação em Microbiologia, Bioquímica, Química, Tecnologia de 

Alimentos, Análise de Alimentos e Estatística. Este preparo profissional lhe 

permite desenvolver, planejar e gerenciar laboratórios de controle de qualidade. 

 

- Planejamento e Projeto Industrial 

O Engenheiro de Alimentos é essencial na definição dos processos, 

equipamentos e instalações industriais, bem como no estudo da viabilidade 

econômico-financeira do projeto. 

 

- Gerenciamento e Administração 

O Engenheiro de Alimentos possui competência para atuar na solução 

de problemas administrativos relacionados à cadeia agroindustrial. 

 

- Marketing e Vendas 

Devido aos conhecimentos básicos em todos as áreas que 

compreendem a Engenharia de Alimentos (matéria-prima, processamento, 

aditivos, embalagens e equipamentos) este profissional tem sido bastante 

requisitado neste setor, tanto no âmbito nacional como no comércio exterior. 

 



- Desenvolvimento de Novos Produtos 

A partir de estudos da necessidade de determinados produtos no 

mercado, o Engenheiro de Alimentos possui competência adquirida para 

desenvolver novos produtos alimentícios, utilizando os conhecimentos em 

matérias-primas, processos e equipamentos, fornecendo os subsídios 

necessários para o lançamento de um novo produto e propondo argumentos de 

vendas e bases para cálculos de custos. 

 

- Equipamentos 

Destaca-se a participação do Engenheiro de Alimentos nos projetos e 

adaptação de equipamentos. Essa atuação tem permitido um melhor 

desempenho dos equipamentos utilizados na indústria de alimentos. 

 

- Fiscalização de Alimentos e Bebidas 

Nesse setor, sua contribuição tem sido relevante, atuando no 

estabelecimento de padrões de qualidade e identidade e na fiscalização da 

aplicação destes padrões. 

 

- Armazenagem 

O Engenheiro de Alimentos pode atuar na área de armazenagem, 

desenvolvendo sua programação e utilizando técnicas adequadas para evitar 

perdas e manter a qualidade da matéria-prima até sua industrialização ou 

consumo “in natura”. 

 

- Consultoria 

O Engenheiro de Alimentos, com os conhecimentos e experiências 

adquiridos no decorrer do Curso, pode atuar prestando consultoria técnica às 

indústrias de alimentos a fim de propor soluções aos problemas apresentados. 

 

8. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Na elaboração do currículo do curso de Engenharia de Alimentos teve-

se como objetivos: evitar a repetição de conteúdos programáticos; implantar 



uma estrutura mais flexível do curso que garanta uma sólida formação geral, 

permitindo que o aluno direcione sua formação de acordo com seus interesses 

e seu perfil; contemplar atividades de disciplinas que são importantes para que 

o estudante adquira o saber e as habilidades necessárias à sua formação; tais 

objetivos atendem às Diretrizes Curriculares para os Curso de Engenharia.  

A proposta curricular do Curso de Engenharia de Alimentos está 

estruturada pelos núcleos de conteúdos básicos, de conteúdos 

profissionalizantes, de conteúdos específicos e pelas atividades de síntese e 

integração de conhecimentos, organizados matricialmente, de modo que, ao 

longo de todos os semestres do curso haja uma integração entre os programas 

de aprendizagem e a formação desejada. 

Os núcleos de formação foram estabelecidos a partir das competências 

gerais necessárias à formação profissional do Engenheiro de Alimentos, 

exigidos pelo órgão de fiscalização profissional. 

Os conteúdos específicos caracterizarão as extensões e 

aprofundamentos dos conteúdos do núcleo profissionalizante, constituindo-se 

de conteúdos relacionados às áreas de Engenharia, Ciência e Tecnologia de 

Alimentos. 

As atividades de síntese e integração de conhecimentos têm como 

objetivo a articulação teórico-prática realizada mediante pesquisa, estágio, 

intervenção supervisionada, bem como as atividades complementares de 

natureza estudante culturais extraclasses. Assim, na composição curricular do 

curso, constam como atividades de articulação teórico-prática de caráter 

obrigatório, o estágio curricular supervisionado e o trabalho de conclusão de 

curso. Complementando as atividades de síntese e integração, têm-se as 

atividades complementares, de caráter optativo, tais como: iniciação científica, 

monitoria, estágios em estabelecimentos da área, participação em congressos 

e outras atividades que contribuam com a formação profissional. 

Para obtenção do grau de Bacharel, o aluno deverá ter frequência 

mínima de 75% em todas as disciplinas em aulas práticas e teóricas e ter 

obtido todos os créditos das atividades acadêmicas propostos na Estrutura 

Curricular, dentro dos prazos estabelecidos. 

O semestre letivo do IFBA, Campus Barreiras, será de 18 semanas para 

atender aos 200 dias letivos de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 



Educação Nacional/LDBEN Nº. 9.394/1996. A carga horária total para a 

integralização do curso de Engenharia de Alimentos é de 4.310 horas, 

distribuídas em atividades acadêmicas, obrigatórias e eletivas de acordo com 

as normas estabelecidas (carga horária mínima igual a 3.600 horas).  

 A admissão dos discentes no curso dar-se-á, anualmente, pelo 

Processo Seletivo (vestibular). 

 Periodização: semestral, com uma única entrada anual. 

 Vagas 40 vagas 

 Turno: diurno. 

 Modalidade: Bacharelado 

 Titulação: Engenheiro de Alimentos 

 Prazo Mínimo para Integralização Curricular: 9 Semestres (4,5 anos) 

 Prazo Médio para Integralização Curricular: 10 Semestres (5 anos) 

 Prazo Máximo para Integralização Curricular: 16 Semestres (8 anos) 

 Carga Horária Disciplinas Obrigatórias: 3.510 horas 

 Carga Horária de Disciplinas Optativas: 240 horas 

 Trabalho de Conclusão de Curso: 100 horas 

 Carga Horária do Estágio Supervisionado: 360 horas  

 Carga Horária de Atividades Complementares: 100 horas  

 CARGA HORÁRIA TOTAL: 4.310 horas 

 

9. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS AO ENSINO DE 

GRADUAÇÃO 

 

As atividades acadêmicas não se restringirão à aula expositiva. O 

projeto curricular contempla um conjunto de meios intra e extrassala, tais como 

análise de textos, experimentação, vídeos, debates, projetos multidisciplinares, 

pesquisa na biblioteca e na internet, estudos de casos e visitas a empresas do 

setor de alimentos e bebidas e outras organizações.  

Concomitante com as atividades curriculares, o desenvolvimento de 

atividades complementares é de fundamental importância para a formação do 



profissional que a sociedade requer. Entre os principais programas que 

auxiliam a interação entre o ensino/pesquisa e ensino/extensão estão: 

 Programa de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIC/CNPq/IFBA); 

 Programa de Extensão (PIBIC/CNPq/IFBA); 

 Programa de Monitoria (bolsas de trabalho/IFBA); 

 Programa de Estágios na Instituição, em unidades produtoras de 

alimentos e em demais instituições de Ciência, Tecnologia e Engenharia 

de alimentos. 

Além dos programas citados, destacam-se o Estágio Curricular 

Supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

9.1 Estágio curricular supervisionado 

 

O Estágio Curricular Supervisionado, fazendo parte da grade curricular, 

constitui-se num espaço de aprendizagem concreta, de vivência prática do 

Engenheiro de Alimentos. O objetivo central se direciona na aplicação dos 

conhecimentos científicos adquiridos durante a realização do Curso e a 

vivência profissional nas diferentes áreas da Engenharia de Alimentos.  

O Estágio Supervisionado é obrigatório para a conclusão do curso de 

Engenharia de Alimentos conforme a Lei nº 5.540/68 e decreto de 

Regulamentação no 4.807/75 do Ministério de Educação e Cultura e Resolução 

no 48/76 e 50/76 do Conselho Federal de Educação. 

O Estágio Supervisionado a ser realizado pelos acadêmicos do IX e X 

semestres do Curso de Engenharia de Alimentos consiste em um trabalho a 

ser desempenhado pelo aluno do curso, dentro de suas áreas de atuação, a 

ocorrer em uma empresa do setor alimentício ou relacionado a este. O Estágio 

terá duração mínima de 360 horas, efetivamente comprovadas dentro da 

empresa, objetivando ao acadêmico evidenciar a aplicabilidade dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso no mercado de trabalho, moldar o 

perfil do profissional para que busque na Universidade os conhecimentos 

complementares a sua futura profissão e permitir ao futuro engenheiro a 

experimentação de suas habilidades pessoais e de relacionamento 

interpessoal. 



Os mecanismos de acompanhamento e de cumprimento são feitos pelo 

pelo professor responsável pela disciplina. Esses consistem sistematicamente 

nas seguintes etapas:  

a) elaboração, em conjunto com o professor orientador de estágio e o 

responsável técnico da empresa, do Plano de Estágio, a ser entregue 

junto à Coordenação do Curso, até um prazo máximo de 30 dias após o 

início do estágio; 

b) elaboração, durante a realização do estágio, do Relatório Técnico de 

Estágio, através de discussões realizadas entre o acadêmico, o 

professor orientador e o supervisor do estagiário na empresa; 

c) a nota final da disciplina será composta pela avaliação realizada pelo 

supervisor do estagiário na empresa, através do preenchimento de 

formulário padrão encaminhado pela Coordenação do Curso. A definição 

da empresa na qual deseja realizar o Estágio se dá através do contato 

prévio com empresas conveniadas ao IFBA, Campus Barreiras, que 

realizará a divulgação das vagas para estagiários para o referido 

semestre bem como os prazos para inscrição e critérios de seleção. 

Contatos eventuais entre o Curso e empresas com áreas de atuação de 

interesse específico de determinados acadêmicos também são 

realizados visando disponibilizar a estes a execução de estágios na área 

desejada. 

 

9.2 Trabalho de conclusão de curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso, obrigatório para a conclusão do 

curso, tem como finalidade desenvolver no aluno a capacidade de análise, 

síntese, aplicação e aprimoramento dos conhecimentos básicos e tecnológicos 

construídos durante o curso.  

O trabalho de graduação será orientado por um professor vinculado ao 

Instituto e que tenha conhecimentos na linha de trabalho pretendida pelo 

acadêmico, desde que esta faça parte das linhas de trabalho do Departamento. 

Os mecanismos de acompanhamento do trabalho compreendem: 

 

a) definição do tema a ser desenvolvido em conjunto com o orientador; 



b) apresentação de um pré-projeto junto à Coordenação do Curso, 

ressaltando, além dos objetivos e justificativa do trabalho a ser 

desenvolvido, um cronograma de execução e orçamento necessário 

para execução do trabalho; 

c) elaboração de Relatório Final do Trabalho de Conclusão de Curso sob a 

supervisão do professor orientador; 

d) Apresentação do Relatório Final do Trabalho de Conclusão, sendo 

submetida a uma banca composta de 03 professores com conhecimento 

na área. 

 

As cópias finais (02) dos Trabalhos de Conclusão de Curso deverão ser 

entregues à Coordenação do Curso sendo que uma permanece na 

Coordenação para consulta futura de outros acadêmicos e a outra é 

encaminhada à Biblioteca Central para arquivamento. 

Cabe salientar o suporte oferecido pelo curso para o desenvolvimento 

dos trabalhos de conclusão: docentes orientadores qualificados na área de 

interesse; infra-estrutura laboratorial adequada; recursos de informática, 

necessários à análise dos resultados obtidos e elaboração do relatório final e 

amplo referencial teórico presente na Biblioteca Central, para fornecer o 

embasamento teórico necessário à execução de qualquer trabalho científico. 

 

9.3 Atividades complementares 

Objetivando atingir o perfil profissional definido e exigido pelo mercado e 

também pela sociedade, a Grade Curricular do Curso de Engenharia de 

Alimentos prevê a realização de atividades complementares, que deverão ser 

realizadas ao longo do Curso. A ampliação do horizonte da formação 

profissional, possibilitando ao futuro Engenheiro de Alimentos uma formação 

sócio-cultural mais abrangente é a principal meta na implantação de tais 

atividades. 

Para obter o título de Bacharel em Engenharia de Alimentos, o estudante 

deverá cumprir uma carga horária mínima de 100 horas de atividades 

complementares. Essas atividades devem contribuir na formação profissional 



do aluno no desenvolvimento de novas habilidades, competências e atitudes, 

seja do ponto de vista técnico, ético e/ou humanístico. 

A contabilização da carga horária de atividades complementares será 

feita no final do nono período letivo. As atividades complementares poderão ser 

cumpridas a partir do primeiro semestre letivo do curso, não havendo restrição 

quanto a pré-requisito. 

 

Serão consideradas atividades complementares: 

 

a) Eventos científicos (Congresso, Simpósios, Seminários de pesquisa ou 

Extensão, Encontros Científicos, entre outros): serão contabilizados oito 

(08) horas para cada dia completo de evento e quatro (04) horas para 

cada meio-dia, de acordo com a programação oficial do evento e 

mediante comprovação por certificado emitido pela organização do 

evento. 

 

b) Atividades de pesquisa e extensão: cada um (01) ano de bolsa de 

iniciação científica ou extensão equivale a 20 horas de atividade 

complementar. Quanto às atividades de extensão registradas, cada oito 

horas de atividades equivalem a quatro (04) horas de atividade 

complementar. Os estudantes deverão comprovar, através de 

declaração ou certificado emitido pela instituição, que são bolsistas. 

Casos não contemplados neste item desde que devidamente 

comprovados por órgão responsável, será avaliado pelo Colegiado do 

Curso. 

 

c) Palestras: cada duas (02) horas de participação em palestra 

comprovada pela comissão organizadora com certificado ou declaração, 

equivalem a uma (01) hora de atividade complementar. 

 

d) Curso extra-curricular: cada quatro horas (04) de curso comprovadas 

com certificado da equipe organizadora, equivalem a duas (02) horas de 

atividade complementar. 

 



e) Estágio extra-curricular: além da carga horária prevista para o estágio 

curricular supervisionado obrigatório, o estudante poderá participar de 

outros estágios. Nesse caso, cada oito (08) horas comprovadas por 

certificados ou declaração do órgão responsável, equivalem a oito (08) 

horas de atividade complementar. 

 

f) Publicação de artigos científicos: artigos científicos publicados em 

periódico equivalem a quarenta (40) horas de atividade complementar. 

 

g) Publicação de resumos em anais de congresso: resumos simples 

publicados em anais de eventos científicos equivalem a cinco (05) horas 

atividade complementar. Resumos expandidos ou completos equivalem 

a 10 horas de atividade complementar. 

 

h) Boletim técnico: os boletins técnicos publicados equivalem vinte (20) 

horas de atividade complementar. 

 

i) Monitoria: Para cada semestre letivo de monitoria comprovada 

equivalem 20 horas de atividade complementar. 

 

j) Apresentação de seminário em eventos: cada apresentação 

comprovada pelo comitê organizador, equivale a dez horas de atividade 

complementar. 

 

10. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 

 

1
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 

DISCIPLINA 
C.
H. CRÉDITO PRÉ-REQUISITO 

Cálculo Diferencial e Integral I 75 5 - 

Biologia Geral  60 4 - 

Química Geral  60 5 - 

Introdução à Engenharia de 
Alimentos 45 3 - 

Introdução à Ciência da 
Computação 60 4 - 

Geometria Analítica 
60 4 

- 



Desenho Técnico 
60 4 

- 

SUB TOTAL  420 29   
2
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 

DISCIPLINA 
C.
H. CRÉDITO PRÉ-REQUISITO 

Engenharia de Alimentos e Meio 
Ambiente  60 4 - 

Cálculo Diferencial e Integral II 75 5 Cálculo Diferencial e Integral I 

Física Geral e Experimental I 75 5 Cálculo Diferencial e Integral I 

Química Orgânica I 60 4 - 

Microbiologia Geral 60 4 Biologia Geral  

Metodologia de Pesquisa Científica  45 3 - 

Estatística Geral 60 4 Cálculo Diferencial e Integral I 

SUB TOTAL  
435 29 

  

3
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 

DISCIPLINA 
C.
H. CRÉDITO PRÉ-REQUISITO 

Cálculo Diferencial e Integral III 60 4 Cálculo Diferencial e Integral II 

Física Geral e Experimental II 75 5 Física Geral e Experimental I 

 Álgebra Linear 60 4 Física Geral e Experimental I 

Química Analítica Aplicada 60 4 Química Geral  

Microbiologia de Alimentos 60 4 Microbiologia Geral 

Química Orgânica II 60 4 Química Orgânica I 

Estatística Experimental 60 4 
Estatística Geral 

SUB TOTAL  435 29   

4
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 

DISCIPLINA 
C.
H. CRÉDITO PRÉ-REQUISITO 

Mecânica 60 4 
Cálculo Diferencial e Integral II e Física Geral e 
Experimental I 

Física Geral e Experimental III  75 5 
Física Geral e Experimental I e Cálculo Diferencial e 
Integral III 

Química de Alimentos I 60 4 Química Orgânica I 

Bioquímica Geral 60 4 Química Orgânica II e Biologia Geral  

Físico Química  60 4 Microbiologia Geral 

Introdução à Administração 45 3 Cálculo Diferencial e Integral I e Química Geral  

Termodinâmica 60 4 
Cálculo Diferencial e Integral III e Física Geral e 
Experimental II 

SUB TOTAL  420 28 
  

5
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 

DISCIPLINA 
C.
H. CRÉDITO PRÉ-REQUISITO 

Eletrotécnica  60 4 Física Geral e Experimental I 

Higienização na Indústria de 
Alimentos 60 4 Microbiologia de Alimentos 

Fenômenos de Transporte I 60 4 
Cálculo Diferencial e Integral II e Física Geral e 
Experimental I 

Química de Alimentos II 60 4 Química Orgânica II e Biologia Geral  

Resistência dos Materiais 60 4 Química de Alimentos I 

Bioquímica de Alimentos 60 4 Microbiologia de Alimentos e Química de Alimentos I 

Cálculo Numérico 60 4 Geometria Analítica e Álgebra Linear 

SUB TOTAL  420 28 
  

  



6
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 

DISCIPLINA C.H. CRÉDITO PRÉ-REQUISITO 

Análise Sensorial de Alimentos 60 4 Estatística Experimental 

Operações Unitárias I 60 4 Higienização na Indústria de Alimentos 

Fenômenos de Transporte II  60 4 Fenômenos de Transporte I 

Análise de Alimentos 75 5 Química de Alimentos II 

Embalagens para Alimentos  60 4 Bioquímica de Alimentos 

Métodos de Conservação de 
Alimentos 

60 4 Química de Alimentos II 

Matérias Primas Alimentícias 60 4 Química de Alimentos II 

SUB TOTAL  435 29   

7
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 

DISCIPLINA C.H. CRÉDITO PRÉ-REQUISITO 

Operações Unitárias II 60 4 Operações Unitárias I e Fenômenos de 
Transporte II  

Tecnologia de Frutas e Hortaliças 60 4 Métodos de Conservação de Alimentos e 
Matérias Primas Alimentícias 

Engenharia Bioquímica 75 5 Microbiologia de Alimentos, Bioquímica Geral e 
Cálculo Numérico 

Tecnologia de Carnes e 
Derivados 

60 4 Métodos de Conservação de Alimentos e 
Matérias Primas Alimentícias 

Sistemas de Qualidade na 
Indústria de Alimentos 

60 4 Higienização na Indústria de Alimentos e 
Métodos de Conservação de Alimentos 

Nutrição Humana Básica 60 4 Bioquímica Geral 

Optativa I 60 4 - 

SUB TOTAL  435 29   

8
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 

DISCIPLINA C.H. CRÉDITO PRÉ-REQUISITO 

Tecnologia de Óleos e Gorduras 60 4 Métodos de Conservação de Alimentos e 
Matérias Primas Alimentícias 

Operações Unitárias III 60 4 Operações Unitárias I, Fenômenos de Transporte 
II  e Embalagens para Alimentos  

Tecnologia de Leite e Derivados 60 4 Métodos de Conservação de Alimentos e 
Matérias Primas Alimentícias 

Tratamento de Resíduos na 
Indústria de Alimentos 

60 4 Engenharia de Alimentos e Meio Ambiente  e 
Higienização na Indústria de Alimentos 

Tecnologia de Cereais, Raízes e 
Tubérculos 

60 4 Métodos de Conservação de Alimentos e 
Matérias Primas Alimentícias 

Instalações na Indústria de 
Alimentos 

60 4 Eletrotécnica e Desenho Técnico 

Optativa II 60 4 - 

SUB TOTAL  420 28   

9
° 

S
e
m

e
s
tr

e
 

DISCIPLINA C.H. CRÉDITO PRÉ-REQUISITO 

Desenvolvimento de Novos 
Produtos 

60 4 Embalagens para Alimentos e Métodos de 
Conservação de Alimentos 

Planejamento e Projetos de  
Indústrias de Alimentos 

60 4 Métodos de Conservação de Alimentos 

            Fundamentos de modelagem, 
            Simulação e Controle de 
Processo 

60 4 Bioquímica de Alimentos 

Introdução à Economia 30 2 - 

Optativa III 60 4 - 

Optativa IV 60 4 - 

SUB TOTAL  330 22   
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 DISCIPLINA C.H. CRÉDITO PRÉ-REQUISITO 

Trabalho de Conclusão de  
Curso 

100 -   

Estágio Supervisionado  360 -   

Atividades complementares 100 -   

  

D
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c
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li
n

a
s
 O

p
ta

ti
v

a
s

 

DISCIPLINA C.H. 
CRÉDI

TO PRÉ-REQUISITO 

Aditivos e Coadjuvantes na Indústria 
de Alimentos 60 4 Bioquímica de Alimentos 

Marketing e Estratégia em 
Agronegócios e Alimentos 60 4 Embalagens para Alimentos   

Segurança do trabalho  60 4   

Secagem e Armazenamento de 
Grãos 

60 4 Métodos de Conservação de Alimentos e Matérias 
Primas Alimentícias 

Serviços de Alimentação 60 4 Métodos de Conservação de Alimentos e Matérias 
Primas Alimentícias 

Tecnologia de Produtos Fermentados 
e Acidificados 

60 4 

Métodos de Conservação de Alimentos e Matérias 
Primas Alimentícias 

Tecnologia de Açúcar e Produtos 
Açucarados 

60 4 
Métodos de Conservação de Alimentos e Matérias 
Primas Alimentícias 

 Tecnologia de Massas e Panificação 60 4 Métodos de Conservação de Alimentos e Matérias 
Primas Alimentícias 

Tecnologia do Processamento de 
Pescado 

60 4 
Métodos de Conservação de Alimentos e Matérias 
Primas Alimentícias 

Tecnologia de Bebidas 60 4 Métodos de Conservação de Alimentos e Matérias 
Primas Alimentícias 

 

Quadro 1. Resumo da Estrutura Curricular do Curso. 

 

Exigência Carga Horária 

Disciplinas Obrigatórias 3.510 

Disciplinas Optativas 240 

Estágio Supervisionado 360 

Atividades Complementares 100 

Trabalho de Conclusão de Curso 100 

Total 4.310 

 

 

  



11. EMENTÁRIO, OBJETIVO, BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

DAS DISCIPLINAS 

 

11.1 Disciplinas do 1º Semestre 

Cálculo Diferencial e Integral I 

Objetivo: A disciplina tem por objetivo fornecer ferramentas para estudar, 

analisar e desenvolver modelos matemáticos de alguns problemas reais, 

ferramentas novas para tratar problemas da física de modo mais profundo e 

dar aos alunos instrumentos indispensáveis para prosseguir nos estudos de 

Cálculo II. Além da proficiência no uso da derivação e integrações de funções 

reais de um variável real. 

 

Ementa: Limite de função de uma variável real (Noção intuitiva, definição e 

propriedades); Continuidade de funções de uma variável real, limites 

fundamentais (trigonométrico e exponencial); Derivadas de funções de uma 

variável real (definição e regras operacionais); Aplicações das derivadas às 

ciências naturais, Máximos e mínimos de funções; Teorema do Valor médio e 

do valor intermediário; diferenciação e antidiferenciação. Somatórios; Integral 

definida; Técnicas de Integração (Substituição; por partes; Substituição 

Trigonométrica; trigonométricas e frações parciais); Teorema fundamental e 

aplicações da integral. 

 

Bibliografia Básica: 

FLEMING, Diva Maria. Cálculo A. São Paulo, Makron Books. 

LEITHOLD, Louis. Cálculo com Geometria Analítica. Harbra. 

GUIDORIZZI, Hamilton L. Um Curso de Cálculo. LTC Editora. 

MUNEM, Mustafa. Cálculo. Editora Guanabara Dois. 

STEWART, James. Calculus Single Variable. 3rd Edtion. California: 

Books/Cole, 1994. 

 

Bibliografia Complementar: 

PISKOUNOV. Cálculo Diferencial e Integral. Editora Lopes da Silva. 

BOULOS, Paulo. Introdução ao Cálculo. Editora Edgard Blucher. 



Biologia Geral  

Ementa: Introdução no estudo da Biologia. Organização e estrutura celular. O 

núcleo. Divisão celular. Noções dos principais tecidos. Bases químicas da 

hereditariedade. Natureza e função do material genético. Leis da genética. 

Mutação. Evidências evolutivas. 

 

Objetivos: Apresentar ao aluno uma revisão dos diferentes tópicos de biologia, 

dando assim nivelamento básico e suporte para as disciplinas relacionadas, 

como: microbiologia, bioquímica, matérias primas alimentícias e processos 

tecnológicos. 

 

Bibliografia básica 

Junqueira, L. C. , Biologia celular e molecular, São Paulo, SP, Livros Técnicos 

e Científicos, 1997. 

Robertis, E. D. P. de, Bases da biologia celular e molecular, São Paulo, SP, 

Guanabara Koogan, 1993. 

 

Bibliografia complementar 

LEHNINGER, A. et al. Princípios de Bioquímica. São Paulo. Sarvier, 1995. 

 

 

QUÍMICA GERAL I 

Ementa: Estrutura atômica. Classificação periódica. Ligações químicas. Cálculo 

estequiométrico. Misturas e soluções. Estudo dos gases. 

 

Objetivos: Familiarizar o estudante com os princípios teórico-práticos 

fundamentais da química, conduzindo-o ao estudo dos elementos químicos. 

 

Bibliografia básica: 

Brady, James E. Química geral. Livros Técnicos e Científicos, São Paulo, 1999. 

Russell, John B. Química geral, São Paulo, SP. McGraw-Hill. 2002. 

Carvalho, Geraldo Camargo de, Química Moderna, São Paulo, SP, Scipione, 

1995. 

 



Bibliografia complementar: 

Cruz, Roque. Experimentos de química em microescala: química geral e 

inorgânica,São Paulo, SP, Scipione, 1995. 

Ebbing, Darrel D. Química geral. LTC, São Paulo, 1999. 

Mahan, Bruce M. Química: um curso universitário. São Paulo, SP. Edgard 

Blücher. 2000. 

Masterton, William L. Princípios de química. Livros Técnicos. São Paulo, SP, 

1999. 

 

 

Introdução à Engenharia de Alimentos 

 

Ementa: Introdução aos princípios básicos de engenharia de alimentos. 

Conceitos básicos. Balanço de massa e de energia. Sistemas de unidades. 

 

Objetivos: Apresentar noções dos princípios de conservação de massa e 

energia em processos indústrias. Realização de balanços materiais e 

energéticos em processo reativos e não-reativos. Disciplina de formação básica 

em Engenharia de Alimentos. Conhecer as funções, perfil profissional e áreas 

de atuação do Engenheiro de Alimentos. Conhecer o caráter interdisciplinar do 

currículo do curso de Engenharia de Alimentos, o papel do Engenheiro de 

Alimentos no mercado de trabalho.  

 

Bibliografia básica: 

HIMMELBLAU,D.M. Engenharia Química Princípios e Cálculos. Prentice-Hall 

do Brasil. 1998. 

ESTEBAN, M.C.L., Introduccion al calculo de los procesos tecnológicos de los 

alimentos, Acribia, 2002. 

FELLOWS, P.J. Tecnologia do Processamento de Alimentos, 602 p., 2a ed., 

2006. 

SILVA, J.A. Tópicos de Tecnologia de Alimentos. Livraria Varela Ltda. São 

Paulo, 250p., 2000. 

ORDONEZ, Juan. Tecnologia de alimentos. Volume 1. Componentes 

dos Alimentos e processos – 1a. Ed, Ed. Artmed – SP, 2005. 



ORDONEZ, Juan. Tecnologia de alimentos. Volume 2. Alimentos de origem 

animal – 1a. Ed., Ed. Artmed – SP, 2005. 

GAVA, J. A. Princípios de Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Nobel, 1984. 

 

Bibliografia complementar: 

BARUFALDI, R. Fundamentos de Tecnologia de Alimentos. Vol.3. São Paulo: 

Ed Atheneu, 1998. 

EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos. 2 ed. São Paulo: Ed Atheneu, 

1998. 

ANDRADE, N. J. de; MACÊDO, J. A. B. Higienização na indústria de alimentos. 

São Paulo: Ed Varela, 1996. 

FENNEMA, O. R. Química de los Alimentos. Zaragoza: Ed Acribia, 1993. 

FRAZIER, W. C. Microbiologia de los Alimentos. Zaragoza: Ed Acribia, 1978. 

SINGH, R. Paul e HELDMAN, Dennis R. Introducción a la ingeniería de los 

alimentos. Editorial Acribia, S.A., Zaragoza, España. 

 

 

Introdução à Ciência da Computação 

Ementa: Introdução ao estudo do processamento de dados. Noções Gerais 

sobre computadores eletrônicos. Sistemas numéricos. Apresentação de dados. 

Unidades Funcionais Algoritmos. Fluxogramas. Linguagens. Arquivos e 

Registros. Sub-rotinas. Sub-programas. Aplicações. 

 

Objetivos: Introduzir o aluno no mundo da informática através do uso teórico e 

prático do computador por meio do estudo de algoritmos e da programação em 

uma linguagem de alto nível. 

Bibliografia básica: 

GUIMARÃES, Ângelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. 

Introdução à ciência da computação. Rio de Janeiro, RJ: Livros Técnicos e 

Científicos, 1991. 165 p. il. (Ciências da computação). 

OLIVEIRA, Jary Figueiredo de. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de 

programação. 8. ed. São Paulo, SP: Época, 2000. 265 p. il. ISBN 85-7194-329-

X. 



FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de 

programação: A construção de algoritmos e estrutura de dados. 2. ed. São 

Paulo, SP: Makron Books, 195 p. il. ISBN 85-346-1124-6. 

FARRY, Harry; et al.. Programação estruturada de computadores: Algoritmos 

estruturados . 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1998. 259 p. il.  

 

Bibliografia complementar: 

PERRY, Greg. Aprenda em 21 dias Visual Basic 6. Rio de Janeiro, RJ: 

Campus, 1999. 844 p. il. ISBN 85-352-0394-X. 

MANZANO, José Augusto Navarro Garcia. Estudo Dirigido Visual Basic 6: 

Microsoft. São Paulo , SP: Érica, 1999. 156 p. il. ISBN 85-7194-606-X. 

PACITTI, Tércio; ATKINSON, Cyril. Programação e métodos computacionais. 

4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Livros Técnicos e Científicos, 1984. 2v p. 

PACITTI, Tércio. Fortran Monitor: princípios. 3. ed. [S.l.]: LTC, 1974. 377 p. 

HALVORSON, Michael. Microsoft Visual Basic 6.0: passo a passo. São Paulo, 

SP: Makron Books, 1999. 427 p. 

 

 

Geometria Analítica 

Objetivo: Familiarizar o acadêmico com o pensamento matemático, 

indispensável ao estudo das ciências; proporcionar o domínio das técnicas da 

Geometria Analítica e, simultaneamente, desenvolver seu senso geométrico e 

auxiliar o acadêmico no estudo do cálculo. 

 

Ementas: Sistemas de coordenadas cartesianas no espaço. Álgebra vetorial. A 

translação e a rotação de eixos. Estudo da reta e do plano. Coordenadas 

polares. Cônicas e superfícies. 

Bibliografia Básica: 

CABRAL; CARDOSO; COSTA; FERREIRA; SOUZA. Vetores, Retas e Planos. 

Publicação Interna do Departamento de Matemática da UFBA. 

CASTRUCCI, Benedito. Cálculo Vetorial. Livraria Nobel S.A. 

EFIMOV, Nikolai Vladimirov (1966). Éléments de géométrie analytique. 

Moscou, Éditions Mir. 

FEITOSA, Miguel O. Vetores e Geometria Analítica. Livraria Nobel S. A. 



BOULOS, Paulo. Geometria Analítica. Editora Edgard Blucher Ltda. 

 

Bibliografia Complementar: 

Kletenik, D. Problems in Analytic Geometry. Moscovo, Mir (Peace Publishers). 

LEHMAN, Charles H. Geometria Analítica. Editora Globo, 1942. 

LIMA, Elon Lages. Geometria analítica e álgebra linear. Rio de Janeiro: IMPA, 

2001. 

PASTOR, Julio Rey; SANTALÓ, Luis A.; BALANZAT, Manuel. Geometria 

Analítica. Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 1959. 

 

 

Desenho Técnico  

Ementa: Fundamentos para representações gráficas (vistas e perspectivas). 

Aspectos metodológicos gráficos para o processo de projetos, noções de CAD. 

 

Objetivos: Expressar e interpretar, graficamente, elementos de desenho 

projetivo e arquitetônico relacionando-os com áreas afins e projetos 

agropecuários e/ou agroindustriais. 

 

Bibliografia básica: 

HOESCHER, R. P.; SPSRINGER, C. H. & DOBROVOLNY, J.S. Expressão 

Gráfica do Desenho Técnico. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 

1978. 

OBERG, L. Desenho Técnico. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1979. 

PEREIRA, A. Desenho Técnico Básico. Rio de Janeiro: Livraria Francisco 

Alves,1982. 

 

Bibliografia complementar: 

MONTENEGRO, G. A. Desenho Arquitetônico. São Paulo: Blucher, 1992. 

COSTA, R. B. L. Autocad 2006: utilizando totalmente. São Paulo: Érica, 2005. 

432 p 

CARVALHO, B. de A. Desenho Geométrico. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 

1981. 



SILVA, S.F. da. A linguagem do Desenho Técnico. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 1984. 

 

11.2 Disciplinas do 2º Semestre 

Engenharia de Alimentos e Meio Ambiente 

Ementa: Abordagem sistêmica no estudo da interação ambiental. Fluxos de 

Energia e Ciclos Materiais. Sociedade Industrial e Meio Ambiente: poluente 

saúde ambiental e limitações. Tecnologia de Controle Ambiental e 

Processamento não Poluente. Os impactos sociais e ambientais de Indústria de 

Alimentos. 

 

Objetivos: Despertar para uma percepção das questões ambientais enquanto 

participante de processos produtivos, tendo em foco a sustentabilidade, de 

forma a reconhecer a importância de adotar sistemas de gestão ambiental e de 

responsabilidade social nas empresas, dos serviços ambientais e dos 

econegócios. 

 

Bibliografia básica: 

BRAGA, Benedito, Introdução à Engenharia ambiental, São Paulo, SP, Prentice 

Hall, 2002. 

ABNT NBR 14001: Sistema de Gestão ambiental – Especificação e Diretrizes 

para uso, 1996. 

 

Bibliografia complementar: 

BACKER, Paul. Gestão Ambiental: a administração verde. Rio de Janeiro, RJ, 

Qualitymark Editora, 2002. 

ROVEKE, E.L., Manual de Auditoria Ambiental, Rio de Janeiro, RJ, Qualimark 

Editora, 2001. 

 

Cálculo Diferencial e Integral II 

Objetivo: A disciplina Cálculo II fornece os conceitos matemáticos que 

possibilitam  

equacionar e resolver os problemas de Engenharia. Em essência busca-se 



instrumentalizar o aluno ao uso das ferramentas matemáticas para a solução 

de problemas que o engenheiro encontrará no exercício de sua profissão. A 

disciplina analisa de forma coesa e ordenada a estrutura lógica dos tópicos que 

serão desenvolvidos procurando, através de exemplos e aplicações, ligá-los 

aos conceitos usados em Física, Mecânica, Termodinâmica Fenômenos de 

Transporte e Eletrotécnica. 

 

Ementa: Integrais impróprias; coordenadas polares; Sequências Numéricas. 

Séries numéricas e critérios de convergência; Série de potências; Séries de 

Taylor e Maclaurin, Séries de Fourier; Aplicações á Física; funções de várias 

variáveis reais e vetoriais; Limites e continuidade, derivadas parciais; 

aplicações das derivadas parciais; máximos e mínimos de método dos 

multiplicadores de Lagrange. 

 

Bibliografia Básica: 

STEWART, James. Calculus Single Variable. 3rd Edtion. California: 

Books/Cole, 1994. 

LEITHOLD, Louis. Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 2. 3ª ed. Tradução de 

Cyro de Carvalho Patarra. São Paulo: Harbra, 1994. 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. Vol. 4. 5 ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2008. 

MARSDEN, Jerry; WEINSTEIN, Alan. Calculus II. California: Springer, 1984. 

SPIEGEL, Murray R. Advanced Calculus. USA: Mcgraw-Hill, 1998. 

SODRÉ, Ulysses. Transformadas de Fourier. Disponível em 

http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/ 

 

Bibliografia Complementar: 

SCHIFF, Joel L. The Laplace Transform: Theory and Aplications. New York: 

Springer, 1999. 

HARDY. G. H.; M. A. COURSEOFPURE MATHEMATICS. Cambridge, 1921. 

 

 

  

http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/


Física Geral e experimental I 

Objetivo: A disciplina Física Geral e Experimental I tem como objetivo fornecer 

os conceitos fundamentais da Mecânica Newtoniana que servirão como base 

para as disciplinas das séries seguintes; trabalhar com medidas físicas 

sabendo avaliar ordens de grandeza; analisar os resultados obtidos e as 

incertezas vinculadas à atividade experimental.  

 

Ementa: TEORIA: Grandezas físicas e suas medidas. Análise Dimensional. 

Cinemática Vetorial. Estudo de Forças. Leis de Newton. Equilíbrio de Partícula. 

Dinâmica da Partícula. Trabalho e Energia Cinética. Forças Conservativas e 

Energia Potencial. Energia Mecânica. Potência. Momento Linear, Impulso e 

Colisões. Centro de Massa. Equilíbrio Estático de Corpos Rígidos. Hidrostática. 

LABORATÓRIO: Grandezas Físicas e suas Medidas. Instrumentos de 

Medidas.  

Tratamento de Resultados Experimentais: Algarismos Significativos, Erros  

Sistemáticos e Estatísticos, Médias e Incertezas, Gráficos e Ajuste de Curvas.  

Experimentos envolvendo os tópicos da ementa do curso. 

 

Bibliografia Básica: 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física básica Vol. 1. São Paulo: Edgard 

Blucher, 1985. (1ºed.) 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física - Vol. 1 - 

Mecânica. 7ªed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

SEARS, ZEMANSKY, YOUNG. Física 1 – Mecânica das Partículas e dos 

Corpos rígidos. São Paulo: LTC, 2 edição, 1995. 

 

Bibliografia Complementar: 

TIPLER, P. A.; MOSCA, G.. Física para Cientistas e Engenheiros - Vol. 1. 5ª 

ed. RJ: LTC, 2006. 

SERWAY, R. A.; JEWETT J. W. Jr. Princípios de Física vol. 1. Pioneira 

Thomson Learning, 2004. 

 

 

  



Química Orgânica I 

Ementa: Teoria estrutural aplicada a compostos orgânicos. Propriedades gerais 

de compostos orgânicos: Acidez e Basicidade. Estereoquímica  

 

Objetivos: Propiciar ao aluno identificar e nomear os compostos orgânicos. 

Saber relacionar as propriedades dos compostos orgânicos às suas estruturas.  

 

Bibliografia Básica: 

SOLOMONS, G.; FRYHLE, C. Química Orgânica, vol. 1; Rio de Janeiro: LTC, 

2005. 

CONSTANTINO, M. G. Química Orgânica, vol. 1, Editora: LTC, 2008 

 

Bibliografia Complementar: 

 

MCMURRY, J. Química Orgânica, vol. 1, Editora: Thomson Learning, 2005. 

VOLLHARDT, K. P. C.; SCHORE, N. E. Química Orgânica: Estrutura e Função, 

Bookman, 2004. 

 

 

Microbiologia Geral  

Ementa: Conceitos fundamentais de microbiologia abrangendo as bactérias, 

fungos e vírus. Morfologia, fisiologia, metabolismo, genética, interação com o 

ser humano e mecanismos de virulência. Estudo de microrganismos 

patogênicos. Técnicas de identificação e isolamento de bactérias. Desinfecção 

e esterilização. Agentes antimicrobianos.Conceito de biossegurança. 

 

Objetivos: Compreender os fatores que afetam o crescimento dos 

microrganismos e sua patogenicidade. Entender a base dos procedimentos de 

controle e prevenção das enfermidades e alterações em alimentos provocadas 

por estes microrganismos. 

 

Bibliografia Básica: 

CAMPOS, S.G. et al. Microbiologia Geral, 2a ed. Rio de Janeiro: UFRRJ – 

Imprensa Universitária, 2003. 



KONEMA, E.W. et al. Diagnóstico Microbiológico – Texto e Atlas Colorido, 5ª 

ed. São Paulo: MEDSI Editora Médica e Científica Ltda, 2001. 

PELCZAR, M. et al. Microbiologia – Conceitos e Aplicações, 2ª ed. São Paulo: 

Ed. Makron Books, vol. 1 e 2, 1997. 

TORTORA, G.J. et al. Microbiologia, 6ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 

2000. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALTERTHUM, F. Microbiologia. São Paulo: Atheneu, 3.ed., 1999. 

BAIRD – PAKER, A. C. (ed.) APPCC na qualidade e segurança microbiológica 

de alimentos. São Paulo, SP: Varela,1997. 377p. 

FIGUEIREDO, E. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2ª ed. v. 1. São Paulo 

– SP: Makro Books, 1996. 524 p. 

RIBEIRO, M. C. Microbiologia prática. São Paulo – SP: Ateneu, 2002. 112 p. 

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 6a ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2000. 

 

 

Metodologia de Pesquisa Científica 

Ementa: O conhecimento científico – métodos e lógica em ciência. Pesquisa – 

conceito, tipos e planejamento. Estrutura do projeto e do relatório de pesquisa. 

O trabalho científico. Redação de textos científicos destinados à publicação. 

 

Objetivo: Esta disciplina tem por objetivo fundamental apresentar ao educando 

um conjunto de informações e ferramentas conceituais que lhe possibilitem 

obter os meios necessários para a elaboração do trabalho de conclusão no 

final do curso, bem como, deixá-lo apto para realização de pesquisa no campo 

acadêmico. 

 

Bibliografia Básica: 

ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos de graduação. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica: Teoria da 

Ciência e prática. Petrópolis: Vozes, 1997. 



 

Bibliografia Complementar: 

BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 1996. 

BRUYNE, Paul de, HERMAN, Jacques, SCHOUTHEETE, Marc de. Dinâmica 

da pesquisa em ciências sociais. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977. 

CASTRO, Cláudio de Moura. Estrutura e apresentação de publicações 

científicas. São Paulo: MC-Graw Hill do Brasil, 1976. 

FOUREZ, Gérard. A construção das ciências. Introdução à filosofia e à ética 

das ciências. São Paulo: UNESP, 1995. 

GUITTON, Leônidas. Deus e a ciência, em direção ao metarrealismo. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1992. 

HEGENBERG, Leônidas. Etapas da investigação científica. São Paulo: 

EPU/EDUSP, 1976, 2v. 

HÜBNER, Kurt. Crítica da razão científica. Lisboa: Edições 70, 1993. 

JAPIASSU, Hilton. O mito da neutralidade científica. Rio de Janeiro: Imago, 

1975. 

JASPERS, Karl. Introdução ao pensamento filosófico. São Paulo: 

Cultrix/EDUSP, 1975. 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 

5.ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

POINCARÉ, Henri. A ciência e a hipótese. Brasília: Ed. Universidade de 

Brasília, 1985. 

POPPER, Karl Rudolf. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: 

Cultrix/EDUSP, 1975. 

PRIGOGINE, Ilya, STENGERS, Isabele. A nova aliança: a metamorfose da 

ciência. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1984. 

VOLPATO, Gilson Luiz. Ciência da filosofia à publicação. 3. ed. Jaboticabal: 

FUNEP, 2001. 

ZIMAN, John. O conhecimento confiável: uma exploração dos fundamentos 

para a crença na ciência. Campinas: Papirus, 1996. 

 

 

  



Estatística Geral 

Ementa: Conceitos Introdutórios sobre Estatística; Tabelas de Freqüência e 

Histogramas; Medidas de Posição e de Dispersão; Introdução à Probabilidade; 

Distribuição Normal; Amostragem em Distribuições Normais; Combinação 

linear de variáveis normais. Introdução à inferência estatística; Comparação de 

duas médias; análise de variância. Introdução às técnicas de Planejamentos de 

Experimentos. 

 

Objetivos: Dar subsídios aos alunos para observarem, descreverem e 

analisarem os fenômenos que os cercam. Desenvolver a compreensão da 

estatística e do raciocínio estatístico. 

 

Bibliografia básica: 

AZEVEDO, Amílcar Gomes. Paulo Henrique Borges de Campos. Estatística 

Básica. 

Rio de Janeiro: LTC, 1976. 

CRESPO, Antonio Arnot. Estatística. Porto Alegre: Saraiva, 1991. 

SPIEGEL, Murray Ralph. Estatística. São Paulo. McGraw Hill do Brasil, 1993. 

STEVENSON, Willian J. Estatística Aplicada a Administração. São Paulo. 

Harbra. 

1981. 

SILVA, Elio Medeiros. GONÇALVES, Válter. SILVA, Ermes Medeiros. 

MUROLO, Afrânio 

Carlos. Estatística (para os cursos de Economia, Administração e Ciências 

Contábeis). São Paulo: Atlas, 1995. 

Barros Neto, B.; Scarminio, I. S. e Bruns, R. E. Como fazer experimentos: 

pesquisa e 

desenvolvimento na ciência e na indústria. Editora da UNICAMP. 2.ed. 401p. 

Campinas, SP, 2002. 

 

Bibliografia complementar: 

BUSSAB, Wilton O. MORETTIN, edro A. Estatística Básica. São Paulo: Atual, 

1987. 



COSTA, Sérgio Francisco. Introdução Ilustrada à Estatística. São Paulo: 

Harbra, 1992. 

FONSECA, Jairo Simon da. MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de 

Estatística. São Paulo. Atlas, 1982. 

MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística Básica. São Paulo: McGraw-Hill, 1994. 

 

11.3 Disciplinas do 3º Semestre 

Cálculo Diferencial e Integral III 

Objetivo: A disciplina Cálculo III fornece os conceitos matemáticos que 

possibilitam equacionar e resolver os problemas de Engenharia de Alimentos. 

Com o uso dos conceitos apresentados na disciplina e, com o uso de hipóteses 

simplificadoras torna-se possível equacionar problemas de Física e resolvê-los 

com o uso de equações diferenciais, integrais de Campos vetorias, Integrais 

Múltiplas ou mesmo Derivadas Parciais. Em essência busca-se 

instrumentalizar o aluno ao uso das ferramentas matemáticas para a solução 

de problemas que o engenheiro encontrará no exercício de sua profissão. A 

disciplina analisa de forma coesa e ordenada a estrutura lógica dos tópicos que 

serão desenvolvidos procurando, através de exemplos e aplicações, ligá-los 

aos conceitos usados em Física, Mecânica, Termodinâmica Fenômenos de 

Transporte e Eletrotécnica. 

 

Ementa: Equações diferenciais de primeira ordem. Equações diferenciais 

lineares de Segunda ordem; Transformada de Laplace; Integrais Múltiplas; 

Campos e Operadores Vetoriais; Integrais de Linha; Teoremas de Green, 

Gauss e Stokes, Resolução de integrais de superfície.  

 

Bibliografia Básica: 

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mírian Buss, Cálculo B, 2007. 

STEWART, James. Calculus Single Variable. 3rd Edtion. California: 

Books/Cole, 1994. 

LEITHOLD, Louis. Cálculo com Geometria Analítica. Vol. 2. 3ª ed. Tradução de 

Cyro de Carvalho Patarra. São Paulo: Harbra, 1994. 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz , Um curso de cálculo, volume 4, 2004. 



ZILL, Dennis G & CULLEN, Michael R. Equações Diferenciais. Editora Makron 

Books. 

BOYCE, W & DIPRIMA, R. Equações Diferenciais Elementares e Problemas 

com Valores de Contorno. 

FIGUEIREDO, Djairo & NEVES, Aloísio. Equações Diferenciais Aplicadas. Col. 

Matemática Universitéria, IMPA. 

 

Bibliografia Complementar: 

HOFFMANN, Laurence D.; BRADLEY, Gerald L., CÁLCULO, 2002. 

SOTOMAYOR, Jorge. Lições de Equações Diferenciais Ordináris – Projeto 

Euclides, IMPA. 

 

 

Física Geral e experimental II 

Objetivo: A principal característica do engenheiro é justamente a criatividade, 

isto é, o engenheiro deve ser capaz de utilizar as tecnologias já existentes, mas 

também deve ser capaz de compreender e desenvolver novas tecnologias. Por 

outro lado, a evolução rápida das novas tecnologias exige que os futuros 

engenheiros tenham maior capacidade de aprender continuamente durante o 

exercício de sua profissão. Isso será bastante facilitado se o engenheiro tiver 

adquirido uma sólida formação básica, isto é, se dominar os princípios da 

Física e suas aplicações. Nesse sentido, a disciplina de Física II contribui para 

dar o arcabouço básico essencial para a adequação do engenheiro nesse 

ambiente de constantes mudanças. As aulas, nem sempre expositivas, visam à 

maior participação dos alunos e ao trabalho em equipe. 

 

Ementa: TEORIA: Oscilações. Estática dos fluidos. Dinâmica dos fluidos. 

Ondas em meios elásticos. Ondas sonoras. Teoria Cinética dos Gases. 

Termodinâmica. Natureza e Propagação a Luz, Ótica Geométrica e Física. 

LABORATÓRIO: Atividades Experimentais relacionadas ao conteúdo teórico. 

 

Bibliografia Básica: 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física básica Vol. 2 e 4. São Paulo: Edgard 

Blucher, 1985. (1ºed.). 



HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física - Vol. 2 e 4 

- Mecânica. 7ªed. RJ: LTC, 2006. 

SEARS, ZEMANSKY, YOUNG. Física 2. São Paulo: LTC, 2 edição, 1995. 

ALONSO E FINN. Física: Um Curso Universitário – Vol. 1 e 2. São Paulo: 

Edgard Blucher, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

TIPLER, P. A.; MOSCA, G.. Física para Cientistas e Engenheiros - Vol. 2 e 3. 

5ª ed. RJ: LTC, 2006. 

SERWAY, R. A.; JEWETT J. W. Jr. Princípios de Física vol. 2. Pioneira 

Thomson Learning, 2004. 

 

 

Álgebra Linear 

Objetivo: Familiarizar o acadêmico com o pensamento matemático, 

indispensável ao estudo das ciências; fornecer aos estudantes os elementos 

estruturais necessários ao tratamento dos fenômenos que se manifestam 

linearmente. 

 

Ementas: Matrizes e sistemas de equações lineares. Espaços vetoriais. 

Transformações lineares. Autovalores e autovetores. Ortogonalidade de 

vetores. Diagonalização de operadores. 

 

Bibliografia Básica: 

BOLDRINI, José Luiz; COSTA et. al. Álgebra Linear. São Paulo: Harbra, 1984. 

CALLIOLI, Carlos Alberto. Álgebra Linear e aplicações. Editora Atual. 

LIMA, Elon Lages. Álgebra linear. Rio de Janeiro: IMPA, 1996. 

LIPSCHUTZ, Seymour. Álgebra Linear. Rio de Janeiro: McGraw-Hill do Brasil, 

1974. 

 

Bibliografia Complementar: 

ANTON, Howard. Álgebra Linear. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

KAPLAN, Wilfred; LEWIS, Donald J. Cálculo e álgebra linear, volume III.Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1974. 



CARVALHO, João Pitombeira. Introdução à Álgebra Linear. Rio de Janeiro: 

Livro Técnico S. A, 1972. 

GONÇALVES, Adilson. Introdução à Álgebra Linear. Editora Edgard Blucher. 

 

 

Química Analítica Aplicada 

Ementa: Equilíbrios iônicos. Método geral de resoluções de problemas 

envolvendo equilíbrio ácido-base. Solubilidade e produto de solubilidade. 

Equilíbrios envolvendo íons complexos. Equilíbrios de óxido-redução. Aplicação 

destes conceitos à análise química. 

 

Objetivos: Proporcionar ao educando condições para entender e realizar 

análises qualitativas e quantitativas das diferentes espécies químicas no seu 

quotidiano profissional. Realizar análises qualitativas em alimentos e interpretar 

os resultados obtidos. 

 

Bibliografia básica: 

Vogel, Arthur I. Química analítica qualitativa, São Paulo, SP, Mestre Jou, 1981. 

Kobal J. Química analítica quantitativa, São Paulo, SP, Moderna, 1982. 

Baccan, Nivaldo, Química analítica quantitativa elementar, São Paulo, 

SP,Edgard Blücher, 1979. 

SKOOG, Douglas A. et.al. Fundamentos de Química Analítica. Porto Alegre 

RS. Editora Bookman, 2005. 

LEITE, Flávio. Práticas de Química Analítica. São Paulo-SP, Editora Átomo, 

2006. 

 

Bibliografia complementar: 

KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. Jr. Química e Reações Químicas. Volume 2. Rio 

de Janeiro, Editora LTC, 2002. 

SNYDER, L.R.; KIRKLAND, J.J.; GLAJCH; J.L. Practical HPLC method 

development. John Wiley & Sons, New York, 1997. 

WILLETT, J. Gas chromatography. Analytical chemistry by open learning. John 

Wiley & Sons, 1989. 



NIESSEN, W.M.A. & GREEF, J. VAN DER. Liquid chromatography - Mass 

spectrometry. Marcel Dekker, New York, 1992. 

 

 

Microbiologia de Alimentos 

Ementa: Metabolismo dos microrganismos de interesse na tecnologia de 

alimentos. Técnicas microbiológicas aplicadas à microbiologia de alimentos. 

Fungos e leveduras. Bactérias lácticas, acéticas e psicrófilas. Enterobactérias. 

Microbiologia da água. Estafilocócos e micrococos. Bactérias esporogênicas. 

Crescimento de microrganismos em alimentos: parâmetros extrínsecos e 

intrínsecos. Padrões microbiológicos. Amostragem microbiológica. 

 

Objetivos: Levar o corpo discente a utilizar seu conhecimento básico em 

microbiologia na análise microbiológica de diferentes alimentos. Introduzir 

novos métodos e conceitos teóricos na avaliação da qualidade microbiológica 

de diferentes tipos de alimentos. Destacar a importância da microbiologia na 

solução de problemas originários da contaminação por microrganismos na fase 

de produção, industrialização, distribuição e armazenamento dos diversos tipos 

de alimentos. 

 

Bibliografia básica: 

COLLINS, C.H., LYNE, P.M. Métodos Microbiológicos. Zaragoza: Editorial 

Acribia,1989. 

FRANCO, B.D.G.M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos Alimentos. São Paulo: 

Atheneu, 1996. 

FRAZIER, W.C.; WESTHOFF, D.C. Microbiologia de los Alimentos. Zaragoza, 

Espanha: Editorial Acribia, 1993. 

APPCC na Qualidade e Segurança Microbiológica de Alimentos. São Paulo: 

Livraria Varela, 1997. 

 

Bibliografia complementar: 

FORSYTHE, S.J. Microbiologia da Segurança Alimentar. São Paulo: Livraria 

Varela, 2002. 



LIGHTFOOT, N.F.; MAIER, E.A. Análisis microbiológico de alimentos y aguas. 

Directrices para el aseguramiento de la calidad. Ed. Acribia, 2002. 

ANVISA. Legislações vigentes sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos. 

SILVA, N.; JUNQUEIRA, V.C.A.; SILVEIRA, N.F.A. Manual de Métodos de 

Análise Microbiológica de Alimentos. São Paulo: Livraria Varela, 1997. 

JAY, J.M. Microbiologia Moderna de los Alimentos. Zaragoza, Espanha: 

Editorial Acribia, 1995. 

BARBOSA, R.H.;TORRES, B.B. Microbiologia Básica. São Paulo: Atheneu, 

2005. 

 

 

Química Orgânica II 

Ementa: Mecanismos de reação de: Alcanos, Alcenos, Alcinos, Dienos, 

Cicloalcanos, Aromáticos, Álcoóis, Éteres, Haletos de alquila, Aminas, Aldeídos 

e Cetonas, Ácidos carboxílicos e derivados. Biomoléculas. 

 

Objetivos: Estudar e compreender mecanismos de reações orgânicas 

Identificar processos de preparação/obtenção de compostos orgânicos 

 

Bibliografia básica: 

MORRISON, R., BOYD, R., Química Orgânica. Lisboa: LTC, 13ª  ed., 1996  

McMURRY, J. Química Orgânica. Rio de Janeiro: LTC, 4ª  ed., V.1, 1996.   

SOLOMONS, T.W.G. Química Orgânica. Rio de Janeiro: LTC, V.1, 6ª  ed., 

1996.  

SOLOMONS, T.W.G. Química Orgânica. Rio de Janeiro: LTC, V.2, 6ª  ed., 

1996. 

 

Bibliografia complementar: 

ALLINGER, N.L., CAVA, M.P. JONGH, D.C., JOHNSON, C.R., LEBEL, N.A., 

STEVENS, C.L.  Química Orgânica. Rio de Janeiro: LTC, 2ª  ed., 1976.   

 

 

  



Estatística Experimental 

Ementa: Conceitos fundamentais na experimentação – Princípios básicos da 

experimentação – Planejamento e análise dos principais tipos de experimentos 

– Comparações múltiplas de médias – Regressão na análise de variância. 

 

Objetivos: O objetivo deste curso é possibilitar ao estudante de Agronomia 

planejar e analisar experimentos para solucionar problemas (testar hipóteses) 

em sua área de atuação ou em áreas correlatas. 

 

Bibliografia básica: 

CENTENO, F. P.; Curso de Estatística Aplicada à Biologia, 2. Ed. Goiânia: 

UFG, 2001, 234 p. 

GOMES, F. P.; Curso de Estatística Experimental, 14 Ed. Piracicaba: 

Degaspar, 2000, 477 p. 

VIEIRA, S. Estatística Experimental. 2. Ed, São Paulo: Atlas, 1999, 185 p.  

 

Bibliografia complementar: 

BANZATTO, D.A.; KRONKA, S. do N. Experimentação Agrícola. Jaboticabal: 

FUNEP, 1989, 247 p. 

COCHRAN, W. G. ; COX, G. M. Experimental Designs, 2. Ed. New York: John 

Wiley & Sons, Inc., 1957, 611 p. 

 

11.4 Disciplinas do 4º Semestre 

Mecânica 

Objetivo: Na disciplina Mecânica Geral são desenvolvidos conceitos de 

Cinemática e Dinâmica que permitem a modelagem matemática de sistemas 

mecânicos para a solução de problemas que relacionem esforços com 

movimentos. Além disso, a disciplina contribui para o desenvolvimento da 

capacidade analítica do aluno, que é um elemento fundamental na formação de 

um engenheiro. 

 



Ementa: Estática das partículas em três dimensões. Estática dos corpos rígidos 

em três dimensões. Dinâmica dos corpos rígidos. Cinemática dos corpos 

rígidos. Analise de estruturas. Forças distribuídas. 

 

Bibliografia Básica: 

SYMON, R. Keith. Mecânica. Rio de Janeiro: Campus, 1982. 

BEER, F. P.; JOHNSTON, E. R. Mecânica Geral para Engenheiros. Rio de 

Janeiro: McGraw-Hill, 1998. 

FRANÇA, L. N. F.; MATSUMURA, A. Z. Mecânica Geral. 2. ed. São Paulo: 

Edgard Blucher, 2004. 

MERIAN, J. L.; KRAIGE, L. G. Dinâmica. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 

 

Bibliografia Complementar: 

FONSECA, A. C. Curso de Mecânica - vol. 4. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 

1958.  

GIACAGLIA, G. E. O. Mecânica geral: para as escolas superiores. 3. ed. São 

Paulo: Nobel, 1972.  

MERIAN, J. L.,KRAIGE, L. G. Estática. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 

 

 

Física Geral e experimental III 

Objetivo: A principal característica do engenheiro é justamente a criatividade, 

isto é, o engenheiro deve ser capaz de utilizar as tecnologias já existentes, mas 

também deve ser capaz de compreender e desenvolver novas tecnologias. Por 

outro lado, a evolução rápida das novas tecnologias exige que os futuros 

engenheiros tenham maior capacidade de aprender continuamente durante o 

exercício de sua profissão. Isso será bastante facilitado se o engenheiro tiver 

adquirido uma sólida formação básica, isto é, se dominar os princípios da 

Física e suas aplicações. Nesse sentido, a disciplina de Física III contribui para 

dar o arcabouço básico essencial para a adequação do engenheiro nesse 

ambiente de constantes mudanças. As aulas, nem sempre expositivas, visam à 

maior participação dos alunos e ao trabalho em equipe. 

 



Ementa: TEORIA: Interação Eletromagnética. Campo Elétrico. Lei de Gauss. 

Potencial Elétrico. Energia Eletrostática. Corrente Elétrica. Campo de Indução  

Magnética. Lei de Biot e Savart e Lei de Ampère. Lei de Faraday. Movimento 

harmônico simples. Oscilações amortecidas. Propagação ondulatória. Ondas 

mecânicas. Propagação de energia. Ondas estacionárias. Ondas sonoras. As 

equações de Maxwell. Fundamentos de Física Moderna.  

LABORATÓRIO: Fontes de Tensão. Campo Elétrico. Divisor de Tensão.  

Condutores Filiformes. Bipolos. Leis de Kirchhoff. Osciloscópio. Carga e  

Descarga de Capacitores. Movimento Oscilatório. Arcos de Corrente. 

Solenóide.  

Campo Magnético Terrestre. Geradores Eletroquímicos. Galvanoplastia. Efeito  

Fotoelétrico. 

 

Bibliografia Básica: 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física básica Vol. 3. São Paulo: Edgard 

Blucher, 1985. (1ºed.). 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J.. Fundamentos de Física - Vol. 3 - 

Mecânica. 7ªed. RJ: LTC, 2006. 

SEARS, ZEMANSKY, YOUNG. Física 3 . São Paulo: LTC, 2 edição, 1995. 

ALONSO E FINN. Física: Um Curso Universitário – Vol. 2. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

TIPLER, P. A.; MOSCA, G.. Física para Cientistas e Engenheiros - Vol. 3. 5ª 

ed. RJ: LTC, 2006. 

SERWAY, R. A.; JEWETT J. W. Jr. Princípios de Física vol. 3. Pioneira 

Thomson Learning, 2004. 

 

Química de Alimentos I 

Ementa: Carboidratos, Lipídeos, Proteínas, Aminoácidos, Pigmentos Naturais, 

Vitaminas, Classificação, Estruturas e Propriedades Físico-químicas.  

 

Objetivos: Conhecimento da composição e função nos alimentos. 

 



Bibliografia Básica: 

COULTATE, T.P. Alimentos- a química de seus componentes, 3ª edição, 

editora Artmed, Porto Alegre, 2004. 368p. 

RIBEIRO, E. P.; SERAVALLI, E. A. G. Química de Alimentos, editora Edgard 

Blücher LTA, São Paulo, 2004. 184p. 

 

Bibliografia Complementar: 

FENNEMA, O. R. Química dos Alimentos, Editorial Acríbia, S.A. Zaragoza, 

Espana,1993. 

BOBBIO, P. A.; BOBBIO, F. O. Química do Processamento de Alimentos , 3ª 

edição, editora Varela, São Paulo, 2001. 

ARAÚJO, J.M.A. Química de Alimentos: Teoria e prática, 4ª edição, editora 

UFV, Viçosa, 2008. 143p. 

 

Bioquímica Geral 

Ementa: Conceitos básicos (água e sistema de tampão). Proteínas, Enzimas, 

Carboidratos, Lipídios. Metabolismo de carboidratos, lipídios e aminoácidos. 

 

Objetivos: Conhecimentos relacionados aos componentes básicos dos 

alimentos. 

 

Bibliografia Básica: 

LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica. 

Tradução de W.R. Loodi, e A.A. Simões. São Paulo: Sarvier, Segunda Edição, 

1995.  

 

Bibliografia Complementar: 

VOET, D.; VOET, J. G.; Bioquímica. 3nd ed. Artmed. São Paulo, 2006, 1596p. 

 

 

Físico Química 

Ementa: Estado gasoso. Equilíbrios físicos. Equilíbrio químico. Cinética 

química. Termodinâmica dos sistemas reais, especialmente de sistemas em 

fluxo. Aplicações.  



 

Objetivos: Aplicar os princípios fundamentais da termodinâmica de maneira a 

adquirir uma visão completa do fenômeno físico-químico, sendo capaz de 

quantificar as energias envolvidas e as relações entre as mesmas e o 

fenômeno observado. 

 

Bibliografia Básica: 

ATKINS, Peter; DE PAULA, Julio. Físico-Química. Vol. 1, 8 ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

CASTELLAN, Gilbert. Fundamentos de Físico-Química. 2.reimpr. Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2001. 

BALL, D.W., Físico Química, Vol.1, editora Thomson, 2005. 

 

 

Introdução à Administração 

Ementa: Organização. Evolução do conceito de administração. Funções da 

empresa. Funções de administração. Funções essenciais do administrador. 

Atividades técnicas e auxiliares de administração. Evolução do pensamento 

administrativo. Administração da produção. Técnicas de gerenciamento da 

produção: " just-in-time" e " kanbam". Administração de material. Administração 

de pessoal. Administração financeira.  Administração orçamentária. Custos 

industriais. Administração e desenvolvimento. Marketing básico. Distribuição e 

logística. Marketing industrial. 

 

Objetivos: Transmitir os conhecimentos básicos de organização de empresas, 

segundo os diversos enfoques da administração. Apresentar as áreas 

funcionais de uma organização, os processos administrativos e suas interfaces 

com assuntos jurídicos. 

 

Bibliografia Básica: 

ARAUJO, J.S. de Administração de materiais. S.Paulo, Atlas, 1976. 

BUFFA, E.S. Administração de produção. Rio de Janeiro, LTC, 1979. 



CHIAVENATO, I.Administração de recursos humanos. S.Paulo, Atlas, 1980. 

 

Bibliografia Complementar: 

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. S.Paulo, McGraw-

Hill, 1983. 

HUBERMAN, L. História da riqueza do homem. Rio de Janeiro, Zahar, 1970. 

KOTLER, P. Marketing. S.Paulo, Atlas, 1980. 

IUDICIBUS, S.  et al . Contabilidade introdutória. S.Paulo, Atlas, 1980. 

KWASNICKA, E.L. Introdução a administração. S.Paulo, Atlas, 1981. 

MOTTA, F.C.P. Participação e cogestão - novas formas de administração. 

S.Paulo, Brasiliense, 1982. 

MOTTA, F.C.P. Teoria geral da administração. S.Paulo, Pioneira, 1978. 

SANVINCENTE, A.Z. Administração financeira. S.Paulo, Atlas, 1977. STARR, 

M.K. Administração da produção. S.Paulo, Edgard Blucher, 1976. 

 

 

Termodinâmica 

Ementa: Relações entre grandezas termodinâmicas. Equações de estado para 

substância pura. Caracterização de equilíbrio. Equilíbrio de fases. Medição 

para predição de propriedades termodinâmicas. Misturas. Fenômenos de 

superfície. Ciclos térmicos: ciclo motor e vapor, ciclo de refrigeração. 

Aplicações práticas da termodinâmica. 

 

Objetivos: Introduzir o aluno nos conceitos de formas de energia e suas 

transformações (calor, trabalho, energia interna, entalpia, entropia), analisando 

as restrições (primeira e segunda leis) aos processos. O aluno deverá ser 

capaz de analisar tais processos através de balanços energéticos e fazer 

correlações entre grandezas utilizando o formalismo termodinâmico. 

 

Bibliografia Básica: 

SMITH,J.M.;VAN NESS,H.C.;ABBOTT,M.M. Introdução à Termodinâmica da 

Engenharia Química. 5ª. Ed.: LTC 

Editora. 2000. 



VAN WYLEN,G.J.; SONNTAG,R.E. Fundamentos da Termodinâmica Clássica. 

Editora Edgard Blücher Ltda. 1976. 

LEVENSPIEL,O., Termodinamica Amistosa para Engenheiros, Editora Edgard 

Blucher, 2000. 

 

Bibliografia Complementar: 

ELLIOTT, J.R., LIRA, C.T., Introductory Chemical Engineering 

Thermodynamics, Editora Prentice Hall, 1999. 

SANDLER, S.I., Chemical and Engineering Thermodynamics, 2a Edição, 

Editora Wiley & Sons, 1989. 

 

11.5 Disciplinas do 5º Semestre 

Eletrotécnica 

Objetivo: O conhecimento da Eletrotécnica proporcionará ao Engenheiro de  

Alimentos a capacidade de observar se as características principais de  

instalações elétricas acompanham as recomendações definidas em normas, e 

a sua importância em termos de seguranças física e patrimonial. Esse 

conhecimento também tornará possível a análise da adequada seleção de 

materiais utilizados em instalações, bem como dos instrumentos de medição a 

serem empregados para a sua análise, e da avaliação desses resultados. Será 

também possível a análise do consumo de energia elétrica em processos de 

fabricação, e das características principais desse controle (fator de potência, 

fator de demanda etc.). O Engenheiro terá informações a respeito do sistema 

de geração, transmissão, distribuição de energia elétrica, e das aplicações em 

instalações elétricas industriais. 

 

Ementa: Elementos e Leis dos circuitos em C.C. e C.A.; Potência e Energia. 

Circuitos monofásicos e trifásicos; Transformadores; Máquinas elétricas e 

indução, síncronas e de correntes contínua; Instalações elétricas e dispositivos 

de proteção. Componentes e equipamentos elétricos e eletrônicos. 

 

Bibliografia Básica: 

YARO BURIAN JR. Circuitos Elétricos.  



C.A.CASTRO E M.R.TANAKA Circuitos de Corrente Alternada - um curso 

introdutório. Rio de Janeiro: Editora UNICAMP.  

GRAY e WALLACE. Eletrotécnica - Princípios e Aplicações. Ao Livro Técnico 

S.A.  

VALKENBURGH e NEVILLE. Eletricidade Básica. Ao Livro Técnico S.A.  

GUSSOW. Eletricidade Básica. Editora McGraw Hill.  

ARNOLD. Fundamentos de Eletrotécnica. E.P.U.  

ARNOLD e STEHR. Máquinas Elétricas. E.P.U. 

 

Bibliografia Complementar: 

AES Eletropaulo - LIG 2005, Manual de Fornecimento de Energia Elétrica - São 

Paulo, 2005. 

ANEEL- Agência Nacional de Energia Elétrica - Condições Gerais de 

Fornecimento de Energia Elétrica, Resolução 456 - Brasília, 2000. 

CAPELLI, Alexandre - Energia Elétrica Para Sistemas Automáticos da 

Produção, São Paulo: Érica, 2007. 

COTRIM, A.M.B. - Instalações Elétricas. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil Ltda., quinta edição, 2009 

 

 

Higienização na Indústria de Alimentos 

Ementa: Higiene industrial. Agentes e processos de limpeza e sanitização. 

Controle higiênico-sanitário na obtenção de alimentos: Doenças de origem 

alimentar. Legislação relacionada à higiene de alimentos. Salubridade de 

ambientes. Qualidade e tratamento de água para indústria de alimentos. 

 

Objetivos: Levar aos alunos o conhecimento dos processos mais apropriados 

para higiene, limpeza e sanitização nas indústrias e agroindústrias de 

alimentos. Bem como a aplicação de planos e programas de higienização. 

 

Bibliografia básica 

SILVA Jr., E.A. Manual de controle higiênico – sanitário em alimentos. 4a ed., 

São Paulo: Varela, 2001. 



HOBBS, B.C.; ROBERTS, D. Toxinfecções e controle higiênico – sanitário de 

alimentos. São Paulo: Varela, 1999. 

HAZELWOOD; MCLEAN. Manual de higiene para manipuladores de alimentos. 

1999. 

 

Bibliografia complementar: 

Ministério da Saúde: www.saude.gov.br 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária: www.anvisa.gov.br 

Ministério da Agricultura: www.agricultura.gov.br 

Diário oficial da união: www.in.gov.br 

 

 

Fenômenos de Transporte I 

Objetivo: Esta disciplina, que trata da matéria Fenômenos de Transporte I, 

obrigatória pelo MEC para todos os cursos de Engenharia, apresenta os 

conceitos fundamentais relacionados à Mecânica dos Fluidos e ao Transporte 

de Massa. Os mecanismos de transferência, basicamente a difusão e a 

convecção e seus desdobramentos, quando se consideram as movimentações 

relativas e a geometria do sistema, são analisados. A partir daqui, o exame e a 

otimização de equipamentos e processos, bem como os seus respectivos 

projetos se tornam possíveis. 

 

Ementa: Fenômenos de Transporte: mecanismos, força motora e resistência. 

Mecânica dos fluidos: comportamento dos fluidos, regimes laminar e turbulento, 

Leis de Newton para viscosidade, balanço global de quantidade de movimento, 

perda de carga em regime laminar, camada limite, teoria da aderência, 

descolamento da camada limite, força de arraste, regime turbulento, perda de 

carga em tubos, perfis de velocidade, perda de carga em acessórios, balanço 

diferencial de quantidade de movimento. Transporte de Massa: coeficientes de 

transferência de massa e mecanismo da difusão, difusão em regime 

permanente com e sem reação química, difusão em regime transiente. 

 

  



Bibliografia Básica: 

ÇENGEL, Y. A. e CIMBALA, J. M. Mecânica dos Fluidos. Fundamentos e 

Aplicações. McGraw Hill, 1° Ed, 2007. 

CREMASCO, M. A. Fundamentos de Transferência de Massa. Rio de Janeiro: 

UNICAMP, 1998. 

 

Bibliografia Complementar: 

CUSSLER, E. L.. Diffusion Mass Transfer in Fluid Systems. Cambridge 

University: Cambridge, 1997. 

FOX, Robert W; MCDONALD, Alan T. Introdução à Mecânica dos Fluidos. Rio 

de Janeiro: LTC, 2001. 

NEVERS, de Noel. Fluid Mechanics for Chemical Engineers. Segunda edição 

McGraw-Hill, Inc.1991. 

 

 

Química de Alimentos II 

Ementa: Estruturas e propriedades de ácidos graxos e lipídeos. Modificações 

químicas, reações e alterações de lipídeos durante o processo de estocagem 

de alimentos. Estruturas, propriedades e alterações de pigmentos naturais em 

alimentos. Estruturas e alterações químicas de vitaminas e suas 

consequências. Minerais toxicantes de ocorrência natural em alimentos. 

Micotoxinas bacterianas em alimentos. Introdução a aditivos alimentares. 

 

Objetivos: Estudo da estrutura e propriedades químicas de substâncias 

presentes em alimentos, visando o conhecimento de suas aplicações na área 

de alimentos (produção, controle de qualidade). Avaliar a influência de alguns 

aditivos na composição de alimentos industrializados. 

 

Bibliografia básica: 

ARAÚJO, J. M. A., Química de alimentos: teoria e prática. Viçosa, MG, Editora 

UFV, 1999. 

BOBBIO, F. O., BOBBIO, F. O., Introdução à química de alimentos, São Paulo, 

SP, Livraria Varela, 1992. 



BOBBIO, F. O., BOBBIO, F. O., Química do processamento de alimentos. São 

Paulo, SP, Livraria Varela, 2001. 

BELTZ, H. D., GROSCH, W., Química de los alimentos, Zaragoza (Espanha), 

Editorial ACRIBIA, S.A., 1985. 

 

Bibliografia complementar: 

FELLOWS, P.J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e 

prática. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed. 2006. 602p.  

PRICE, J.F.; SCHWEIGERT, B. S. Ciencia de la carne y de los Productos 

Cárnicos. Zaragoza: Acribia. 1994.  

ROBINSON, D.S. Bioquímica y Valor Nutritivo de los Alimentos. Zaragoza: 

Acribia. 1991. 

 

 

Resistência dos Materiais 

Ementa: Propriedades dos materiais; Analise de estrutura simples; conceitos 

sobre tensão e deformação; torção e flexão; viscoelasticidade; propriedade 

mecânica dos alimentos e embalagens. 

 

Objetivos: Propiciar conceitos fundamentais de resistência dos materiais de 

interesse à engenharia de alimentos. Estudo de modelos estruturais simples 

presentes nas instalações industriais. 

 

Bibliografia básica: 

ASKELAND, D.R. & PHULÉ, P.P. The science and engineering of materials. 5th 

ed. Toronto: Thomson, 2006. 

BEER, F.P. & JONSTON JR., E.R. Resistência dos materiais. São Paulo: 

McGraw-Hill, 1982.(livro base da disciplina). 

MOHSENIN, N.N. Physical properties of plant and animal materials. Vol. 1 

Gordon and Breach, New York,1970. 

 

Bibliografia complementar: 

POPOV, E.P. Introdução à mecânica dos sólidos, Edgard Blucher. 



RAO, M.A. & STEFFE, J.F. (Eds.) Viscoelastic properties of foods. London: 

Elsevier, 1992. 

ROSENTHAL, A.J. Food texture: measurement and perception. Gaithersburg: 

Aspen, 1999. 

TIMOSHENKO, S.P. Resistência dos materiais. Rio de Janeiro: Ao Livro 

Técnico, 1974. 2v. 

 

 

Bioquímica de Alimentos 

Ementa: Análise dos constituintes dos alimentos e suas interações. 

Componentes naturais com ação biológica. Mecanismos bioquímicos das 

transformações dos alimentos durante o desenvolvimento, armazenamento e 

processamento dos alimentos. Influências das alterações no valor nutritivo e na 

conservação dos alimentos. Análise físico-química dos principais grupos de 

alimentos. Determinação de contaminantes e aditivos. Acidez e pH. 

 

Objetivos: Abordar as principais transformações bioquímicas que ocorrem nos 

alimentos, enquanto matéria prima, assim como, durante seu processamento e 

armazenamento. Sendo, portanto necessário o conhecimento das ações 

enzimáticas, bem como dos fatores que interferem nestas ações. 

 

Bibliografia básica: 

ARAÚJO, J. M. A. Química de Alimentos: Teoria e Prática, 2 ed. Viçosa: 

Editora UFV, 2001. 

FENNEMA, O. R. Química de los Alimentos, Editorial Acribia, S.A. Zaragoza, 

Espanã, 1993 

BOBBIO, P. A.; BOBBIO, F. O. Química do Processamento de Alimentos, 3 ed. 

São Paulo: Livraria Varela, 2001. 

MACEDO, G. A., PASTORE, G. M., SATO, H. H., KUN PRAK, Y. G. Bioquímica 

Experimental de Alimentos. São Paulo: Livraria Varella, 2005. 

CHEFTEL, J. C.; CHEFTEL, H. E; BESANÇON P. Introducción a la 

Bioquímiaca y Tecnologia de los Alimentos. V. 1 e 2. Zaragoza: Editorial 

Acribia, 1999. 

 



Bibliografia complementar: 

Eskin, M. N. A. Biochemistry of foods. 2.ed. New York. Academic Press, 1990. 

MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica Básica. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1999. 

 

 

Cálculo Numérico 

Objetivo: Fornecer condições para que os alunos possam conhecer, calcular, 

utilizar e aplicar métodos numéricos na solução de problemas de engenharia. 

 

Ementas: Erros nas aproximações numéricas. Resolução numérica de 

equações e de sistemas de equações lineares e de grau superior. Equações de 

diferenças finitas. Interpolação e diferenças finitas. Diferenciação e integração 

numéricas. Zeros de funções reais. Resolução numérica de equações 

diferenciais e de Sistemas de equações diferenciais. 

 

Bibliografia Básica: 

BARROSO,  L.C. e outros.  Cálculo Numérico (com aplicações), Editora 

HARBRA, São Paulo, 2ª edição, 1987. 

RUGGIERO, Marcia  A . Gomes  ;  LOPES, V. L.da Rocha  Cálculo numérico: 

aspectos  teóricos e computacionais. 2ª ed. Rio de Janeiro. Makron Books, 

1996. 406p .  

SANTOS, V. R. Curso de Cálculo Numérico. Rio de Janeiro, Livro Técnicos e 

Científicos Editora, 1977. 

SPERANDIO, D.; MENDES, J. T.; SILVA, L. H. M.. Cálculo Numérico - 

Características Matemáticas e Computacionais dos Métodos Numéricos. 

Prentice Hall, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

D. M. Cláudio, J. M. Marins. Cálculo numérico computacional: teoria e prática. 

3ª Edição. São Paulo: Atlas, 2000. 

F.F. Campos Filho, Algoritmos Numéricos, Livros Técnicos Científicos Editora, 

Rio de Janeiro, 2001. 



BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D. Análise Numérica. São Paulo: Pioneira 

Thompson  

Learning, 2003. 

COHEN, A. M. Análisis Numérico. Barcelona, Editorial Reverté, 1977. 

 

11.6 Disciplinas do 6º Semestre 

Análise Sensorial de Alimentos 

Ementa: Importância da Análise Sensorial no controle da qualidade dos 

alimentos industrializados. Fatores que influenciam na Análise Sensorial e 

condições dos testes sensoriais. Os órgãos do sentido e a percepção sensorial. 

Seleção e treinamento de equipes de analistas sensoriais. Métodos sensoriais: 

descritivos e afetivos. Procedimentos de aceitação e preferência. Correlação 

dos testes sensoriais e instrumentais. Análise e aplicação dos testes 

sensoriais. Avaliação estatística dos resultados. 

 

Objetivos: Obter conhecimentos científicos e tecnológicos, que sirvam de 

suporte para o desenvolvimento de uma metodologia que corresponda às 

características do produto as ser analisado e que forneçam através do painel 

sensorial resultados confiáveis que condizem com os resultados dos 

provadores. 

 

Bibliografia Básica: 

DUTCOSKY, S. D. Análise sensorial de alimentos. Curitiba: Champagnat, 

1996. 

FARIA, E. V. Técnicas de análise sensorial. Campinas: Ital, 2002.SILVA, M. A. 

A. P. Desenvolvimento de perfil sensorial por análise descritiva quantitativa. 

Campinas: FEA/UNICAMP, 2004. bia, 1997. 

SILVA, M. A. A. P. Desenvolvimento de perfil sensorial por análise descritiva 

quantitativa. Campinas: FEA/UNICAMP, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

AMERINE, M.A.; PANGBORN, R.M.; ROESSLER, E.B. Principles of sensory 

evaluation of food. Academic Press, Orlando, Florida. 1965. 602 p. 



BIRCH, G.G.; BRENNAN, J.G. e PARKER, K.J. Sensory properties of foods. 

Applied Science Publishers Ltd, Londres. 1977. 326 p. 

CHAVES, J.B.P. & SPROESSER, R.L. Práticas de laboratório de análise 

sensorial de alimentos e bebidas. Universidade Federal de Viçosa. Imprensa 

Universitária. Viçosa, MG, 1996. 

CHAVES, J.B.P. Métodos de diferença em avaliação sensorial de alimentos e 

bebidas. Universidade Federal de Viçosa. Imprensa Universitária. Viçosa, MG, 

1993. 

MORALES, A.A. La evaluation sensorial de los alimentos. Editorial Acribia, S.A. 

Zaragoza. Espanha. 1994. 198 p. 

MOSKOWITZ, H. R. Product testing and sensory evaluation of foods. Food & 

Nutrition Press, Inc., Westport, Connecticut. 1983. 605 p. 

STONE, H. e SIDEL, J.L. Sensory Evaluation Practices, Academic Press, Inc., 

New York. 1993. 338 p. 

 

 

Operações Unitárias I 

Ementa: Medida de Pressão e vazão. Fricção em tubulações e acessórios. 

Fluídos newtonianos. Cálculo de potência de bombeamento. Equipamentos 

para movimentos de fluidos. Tubulações e acessórios. Agitação. Escoamento 

em meios porosos e fluidização. Transporte hídrico e pneumático Redução de 

tamanho de sólidos e peneiramento. Redução de tamanho de líquido e 

emulsificação. 

 

Objetivos: Ensinar as técnicas de dimensionamento dos principais 

equipamentos de separação fisica.  

 

Bibliografia Básica: 

FOUST, A.S., WENZEL, L. A., CLUMP, C.W., MAUS, L., ANDERSEN, L.B. 

Princípio das Operações Unitárias. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Dois, 

1982. 

GEANKOPLIS, C.J. Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias. 

Compañía Editorial Continental, S.A. de C.V. México, D.F., 1998. 

FELLOWS, P., Food Processing Technology, 2ª Edição, CRC Press, 2000. 



 

Bibliografia Complementar: 

PERRY, R.H., CHILTON, C.H. Manual de Engenharia Química. 5a ed., 

Guanabara Dois, Rio de Janeiro, 1986. 

GABAS, A.L. MACINTYRE, A.J. Bombas e Instalações de Bombeamento. 

Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 2a ed. 1997. 

KING, C. D., Procesos de Separación, Editorial Reverté, 1980. 

BLACKADDER, NEDDERMAN, NEMUS, Manual de Operações Unitárias - 

1982. 

 

 

Fenômenos de Transporte II 

Objetivo: Esta disciplina, que trata da matéria Fenômenos de Transporte II, 

obrigatória pelo MEC para todos os cursos de Engenharia, apresenta os 

conceitos fundamentais relacionados à Transferência de Calor. Os 

mecanismos de transferência, basicamente a difusão e a convecção e seus 

desdobramentos, quando se consideram as movimentações relativas e a 

geometria do sistema, são analisados. No caso específico da Transferência de 

Calor, o mecanismo adicional da radiação térmica é considerado. Nesta 

disciplina, Fenômenos de Transporte II, todo o tratamento é direcionado para a 

análise da Transferência de Calor.  

 

Ementa: Introdução à transferência de calor: mecanismos e equações básicas; 

lei da conservação de energia. Condução: equação da taxa de condução e 

equação da difusão do calor. Condução unidimensional em regime 

estacionário: parede plana, cilíndrica e esférica; superfícies estendidas. 

Condução transiente: método da capacitância e efeitos espaciais. Convecção: 

camada limite; coeficientes individuais de transferência de calor; analogias 

entre a transferência de quantidade de movimento e a transferência de calor. 

Transferência de calor em escoamentos externos e internos. Convecção 

natural. Radiação: processos e propriedades. Troca de radiação entre 

superfícies. 

 

 



Bibliografia Básica: 

INCROPERA, F. P.; DE WITT, D. P. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 

New York: John Wiley, 1990. 

BEJAN, A. Transferência de Calor. São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 1994. 

 

Bibliografia Complementar: 

BAZZO, Edson. Geração de Vapor. Ed. UFSC. 

VAN WYLEN, G. J. e SONNTANG, R. E. Fundamentos da Termodinâmica 

Clássica. São Paulo: Ed. Edgard Blucher, 1998. 

 

 

Análise de Alimentos 

Ementa: Padrões de identidade e qualidade relativos a alimentos e bebidas. 

Normas técnicas da ABNT, IAL, FDA, AOAC, etc, para análise de alimentos e 

bebidas. Amostragem e preparo de amostras. Determinação química e física 

dos constituintes principais (umidade, conteúdo mineral, proteínas, lipídios, 

fibras, sais minerais e vitaminas). Acidez e pH. Contaminantes. Micotoxinas. 

Pesticidas e outros. Refratometria, densitometria. Métodos avançados de 

análise de alimentos por cromatografia, espectroscopia e espectrometria de 

massa. 

 

Objetivos: Executar procedimento de amostragem e preparo de amostra. 

Realizar análises químicas dos alimentos. Avaliar cor, textura e viscosidade. 

 

Bibliografia Básica: 

BATALHA, B. L.; PARLATONE, A. C. Controle da qualidade da água para 

consumo humano: bases conceituais e operacionais. São Paulo: CETES B, 

1998. 198p. 

BOBBIO, F. O.; BOBBIO, P. A. Introdução à química dos alimentos, 2º edição, 

São Paulo, 1989. 

BRASIL. Ministério da Agricultura. Laboratório Regional de Referência Animal. 

Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus 

ingredientes. v .2: Métodos físicos e químicos. Brasília, 1981. 



CARVALHO, H. H.; JONG, E. V. Alimentos – métodos físicos e químicos de 

análise. Porto Alegre:UFRGS, 2002.180p. 

CECCHI, H. M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 2a. 

edição. Campinas: UNICAMP, 2003. 207p. 

CRISWOLD. R. M. Estudo experimental dos alimentos, São Paulo, 1972. 

GOMES, J. C. Análise de Alimentos. Viçosa, MG:Universidade Federal de 

Viçosa, 1996. 126p. 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz. 

Métodos químicos e físicos para análise de alimentos. 3ed. São Paulo, 1985. 

v.1, 533p. 

PEREIRA, D. B. C.; SILVA, P. H. F.; COSTA JÚNIOR, L.C.G. e OLIVEIRA, L.L. 

Físico-química do leite e derivados - Métodos analíticos. 2ª edição. Juiz de 

Fora:Templo Gráfica e Editora Ltda, 2001. 234 p. 

PEREIRA, J. F. Análise de Alimentos – Processos gerais, mel, leite e 

derivados. Juiz de Fora:FFB/UFJF, 1980. (apostila) pi. POMERANZ, Y. ; 

MELOAN, C.E. Food analysis – Theory and practice. 3ed. New York: Chapman 

& Hall, 1994. 778p. 

 

Bibliografia Complementar: 

BEEUX, M. R. Atlas de microscopia alimentar, identificação de elementos 

histológicos vegetais. São Paulo: Livraria Vilela, 1998. 

FERREIRA, J. R. ; GOMES, J. C. Gerenciamento de laboratórios de análises 

químicas. Viçosa, MG:Fundação Arthur Bernardes, 1995. 378p. 

FLINTO, O. Microscopia de los alimentos. Zaragoza: Acribia, 1997. 

JEFFERY, G.H. ; BASSET, J. ; MENDHAM, J. ; DENNEY, R.C. Análise química 

quantitativa – Vogel . 5ed.. Rio de Janeiro:Guanabara-Koogan, 1992. 712p. 

MATISSEK, R.; SCHNEPEL, F. M. Análise de los alimentos: fundamentos, 

métodos, aplicaciones. Zaragosa: Acribia, 1998. 

 

 

Embalagens para Alimentos 

Ementa: Embalagens: histórico, conceitos e funções. „Structural Design X 

Promotional Design”. Tipos de embalagens, materiais, propriedades, funções e 

custos. Técnicas de fabricação e fechamento de embalagens flexíveis, 



metálicas e de vidro. Corrosão. Testes de laboratórios, identificação de 

vernizes e seleção de embalagens. Normas INMETRO, ABNT, ASTM, ISO, 

IATA, etc. para acondicionamento e embalagem de alimentos e correlatos. 

Embalagens para transporte. Reciclagem de embalagens. Máquinas e 

equipamentos para embalagens. Código de barras. Desenvolvimento de novas 

embalagens. Legislação brasileira e internacional pertinente. 

 

Objetivos: Proporcionar conhecimentos sobre as finalidades da embalagem, 

materiais e sistemas de armazenamento. 

 

Bibliografia Básica: 

ALVES, R. M. V. Embalagens para produtos de laticínios. Campinas, CETEA – 

ITAL, 1999, p 85. 

BEHMER, M. L. ARRUDA, Tecnologia do Leite, 15º ed. São Paulo Nobel, 

1984., 320 p. 

CETEA – ITAL. Embalagens para Produtos Cárneos. Campinas, 1991. 

EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos, 2ª ed. São Paulo, Atheneu, 1994. 

 

Bibliografia Complementar: 

FARIA, J.A.F. Manual de aulas práticas de embalagens, Unicamp/FEA, 2001. 

MOURAD, A. L. Embalagens de papel, cartão e papelão ondulado, Campinas, 

CETEA – ITAL, 1999, p. 282. 

SARAMTÓPOULOS, C. I. G. L., Embalagens com Atmosfera Modificada, 2º 

edição, 114 p. 

 

 

Métodos de Conservação de Alimentos 

Ementa: Fatores que afetam a estabilidade de alimentos. Conservação pelo 

calor: pasteurização; esterilização; curva de morte térmica (conceitos, D, Z, F, 

letalidade, binômio tempo x temperatura). Conservação pelo frio: refrigeração; 

congelamento; cálculo de carga térmica. Conservação pelo controle de 

umidade: secagem; desidratação; concentração; liofilização. Princípios de 

irradiação, alta pressão hidrostática, pulsos elétricos e atmosfera modificada. 

 



Objetivos: Proporcionar aos alunos conhecimentos a respeito da matéria-

prima,métodos de conservação, tecnologias de elaboração de produtos, 

alterações e processamento. 

 

Bibliografia Básica: 

MAFART, P. Inginieria Industrial Alimentaria. Volumen I: Processos físicos de 

conservacion Zaragoza: Editorial Acribia,1994. 

IBARZ, A., BARBOSA, C., GARZA, S. GIMENO, V. Métodos Experimentales 

em la inginieria alimentaria. Zaragoza: Editorial Acribia,1994, 2000. 

BARBOSA-CANOVAS, G.V., MA, L. BARLETTA, B. Manual de laboratório de 

inginieria de alimentos. Zaragoza: Editorial Acribia, 2000. 

 

Bibliografia Complementar: 

EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos. Livraria Atheneu Editora. 2a 

edição. São Paulo. 1992. 

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRÁRIOS LUIZ DE QUEIROZ “Armazenamento 

de gêneros e produtos alimentícios”402p. 

 

 

Matérias Primas Alimentícias 

Ementa: Nomenclatura e importância das matérias primas alimentícias. 

Matérias primas de origem vegetal e animal: Características e padrões de 

qualidade. Perecebilidade. Acondicionamento, transporte e armazenamento. 

 

Objetivos: Apresentar as principais matérias-primas que serão processadas 

numa indústria de alimentos, fornecendo subsídios para as disciplinas 

tecnológicas, quanto ao aspecto de produção da matéria-prima alimentícia. 

Estabelecer as principais características biológicas, químicas e físicas das 

matérias-primas de origem vegetal e animal. Reconhecer a importância da 

Engenharia Genética na produção da matéria-prima. 

 

Bibliografia Básica: 

BLEINROTH, E.W. ET AL. Tecnologia Pós-Colheita de Frutas Tropicais. 

Manual Técnico no 09, ITAL, Campinas, 1992. 



CENZANO, I., MADRID, VICENTE, J.M. Manual de indústria dos alimentos. 

Livraria Varela LTDA, São Paulo, 1996. 

 

Bibliografia Complementar: 

EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos. Livraria Atheneu Editora. 2a 

edição. São Paulo. 1992. 

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRÁRIOS LUIZ DE QUEIROZ “Armazenamento 

de gêneros e produtos alimentícios”402p. 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ (SÃO PAULO) “Normas Analíticas do Instituto 

Adolfo Lutz” 3a edição, vol. 1, 1985, 533p. 

Série publicações técnicas FRUPEX. Ministério da Agricultura, do 

Abastecimento e da Reforma Agrária. Secretaria de Desenvolvimento Rural, 

Programa de Apoio à Produção e Exportação de Frutas, Hortaliças, Flores e 

Plantas Ornamentais. Brasília: EMBRAPA, 1995. 

 

11.7 Disciplinas do 7º Semestre 

Operações Unitárias II 

Ementa: Tratamento térmico de alimentos. Trocadores de calor. Processo de 

Evaporação. Destilação. Psicrometria e umidificação; Desidratação de 

alimentos. Cristalização. Extração sólido-líquido e líquido-líquido. Absorção. 

Adsorção. 

 

Objetivos: Ensinar as técnicas de dimensionamento dos principais 

equipamentos de tratamento e processamento térmico de alimentos e 

operações de transferência de calor e massa simultaneos. 

 

Bibliografia básica: 

FOUST, A.S., WENZEL, L. A., CLUMP, C.W., MAUS, L., ANDERSEN, L.B. 

Princípio das Operações Unitárias. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Dois, 

1982. 

GEANKOPLIS, C.J. Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias. 

Compañía Editorial Continental, S.A. de C.V. México, D.F., 1998. 



RIZVI, S.S.H. Thermodynamic properties of foods in dehydration. In: 

Engineering Properties of Foods, (M.A. Rao and S.S.H. Rizvi, eds.). Academic 

Press, New York, 223-309, 1995. 

 

Bibliografia complementar: 

PERRY, R.H., CHILTON, C.H. Manual de Engenharia Química. 5a ed., 

Guanabara Dois, Rio de Janeiro, 1986. 

KREITH, F. Princípios da transmissão de calor. Edgar Blucher, 1977. 

MCCABE, SMITH, HARRIOTT, Unit. Operations of Chemical Engineering -, 4a 

Edition, McGraw-Hill, 1985. 

TREYBAL, R. E., Mass-Transfer Operations – 3a Edition, McGraw-Hill, 1980. 

COULSON E RICHADSON, Tecnologia Química - Operações Unitárias, vol II -, 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1968. 

HENLEY; J.E.D & SEADER, Equilibrium State Separation Operations in 

Chemical 

engineering., John Wiley, 1981. 

BLACKADDER, NEDDERMAN, NEMUS, Manual de Operações Unitárias - 

1982. 

KEEY, R.B, Introduction to Industrial Drying Operations, Pergamon Press, 

1978. 

 

 

Tecnologia de Frutas e Hortaliças 

Ementa: Princípios de fisiologia pós-colheita e armazenamento de frutas e 

hortaliças. Recepção da matéria prima, limpeza e seleção. Processamento: 

desidratação; aplicação de frio e calor; concentração (geléias, produtos de 

tomate, etc.); minimamente processados. 

 

Objetivos: Aplicar procedimentos tecnológicos científicos, visando a obtenção 

de vegetais desidratados, doces e geléias, polpas e sucos de frutas, produtos 

enlatados e avaliar o custo de produção, parâmetros físico-químicos, da 

matéria-prima e produtos processados, essenciais à qualidade. 

 

 



Bibliografia básica: 

CHITARRA, M. I F., CHITARRA, A.B. Pos-colheita de frutos e hortaliças: 

fisiologia e manuseio. Lavras: ESAL/FAEP, 1990. 

ARTHEY, D. e ASHURST, P.R. Processado de Frutas. Acribia, 1996. 

ARTHEY, D e DENNIS, C. Processado de Hortalizas. Acribia, 1991. 

CRUES, W.V. Produtos industriais de frutas e hortaliças. Rio de Janeiro: Atlas, 

1973. 

KIMBALL, D. A. Processado de Cítricos. 2ª ed. Ed.,Acribia, 1999. 

PASCOALINO, J.E. Processamento de Hortaliças. Campinas: ITAL, 1994. 

Manual Técnico. 

ROMOJARO, F. et all. Nuevas Tecnologias de Conservacion de Frutas y 

Hortalizas. Mundi-Prensa, 1996. 

 

Bibliografia complementar: 

GAVA, A. J. Princípio de tecnologia de alimentos. Atlas, 1982. 

JACXIS, H. Fabricação de doces e geléias. Icone, 1990. 

FELLOWS, P. Tecnologia del processado de los alimentos: princípios y 

praticas. Zaragoza: Acribia, 1994. 

FOOD PROCESSORS INSTITUTE. Alimentos enlatados: princípios de controle 

do processo térmico, acidificação e avaliação do fechamento de recipientes. 4a 

ed., São Paulo: ITAL, 1990. 

VICENTE, A M. et all. Nuevo Manual de Industrias Alimentarias. Mundi- 

Prensa, 1993. 

 

 

Engenharia Bioquímica 

Ementa: Biotecnologia. Processos bioquímicos: fases de desenvolvimento e 

classificação. Metabolismo microbiano: fermentação (balanço de fermentação), 

respiração e fotossíntese. Bioquímica da fermentação. Geração de dados e 

estudos cinéticos. Cinética de reações químicas. 

 

Objetivos: Desenvolver os conceitos relativos à bioengenharia e sua utilização 

na produção de alimentos fermentados. 

 



Bibliografia básica: 

SCHMIDELL, W., LIMA, U.A., AQUARONE, E. BORZANI, W. Biotecnologia 

Industrial: Engenharia Bioquímica (v.2). São Paulo: Edgard Blücher, 2001. 

541p. 

BAILEY, J.E., OLLIS, D.F. Biochemical Engineering Fundamentals. New York: 

McGraw-Hill, 2001. 

LIMA, U.A., AQUARONE, E. BORZANI, W. SCHMIDELL, W., Biotecnologia 

Industrial: Processos Fermentativos e Enzimáticos (v.3). São Paulo: Edgard 

Blücher, 2001. 523p. 

 

Bibliografia complementar: 

FONSECA,  M. M.; TEIXEIRA, J. A. . Reatores biológicos: fundamentos e 

aplicações. Lisboa: Lidel Edições Técnicas, 2007, 483p. (Colecão Biotec) 

BLANCH, Harvey W.,; CLARK, Douglas S.,. Biochemical engineering. New 

York: M. Dekker, c1997. 702p. ISBN 0824700996 (broch.) 

 

 

Tecnologia de Carnes e Derivados 

Ementa: Estrutura e composição do músculo. Abate. Manipulação da matéria-

prima. Alterações da carne. Processamento da carne (salga, secagem, 

defumação, produtos cominuidos e emulsionados). Instalação e equipamentos, 

rendimentos e qualidade. Controle e inspeção. 

 

Objetivos: Obter conhecimentos científicos e tecnológicos, que sirvam de 

suporte para a compreensão das técnicas utilizadas na obtenção da matéria 

prima carne. Aplicação de técnicas para industrialização da matéria prima com 

objetivo de obter produtos de qualidade. 

 

Bibliografia básica: 

FENNEMA, O. R. Química de los Alimentos, Zaragoza : Acribia, 1993 

OCKERMAN, H. W. Industrialização de subprodutos de Origem Animal. 1 ed., 

Zaragoza: Acribia, 1994 

PRÄNDL, O.; FISCHER, A., SCHMIDHOFER, T.; SINELL, H-J. Tecnologia e 

Higiene de La carne. Zaragoza : Acribia , 1994 



PARDI, M.C.; SANTOS, I.F; SOUZA, E.R. & PARDI, H.S. Ciência, higiene e 

tecnologia da carne. vol I e II. Goiânia,UFG,1994/1995 

PRICE, J. F.; SCHWEIGERT, B. S. Ciencia de la Carne y de los Produtos 

Carnicos. 2. ED. Zaragoza : Acribia, 1994. 

 

Bibliografia complementar: 

REVISTA NACIONAL DA CARNE . www.dispemar.com.br 

SHIMOKOMAKI, M.; OLIVO, R., TERRA, N. N. ; FRANCO, B. D. M. 

Atualidades em Ciência e Tecnologia de Carnes. São Paulo : Varela, 2006 

TERRA, N. N. Apontamentos de Tecnologia de carnes, Editora Unisinos, 1998. 

 

 

Sistemas de Qualidade na Indústria de Alimentos 

Ementa: Definição de qualidade. Controle de qualidade. Garantia e certificação 

de qualidade. Boas práticas de manufatura. Análise de risco e pontos críticos e 

controle. Estabelecimento de normas e padrões de identidade e qualidade. 

Atributos de qualidade. Controle estatístico de qualidade e de processo (CEQ e 

CEP). 

 

Objetivos: Apresentar ao aluno as principais ferramentas aplicadas na Gestão 

da Qualidade e Controle de Qualidade nas indústrias de alimentos. 

 

Bibliografia básica: 

ICMSF. APPCC na qualidade e segurança microbiológica de alimentos. São 

Paulo: Ed. Varela. 1997. 

COSTA, A.F.B.; EPPRECHT, E.K.; CAPINETTI, J.C.R. Controle estatístico da 

qualidade. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2004. 

NETO, A.S.; CAMPOS, L.M.F. Manual da gestão da qualidade aplicado aos 

cursos de graduação. Ed. Fundo de Cultura. 2004. 203p 

GALHARDI, M.G.; GIORDANO, J.C.; SANTANA. C.B. Boas práticas de 

fabricação para empresas de alimentos (Manual: Série Qualidade). Campinas: 

PROFIQUA/SBCTA, 2000. 24p. 

CEZARI, D.L.; NASCIMENTO, E.R. Análise de perigos e pontos críticos de 

controle (Manual: Série Qualidade). Campinas: PROFIQUA/SBCTA, 1995. 28p. 



Bibliografia complementar: 

BORDENAVE, J.D. & PEREIRA, A.M. Estratégias de ensino-aprendizagem. 3ª 

ed. Petrópolis, Vozes, 1980. 

BRANDÃO, A.C.B.H.; BRANDÃO, A.A.H; GERMANO, M.I.S.; GERMANO, 

P.M.L. Segurança alimentar nos estabelecimentos de consumo. Higiene 

Alimentar, 5:20-22, 1991. 

BRYAN, F.L. Análise de risco nas empresas de alimentos. Hig. Aliment., 3:92-

100, 1984. 

GERMANO, M.I.S. Treinamento de manipuladores de alimentos: fator de 

segurança alimentar e promoção da saúde. São Paulo: Higiene Alimentar e 

Varela, 2003. 

 

 

Nutrição Humana Básica 

Ementa: Conceituação de nutrição, nutrientes metabolicamente essenciais e 

dieteticamente indispensáveis. Requerimentos nutricionais em diferentes 

idades e estados fisiológicos. Digestão e absorção. Metabolismo celular. 

Composição dos alimentos e nutrição. Efeitos dos diversos processos no valor 

nutricional dos alimentos. 

 

Objetivos: Conhecer os diferentes nutrientes e sua importância no organismo; 

conhecer algumas deficiências de metabolismo e com isso, aprender porque 

certos produtos são destinados para grupos especiais de consumidores; 

conhecer os itens que compõem a informação nutricional do rótulo dos 

alimentos. 

 

Bibliografia básica: 

MAHAN, L.K. e ESCOTT-STUMP, S. Krause: Alimentos, nutrição e 

dietoterapia. 9ªed. São Paulo. Roca,1998. 

SGARBIERI, V.C. Alimentação e nutrição: fator de saúde e desenvolvimento. 

Campinas/Almed. 1987. 

DUTRA-DE-OLIVEIRA, J.E; MARCHINI, S. Ciências nutricionais. São Paulo: 

Sarvier, 2001. 

 



Bibliografia complementar: 

WILLIANS, S.R. Fundamentos de nutrição e dietoterapia. 6ª ed. Ates Médicas. 

Porto Alegre, 1997. 

MCARDLE,W.D.; KATCH,F.I; KATCH,V.L. Nutrição para desporto e o 

exercício. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

 

11.8 Disciplinas do 8º Semestre 

Tecnologia de Óleos e Gorduras 

Ementa: Tecnologia de óleos, de gorduras e de subprodutos; natureza de 

gorduras e óleos; propriedades físicas; fontes de gorduras e óleos; função no 

organismo; métodos de extração e outras aplicações. 

 

Objetivos: Obter conhecimentos básicos sobre óleos e gorduras. Estudar a 

composição química e propriedades físicas de óleos e gorduras. Conhecer os 

conceitos técnicos aplicados no refino de óleos e gorduras e outras aplicações. 

 

Bibliografia Básica: 

OETTERER, M.; REGITANO-D‟ARCE, M. A.; SPOTO, M. H. F. Fundamentos 

de Ciência e Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Manole, 2006. 

ARAÚJO, J. M. A. Química de Alimentos- Teoria e Prática. 4ª edição. MG: 

UFG, 2008. 

MORETTO E.; FETT, R. Tecnologia de óleos e gorduras vegetais na indústria 

de alimentos. São Paulo: Varela, 1998. 

PEIXOTO, A. R. Plantas oleaginosas arbóreas. São Paulo: Nobel, 1973. 284p. 

PEIXOTO, A. R. Plantas oleaginosas herbáceas. São Paulo: Nobel, 1972. 

 

Bibliografia Complementar: 

HARTMAN, L.; ESTEVES, W.Tecnologia de óleos e gorduras vegetais. São 

Paulo: Secretaria da Indústria e Comércio, 1983. 

LAWSON, H. Aceites y grasas alimentarios: tecnologia, utilización y nutrición. 

Zaragoza: Acribia, 1999. 

 

 



Operações Unitárias III 

Ementa: Equilíbrio entre fases. Transferência de massa na interface. Principais 

operações e equipamentos: umidificação, secagem, extração sólido-líquido, 

extração líquido-líquido, destilação, absorção. 

 

Objetivos: Ensinar as técnicas de dimensionamento dos principais 

equipamentos de tratamento e processamento térmico de alimentos e 

operações de transferência de calor e massa simultaneos. Disciplina de 

formação profissional geral. 

 

Bibliografia Básica: 

FOUST, A.S., WENZEL, L. A., CLUMP, C.W., MAUS, L., ANDERSEN, L.B. 

Princípio das Operações Unitárias. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Dois, 

1982. 

GEANKOPLIS, C.J. Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias. 

Compañía Editorial Continental, S.A. de C.V. México, D.F., 1998. 

RIZVI, S.S.H. Thermodynamic properties of foods in dehydration. In: 

Engineering Properties of Foods, (M.A. Rao and S.S.H. Rizvi, eds.). Academic 

Press, New York, 223-309, 1995. 

 

Bibliografia Complementar: 

PERRY, R.H., CHILTON, C.H. Manual de Engenharia Química. 5a ed., 

Guanabara Dois, Rio de Janeiro, 1986. 

KREITH, F. Princípios da transmissão de calor. Edgar Blucher, 1977. 

MCCABE, SMITH, HARRIOTT, Unit. Operations of Chemical Engineering -, 4a 

Edition, McGraw-Hill, 1985. 

TREYBAL, R. E., Mass-Transfer Operations – 3a Edition, McGraw-Hill, 1980. 

COULSON E RICHADSON, Tecnologia Química - Operações Unitárias, vol II -, 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1968. 

HENLEY; J.E.D & SEADER, Equilibrium State Separation Operations in 

Chemical engineering., John Wiley, 1981. 

BLACKADDER, NEDDERMAN, NEMUS, Manual de Operações Unitárias - 

1982. 



KEEY, R.B, Introduction to Industrial Drying Operations, Pergamon Press, 

1978. 

 

 

Tecnologia de Leite e Derivados 

Ementa: Recepção e beneficiamento. Processos. Produtos e sub-produtos. 

Controle de qualidade. Equipamentos, especificações. Embalagens. 

Fluxogramas e rendimentos. 

 

Objetivos: Aprimorar conhecimentos na área de processamento e conservação 

de leite e derivados. Capacitar alunos a resolverem problemas práticos 

relacionados com o processamento e a conservação  desses produtos. 

 

Bibliografia Básica: 

FONSECA, L F L; SANTOS, M V. Qualidade do Leite e Controle de Mastite. 

São Paulo: Lemos Editorial, 2000. 

SOUZA, L J. Nova Legislação Comentada de Produtos Lácteos. São Paulo: 

Revista Industria de Laticínios, 2002. 

AMIOT, J. Ciência e tecnologia de la leche. Ed. Acribia, Saragoza: 1991. 547 

pp. 

BEHMER, M. L. A Tecnologia do Leite. Ed. Nobel, São Paulo: 3ª ed. 1984. 321 

pp. 

FURTADO, M. M. A arte e a ciência do queijo. Ed. Globo, Porto Alegre: 1990. 

279 pp. 

NAKASAWA, Y. ; HOSONO, A. Functions of fermented milk. Ed. Elsevier 

Applied Science, 1992. 518 pp. 

SCHONHERR, W. Manual practico de análisis de leche. Saragoza: Ed. Acribia, 

1959. 332 pp. 

SPREER E. Lactologia Induestrial. Saragoza: Ed. Acribia, 1975. 461 pp. 

THOMAS, S. B. Tecnicas bacteriologicas para el control lactologico. Saragoza: 

Ed. Acribia, 1971. 255 pp. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL, MAPA. Instrução Normativa 51. Brasília: D.O.U., 2002. 



BRASIL, MAPA. Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 

de Origem Animal. Brasília: D. O. U., 1952. 

GERMANO, P M L; GERMANO, M I S. Higiene e Vigilância Sanitária de 

Alimentos. São Paulo: Livraria Varela, 2001. 

LERCHE, M. Inspeccion Veterinária de la Leche. Zaragoza: Editorial Acribia, 

1969. 

SILON, P F H; PEREIRA, D B C; OLIVEIRA, L L; COSTA JUNIOR, L C G. 

Físico-Química do Leite e Derivados -Métodos Analíticos. Juiz de Fora: Oficina 

de Impressão Gráfica e Editora, 1997. 

 

 

Tratamento de Resíduos na Indústria de Alimentos 

Ementa: Mananciais. Definição de vazão de projeto. Captação, adução, 

reservação e distribuição de água potável. Processos físico, químicos e 

biológicos para o tratamento das águas de abastecimento industrial. Origem, 

natureza e classificação dos efluentes da indústria de alimentos. Legislação 

ambiental. Monitoramento ambiental. Eutroficação e eutrofização. Análise de 

efluentes. Métodos gerais de tratamento de efluentes sólidos, líquidos e 

gasosos na indústria. Controle das operações de tratamento.  Normas gerais 

de lançamento de efluentes. 

 

Objetivos: Apresentar noções de tratamento de efluentes das indústrias 

alimentícias e suas principais análises. 

 

Bibliografia Básica: 

BRAILE, P.M, CAVALCANTI, J.E.W.A.,Manual de Tratamento de Águas 

Residuárias Industriais, CETESB, São Paulo, 1971, 764 p. 

BRAILE, P.M, Despejos Industriais, Livraria Freitas Bastos S.A., Rio de Janeiro, 

1971. 

Manual do Meio Ambiente – Vol.II – Métodos FEEMA – Fundação Estadual de 

Engenharia do Meio Ambiente –FEEMA. 

SHREVE, N. R. e JUNIOR, B. A. J., Indústrias de Processos Químicos, Editora 

Guanabara Koogan S.A., Rio de Janeiro, 1997. 

 



Bibliografia Complementar: 

ADAD, Jesus M. Tajara – Controle Químico de Qualidade Editora Veja. 

ARRUDA, C. e JORDÃO, P. - Tratamento de Esgotos Domésticos - ABES. RJ. 

1982 

SILVA, Manuel Osvaldo Senra Alvares da, Análises Físico-Químicas para 

Controle de Estações de Tratamento de Esgotos –– CETESB – SP 

 

 

Tecnologia de Cereais, Raízes e Tubérculos 

Ementa: Importância dos cereais, raízes e tubérculos. Caracterização de 

diversos cereais. Importância das raízes e dos tubérculos. Industrialização de 

amidos e derivados. Técnicas de conservação e armazenamento dos cereais. 

 

Objetivos: Obter conhecimentos sobre os principais cereais e derivados 

utilizados na alimentação humana. Estudar os métodos de obtenção de amido 

de diferentes fontes. Conhecer os diferentes métodos de conservação, 

armazenamento e processamento dos cereais. 

 

Bibliografia básica: 

FRANCO, M. C. L.et al. Sericultura de tuberosas amiláceas latino- americanas. 

Campinas: Fundação Cargil, 2001, V. 1224P. 

CONCEIÇÃO, A. J. da. A mandioca. São Paulo: Nobel, 1981, 3ª ed., 1986. 

MARNEY, C. et al. Propriedades gerais do amido, V. 1: Fundação Cargil. 

DENDY, D. A. V. Cereales y productos derivados: química y tecnologia. 

Zaragoza: Acribia, 2004. 

 

Bibliografia complementar: 

MARNEY, C. et al. Manejo, uso e tratamento de subprodutos da 

industrialização da mandioca: Fundação Cargil. 

MORETTO, E.; FETT, R. Processamento e análise de biscoito. São Paulo: 

Varela, 1999. 

Agricultura: tubérculos amiláceos latinos, V. 2: Fundação Cargil. 

 

 



Instalações na Indústria de Alimentos 

Ementa: Apresentação das diversas instalações necessárias para o 

desenvolvimento de um processo industrial de alimentos. Elementos de 

construção, tubulações e equipamentos da indústria de alimentos. Materiais e 

suas aplicações. Acessórios de tubulações. Válvulas, purgadores, filtros, 

conexões e suportes. Geradores de vapor. Layout e lista de materiais da 

indústria alimentícia. Eficiência energética na indústria de alimentos. 

 

Objetivos: Mostrar aos alunos aspectos de uma instalação industrial. Conhecer 

os diversos tipos de tubulações (materiais, conexões, ligações, etc.) e suas 

disposições na indústria.  

 

Bibliografia básica: 

MACINTYRE, A. J.  Equipamentos  Industriais  e de Processos.  Livros  

Técnicos e Científicos. Rio de Janeiro, 2000.  

MADRID, A.; CENZANO, I. & VICENTE,J.M. Manual  de indústria de alimentos. 

São Paulo: Varela, 1996. 

 

Bibliografia complementar: 

EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos. 2 ed., s. 1, Atheneu, 1989. 652 p.  

GAVA, A. J.  Princípios deTecnologia de Alimentos, S.Paulo, Livr. Nobel S. A. 

 

11.9 Disciplinas do 9º Semestre 

Desenvolvimento de Novos Produtos 

Ementa: Importância, definição e caracterização de novos produtos. Interação 

consumidor/novos produtos. Introdução ao mercado e o caminho do 

desenvolvimento do novo produto. Caracterização do mercado. Condições a 

serem atendidas pelo novo produto. Relação sucesso. 

 

Objetivos: Executar procedimentos de tecnologia científica, inerente ao produto 

em desenvolvimento, avaliar parâmetros físicoquímicos essenciais à qualidade 

do produto, bem como o custo de produção e pesquisa mercadológica quanto a 

possível aceitabilidade pelos consumidores. 



Bibliografia básica: 

Marketing básico: uma perspectiva brasileira. Autor Marcos Cobra. 4. ed. São 

Paulo: Editora Atlas, 1997. 

BELITZ, J. D. Química de los alimentos. Zaragoza: Editorial Acribia, 1988. 

FELLOWS, Peter. Tecnologia del processamento de los alimentos. Zaragoza: 

Acribia, 1994. 

FEMMEMA, Owen R. Química de los alimentos. Zaragoza: Acribia, 1993. 

LINDER, Ernest. Toxicologia de los alimentos. 2 ed. Zaragoza: Acribia, 1990. 

MAFART, Pierre. Ingenharia industrial Alimentos, processos físicos de 

conservação.Zaragoza: Acribia, 1994. 

 

Bibliografia complementar: 

ALVES, R. M. V. Embalagens para produtos de laticínios. Campinas, CETEA – 

ITAL, 1999, p 85. 

BEHMER, M. L. ARRUDA, Tecnologia do Leite, 15º ed. São Paulo Nobel, 

1984., 320 p. 

EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos, 2ª ed. São Paulo, Atheneu, 1994. 

MOURAD, A. L. Embalagens de papel, cartão e papelão ondulado, Campinas, 

CETEA – ITAL, 1999, p. 282. 

SARAMTÓPOULOS, C. I. G. L., Embalagens com Atmosfera Modificada, 2º 

edição, 114 p. 

FARIA, V. Eliete., Yotsuyanagi. Técnicas de Análise Sensorial, 1º edição, 

Campinas, Ital / Lafise, 2002. 115 p. 

 

 

Planejamento e Projetos de Indústrias de Alimentos 

Ementa: Introdução. Análise de mercado. Definição do produto. Escolha de um 

processo industrial. Engenharia do projeto. Análise de localização. Seleção e 

especificação técnica dos materiais e dos equipamentos para o processo. 

Dimensionamento de equipamentos. Estudo do arranjo físico. Estimativa de 

investimentos. Estimativa de custos. Análise econômica. Métodos de análise da 

engenharia econômica. Sensibilidade e risco. Risco ambiental. Conclusões e 

decisões. Elaboração e apresentação de um ante-projeto de uma indústria de 

alimentos. 



Objetivos: Executar um projeto tecnológico relacionado ao processamento de 

alimentos. Enfatizando layout de processamento, aquisição de matéria prima, 

desenvolvimento da linha de processamento, embalagem, armazenamento 

bem como consumo do produto acabado. 

 

Bibliografia Básica: 

ALVES, R. M. V. Embalagens para produtos de laticínios. Campinas, CETEA – 

ITAL, 1999, p 85. 

BEHMER, M. L. ARRUDA, Tecnologia do Leite, 15º ed. São Paulo Nobel, 

1984.,320 p. 

EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos, 2ª ed. São Paulo, Atheneu, 1994. 

MOURAD, A. L. Embalagens de papel, cartão e papelão ondulado, Campinas, 

CETEA – ITAL, 1999, p. 282. 

 

Bibliografia Complementar: 

SARAMTÓPOULOS, C. I. G. L., Embalagens com Atmosfera Modificada, 2º 

edição, 114 p. 

FARIA, V. Eliete., Yotsuyanagi. Técnicas de Análise Sensorial, 1º edição, 

Campinas, Ital / Lafise, 2002. 115 p. 

TERRA, N. N. Apontamentos de Tecnologia de carnes, Editora Unisinos, 1998. 

AGUIRRE, J.M. Desidratação de hortaliças In: AGUIRRE, J.M. & FILHO, J.G. 

Desidratação de frutas e hortaliças - 

manual técnico, Campinas, ITAL, p. 4-4 a 4-40, 1997. 

 

 

Fundamentos de modelagem, Simulação e Controle de Processo 

Ementa: Modelos matemáticos para sistemas de Engenharia de Alimentos. 

Técnicas de modelagem, simulação e otimização de ensaios e resultados 

laboratoriais. Simulação e avaliação estatística de dados. Uso e aplicação de 

computadores para a resolução de modelos de otimização e avaliação destes 

modelos. Simulação em computador do processamento de alimentos em 

escala industrial. Ênfase em balanços de matéria e de energia em função dos 

parâmetros e/ou das matérias primas utilizadas no processamento. Curvas de 



rendimento, perfis de propriedades de transporte e/ou termodinâmicas obtidos 

nas diferentes etapas. 

  

Objetivos: Fornecer ao aluno as metodologias de análise visando a simulação e 

a otimização dos processos em geral, bem como os fundamentos e 

ferramentas necessários para que o mesmo possa ser capaz de analisar o 

processo no seu aspecto dinâmico, permitindo-lhe definir as estratégias de 

controle para o processo. 

 

Bibliografia básica: 

SEBORG, D.E., Process Dynamics and Control, John Wiley Professional, 2003. 

STEPHANOPOULOS, G., Chemical Process Control: an introduction to theory 

and practice. PTR Prentice Hall, 1984. 

LUYBEN, M. L. e LUYBEN, W. L., Essentials of Process Control, McGraw-Hill 

company, 1997. 

 

Bibliografia complementar: 

MARLIN, T. E., Process Control: Designing Processes and Control Systems for 

Dynamic Performance. Editora McGraw-Hill, 2a edição, 2000. 

MCFARLANE, I., Automatic Control of Food Manufacturing Process, Kluwer 

Academic, 1995. 

JOHNSON, C.D., Controle de Processos: tecnololgia da instrumentação, 

Fundacao Calouste Gulbenkian, 1990. 

COUGHANOWR, Donald R. e KOPPEL, Lowell P. Análise e Controle de 

Processos. São Paulo: Editora Guanabara Dois, 1978. 

MCFARLANE, I., Automatic Control of Food Manufacturing Process, Kluwer 

Academic, 1995. 

 

 

Introdução à Economia 

Ementa: Gestão econômica de empresas. Conceitos e procedimentos básicos 

de economia. Matemática financeira. Taxas e tarifas. Empresas e meio 

ambiente: gestão "ecológica" de empresas, análise do ciclo de vida. Enfoque 

microeconômico: direitos de propriedade, externalidades, substitutos à 



regulação pelo mercado. Enfoque macroeconômico: economia de recursos 

naturais, desenvolvimento sustentável, meio ambiente na contabilidade 

nacional. 

 

Objetivos: Conhecer a evolução histórica e o objeto de estudo da economia. 

Compreender o funcionamento do sistema econômico, as noções básicas de 

mercado e o sistema de preços. Entender o funcionamento das leis de oferta e 

demanda e os efeitos da elasticidade. Compreender os aspectos 

macroeconômicos. 

 

Bibliografia básica: 

ROSSETI, Jose P. Introdução a Economia. 17ª ed. São Paulo, Atlas. 1997. 

LEITE, J. A. Macroeconomia: teoria, modelos e instrumentos de política 

econômica. São Paulo, Atlas, 1996. 

TROSTER, Roberto Luis & MOCHÓN, Francisco. Introdução à economia. São 

Paulo: Makron Books, 1999. 

Keynes, John Maynard, Max Weber: economia e sociedade, Brasília, DF, UNB, 

1999. 

Keynes, John Maynard, Inflação e deflação; Teoria da dinâmica e economia, 

São Paulo, SP, Abril Cultural, 1978. 

 

Bibliografia complementar: 

GAROFALO, G. de L; CARVALHO, L. C. Microeconomia. São Paulo, Atlas, 

1996. 

GASTALDI, J. Petrelli. Elementos de economia política. São Paulo, Saraiva, 

1990. 

GUIMARÃES, S. Economia & Mercado: introdução a economia e ao marketing. 

São Paulo, Ática, 1991. 

LOPES, J. do C, ROSSETI, J. P. Economia monetária. São Paulo, Makron 

Books, 1994. 

KANDIR, A. Brasil século XXI: tempo de decidir. São Paulo, Atlas, 1996. 

NETO, Alexandre Assaf. Mercado Financeiro. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

354p. 



PINDICK, Robert S., RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. 5ª ed. São Paulo: 

Prentice Hall, 2002. 

SILVA, César Roberto Leite & LUIZ, Sinclayr. Economia e mercados: 

introdução à economia. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 1996. 240 p. 

VASCONCELLOS, Marco A. Sandoval & TROSTER, Roberto Luis. Economia 

básica. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

VASCONCELLOS, Marco A. Sandoval & GARCIA, Manuel E. Fundamentos de 

economia. São Paulo: Saraiva, 1998. 

 

11.10 Disciplinas optativas 

Aditivos e Coadjuvantes na Indústria de Alimentos 

Ementa: Estudo do uso de aditivos e coadjuvantes em processamento de 

alimentos em geral. Importância tecnológica, funcional e nutricional dos 

mesmos. 

 

Objetivos: Fornecer ao aluno conhecimentos específicos acerca dos avanços 

tecnológicos na área de aditivos e coadjuvantes de importância para a indústria 

de alimentos. 

 

Bibliografia básica: 

EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos. 2 ed. São Paulo: Ed Atheneu, 

1998. 

GAVA, J. A. Princípios de Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Nobel, 1984. 

SIMÃO, Antonia Matos. Aditivos para Alimentos sob o aspecto toxicológico. 

São Paulo: Nobel, 1985. 

 

Bibliografia complementar: 

ARAÚJO, J.M.A. Química dos alimentos: Teoria e prática. Universidade 

Federal de Viçosa. Impr. Univ. 1995.335 p. 

BOBBIO, Florinda O. e BOBBIO, Paulo A. Introdução a Química de Alimentos. 

2ª edição, São Paulo, Varela, 1989 

BOBBIO, Florinda O. e BOBBIO, Paulo A. Química do Processamento de 

Alimentos 3ª edição, São Paulo, Varela, 2001 



FENNEMA, O. R. Química de los Alimentos. Zaragoza: Ed Acribia, 1993. 

 

 

Marketing e Estratégia em Agronegócios e Alimentos 

Ementa: Marketing aplicado aos sistemas agro-alimentares. Comportamento do 

consumidor de alimentos. Inovação nas cadeias agroindustriais. O processo de 

pesquisa e desenvolvimento. Estudos preliminares: produto, processamento e 

embalagem. Custo, qualidade e conservação. Avaliação de resultados. 

Pesquisa de mercado. Atividades práticas em desenvolvimento de um novo 

produto. 

 

Objetivos: Compreender os aspectos estratégicos do Marketing e sua 

importância no Agronegócio. 

 

Bibliografia básica: 

Marketing básico: uma perspectiva brasileira. Autor Marcos Cobra. 4. ed. São 

Paulo: Editora Atlas, 1997.  

CHURCHILL, G.A.; PETER, P. Marketing: criando  valor para o cliente. São 

aulo: Saraiva, 2000.  

 

Bibliografia complementar: 

KOTLER,P. Administração de Marketing: a edição do novo milênio. São  

Paulo: Prentice Hall, 2000.  

OTLER,P. Administração de Marketing:  análise, planejamento, implementação 

e controle.  São Paulo: Atlas, 1999.  

 

 

Segurança do trabalho 

Ementa: A evolução da engenharia de segurança do trabalho. Aspectos 

políticos, éticos, econômicos e sociais. A história do prevencionismo. Entidades 

públicas e privadas. A engenharia de segurança do trabalho no contexto 

capital-trabalho. O papel e as responsabilidades do engenheiro de segurança 

do trabalho. Acidentes: Conceituação e classificação. Causas de acidentes: 

fator pessoal de insegurança, ato inseguro, condição ambiente de insegurança. 



Conseqüências do acidente: lesão pessoal e prejuízo material. Agente do 

acidente e fonte de lesão. Riscos das principais atividades laborais. Acidentes 

do trabalho: causas, consequências, análise e legislação. Riscos ambientais: 

riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos de 

acidentes. Normas  regulamentadoras. Proteção individual. Sinalização de 

segurança. Proteção contra incêndios. PPP, LTCAT,  PCMSO, PPRA e CIPA. 

 

Objetivos: Compreender os aspectos estratégicos da segurança no trabalho e 

sua importância na Indústria de alimentos. 

 

Bibliografia Básica:  

ATLAS - Manuais de Legislação Atlas. Segurança e medicina do trabalho. 

48.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

DELA COLETA, José Augusto. Acidentes de trabalho. São Paulo: Atlas, 1989. 

NORMAS REGULAMENTADORAS. Segurança e medicina do trabalho. 14.ed. 

São Paulo: Atlas, 1989. GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia: adaptando o 

trabalho ao homem. 4.ed. Porto Alegre: Bookmam, 1998. 

IIDA, I. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blücher, 1993. 

 

Bibliografia complementar: 

MINISTÉRIO DO TRABALHO. Curso para engenheiros de segurança do 

trabalho. São Paulo: FUNDACENTRO, 1981.  

GOELZER, B. Estratégias para avaliação de exposição no ambiente de 

trabalho a contaminantes atmosféricos. São Paulo: Revista Cipa, 1993 

 

 

Secagem e Armazenamento de Grãos 

Ementa: Estrutura de armazenagem. Climatologia. Umidade dos grãos. 

Deterioração biológica. Sistema de secagem. Fontes não convencionais de 

energia. Energia na secagem. Secagem solar. Secagem natural. Vazões 

mínimas. Simulação matemática. Sistemas armazenadores. Controle de praga 

em grãos armazenados. Aeração. 

 



Objetivos: Levar aos alunos conhecimentos, teóricos, e práticos, sobre a 

secagem e armazenamento de grãos conhecimentos estes, que possibilitam 

difundir, e melhorara as técnicas de armazenamento. 

 

Bibliografia básica: 

PUZZI, D. Abastecimento e armazenagem de grãos. Instituto Campineiro de 

Ensino Agrícola, São Paulo, 2000, 603p. 

 

Bibliografia complementar: 

BIBLIOGRAFIA - COMPLEMENTAR 

SILVA. J.S.; AFONSO, A.D.L.; FILHO, A.F.L. Pré-processamento de produtos 

agrícolas. Juiz de Fora, MG: Instituto Maria, 1995. 

ATHIÉ, I.; CASTRO, M. F. P. M.; GOMES, R. A. R; VALENTINE, S. R. T. 

Conservação de grãos. Fundação Cargill. Campinas, SP, 1998. 236p. 

 

 

Serviços de Alimentação 

Ementa: Fundamentos Necessários á Administração de Unidades de 

Alimentação e Nutrição, Aspectos físicos das Unidades de Alimentação e 

Nutrição: definição de área física, localização, fluxos; descrição de 

equipamentos, instalações e utensílios, Recursos Humanos para Unidades de 

Alimentação e Nutrição: especificação e treinamento de pessoal técnico e 

auxiliar; dimensionamento de recursos humanos, métodos para cálculo de 

pessoal para UAN, Recursos Financeiros para Unidades de Alimentação e 

Nutrição: definição de per capita, cálculo e provisionamento dos componentes 

básicos de um cardápio; controle de custos de refeições; critérios de avaliação, 

Sistemas de qualidade em Unidade de Alimentação e Nutrição, Gerenciamento 

de resíduos em UAN, Hábitos alimentares, ergonomia e saúde do trabalhador 

 

Objetivos: Compreender a legislação aplicada em serviços de alimentação, 

Administrar atividades requeridas para aquisição de alimentos e análise de 

custos, selecionar fornecedores, Desenvolver atividades de planejamento, 

organização, acompanhamento e controle de pessoal em unidades de 

alimentação, Implementar e avaliar sistemas de qualidade em unidades de 



alimentação, Avaliar programas de alimentação, Identificar inovações 

tecnológicas em unidades de alimentação, Valorizar as unidades de 

alimentação e nutrição, com vistas à manutenção e/ou melhoria das condições 

de saúde dos usuários 

 

Bibliografia básica: 

PROENÇA, R.P.C.; SOUSA, A.A.; VEIROS, M.B.; HERING, B. Qualidade 

nutricional e sensorial na produção de refeições. Florianópolis: Editora da 

UFSC, 2005. 

RIEDEL, G. Controle sanitário dos alimentos um guia para inspetores de 

alimentos, comerciantes e consumidores. São Paulo: Edições Loyola, 1987. 

TEIXEIRA, S. et. al. Administração Aplicada às Unidades de Alimentação e 

Nutrição. São aulo: Atheneu, 2007. 

 

Bibliografia complementar: 

HAZELWOOD, D.; MCLEAN, A.C. Manual de higiene para manipuladores de 

alimentos. São Paulo: Varela, 1994. 

PACHECO JR., W. Qualidade na segurança e higiene do trabalho. São Paulo: 

Atlas, 1995. 

SILVA JR., E.A. Manual de controle higiênico sanitário em alimentos - com 

anexo RDC 216 e RDC 275. 6. ed. São Paulo: Varela, 2005. 

ww.anvisa.gov.br; 

http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp. 

 

 

Tecnologia de Produtos Fermentados e Acidificados 

Ementa: Tecnologia dos produtos alimentícios obtidos por meio de 

fermentações. Produtos oriundos da fermentação alcoólica: tecnologia de 

produção a álcool etílico, cervejas e vinhos. Produtos oriundos da fermentação 

acética: Tecnologia da produção de vinagre, Produtos oriundos da fermentação 

lática: produtos lácteos fermentados (iogurte e queijos), produtos cárneos 

fermentados (salame e lingüiças), picles e vegetais fermentados. Fermentação 

de cacau. Processos tecnológicos de fermentação na Indústria da Panificação.  

 

http://www.anvisa.gov.br/
http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp


Objetivos: Fornecer conhecimento avançado teórico-prático sobre os processos 

na indústria de alimentos que envolvam fermentações.  

 

Bibliografia básica: 

AQUARONE, E. BORZANI, W. SCHMIDELL, W., LIMA, U.A., Biotecnologia 

Industrial: Biotecnologia na Produção de Alimentos (v.4). São Paulo: Edgard 

Blücher, 2001. 523p. 

 

Bibliografia complementar: 

FERREIRA, C.L.L.F. Produtos Lácteos Fermentados (Aspectos Bioquímicos e 

Tecnológicos). Viçosa: UFV, 2001.112p. 

 

 

Tecnologia de Açúcar e Produtos Açucarados 

Ementa: Fabricação de açúcar; matéria-prima; extração; purificação; 

evaporação da água do caldo; cozimento do xarope; centrifugação da massa 

cozida; secagem, classificação, acondicionamento e armazenamento de 

açúcar.  

 

Objetivos: Mostrar a importância da cana-de-açúcar como matéria-prima na 

obtenção de diferentes tipos de açúcares e transmitir ao aluno conhecimentos 

sobre a produção de açúcar.  

 

Bibliografia básica: 

Tecnologia de Fabricação de Balas. Manual Técnico nº 17. Fernanda Zaratini 

Vissoto e Valdecir Luccas. Campinas: ITAL/Cereal Chocotec, 1999. 100 p. 

 

 

Tecnologia de Massas e Panificação 

Ementa: Amidos: fontes, características físicas e químicas, métodos de 

obtenção, modificações químicas, aplicações industriais. Composição química, 

armazenamento, limpeza e seleção de cereais, raízes e tubérculos. Processos 

operacionais de moagem e beneficiamento das matérias-primas e tecnologia 

de seus produtos derivados. Tipos de farinhas. Produtos de panificação e 



massas alimentícias: processos de produção e equipamentos. Ingredientes 

para panificação. Controle de qualidade e legislação. 

 

Objetivos: Conhecer as funções básicas dos ingredientes e uso de 

equipamentos, conhecer e aplicar as tecnologias de fabricação de pães, 

produtos de confeitaria, massas e biscoitos. 

 

Bibliografia básica: 

SEBRAE/PR, Panificadora, Curitiba: SEBRAE/PR, 1995.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 

INDÚSTRIAS ALIMENTAÇÃO. Compêndio de Legislação de Alimentos. São 

Paulo: ABIA, 1996. 

AMOS, A.J.et al. Manual de indústrias de los alimentos, 19ªed.,Zaragoza: Acríb

ia, 1968. 1072p.  

CANELLA-RAWLS, S. Pão: Arte e Ciência.  São Paulo, editora Senac, 2005. 

20p. 

SENAI.RS. Polígrafo de PANIFICAÇÃO.  

BENASSI, V. Y. WATANABE, E. Fundamentos da Tecnologia de Panificação. 

Rio de Janeiro: EMBRAPACTAA, 1997. 60p. 

BOBBIO, F. O. & BOBBIO, P. A. Química do Processamento de Alimentos. 

Livraria Varela, São Paulo, 1992. 

145p. 

 

Bibliografia complementar: 

QUAGLIA, G. Ciencia y Tecnología de la Panificación. Zaragoza, Acribia. 1991. 

485. 

BARBOSA, J.J. Introdução à Tecnologia de Alimentos. Rio de Janeiro: Kosmos

, 1976. 118p.  

BARUFFALDI, R., OLIVEIRA, M.N. Fundamentos de Tecnologia de  

Alimentos. São Paulo: Atheneu, 1998. 317 

 

 

 

 



Tecnologia do Processamento de Pescado 

Ementa: Introdução à produção de pescados. Captura e abate. Manuseio e 

conservação. Composição química e proporções. Processamento, estocagem, 

transporte e comercialização de peixes, crustáceos, moluscos e rãs. 

 

Objetivos: Valorizar os conhecimentos científicos e técnicos acerca da 

importância da tecnologia em produtos de origem animal, Conhecer a 

importância do controle desde a obtenção da carne de pescados de diferentes 

espécies até a elaboração do produto final, Dominar as técnicas de fabricação 

de produtos derivados de carnes de pescados com características físico-

química e sensoriais aceitáveis. 

 

Bibliografia Básica: 

Control de la calidad del pescado. Autor: J. J. CONNEL. Editora Acribia, 1988, 

235 p. 

OGAWA, M.; LIMA, E.M. Manual de Pesca. São Paulo: Varela,1999 

MAFART, P. Inginieria Industrial Alimentaria. Volumen I: Processos físicos de 

conservacion Zaragoza: Editorial Acribia,1994. 

 

Bibliografia Complementar: 

STANSBY, M.E. Tecnologia de la industria pesquera. Zaragoza: Editora 

Acribia, 1968. 

TEIXEIRA; ROCHA. Práticas de processamento de produtos de origem animal. 

Viçosa: UFV, 2000. 

 

 

Tecnologia de Bebidas 

Ementa: Bebidas alcoólicas fermentadas. Elaboração de vinhos. Bebidas 

alcoólicas destiladas. Aspectos tecnológicos sobre outras bebidas alcoólicas. 

Bebidas não-alcoólicas: sucos, refrigerantes. 

 

Objetivos: O objetivo é fazer com que o aluno aprenda os conhecimentos 

teóricos e práticos na área de tecnologia de bebidas alcoólicas e não-

alcoólicas.  



Bibliografia Básica: 

AQUARONE, E.; DE ALMEIDA, U.; BORZANI, W; SCHMIDELL, W. 

Biotecnologia na produção de alimentos, v.4, SP: Edgar Blucher, 2001. 

Alimentos e bebidas produzidos por fermentação. v.5, SP: Edgar Blucher,2001. 

Tecnologia das fermentações. v.1, SP: Edgar Blucher, 2001. 

VARNAM, A.; SUTHERLAND, J. Bebidas, Tecnologia, Química, Microbiologia. 

Editorial Acribia, 1997. 

 

Bibliografia Complementar: 

REINOLD, M. Manual prático de cervejaria, SP:Aden editora, 1997. 

OUGH, C.S. Tratado básico de enologia. Zaragoza: editorial acribia, 1996. 

ROSA, T de. Tecnologia del vino tinto. Madrid:Ediciones Mundi prensa, 1995 

 

12. ESTRUTURAS FÍSICAS DA INSTITUIÇÃO 

O Instituto Federal da Bahia, o IFBA, Campus Barreiras, possui à 

disposição dos alunos do Curso Técnico de Nível Médio em Alimentos na 

forma Integrada: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO Quantidade 

1.  Laboratório de Informática Básica com 30 

máquinas 

02 

2.  Biblioteca 01 

3.  Sala de Desenho 01 

4.  Quadra Esportiva 01 

5.  Laboratório de Biologia/ Microbiologia 01 

6.  Planta Piloto para Processamento de Alimentos 01 

7.  Laboratório de Química / Físico-Quimica 01 

8.  Laboratório de Física 01 

9.  Sala de Aula 12 

10.  Auditório 01 

11.  Cantina 01 



12.  Alojamentos 01 

13.  Unidade de Assistência Médica 01 

Esses espaços atenderão também aos alunos do curso de Engenharia 

de Alimentos, entretanto, as salas de aulas e os laboratórios não são 

suficientes para atender a demanda dos cursos técnico e superior. Para suprir 

essa carência, está sendo construído o prédio 5, que conta com 8 salas de aula 

e 6 laboratórios. 

 O Laboratório de Química/Físico-Química é destinado à realização de 

testes físico-químicos de alimentos e bebidas, dispõe de medidores de pH, 

balanças analíticas, estufa, bureta digital, espectrofotômetro, mufla, 

destiladores, reagentes e vidrarias, dentre outros equipamentos. Este 

laboratório é ainda utilizado para preparo de soluções, sendo dotado de capela 

exaustora de gases. 

 O Laboratório de Biologia/Microbiologia destina-se a testes 

microbiológicos de alimentos, bebidas e água, dispõe de estufa esterilizadora, 

estufa incubadora, autoclave, contador de colônias, microscópios, geladeira, 

banho-maria, reagentes, meios de cultura, suportes e vidrarias. 

O laboratório de física é local onde são realizados a parte prática da 

física no ensino médio, onde são feitos os ensaios físicos, como, por exemplo, 

a densidade, viscosidades de produtos alimentícios. Servirá também para 

agregar a parte prática das disciplinas de física do curso de engenharia. 

A Planta Piloto, destinada ao processamento de matérias-primas de 

origem vegetal e animal, é dotado de balanças semi-analíticas, fogão industrial, 

multiprocessador, liquidificador, freezer, microondas, desnatadeira, embutidor, 

triturador, despolpador dentre outros equipamentos descritos na tabela a 

seguir. 

Os laboratórios de análise química/físico-quimica, microbiológica e física 

estão localizados no prédio 2 do Campus Barreiras. A Planta Piloto se localiza 

próximo ao recreio coberto. 



EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS NOS LABORATÓRIOS 

Nº de Ordem Equipamentos Quantidades 

 LABORATÓRIO DE QUÍMICA  

01 pHmetro portátil 01 

02 Suportes universais 20 

03  Bicos de Bunsen com tripé 05 

04 Pinças metálicas para tesouras 06 

05 Conjunto furador de rolhas 01 

06 Garras metálicas para balão 10 

07 Anéis ou argolas para colocar suportes 12 

08 Trompas d‟água 03 

09 Presilhas universais com tripla disposição 20 

10 Placa de aquecimento 02 

11 Destilador de água (vazão 5 l/h) 01 

12 Pinças de mohr 04 

13 Agitador magnético 01 

14 Pinças de madeira 12 

15 Centrifugador 02 

16 Balança semi-analítica digital 01 

17 Espátula de aço inox 04 

18 Estufa 01 

19 Termômetros 05 

20 Cálice sem graduação 05 

21 Kitassato 03 

22 Funis  08 

23 Béquer 09 

24 Erlenmeyers de vidro (250 ml) 03 

25 Erlenmeyer de vidro (500 ml) 06 

26 Vidro de relógio 08 

27 Bureta manual (25 ml) 15 

28 Bureta manual (50 ml) 06 



29 Frascos para soluções âmbar 07 

30 Balão fundo chato 05 

31 Provetas  07 

32 Cadinhos de porcelana 08 

33 Pipetas (volumétricas e graduadas) 08 

34 Funil de bromo 05 

35 Tubos de ensaio 02 

36 Extrator de Lipídeos 01 

37 Mufla 01 

38 Digestor de Proteínas 01 

39 Destilador de Proteínas 01 

40 Bureta Digital 01 

41 Espectrofotômetro 02 

42 Capela exautora de gases 01 

43 Refratometro 03 

44 Condutivimetro 02 

45 Manta Elétrica 02 

46 Agitador de tubos 01 

47 Geladeira 01 

48 Dessecador 02 

 LABORATÓRIO DE BIOLOGIA  

49 Microscópios 11 

50 Banho Maria sorológico (60 tubos) 01 

51 Estufa esterilizadora (300°C) 01 

52 Bicos de Bunsen 01 

53 Galerias para tubos de ensaio (12 furos) 05 

54 Balança semi-analítica (1000 g) 01 

55 Balança de prato plano 01 

56 Centrífuga  01 

57 Funis 04 

58 Estufa Incubadora 01 

59 Autoclave 01 

60 Geladeira 01 



61 Contador de colônias 02 

62 Placas de Petri 30 

63 Béquer 250 ml 03 

64 Béquer 300 ml 02 

65 Béquer 500 ml 01 

66 Béquer 1000 ml 02 

67 Cálices 05 

68 Provetas de plástico (100 ml) 02 

69 Tubos de ensaio 30 

70 Tubos de Duhran 10 

71 Tesoura de dissecação 01 

72 Lâminas e lamínulas para microscópicos 01 caixa 

 LABORATÓRIO DE FÍSICA  

73 Bomba de vácuo 01 

74 Presilhas universais com dupla disposição 20 

75 Réguas metálicas 10 

76 Paquímetro de inox 06 

77 Paquímetro de plástico 05 

78 Balanças de laboratório com conjunto de 

massas aferidas 

04 

79 Suportes universais com haste de 50 cm 04 

80 Suportes universais com haste de 70 cm 04 

81 Suportes universais com haste de 100 cm 02 

82 Hastes zincadas de 10 cm 15 

83 Cronômetros  04 

 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  

84 Computadores (K6-2 3D, 64 MB e HD 10 GB) 46 

 PLANTA PILOTO  

85 Fogão Industrial (4 bocas) 01 

86 Bujão de gás 01 

87 Liquidificador industrial 01 

88 Multiprocessador 01 

89 Microondas 01 



90 Ralador 01 

91 Fermentadeira 01 

92 Tacho concentrador 01 

93 Despolpadeira 01 

94 Funil de envase 02 

95 Clarificador 01 

96 Batedor de manteiga 01 

97 Prensa para queijo 01 

98 Tanque de recepção para leite 01 

99 Tanque duplo para fabricação de queijo 01 

100 Seladora 02 

101 Agitador de coalhada 02 

102 Liras 02 

103 Freezers 02 

104 Balança semi-analítica 02 

105 Prensa hidráulica manual 01 

106 Mesa de inox 03 

107 Moinho de bolas de porcelana 01 

108 Triturador de carne 01 

109 Embutidor de carnes 02 

110 Tachos de inox 02 

111 Tachos de alumínio 02 

112 Tachos esmaltados 05 

113 Colheres de pau 06 

114 Peneiras 05 

115 Tachos de cobre 03 

116 Caldeira geradora de vapor 01 

117 Balde de inox 02 
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14. QUADRO DE PROFISSIONAIS DA INSTITUIÇÃO NO CORPO DOCENTE 

NOME  REGIME DE 
TRABALHO 

GRADUAÇÃO TITULAÇÃO 

Alexandre Boleira Lopo 
2
 DE Matemática Mestre 

Alexandre Rodrigues Monge DE Informática Mestre 

Anselmo Lima Melo DE Engenharia Civil Mestre 

César Miot DE Engenharia Elétrica Especialista 

Cleiser de Castro DE Engenharia de Alimentos Especialista 

Darcy Ribeiro DE Engenharia Elétrica Especialista 

Eduardo Luiz D‟Andrea Espinheira DE Administração Especialista 

Eider Barbosa de Pereira Cardoso 40h  Arquitetura Especialista 

Fábio Bordignon DE Matemática Especialista 

Gustavo da Silva Quirino¹ DE Informática Especialista 

Helder Ribeiro da Silva 40h Desenho Especialista 

Heron Ferreira de Souza² DE Geografia Mestre 



Observações:  

1. Professores com Mestrado em andamento. 

2. Professores com Doutorado em andamento. 

 

15. QUADRO DE PROFISSIONAIS DA INSTITUIÇÃO NO CORPO 

ADMINISTRATIVO 

Igor Breda Ferraço DE Matemática Mestre 

Ítalo Abreu Lima
2 

DE Engenharia de Alimentos 
Mestre 

Jaqueline Moreau 
1
 DE Engenharia de Alimentos Especialista 

Jefferson Rodrigues Costa DE Matemática Especialista 

José Cláudio Reis Santiago
1
 DE Física  Especialista 

Josetênio Gonçalves da S. Melo DE Engenharia Civil Mestre 

Paulo Francisco DE Engenharia Civil Mestre  

Juliana Carneiro de Oliveira
1
 DE Engenharia de Alimentos Especialista 

Luiz Fernando de Souza Almeida DE Lic. em Ciências Biológicas Especialista 

Marcelo Nava 
1
 40h Engenharia Mecânica Especialista 

Marcos Paulo da Silva DE Química Doutor 

Marcos Vinícius dos S. Penalber DE Engenharia Civil Especialista 

Maria Antonieta DE Química Mestre 

Maria Conceição dos Santos 
1
 DE Letras Especialista 

Maria Perpétua Carvalho da Silva DE Matemática Especialista 

Mariana Rocha Santos Costa² DE Letras Mestre 

Pedro Lima 
1
 DE física Graduado 

Paulo dos Santos Correia DE Física Mestre 

Sílvio de Liberal DE Matemática Mestre 

Verneck Maia Soares  DE Engenharia Química 
Mestre 

NOME RT 
CATEGORIA 

FUNCIONAL 
GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO 

Anderson Dias Macedo 40h Assistente em 

Administração 

Direito -------------------- 

Antenor A. de Oliveira  40h Porteiro Bacharel em 

Direito 

-------------------- 

Antonio Carlos Costa Damião  40h Servente de 

Limpeza 

------------------ -------------------- 

Benigno Teles de Figueiredo 

Júnior  

40h Assistente em 

Administração 

Bacharel em 

Direito 

-------------------- 



Cacilda Ferreira dos Reis  40h Assistente 

Social 

Serviço Social Mestrado em 

Elaboração de 

Projetos Sociais 

Clébson Souza Brandão 40h Assistente em 

Administração 

Ciências 

Contábeis 

 

Crispim Bernardino Feitosa  40h Operador de 

Máquinas 

Copiadoras 

------------------ -------------------- 

Darlan Cavalcante de Almeida  40h Técnico em 

Contabilidade 

Ciências 

Contábeis 

Pós Graduação em 

Adm. Financeira 

Controladoria 

Denival Sateles Oliveira  40h Vigilante ------------------- -------------------- 

Dicíola Figueirêdo de Andrade 

Baqueiro  

40h Pedagoga/ 

Supervisora 

Pedagógica 

Pedagogia Metodologia do 

Ensino Superior 

Diogo Afonso Souza de Queiroz 40h Bibliotecário Biblioteconomia  

Diva da Silva Marques de Oliveira  40h Servente de 

Limpeza 

------------------- -------------------- 

Dulcimar Pereira da Guarda 

Campos  

40h Tec. em 

Assuntos 

Educacionais 

Pedagogia Gestão em  Sistema 

Educacional 

Elienai Barroso de Lacerda  40h Tec. em 

Assuntos 

Educacionais 

Pedagogia Especialização em 

Avaliação 

Fernando Campos Viana  40h Pintor ------------------- -------------------- 

Francilia de Oliviera Kuhn 40h Dentista Odontologia  

Francisco Rosini Pinto  40h Carpinteiro ------------------- -------------------- 

Gicélio Marques da Silva 40h Aux. de 

Mecânica 

------------------- -------------------- 

Gláucia Maria Aparecida de 

Lacerda 

30h Telefonista Administração 

Geral 

-------------------- 

Helena de Araújo Soares Silva  40h Telefonista Administração 

com Ênfase em 

Marketing 

Especialização em 

Educação 

Profissional- 

PROEJA 

Joana Tan Soares Batista  40h Servente de 

Limpeza 

Cursando 

Segurança do 

Trabalho 

-------------------- 

Jose Lopes Galvão  40h Motorista ------------------- -------------------- 



José Orlando da Silva Pereira  40h Encanador ------------------- -------------------- 

Jucianara de Castro Almeida Pinto  40h Assistente em 

Administração 

Ciências 

Contábeis 

Adm. Financeira e 

Controladoria 

Jued Canut Filho  20h Médico Medicina Res. Médica 

Luzanira Lustosa de Souza  40h Servente de 

Limpeza 

------------------- -------------------- 

Marcella Domingues Ribeiro do 

Prado 

20h Ass. Em 

Administração 

  

Maria Aparecida Gomes Barbosa 40h Enfermeira ------------------- -------------------- 

Maria das Graças S. Gomes 

Barros 

40h Servente de 

Limpeza 

Cursando 

Segurança do 

Trabalho 

-------------------- 

Maria do Carmo Gomes Ferraz  40h Tec. em 

Assuntos 

Educacionais 

Ciências 

Sociais 

- Supervisão 

Educacional 

- Comportamento 

Organizacional e 

Gestão de RH 

Maria do Socorro Oliveira 

Defensor  

40h Servente de 

Limpeza 

Cursando 

Pedagogia 

-------------------- 

Maria Lucia Cardoso da Paz  40h Servente de 

Limpeza 

Pedagogia Especialização em 

Educação 

Profissional- 

PROEJA 

Marta Rejani Rodrigues 40h Ass. Em 

Administração 

Administração Mestre em 

Educação 

Paulo José dos Santos  40h Marceneiro Administração 

Geral 

-------------------- 

Pedro de Castro Filho  40h Pedreiro ------------------- -------------------- 

Rafael Ramos Bezerra 40h Ass. Em 

Administração 

Ciências 

Contábeis 

Direito 

Administrativo 

Railda de Freitas Santos  40h Assistente 

Social 

Serviço Social Metodologia do 

Ensino 

Selma Souza Davi 40h Servente de 

Limpeza 

Administração Especialização em 

Educação 

Profissional- 

PROEJA 

Solange Alves Perdigão 

Pamplona  

20h Psicóloga Psicologia Psicologia 

Educacional 



 

16. NECESSIDADES PARA A IMPLANTAÇÃO 

 

16.1 A infra-estrutura física e material 

   

Além dos espaços físicos descritos anteriormente, está sendo construído 

o prédio 5 destinado ao Curso de Engenharia de Alimentos com 8 salas de 

aulas e 6 laboratórios indispensáveis para o andamento do curso e podem 

futuramente ser subdivididos e acrescidos de outros laboratórios de acordo 

com a necessidade dos professores e do curso. Os laboratórios são:  

 

1. Laboratório de Microbiologia de Alimentos. 

2. Laboratório de Análise de Alimentos. 

3. Laboratório de Tecnologia de Alimentos de Origem Vegetal. 

4. Laboratório de Tecnologia de Alimentos de Origem Animal. 

5.  Laboratório de Tecnologia da Panificação. 

6. Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos. 

 

Suely da Cruz do Nascimento  40h Aux. em 

Administração 

Lic. em Letras Estudos Linguísticos 

Tatiane Maria Alves Machado dos 

Santos 

40h Assistente de 

Alunos 

  

Valdivino Barbosa de Alcântara  

 

40h Vigilante ------------------- -------------------- 

Vera Lucia Ribeiro 40h Assistente 

Administrativo 

Engenharia 

Agronômica / 

Direito 

 



16.2 Descrição dos laboratórios 

1. LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E ENGENHARIA BIOQUÍMICA 

                                                      

1.1. ESTRUTURA FÍSICA 

 

Utilização 

Neste laboratório serão realizadas aulas práticas de Microbiologia Geral e 

Microbiologia de Alimentos, para turmas de no máximo 20 alunos, tanto 

para o curso técnico como para o superior. A divisão de turmas é 

imprescindível, tanto pelo aspecto pedagógico, como pela questão da 

segurança, tendo em vista o manuseio de micro-organismos patogênicos, 

reagentes químicos e chama. Esse espaço também será destinado à 

realização de TCC (Trabalhos de Conclusão de Curso) e desenvolvimento 

de projetos de pesquisa. 

Descrição Geral 

A área mínima deste laboratório deve ser igual ou superior a 70m2; 

com pé direito de 4m, azulejos até meia altura (2m); piso em material 

impermeável, liso, resistente à abrasão e impacto, com nível favorecendo 

o escoamento para os ralos. Estes devem ser em aço inox, sifonados e 

com fechamento. Janelas em altura superior a 2,5m a partir do piso para 

possibilitar a disposição de armários e equipamentos, mas que 

possibilitem a boa iluminação e aeração do ambiente. É necessária a 

instalação de telas nas janelas a fim de se evitar a entrada de insetos. Os 

cantos das paredes e do piso devem ser arredondados para facilitar a 

limpeza e higienização. Seguindo as normas vigentes de segurança, o 

laboratório deve ter uma segunda saída, de emergência, com portas 

abrindo para o lado de fora. Deve-se observar a necessidade e a 

disposição de extintores de incêndio apropriados ao tipo de risco do local 

(classe do fogo). 



Instalações 

2un.  Bancada central em alvenaria com tampo em granito e:  

• com fornecimento de água distribuída ao longo da bancada com 

torneira de jardim e instalação de trompa de vácuo; 

• 4 tomadas 110/220V; 

• 4 pontos de gás e; 

• ponto de coleta de esgoto;  

Dimensões aproximadas: a largura = 1,20m e comprimento de 3,00m com 

pia em uma das pontas. Pia com tampo e cuba em aço inox ou outro 

material inerte com as seguintes medidas: tampo rebaixado 3 cm da 

bancada; largura de 1,20m e profundidade de 1,20m. Cuba com: L = 60 x P 

= 50 x A = 40 cm 
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1.2. EQUIPAMENTOS 

 

Quantidade Descrição 

4 

Agitador magnético; fabricado em gabinete de aço carbono com pintura 

eletrostática em epóxi branco; agitação até 3 kg; velocidade de agitação; 

controlador de velocidade eletrônico com controle analógico do rpm através 

do knob; temperatura de até 350°C na placa; plataforma placa 

de alumínio fundido com acabamento escovado; dimensões da placa: 

180x180; motor por indução; dimensões: 200x240x130mm 8cm; 

alimentação: 220V, 450 watts de potência; inclui 01 barra magnética em 

teflon; inclui garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e assistência 

técnica permanente. 

1 

Autoclave vertical; alimentação principal elétrica, de gabinete; ciclo 

automático; dimensões; câmara em aço inoxidável segundo normas 

ABNT/NBR 5601 ‐tipo 304 ‐ 18/8; com válvula de segurança que impede 

abertura da porta quando pressão na câmara; com manômetro e 

termômetro; acompanha cesto, em aço inox; alimentação 220V, chave 



comutadora de 3 posições; inclui manual de manutenção e operação, 

garantia, treinamento. 

2 

Balança de precisão; eletrônica semi‐analítica utilizada para pesagem de 

amostras ambientais e reagentes; gabinete em metal, equipado com pés 

reguláveis; capacidade de 510 gramas; unidade de leitura em gramas; visor 

em display de cristal líquido, leitura de 0,01 grama; módulo de comando com 

teclas para ligar, desligar, tarar, zerar e entrada no menu; linearidade ± 0,01 

grama; repetibilidade 0,01 grama; tempo de resposta de ate 3 segundos; 

sistema amortecedor c/ detector de instabilidade e adaptador de vibrações; 

sistema de calibração e linearização que opere automaticamente; 

temperatura de operação de 10 a 30°C; interface de comunicação rs 232; 

alimentação elétrica de 110 a 240 volts, com comutação automática, 

50/60Hz; com certificado de calibração rbc; com peso de calibração 

embutido para calibração perfeita em caso de deslocamento de local de uso; 

com manual de operação do equipamento em português; assistência técnica 

permanente no Brasil, direto do fabricante ou por representante autorizado; 

garantia mínima de 12 meses a partir da instalação; fornecimento por 

representante autorizado ou pelo próprio fabricante; despesas c/ 

manutenção corretiva/preventiva na garantia,são por conta do fabricante ou 

representante. 

2 

Banho maria; capacidade 8 bocas, para aquecimento controlado; estrutura 

em chapa de aço revestida com epóxi; temperatura de ambiente a 110°C; 

controle de temperatura por termostato hidráulico com capilar de 

aço inox; aquecedor de resistência tubular blindada; tampa de aço inox 

removível; com anéis de redução em aço inox em 3 tamanhos; dimensões:  

340x540x280 mm; alimentação 220V; potência 1800 watts; inclui: 

garantia mínima de 12 meses, manual de instruções e assistência técnica. 

2 

Barrilete em PVC com capacidade para 25 litros para armazenamento de 

produtos de uso laboratorial, acondicionado em embalagem reforçada 

apropriada para o produto; rotulo com número de lote, data de fabricação e 

procedência. 



2 

Bomba de vácuo com carcaça em ferro fundido ‐ montado em plataforma 

com pés em borracha; deslocamento do ar 37 l/min.; pressão máxima de 20 

psi ou 2,2 kgf/cm2 ‐ vácuo final 26¨ ou 660 mm de hg ‐ precisão do 

manômetro e; vacuômetro de 3% no centro da escala ‐ motor tipo por 

indução, uso continuo; trabalha com compressor e vácuo alternadamente e 

pelo principio de rotor com palhetas de potencia 1/3 hp ‐ contém depósito 

de óleo para lubrificação/capilaridade ‐ filtro de ar e vácuo; em material 

sintético tipo feltro ‐ alimentação bivolt selecionável 220 V; acompanha 

alca de transporte, certificado de garantia de no mínimo 12 meses e manual 

de instruções, fabricado de acordo com as normas vigentes, acondicionado 

de forma apropriada, de modo a garantir seu perfeito recebimento. 

1 

Capela de fluxo laminar vertical, portátil, sobre cavalete com rodízios em 

chapa de aço, pintura epóxi branca, frente vidro temperado transparente, 

abre por dobradiça alumínio; com filtro de 99,97% de eficiência, pré‐filtro 

com ventilador(es) com potencia de no mínimo 1/2 cv; dimensões: cavalete 

750mm altura, fluxo laminar 950mm base x 850mm altura 

aproximadamente; iluminação lâmpadas fluorescente, germicida ultravioleta; 

acompanha inter. lâmpadas, regist.gás, manômetro coluna água, cavalete 

apoio, tampo solto inox, escovado área trabal; ruído Maximo de 50 db; 

alimentação:  220 v c/fornecimento de cabos; inclui: manuais, treinamento, 

garantia de 1 ano. 

2 

Contador de colônias para contagem de bactérias em caixa de poliestireno 

com lâmpada circular, fluorescente de 22 w, lupa de 1,5‐com hastes flexíveis; 

eletron.digit. com caneta, memória e regulagem de inclinação para facilitar a 

contagem; 23 cm. de largura x 8 cm. de altura x 36 de profundidade‐ 

acompanha caneta; alimentação 220volts; acompanha: manual, garantia 

e treinamento. 

1 

Destilador de água com rendimento de 05 litros/hora, automático; estrutura 

em latão estanhado e aço inox; com proteção de resistência tubular 

blindado, partes em contato cúpula de vidro borosilicato; alimentação: 

220 volts; ate 4000wts; com suporte para fixação em parede, regulagem 

de nível, lâmpada piloto indicação do aquecimento; dimensões: 

55x44x28cm, aproxim.; inclui: manual de operação, garantia, treinamento, 

instalação. 



1 

Estufa bacteriológica; aço galvanizado com pintura epóxi, câmara interna em 

aço inox; porta externa em aço,e interna em vidro; temperatura ajustável 

entre 05 a 80°C; controle microprocessado; estabilidade da temperatura: +/‐ 

2,0 graus Celsius; aquecimento uniforme; dimensões: 50 x 50 x 60 cm 

 (internas); alimentação 220 v com potencia de 125 w; com 03 prateleiras 

removíveis; inclui garantia de 1 ano, manual de manutenção e operação. 

1 

Estufa de secagem; externa em chapa de aço revestida em epóxi, 

câmara interna em aço resistente a corrosão com trinco de pressão e 

vedação em perfil de silicone; ajustável ate 300 graus Celsius; digital; +/‐ 5 

graus Celsius; aproximadamente 600 x 500 x 500 mm; 220 volts; 1600 watts; 

3 prateleiras removíveis; garantia mínima de 12 meses e manual de 

manutenção e operação. 

1 

Estufa incubadora BOD, em aço com pintura eletrostática, interna e externa 

resistente à variação de temp.; volume total 340L, volume útil 230L; 

temperatura ajustável entre ‐2 a 50 °C; termostato com escala de 

ajuste na temperatura desejada com saída serial rs 232; faixa de variação de 

temperatura de mais ou menos 2°C; dimensões: interna 52 x 46 x 

135 cm e externa 61 x 62 x 151 cm; alimentação: 220 volts; 550 watts; 

com 5 prateleiras reguláveis tipo grelha; com manuais e 1 ano de garantia 

contra defeitos de fabricação. 

1 

Forno doméstico com funcionamento elétrico, em aço inox com 

acabamento esmaltado; modelo micro-ondas; medindo aprox. (327 x 547 x 

448)mm; capacidade para 32 litros; contendo função de 

descongelamento, auto aquecimento; prato giratório com grill dourador; 10 

níveis de potencia; câmara isolada interna em lã de vidro; painel de memória 

programável, com timer e relógio, controle por dial; pés fixos; na voltagem 

220 v; acondicionado em embalagem apropriada, com prazo de garantia de 

no mínimo 12 meses e contendo manual de instrução. 



1 

Medidor de pH de bancada, microprocessado para amostras de 4,01, 

7,01 e 10,1; medindo pH com faixa de escala de ‐2,00 a 20,00, resolução 0,01, 

precisão +/‐ 0,02 pH; medindo potencial na escala de mv de ‐1999,9 a 

1999,9, resolução 0,1, precisão +/‐ 0,2; apresentando medida de 

temperatura na faixa de temperatura de 0 a 100 c, resolução 0,1, precisão +/‐ 

0,2; com automático; com calibração menos que 3 minutos; mostrador tipo 

display digital; acompanha eletrodos; dimensões: 110/220v; inclui: manual 

de operação e serviços, garantia mínima de 12 meses e certificado de 

calibração. 

4 

Microscópio binocular biológico; inclinação de 30 graus, prisma tipo 

siedentolf, ajuste interpupilar 48‐75mm, com correção dioptrias; ocular par 

de ocular de 10x, de campo amplo de ponto focal alto de 20 ou 25 mm; 

revolver para 4 ou 5 objetivas, com ajustes da parafocalidade e imagens mais 

claras e brilhantes; objetivas: planacromaticas de 4x, 10x, 40x, 100x retrátil e 

imersão de óleo, aberturas na 0.10‐0.25‐0.65‐1.25; condensador tipo abbe, 

com abertura numérica 1.25, diafragma e filtro azul; iluminação: tipo kohler 

com lâmpada halogenia 6v/30w, transformador com ajuste de intensidade da 

luz; foco macro e micrométrico através do posicionamento ergômetro dos 

controles coaxiais; platina mecânica com superfície de 188x134 mm, 

movimento charriolt de 76 mm no eixo x e de 50 mm no eixo y; alimentação: 

200 volts ‐ 50/60 Hz; acompanha capa de proteção; inclui: garantia 

mínima de 24 meses,assistência técnica permanente,manual técnico e 

operacional. 

1 

Microscópio trinocular de imunofluorecencia de halogenio 100w, com 

sistema de ótica infinita; distancia para focal de aproximadamente 60 mm, 

correção de aberrações acromáticas e esféricas; ocular tubo binocular com 

inclinação de 30 graus e distancia inter pupilar de 47 a 75 mm (cfi e 10 x); 

revolver para 4 objetivas; objetivas: plana acromática de 4x, 10x, 40x e 100x 

retrátil de imersão óleo, sistema de epifluorescencia; condensador de foco 

fino, cursor e botão de ajuste de tensão, platina mecânica retangular 

216x150 mm c/charriot; iluminação: halogenea de 12 v e 100 w, com 

transformador; posição para ate 4 cubos de filtros intercambiáveis; foco 

exclusivo mecanismo de refocagem push‐to drop; platina mecânica 

retangular 216x150 mm com charriot e área de trabalho de 78x54mm; 



alimentação: 110 volts, 60 hz, c/conversor externo ou embutido, com cabo 

de forca, filtro de barreira ba 515; acompanha bloco de filtro c‐fl n b‐2a, 

constituído de filtro de excitação ex 450/90, espelho dicroico dm 500; inclui: 

assistência técnica,treinamento, manual de instruções em língua portuguesa, 

garantia de 2 meses. 

1 

Refrigerador doméstico; no modelo duplex, frost‐free; com capacidade 

mínima de 400 litros; na cor branca; contendo: prateleiras, gavetas, porta 

ovos, compartimento na porta, congelamento rápido; alarme de porta 

aberta; 

consumo médio de 58 kWh; na voltagem de 220 v, com selo procel; com 

forma de gelo, termostato, luz, base com pés estabilizadores e rodizios; prazo 

de garantia mínimo de 12 meses; fabricação de acordo com as normas 

vigentes, livre de CFC. 

4 

Sistema de filtração; a vácuo; utilizado para soluções e meios de cultura; 

sistema de suporte para filtração; corpo em funil de 250mL e frasco de vidro 

borosilicato c/capac. de filtração de 1L, autoclavável; meio filtrante tipo 

membrana c/diâmetro de 47mm ou 50mm, área de filtração; suporte do 

meio filtrante de 12,5 cm2; com base de vidro; fechamento anel ptfe de 

segurança com vedação o‐ring viton (45x3mm); braçadeira de alumínio 

anodizado, possui conectorcom selador viton. 

1 

Triturador de alimentos; revestido em aço inox; modelo industrial; tipo baixa 

rotação; com copo em aço inox; com capacidade para 2 l; velocidade única; 

na voltagem 110 v; com potencia 0,33cv, com garantia de 1 ano após 

a entrega do equipamento. 
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1.3 MOBILIÁRIOS, VIDRARIAS E ACESSÓRIOS 

Quantidade Descrição 

8 Alça em "l"; confeccionada em plástico; alça de Drigalsky; descartável, 

estéril; para espalhar células; acondicionada em embalagem individual 

estéril, apropriada para o produto; rotulo com número. De lote, data de 

fabricação, procedência. 



2 Armário de aço; medindo (1,98 x 1,20 x 0,47); com 02 portas 

de abrir, com no mínimo 03 dobradiças de 75mm cada; 04 prateleiras 

reguláveis e maçaneta com fechadura embutida; as chapas de aço 

deverão ter espessura; mínima de 0,79mm (chapa n.22); as folhas de 

aço receberão tratamento antiferrugem; e após pintura eletrostática; 

na cor cinza; com garantia mínima de 12 meses; fabricado conforme 

normas vigentes. 

20 Bastão de vidro; com comprimento de 30 centímetros; com espessura 

de 5 mm; acondicionado em embalagem apropriada para o produto ‐ 

rotulo com número de lote, data de fabricação e procedência. 

1000 Ponteira descartável volume de ate 1000 microlitros, em polipropileno; 

na cor natural; tipo universal, compatível com pipetas automaticastipo 

Gilson e finpipette; com filtro, livre de dnases, rnases, proteases e 

apirogenica; com base que proporcione perfeito ajuste a micropipeta; 

acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com 

número lote, data de fabricação, validade e procedência. 

10 Béquer de vidro de 1000 mL com bico e graduado; vidro borossilicato 

com certificado do fabricante; forma baixa; incolor e transparente; 

altura aproximada de 145mm; diâmetro externo aproximado de 

105mm; espessura da parede lateral de no mínimo 2mm; espessura da 

parede do fundo (base) de no mínimo 2,3mm; a borda (orla) e o bico 

devem ser reforçados e piropolidos (flambados); peso aproximado de 

250 gramas; escala de graduação de 100 a 900mL; inscrições de 

capacidade/volume nominal, marca do fabricante, tipo de vidro; com 

tarja branca fosca para identificação e código do produto (fabricante); 

as inscrições devem ser permanentes e legíveis, resistentes a corrosivos 

e abrasivos; o produto deve ser homogêneo sem impurezas visíveis, 

isento de bolhas, lascas ou trincas. 



20 Béquer de vidro de 250 mL com bico e graduado; vidro borossilicato 

com certificado do fabricante; forma baixa; incolor e transparente; 

altura aproximada de 88mm; diâmetro externo aproximado de 

68,3mm; espessura da parede lateral de no mínimo 1,8mm; espessura 

da parede do fundo (base) de no mínimo 1,75mm; a borda (orla) e o 

bico devem ser reforçados e piropolidos (flambados); peso aproximado 

de 78,9 gramas; escala de graduação de 50 a 200mL; inscrições de 

capacidade/volume nominal, marca do fabricante, tipo de vidro; com 

tarja branca fosca para identificação e código do produto (fabricante); 

as inscrições devem ser permanentes e legíveis, resistentes a corrosivos 

e abrasivos; o produto deve ser homogêneo sem impurezas visíveis, 

isento de bolhas, lascas ou trincas. 

10 Béquer de vidro de 600 mL com bico e graduado; vidro borossilicato 

com certificado do fabricante; forma baixa; incolor e transparente; 

altura aproximada de 121mm; diâmetro externo aproximado de 

88,5mm; espessura da parede lateral de no mínimo 1,83mm; espessura 

da parede do fundo (base) de no mínimo 2,2mm; a borda (orla) e o bico 

devem ser reforçados e piropolidos (flambados); peso aproximado de 

165 gramas; escala de graduação de 100 a 550mL; inscrições de 

capacidade/volume nominal, marca do fabricante, tipo de vidro; com 

tarja branca fosca para identificação e código do produto (fabricante); 

as inscrições devem ser permanentes e legíveis, resistentes a corrosivos 

e abrasivos; o produto deve ser homogêneo sem impurezas visíveis, 

isento de bolhas, lascas ou trincas. 

4 Bico de bunsen em ferro com entrada para alimentação a gás, 

regulador de entrada de ar e controlador de chama; com dimensão de 

15 x 1 cm; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; 

rotulo com número de lote, data de fabricação procedência. 

10 Cabo para alca de platina; confeccionado em alumínio; medindo de 

20cm a 30cm; adaptação com rosca; com proteção de borracha. 

10 Escova de nylon (cepilho); para lavar provetas de 250/500 mL. 

10 Escova de nylon (cepilho); para lavar provetas de 50/100 mL. 

6 Espátula para laboratório para pesagem, tipo colher de aço inox; 

haste com 17 cm. 



1 Estante desmontável de aço; aberta no fundo e laterais, contendo 05 

prateleiras; medindo 2000 mm de altura; com prateleiras de 900 mm 

de largura e 400 mm de profundidade; para suportar carga útil de 140 

kg por prateleira; as chapas de aço serão simples e perfiladas; 

obedecendo as espessuras: colunas e prateleiras em chapa n.14; 

reforço em x com duas tiras de aço de 25 mm de largura; com colunas 

em aço reforçadas em perfil l de (20x40)mm; as folhas de aço terão 

tratamento anti‐ferruginoso e após em pintura em tinta sintética na cor 

cinza; o móvel será acondicionado de modo garantir o recebimento em 

perfeito estado. 

10 Frasco erlenmeyer de vidro borosilicato; graduado 1000 mL; com boca 

estreita; com gargalo reforçado e parede de espessura uniforme; termo 

resistente e gravação permanente; intervalo de graduação de 50mL; 

acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com 

número de lote, data de fabricação e procedência. 

20 Frasco erlenmeyer de vidro boro‐silicato; graduado 125 mL; com boca 

estreita; com gargalo reforçado e parede de espessura uniforme; termo 

resistente e gravação permanente; intervalo de graduação de 25mL; 

acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com 

número. De lote, data de fabricação e procedência. 

20 Frasco erlenmeyer de vidro boro‐silicato; graduado 300 mL, graduado 

com 

boca estreita; com gargalo reforçado e parede de espessura uniforme; 

termo resistente e gravação permanente; acondicionado em 

embalagem apropriada p/ garantir a integridade do produto; rotulo com 

número de lote, data de fabricação e procedência. 

10 Frasco erlenmeyer de vidro neutro; graduado 500 mL; com boca 

estreita; 

com gargalo reforçado e parede de espessura uniforme; termo 

resistente e gravação permanente; intervalo de graduação de 50mL; 

acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com 

número de lote, data de fabricação e procedência. 



5 Frasco kitazato; em vidro borosislicato; borda lisa, arredondada com 

saída superior; com capacidade de 1000 mL; com escala e graduação até 

1000 mL; com parede reforçada e uniforme; acondicionado em 

embalagem reforçada e apropriada para o produto; rotulo com número 

de 

lote, data de fabricação e procedência. 

2 Lâminas de vidro para microscópia óptica; medindo 26 mm x 76 mm; o 

produto deverá estar pronto para uso com borda fosca; com 

fosqueamento de 15 mm; a apresentação do produto deverá obedecer 

a legislação atual vigente; deve constar na embalagem o numero do 

lote (caixas com 50 unidades). 

2 Lamínulas de vidro para imunofluorescencia; com tamanho de 24 x 

32mm; com espessura de 0,13 a 0,17mm; de acordo com regulamento 

técnico do mic/ms; deve constar o numero na embalagem: do lote; 

embalado em material que garanta a integridade do produto. 

5 Membrana filtrante; em ptfe; com retenção de 0,45 micras_de poro; 

47mm de diâmetro; hidrofóbica; cor branca; lisa, não laminada; 

acondicionado em caixa, embalagem apropriada para o produto; rotulo 

com número. De lote, data de fabricação e procedência. 

6 Pera insufladora; insufladora de borracha; com 03 válvulas; de 

capacidade de 100mL; acondicionado em embalagem apropriada para o 

produto; rotulo com número. de lote, data de fabricação e procedência 

20 Pinça"; tipo dissecção ponta fina e reta 25 cm. 

12 Pipeta; de vidro borosilicato, graduada; com bocal e bico 

temperados; com ponta fina aferida e calibrada a 20c; com capacidade 

de 5 mL, com limite de erro +/‐ 0,02 mL; esgotamento total; gravação 

permanente, com intervalo de 1/10 mL; para uso em sorologia; 

obediência à norma técnica da ABNT/nbr, numera de lote, data de 

fabricação e procedência; acondicionado em embalagem reforçada e 

apropriada para o produto. 



12 Pipeta; de vidro neutro; com bocal e bico temperados; com ponta fina; 

aferida e com certificado de calibração; com capacidade de 10mL, limite 

de erro +/‐0,06mL, intervalo de graduação 1/10mL; esgotamento total; 

gravação permanente e faixa na cor laranja; para uso em sorologia; 

obediência à norma técnica da ABNT/nbr; acondicionado em 

embalagem reforçada e apropriada para o produto ‐rotulo com número. 

De 

lote, data fabr. e procedência 

5 Pipetador; monocanal, volume variável de 10,0 a 100,0 ul; contendo 

botão regulador de volume c/dispositivo de segurança do regulador; 

indicador de volume de 4 digitosdispositivo ejetor automático de 

ponteiras; formato ergonômico, pistão e ejetor resistentes à corrosão; 

parte inferior facilmente removível para limpeza e descontaminação; 

autoclavavel, quimicamente resistente e resistente à exposição à uv, de 

acordo com ISO 8655; acondicionado em embalagem reforçada e 

apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com número. 

de 

lote, data de fabricação e procedenciamanual de 

instrução, certific.rcb,garantia 1 ano. 

5 Pipetador; monocanal, volume variável de 100,0 a 1000,0 ul; contendo 

botão regulador de volume c/dispositivo de segurança do regulador; 

indicador de volume de 4 digitosdispositivo ejetor automático de 

ponteiras; formato ergonômico, pistão e ejetor resistentes à corrosão; 

parte inferior facilmente removível para limpeza e descontaminação; 

autoclavavel, quimicamente resistente e resistente a exposição a uv, de 

acordo com ISO 8655; acondicionado em embalagem reforçada e 

apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com número. 

de 

lote, data de fabricação e procedenciamanual de 

instrução, certific.rcb,garantia 1 ano. 

10 Pisseta; de polietileno; tampa com bico curvo e na lateral; autolavavel; 

para ácidos e alcoóis; uso laboratorial; com capacidade de 500 mL; 

acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para o produto; 

rotulo com número. lote, data de fabricação e procedência. 



200 Placa de petri; em vidro neutro e termo resistente; 100 x 20mm; com 

borda arredondada para maior resistência e com tampa; clara após uso 

constante, não devendo ser afetada por método químico/técnica; para 

meio de cultura; acondicionado em caixa com 100 unidades ‐ rotulo 

com número. De lote, data de fabricação e procedência. 

1000 Ponteira descartável; volume de 100 microlitros; na cor natural; tipo 

universal; orifício regular; com filtro barreira, livre de dnases, rnases, 

proteases e apirogenica; com base que proporcione perfeito ajuste a 

pipeta; acondicionado em saco plástico transparente lacrado; rotulo 

com número lote, data de fabricação e procedência. 

10 Proveta; em vidro neutro borosilicato; com graduação de 1mL; com 

capacidade de 100 mL; com base hexagonal de vidro; com gravação 

permanente; em vidro termo resistente. 

10 Proveta; em vidro neutro; com graduação 250 x 2mL; alta precisão; com 

capacidade de 250mL; rigorosamente calibrada; com base hexagonal de 

vidro; com gravação permanente; em vidro termo resistente; com 

tampa polietileno. 

10 Tela; em arame com amianto; na medida de 20 x 20cm; para conservar 

temperatura; para aquecimento de materiais de uso laboratorial; 

acondicionado em individual. 

10 Tripé de ferro* 

100 Tubo de ensaio; em vidro borosilicato; parede de espessura uniforme; 

termo resistente; com fundo redondo; 18x180mm; com tampa de 

rosqueavel; uso laboratorial; acondicionado em embalagem reforçada 

e apropriada para o produto ‐rotulo com número. de lote, fabr. e 

procedência. 

100 Tubo de ensaio; em vidro neutro borosilicato; com rosca; com parede 

uniforme, com tampa de baquelite de cor preta, com revestimento 

superior da tampa; termo resistente e quimicamente estável, 

autoclavavel; com fundo redondo; 20x150mm; acondicionado em 

embalagem apropriada para o produto. 



100 Tubo de ensaio; em vidro neutro; com parede de espessura uniforme; 

termo resistente; na dimensão de 15 x 180mm; com fundo redondo; 

com tampa de baquelite rosqueavel; uso laboratorial; acondicionado 

em embalagem reforçada e apropriada para o produto ‐ rotulo com 

número. 

de lote, fabr. E procedência. 

40 Tubo; em vidro neutro, borosilicato; tipo de durhan; altura 25 mm e 

diâmetro interno de 3 mm; autoclavavel; acondicionado em 

embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do 

produto. 

1 Quadro magnético; confeccionado em chapa de aço esmaltado, na cor 

branca; medindo (2,00 x 1,20)m; moldura em perfil u de 

alumínio liso anodizado na cor natural, acabamento acetinado; 

estrutura adicional em compensado, 15mm de espessura, inclui 4 

parafusos e buchas; para uso em sala de instrução, garantia de 12 

meses, fabricado de acordo com as normas vigentes. 

1 Mesa Reta com Gaveteiro Fixo. Mesa reta com tampo confeccionado em 

MDP 25 mm, acabamento em fita reta nos 4 lados. Painel frontal nas 

opções em MDP ou aço perfurado com altura de 360mm. 

 

1 Cadeira para escritório. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, 

com sapatas deslizantes em nylon. 

 

 

2. LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS 

 

2.1 ESTRUTURA FÍSICA 

 

Utilização 

Neste laboratório serão realizadas aulas práticas de Análise de Alimentos 

Química de Alimentos I e II, Bioquímica, Desenvolvimento de Novos 

Produtos entre outras, visando o seu uso por turmas de no máximo 20 

alunos, divididas em quatro grupos, por questões de segurança, tendo 

em vista o manuseio de reagentes químicos, altas temperaturas, gases e 



vapores tóxicos. Também será utilizado pra desenvolvimentos de 

projetos de pesquisa e TCC. 

Descrição geral 

e 

Instalações 

A área mínima deste laboratório deve ser igual ou superior a 70m2; com 

pé direito de 4m, azulejos até meia altura (2m); piso em material 

impermeável, liso, resistente à abrasão e impacto, com nível favorecendo 

o escoamento para os ralos. Estes devem ser em aço inox, sifonados e 

com fechamento. Janelas em altura superior a 2,5m a partir do piso para 

possibilitar a disposição de armários e equipamentos, mas que 

possibilitem a boa 

iluminação e aeração do ambiente. É necessária a instalação de telas nas 

janelas a fim de se evitar a entrada de insetos. 

Seguindo as normas vigentes de segurança, o laboratório deve ter uma 

segunda saída, de emergência, com portas abrindo para o lado de fora. 

Deve‐se observar a necessidade e a disposição de extintores de incêndio 

apropriados ao tipo de risco do local (classe do fogo). 2 Bancadas centrais  

em alvenaria com tampo em granito e: 

• com fornecimento de água distribuída ao longo da bancada com 

torneira de jardim e instalação de trompa de vácuo 

• 4 tomada 110/220V, 

• 2 pontos de gás e 

• ponto de esgoto; • dimensões aproximadas: a largura = 1,20m e 

comprimento de 3,00m com pia em uma das pontas. Pia com tampo e 

cuba em aço inox ou outro material inerte com medidas: Tampo 

rebaixado 3cm da bancada: largura de 1,20m e profundidade de 1,20m. 

Cuba com: L = 60 x P = 50x A = 40cm  

 

 

 

 

 

 



2. LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS 

 

2.2 EQUIPAMENTOS 

 

Quantidade Descrição 

4 

Agitador magnético; fabricado em gabinete de aço carbono com 

pintura eletrostaticaem epoxi branco; agitação ate 3 kg; velocidade de 

agitação controlador de velocidade eletrônico com controleanalogico 

do rpm através do knob; na temperatura de ate 350 graus Celsius na 

placa; plataforma placa de alumínio fundido com acabamento 

escovado dimensões da placa: 180x180; motor por indução; dimensões: 

lxpxa 200x240x130mm8cm; alimentação: 110volts, 450 watts de 

potencia; inclui: 01 barra magnética em teflon; inclui: garantia de 1 ano 

contra defeitos de fabricação essistencia técnica permanente. 

1 

Agitador mecânico médio torque; em aço carbono com tratamento 

anti‐corrosivo e pintura eletrostática; capacidade aproximada de 5 

litros; de 100 a 2200 rpm, haste e hélice; em aço inox 304, haste; de 

230mm, ligado em corrente; de 70 watts; com suporte do motor com 

regulagem de altura; com dimensão total de l=350 x p=300 x a=540 mm; 

de aproximadamente 8 kg, ligado em tensão; de 220 volts; para 

agitação mecânica em fluidos, líquidos de media viscosidade e material 

em suspensão; hélice tipo naval, chave allen, fusível extra, manual de 

instruções e certificado de garantia. 

1 

Agitador múltiplo; de tamises, chapa de aço revestida em epóxi; 6 

peneiras com 2" de altura ou 12 peneira com 1" de altura; frequência 

constante a 3600 vpm; plataforma em chapa de aço revestida em epóxi; 

motor de indução; 44 x 94 x 25 cm; bivolt; acompanha tampa e fundo; 

garantia mínima de 12 meses e manual de instruções; acondicionado 

em material que garanta a integridade do produto 



1 

Balança de precisão; eletrônica semi‐analitica; utilizado para pesagem 

de amostras ambientais e reagentes; gabinete em metal, equipado com 

pés reguláveis; capacidade de 510 gramas; unidade de leitura em 

gramas; visor em display de cristal liquido leitura de 0,01 grama; 

modulo de comando com teclas para ligar, desligar, tarar, zerar e 

entrada no menu; linearidade ± 0,01 grama; repetibilidade 0,01 grama; 

tempo de resposta de ate 3 segundos; sistema amortecedor c/ detector 

de instabilidade e adaptador de vibrações; sistema de calibração e 

linearização que opere automaticamente; temperatura de operação de 

10 a 30°c; interface de comunicação rs 232; alimentação elétrica de 110 

a 240 volts, com comutação automática, 50/60hz; com certificado de 

calibração rbc; com peso de calibração embutido para calibração 

perfeita em caso de deslocamento de local de uso; com manual de 

operação do equipamento em português; assistência técnica 

permanente no Brasil, direto do fabricante ou por representante 

autorizado; garantia mínima de 12 meses a partir da instalação; 

fornecimento por representante autorizado ou pelo próprio fabricante; 

despesas c/ manutenção corretiva/preventiva na garantia, são por conta 

do fabricante ou representante. 

2 

Balança; tipo analítica; visor com mostrador digital, indicador de 

estabilidade de leitura; com capacidade máxima entre 190 e 250 

gramas*, legibilidade 0,0001, repetibilidade 0,0002 gramas; medindo 

com prato em inox, com protetor de vidro, medida sem grama, carat, 

mg, grão, Newton, tael; tensão de 110 a 220 volts, frequência 50/60 

hertz; para pesagem em geral, aprovação Inmetro, verificação inicial 

ipem, garantia mínima de 12 meses. 

2 

Banho maria; capacidade 8 bocas; para aquecimento controlado; 

estrutura em chapa de aço revestida com epóxi; temperatura de 

ambiente a 110 graus Celsius; controle de temperatura por termostato 

hidráulico com capilar de aço inox; aquecedor de resistência tubular 

blindada; tampa de aço inox, removível; com anéis de redução em aço 

inox em 3 tamanhos; dimensões: p 340 x l 540 x a 280 mm; alimentação 

220v; potencia 1800 watts; inclui: garantia mínima de 12 meses, manual 

de instruções e assistência técnica. 



2 

Barrilete; em pvc; com capacidade para 25 litros; para armazenamento 

de produtos de uso laboratorial; acondicionado em embalagem 

reforçada apropriada para o produto; rotulo com número. De lote, data 

de 

fabricação e procedência. 

2 

Bomba de vácuo; com carcaça em ferro fundido ‐ montado em 

plataforma com pés em borracha; deslocamento do ar 37 l/min.; 

pressão máxima de 20 psi ou 2,2 kgf/cm2 ‐ vácuo final 26¨ou 660 mm 

de hg ‐ precisão do manômetro e; vacuômetro de 3% no centro da 

escala ‐ motor tipo por indução, uso continuo; trabalha com compressor 

e vácuo alternadamente e pelo principio de rotor com palhetas; de 

potencia de ½ a 1/4 hp* ‐ contem deposito de óleo para 

lubrificação/capilaridade ‐ filtro de ar evacuo; em material sintético tipo 

feltro ‐ alimentação bivolt selecionável 220 v; acompanha alca de 

transporte, certificado de garantia de no mínimo 12 meses, e manual de 

instruções; fabricado de acordo com as normas vigentes; acondicionado 

de forma apropriada, de modo a garantir seu perfeito recebimento 

1 

Capela para exaustão de gases; estrutura em fibra de vidro, de 3 mm, 

com l 150 x p 70 x h 100 (cm); porta frontal em acrílico transparente, 

dutos de exaustão em PVC, 100 mm de diâmetro; tipo centrifuga, com 

motor blindado, 1/6 cv; luminária isolada, ip 44, com lâmpada 

incandescente, base e‐27; alimentação motor 110v ou 220v, potência 

225 w; inclui permite uso de chapa aquecedora, bico p/ entrada de 

líquidos e gases, em latão 1/2" 

1 

Centrífuga para butirômetros,* mínimo para 8 provas, gabinete em 

aço com revestimento eletrostético em epóxi, proteção interna em aço 

inox, velocidade fixa de 1100rpm e aceleração de 500 a 600unidades 

Gerber, freio alétrico de acionamento manual, timer com desligamento 

automático, com suporte para butirômetros em plástico. Alimentação 

220 volts 



1 

Centrifuga; de bancada; com capacidade para 28 tubos de 15 mL; 52 de 

05 mL; 04 de 50 mL; com velocidade de rotação de 0 a 3500 rpm, motor 

sem escovas; rotor horizontal; com controles automáticos de 1 a 99 

minutos; com alarme (s) sem alarme; mostradores digitais; acompanha: 

sistema de amortecimento para evitar a tara dos tubos, e sistema de 

segurança c/abertura porta; alimentação: 220 volts/60 Hz; inclui: 

manual, garantia de 01 ano, treinamento. 

1 

Condutivimetro; leitura salinidade/tds; 0 a 2000 us*/cm em água e 0 a 

20.000 us/m em álcool; temperatura variável de 0 a 100 graus Celsius, 

com resolução de 0.1 grau Celsius; automática, alfanumérico, fornece 

mensagens que guiam o usuário; display com que impede erros de 

utilização, verifica defeitos na célula, sensor de temper. E nas sol. De 

calibra; acessórios: célula vidro, sensor temperatura, em aço inox, sol. 

padrão de calibração,suporte lat.celula e manual; garantia 12 meses 

 

1 

Deionizador; para 50l/h, ph saída 6 e 8, não consome água de 

refrigeração, rendimento água total, condut. inf.3μ; carcaça e coluna PVC 

c/soldagem termoplas.,indic.pureza p/lâmpada,coluna  

intercambiável,respiro,; acompanha: cartucho de resina intercambio 

iônico,mangueira; alimentação: 110 volts,6 watts,cabo de força,c/dupla 

isolamento; dimensões: 70x36x20 cm aproximadamente,capacidade de 

ciclos aproximados de 500 litros; inclui: manual de instruções,garantia 

mínima de 12 meses,treinamento 

1 

Destilador de água; com rendimento de 05 litros hora, automático; 

estrutura em latão estanhado e aço inox; com proteção de resistência 

tubular blindado, partes em contato cúpula de vidro borosilicato; 

alimentação: 110/220 volts; ate 4000wts; com suporte para fixação em 

parede, regulagem de nível, lâmpada piloto indicação do aquecimento; 

dimensões: 55x44x28cm, aproxim.; inclui: manual de 

operação,garantia,treinamento,instalação 



1 

Destilador de nitrogênio; para determinação; gabinete em aço 

inoxidável; controle de temperatura analógico ou eletrônico; resistência 

de 1500 watts; sistema de aquecimento caldeira; acompanha conexão 

tipo kjeldhal com copo dosador; protetor em acrílico na parte frontal; 

medindo: 750x290x330(alturaxlarguraxprofundidade); capacidade de 

destilação volume em mL; alimentação de 220v; acompanha manual de 

instrução em língua portuguesa; assistência técnica no local; garantia 

mínima de 12 meses. 

1 

Determinador de fibras-para determinação de fibra bruta, fibra 

detergente neutro, e fibra detergente ácido, microprocessado, com 

ajuste de temperatura ambiente até 200ºC, precisão 0,1ºC, com 

condensador em vidro borossilicato tipo Friedrichs e tubos reboilers, 

bloco em alumino fundido, revestido em caixa de aço inoxidável, com 

galeria transportadora e sistema de filtração, capacidade para 8 provas 

simultâneas. Alimentação 220 volts 

1 

Determinador de ponto de fusão; digital, microprocessado, semi 

automático, sistema aseco; com ate 3 amostras simultaneamente, faixa 

de temperatura de 50 a 300 c; escala de 0,1° c; para produtos 

farmacêuticos, químicos e pós; display LCD, gabinete em aço inox, com 

pintura epóxi e blindagem magnética; alimentação 110v; medindo 300 x 

190 x 170 mm; acompanha manual de operação e serviços, garantia 

mínima de12 meses. 

1 

Determinador de umidade; analisador rápido de umidade 

microprocessado; capacidade mínima de 100 g; precisão mínima de 

0.001 g e 0.01 % umidade; fonte de calor infravermelho; programável 

entre 150 e ate 210° C *com incremento de 1 grau; com programa de 

secagem; com interface p/ rs 232; alimentação entrada 220 volts / 60 

Hz; Características técnicas: legibilidade 0,001 g, linearidade 0,001 g, 

campo de taragem total, Capacidade mínima de umidade 1%, resolução 

0,01%, capacidade da balança mínima de 100g*; Acompanha: manual, 

garantia e treinamento. 



1 

Determinadores de açucares redutores; eletrônico/analógico; display 

digital para indicação do ponto de viragem; ação de oxiredução c/licor 

de fehling e a sacarose de platina para medir a tensão elétrica; 1500 

watts; com pintura eletrostática em aço inox 304 com pintura 

eletrostática; cuba/caldeira constituídos em vidro borossilicato; 

semiautomático por válvula solenóide; embutida; l=360x x p=290 x 

a=600, 

mm; 220 volts; 8 kg; zivel extra 02, eletrodo de planina 01, haste e pinça 

para buretaantia mínima de12 meses. 

 

1 

Digestor macro para proteínas Bloco digestor em alumínio fundido 

revestido externamente em inox AISI 304, Capacidade para 8 provas 

simultâneas, resistência blindada encapsulada, controlador eletrônico 

de temperatura microprocessado PID, sensor tipo J com isolação 

mineral, leitura digital do processo e do "set point" para trabalhos de 50 

a 450ºC, galeria exaustora composta de: 8 tubos em vidro borossilicato 

Ø50 x 250 mm com rosca, rampa coletora de gases e 8 tampas em PTFE, 

galeria transportadora em alumínio. Alimentação: 220Volts. 

 

1 

Espectrômetro p/ faixa de luz uv/visível; digital, programável, armazena 

ate 180 curvas decalibracao, com interface rs232c; comprimentos de 

onda na faixa de 195 a 1100nm, largura de banda de 5 nm, resolução 

1nm; fonte de luz lâmpada tungstenio‐halogenio; monocromador com 

rede de difração de 1.200 linhas por mm; fotodetector ruído 

fotométrico: 0,001abs em 0 de abs; desvio fotométrico 0,003abs; filtros 

óticos para seleção da segunda ordem: 5 filtros com troca automática; 

processamento leitura digital; mostrador com 16 caracteres, duas linhas 

LCD, teclado tipo membrana com 15 teclas; função de ajuste automático 

de 100 por cento de transmitância ou 0,000 absorbância; com 

interfaces para porta paralela centronics; carrinho manual para três 

posições; alimentação 110 e ou 220 volts, comutação automática de 

voltagem; acompanha: manual de instalação e uso em português, 3 

pares de cubetas de cristal e lâmpada de reserva; inclui: 

manual, garantia, treinamento e assistência técnica. 



1 

Estufa de esterilização; com capacidade de 80 a 100 litros para 

secagem; estrutura em aço inox 430 (interno) e aço carbono 1020 

 (externo), com tratamento anticorrosivo; porta frontal, guarnição de 

silicone, puxador injetado e trinco de pressão; com aquecimento por 

resistência tubular blindada; temperatura operando entre 50 a 200 

graus c; controle e indicador digital; dimensões aproximadas: 450 x 400 

x 450 mm; alimentação: 220 v; inclui: garantia mínima de 12 meses e 

manual de manutenção, treinamento. 

1 

Estufa de secagem; externa em chapa de aço revestida em epóxi, 

camarainterna em aço resistente a corrosão; com trinco de pressão e 

vedação em perfil de silicone; ajustável ate 300 graus Celsius; digital; +/‐ 

5 graus Celsius; aproximadamente 600 x 500 x 500 mm; 220 volts; 1600 

watts; 3 prateleiras removíveis; garantia mínima de 12 meses e manual 

de manutenção e operação. 

2 

Extintor de incêndio com carga de gás carbônico; com capacidade 6 

quilos; com certificado do Inmetro e norma nbr 11716/92, garantia 12 

meses. 

1 

Forno de mufla; dimensões mínimas 15 x 15 x 30cm; com 

temperatura ajustável de 50 a 1200 graus Celsius; em aço tratado e 

revestida com epóxi eletrostático; controle eletrônico microprocessado 

de temperatura de +‐ 7ºc, com resolução de 1ºc; indicador digital da 

temperatura programável; alimentação: 110/220v (selecionável) 60hz; 

inclui: manuais e garantia. 

1 

Lavador de pipetas; para 150 pipetas de 10mL; composto por 04 

colunas confeccionado em PVC rígido branco; acompanha: mangueira de 

água; dimensões: 12,5 cm de diâmetro e 65 cm de altura; inclui: manual 

técnico, operacional, garantia treinamento. 

1 

Lava‐olhos de segurança; equipamento do tipo chuveiro e lava‐olhos; 

modelo pedestal de fixação em piso; tubulação em ferro galvanizado de 1 

polegada com pintura epóxi; bacia lava‐olhos em abs, crivo (ducha 

chuveiro) em abs; placas de sinalização em PVC; chuveiro acionado 

manualmente por haste de aço inox 304; lava‐olhos acionado através 

plaqueta empurre em aço inox 304; bacia lava‐olhos com resistência a 

agressão química; crivo (ducha chuveiro) com resistência a agressão 



química; o equipamento devera atender plenamente a norma ansi 

z358. 1/1998 

4 

Manta aquecedora; com regulador de temperatura; utilizado para 

balões de fundo redondo, em destilações e retificações de fluidos; 

temperatura ate 300°c; capacidade para balão de 500 mL; alimentação 

elétrica de 220 volts; constituída peca a prova de inflamabilidade. 

1 

Medidor de pH; de bancada, microprocessado; para amostras de 

4,01, 7,01 e 10,1; medindo ph com faixa de escala de ‐2,00 a 20,00, 

resolução 0,01, precisão +/‐ 0,02 ph; medindo potencial na escala de mv 

de ‐1999,9 a 1999,9, resolução 0,1, precisão +/‐ 0,2; apresentando 

medida de temperatura na faixa de temperatura de 0 a 100 c, resolução 

0,1, precisão +/‐ 0,2; com automático; com calibração menos que 3 

minutos; com mostrador tipo display digital; acompanha: eletrodos E 

SOLUÇÃO PADRÃO DE PH=4 E PH=7; dimensões: 110/220v; inclui: manual 

de operação e serviços, garantia mínima de 12 meses e certificado de 

calibração. 

 

2 

Mesa anti vibratória; compacta; com tampo em granito polido; com 

dispositivo de amortecimento regulável e indicador de nível; nas 

dimensões comprimento 400 x largura 400 x altura 30 mm. 

 

1 

Refratômetro clinico; para medir açúcar em soluções; digital, de 

bancada; com escala de índice de refração de 1.3000 a 1.7000, brix 0 a 

95%, indicação de temperatura de 0 a 50 graus; acompanha padrão 

solido para índice de refração; dimensões aproximadas de 33 x 18 x 38 

cm; alimentação 220 volts; inclui manual de instruções, garantia mínima 

de 1 ano e assistência técnica. 

 



1 

Scrubber, cuba em aço inox, com bomba em bronze para a circulação 

de água. , com trompas para vácuo em PVC. Pressão máxima de vácuo: 

~700mmHG.Alimentação: 220 V. Acompanha garrafa 

neutralizadora. 

 

 

1 

Sistema para determinação de gordura, capacidade mínima para 8 

provas macro. Com controle de temperatura: digital microprocessado 

com sistema PID e certificado de calibração RBC. Temperatura: de 

ambiente +7 até 200°C. Precisão: ±1°C.Gabinete: em aço inoxidável 304. 

Sistema de extração/recuperação composto de: extrator/recuperador 

acoplado com condensador tipo serpentina, constituídos em vidro 

borossilicato, haste de imersão para movimentação do berço com 

amostra e sistema de trava em teflon para recuperação do 

solvente.Segurança: resistência blindada evitando contato com os 

solventes. Tensão: 220 Volts. Acompanha : 08 pç. Reboiler em vidro 

borossilicato de 190mL.08 pç. Berço em aço inoxidável 304, 02 pç. 

Fusível. Manual de Instruções e Certificado de Garantia. 

 

2 

Suporte para vidraria; de poliprolipeno; para ate 25 pecas; 

acondicionado em pacote com 01 unidade ‐ rotulo com número. De lote, 

data 

de fabricação e procedência. 

1 

Turbidimetro; para monitoramento de turbidez em água; 

microprocessado, digital, de bancada e automatizado; sistema de 

analise; n.t.u; sistema; ótico avançado, com múltiplos detectores; faixa 

de trabalho; de+/‐0 a 1000ntu; nível de resolução mínimo de 0,001 ntu; 

nível de repitibilidade menor que 0.2%; calibração automática; com 

memória para estocar a curva de calibração; sistema de saída para rs 

232; acompanha: 1 cubetas de 25mL e padrões prontos 0,01/0,08ntu; 

alimentação: 220 v selecionável; acompanha: manual, garantia e 

treinamento. 

 

 



2. LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS 

 

2.3 MOBILIÁRIOS, VIDRARIAS E ACESSÓRIOS 

 

Quantidade Descrição 

1 

Quadro magnético; confeccionado em chapa de aço esmaltado, na cor 

branca; medindo (2,00 x 1,20)m; moldura em perfil u de 

alumínio liso anodizado na cor natural, acabamento acetinado; 

estrutura adicional em compensado, 15mm de espessura, inclui 4 

parafusos e buchas; para uso em sala de instrução, garantia de 12 

meses, fabricado de acordo com as normas vigentes. 

4 

Alcoômetro; para laboratório; em vidro; com 320 mm de 

comprimento; em escala de 0 a 100º c (gl) de 1 em 1º gl; para 

determinação da porcentagem de álcool por volume. 

10 

Anel p/equipamento laboratorial; aço inox com mufa (garra), para 

suporte; diâmetro 7 cm; acondicionado em embalagem apropriada 

para o produto; rotulo com número. lote data de fabricação 

2 

Armário de aço; medindo (1,98 x 1,20 x 0,47) = (a x l x p); com 02 

portas de abrir, com no mínimo 03 dobradiças de 75mm cada; 04 

prateleiras reguláveis e maçaneta com fechadura embutida; as chapas 

de aço deverão ter espessura; mínima de 0,79mm (chapa n.22); as 

folhas de aço receberão tratamento antiferrugem; e após pintura 

eletrostática; na cor cinza; com garantia mínima de 12 meses; 

fabricado conforme normas vigentes. 



10 

Balão de fundo chato; de 250 mL; vidro borossilicato com certificado 

do fabricante; altura aproximada do balão de 130mm; diâmetro 

Maximo externo do corpo de 85mm ±2,0mm (nbr 10548); diâmetro 

aproximado do fundo de 43mm; junta cônica esmerilhada, AZT e 

1403 ‐ 24/40 / din 12348 ‐ 24/29,corpo da junta c/ anéis de reforço; 

espessura mínima da parede no diâmetro Maximo do corpo de 

1,2mm; espessura mínima da parede no fundo de 2,5mm; vidro 

incolor e transparente; o balão deve permanecer na vertical sobre 

superfície plana; o mesmo não deve balançar ou girar, sendo que o 

centro do fundo/base não deve encostar na superfície; as inscrições 

devem ser permanentes e legíveis; inscrição de capacidade/volume 

nominal, marca do fabricante; com tarja branca/fosca para 

identificação, código do produto, tipo de vidro e código da junta; com 

a borda (orla) piropolida; produto homogêneo, isento de bolhas, 

lascas, dobras e trincas 

10 

 

 

 

 

 

 

Balão para destilação; de 1000 mL; vidro borossilicato, com 

certificado do fabricante; fundo chato; saída lateral angulo obtuso de 

100°, com diâmetro externo aproximado de 26 mm; pescoço com 

tampa em vidro s27, junta padronizada 19/38, distancia mínima do 

pescoço a junta 19/38 de 195 mm; altura aproximada de 230 mm; 

diâmetro Maximo externo aproximado de 130 mm; diâmetro externo 

do pescoço aproximado de 42 mm; espessura mínima da parede de 1,4 

mm, medida no diâmetro Maximo do corpo; vidro incolor e 

transparente; peso aproximado de 305 gramas; inscrições legíveis e 

permanente (tinta de prata), contendo capacidade nominal, marca do 

fabricante; com tarja branca ou fosca para identificação, cod. do 

produto e tipo de vidro; vidro homogêneo, sem impurezas visíveis, 

isento de bolhas, lascas ou trincas.  

10 

Balão volumétrico; em vidro borosilicato, calibrado por unidade; 

classe a; com capacidade de 1000mL; com rolha de polietileno; com 

gravação permanente, certificado de calibração individual, de acordo 

com a rbc; acondicionado em embalagem que garanta a 

integridade, constando proced.,data de frabric., e nº individ 



10 

Balão volumétrico; em vidro borosilicato; classe a; com capacidade de 

500mL; com rolha de polietileno; numero 19; com limite de erro de +/‐ 

0,20, com certificado de calibração pela rbc; com gravação 

permanente, termo resistente e aferido ‐de acordo com as normas da 

ABNT/nbr11588/89; acondicionado em caixa de papelão reforçado e 

apropriada ‐ rotulo com número. de lote, data de fabricação e 

procedência. 

10 

Balão volumétrico; em vidro borosilicato; com capacidade de 250mL; 

com tampa de polietileno; com gravação permanente, certificado de 

calibração individual, de acordo com a rbc; acondicionado em 

embalagem que garanta a integridade, constando proced.,data de 

fabric.,nº individual 

10 

Balão volumétrico; vidro borosilicato; classe a; com capacidade de 

100mL; com rolha de polietileno; numero 13; com limite de erro de +/‐ 

0,08; com gravação permanente, termo resistente e aferido ‐ de 

acordo normas ABNT/nbr; acondicionado em caixa de papelão 

reforçado e apropriado ‐ rotulo com número. de lote, data de fabricação 

e 

procedência. 

10 
Barra magnética"; lisa para agitação, em teflon, nas medidas 

aproximadas de 3mm x 10mm, sem anel. 

10 
Barra magnética"; para agitação, em teflon, nas medidas aproximadas 

de 7mm x 25mm, sem anel central. 

20 

Bastão de vidro; com comprimento de 30 centímetros; com espessura 

de 5mm; acondicionado em embalagem apropriada para o produto ‐ 

rotulo com número. de lote, data de fabricação e procedência. 



20 

Béquer de vidro; de 1000mL com bico e graduado; vidro borossilicato 

com certificado do fabricante; forma baixa; incolor e transparente; 

altura aproximada de 145mm; diâmetro externo aproximado de 

105mm; espessura da parede lateral de no mínimo 2mm; espessura da 

parede do fundo (base) de no mínimo 2,3mm; a borda (orla) e o 

bico devem ser reforçados e piropolidos (flambados); peso 

aproximado de 250 gramas; escala de graduação de 100 a 900mL; 

inscrições de capacidade/volume nominal, marca do fabricante, tipo 

de vidro; com tarja branca fosca para identificação e código do 

produto (fabricante); as inscrições devem ser permanentes e legíveis, 

resistente a corrosivos e abrasivos; o produto deve ser homogêneo 

sem impurezas visíveis, isento de bolhas, lascas ou trincas. 

20 

Béquer de vidro; de 100mL com bico e graduado; vidro borossilicato 

com certificado do fabricante; forma baixa; incolor e transparente; 

altura aproximada de 68mm; diâmetro externo aproximado de 

49,5mm; espessura da parede lateral de no mínimo 1,65mm; 

espessura da parede do fundo (base) de no mínimo 2,1mm; a borda 

 (orla) e o bico devem ser reforçados e piropolidos (flambados); peso 

aproximado de 48 gramas; escala de graduação de 20 a 80mL; 

inscrições de capacidade/volume nominal, marca do fabricante, tipo 

de vidro; com tarja branca fosca para identificação e código do 

produto (fabricante); as inscrições devem ser permanentes e legíveis, 

resistente a corrosivos e abrasivos; o produto deve ser homogêneo 

sem impurezas visíveis, isento de bolhas, lascas ou trincas. 

20 

Béquer de vidro; de 250mL com bico e graduado; vidro borossilicato 

com certificado do fabricante; forma baixa; incolor e transparente; 

altura aproximada de 88mm; diâmetro externo aproximado de 

68,3mm; espessura da parede lateral de no mínimo 1,8mm; espessura 

da parede do fundo (base) de no mínimo 1,75mm; a borda (orla) e o 

bico devem ser reforçados e piropolidos (flambados); peso 

aproximado de 78,9 gramas; escala de graduação de 50 a 200mL; 

inscrições de capacidade/volume nominal, marca do fabricante, tipo 

de vidro; com tarja branca fosca para identificação e código do 

produto (fabricante); as inscrições devem ser permanentes e legíveis, 



resistente a corrosivos e abrasivos; o produto deve ser homogêneo 

sem impurezas visíveis, isento de bolhas, lascas ou trincas. 

20 

Béquer de vidro; de 600mL com bico e graduado; vidro borossilicato 

com certificado do fabricante; forma baixa; incolor e transparente; 

altura aproximada de 121mm; diâmetro externo aproximado de 

88,5mm; espessura da parede lateral de no mínimo 1,83mm; 

espessura da parede do fundo (base) de no mínimo 2,2mm; a borda 

 (orla) e o bico devem ser reforçados e piropolidos (flambados); peso 

aproximado de 165 gramas; escala de graduação de 100 a 550mL; 

inscrições de capacidade/volume nominal, marca do fabricante, tipo 

de vidro; com tarja branca fosca para identificação e código do 

produto (fabricante); as inscrições devem ser permanentes e legíveis, 

resistente a corrosivos e abrasivos; o produto deve ser homogêneo 

sem impurezas visíveis, isento de bolhas, lascas ou trincas. 

8 

Bico de bunsen; em ferro; com entrada para alimentação a gás, 

regulador de entrada de ar e controlador de chama; com dimensão de 

15 x 1 cm; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; 

rotulo com número. de lote, data de fabricação procedência. 

10 

Bureta; em vidro borosilicato transparente; classe a; graduada; com 

capacidade 0‐50mL; gravação permanente; calibração do material 

acompanhado de certificado individual e rastreavel pela rbc; intervalo 

de graduação 0.1mL; torneira de teflon; uso em determinações 

laboratoriais; de acordo com norma ABNT/nbr; acondicionado em 

embalagem que garanta a integridade, constando proced., data de 

fabric., nº individual 

12 Butirômetro de leite fluído 11mL com rolha 



15 

Cadinho; em porcelana; forma alta de 53 mm, capacidade de 55 mL; 

para determinação de ponto de fusão; acondicionado em embalagem 

apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo 

com número de lote, data de fabricação e procedência. 

20 

Cadinho; em porcelana; forma alta de 53 mm, capacidade de 55 mL; 

para determinação de ponto de fusão; acondicionado em embalagem 

apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo 

com número de lote, data de fabricação e procedência. 

20 

Capsula; de porcelana; alta temperatura (800c); com diâmetro de 

8,0cm; para uso laboratorial; acondicionado em embalagem 

apropriada para o produto ‐ rotulo com número. de lote, data de 

fabricação 

e procedência. 

4 

Condensador; allihn; com juntas esmerilhadas 24/40; formato 

bola_de 40cm em vidro pyrex; acondicionado em embalagem 

apropriada para o produto; rotulo com data de fab/val., número do lote 

e 

origem 

4 

Condensador; reto, ponta gotejadora, com duas juntas esmerilhadas 

14x20, apropriado para destilação a vácuo; altura total aproximada 

entre 250 e 300mm,diametro20mm, comprimento da jaqueta 

180mm; em vidro borossilicato termorresistente, parede uniforme, 

aspecto homogêneo; isento de bolhas, lascas, dobras ou trincas, 

marca impressa na vidraria; com certificado de procedência do 

fabricante, acondicion. em embalagem que garanta a sua integridade 

4 

Densímetro de Massa Específica, Escala 0,800/1,000 , Divisão 0,002, 

Comprimento 300 ± 10 mm, Limite de erro 0,002Densímetro de 

imersão em vidro de 1.000 a 1.500 g/cm³ 

4 
Densímetro de Massa Específica, Escala 1,000/1,200 , Divisão 0,002, 

Comprimento 300 ± 10 mm 

2 

Dessecador; em vidro; acompanhado placa perfurada de porcelana; 

diâmetro de 30cm, altura de 34,5cm; tampa de vidro esmerilhada; 

com torneira; acondicionado em embalagem apropriada para o 

produto,rotulo com número. de lote, data de fabricação e procedência 



20 Espátula para laboratório; para pesagem, tipo colher; de aço inox. 

1 

Estante desmontável de aço; aberta no fundo e laterais,contendo 05 

prateleiras; medindo 2000 mm de altura; com prateleiras de 900 mm 

de largura e 400 mm de profundidade; para suportar carga útil de 140 

kg por prateleira; as chapas de aço serão simples e perfiladas; 

obedecendo as espessuras: colunas e prateleiras em chapa n.14; 

reforço em x com duas tiras de aço de 25 mm de largura; com colunas 

em aço reforçadas em perfil l de (20x40)mm; as folhas de aço terão 

tratamento anti‐ferruginoso e após em pintura em tinta sintética na 

cor cinza; o móvel será acondicionado de modo garantir o 

recebimento em perfeito estado 

10 Estante para tubo de ensaio 15x160mmm com espaço para 16 tubos 

20 

Frasco erlenmeyer; vidro boro‐silicato; graduado 125mL; com boca 

estreita; com gargalo reforçado e parede de espessura uniforme; 

termo resistente e gravação permanente; intervalo de graduação de 

25mL; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; 

rotulo com número. de lote, data de fabricação e procedência 

20 

Frasco erlenmeyer; vidro boro‐silicato; graduado 300mL,graduado; 

com boca estreita; com gargalo reforçado e parede de espessura 

uniforme; termo resistente e gravação permanente; acondicionado 

em embalagem apropriada p/garantir a integridade do produto; 

rotulo com número. de lote, data de fabricação e procedência 

6 

Frasco kitazato; em vidro borosislicato; borda lisa, arredondada com 

saída superior; com capacidade de 1000mL; com escala e graduação 

ate 1000 mL; com parede reforçada e uniforme; acondicionado em 

embalagem reforçada e apropriada para o produto; rotulo com número. 

de 

lote, data de fabricação e procedência 

10 
Funil; em porcelana; tipo buchner; boca com diâmetro de 90 mm; 

com capacidade de 230 mL 

10 

Funil; em vidro borosilicato; tipo analítico raiado; com haste longa; 

angulo de 60 graus; diâmetro interno da boca cerca de 75 mm, parede 

reforçada e de espessura uniforme; com capacidade de 60 mL. 

acondicionado em embalagem reforçada e apropriada que garanta a 



integridade; do produto. rotulo com número de lote,data de fabricação e 

procedência 

10 
Funil; em vidro borossilicato; tipo analítico; com 7,5 cm de diâmetro; 

em embalagem reforçada e apropriada para o produto 

10 

Funil; em vidro neutro borossilicato; em forma de pera; de separação; 

com torneira; rolha de teflon; com capacidade de 250mL, 

acondicionado em embalagem apropriada para o produto 

8 

Gral e pilão; em porcelana, capacidade de 610mL; para maceração de 

medicamentos; acondicionado em embalagem individual; rotulo com 

número. de lote, data de fabricação e procedência 

10 

Mangueira de silicone; para laboratório; numero 203; dureza de 50 shore 

a; com diâmetro externo de 10 mm, diâmetro interno de 6 mm, 

espessura da parede de 2 mm; incolor, transparente, flexível e 

autoclavavel; resistente a ácidos e alcoóis 

10 

Pera insufladora; insufladora de borracha; com 03 válvulas; de 

capacidade de 100mL; acondicionado em embalagem apropriada para 

o produto; rotulo com número. de lote, data de fabricação e procedência 

1 
Perola de vidro; para desfibrinar sangue; 4mm; que resista a 

autoclavacao, 1 Kg 

10 Picnometro; de vidro borossilicato; de 50 mL, calibrado a 15 graus 

10 

Pinça para bureta; com mufa giratória; em alumínio, abertura de 25 

mm, para duas buretas, com garras revestidas em PVC; para uso 

laboratorial; acondicionado em embalagem apropriada ao produto; 

rotulo com número de lote, data de fabricação e procedência 

20 

Pipeta; de vidro borosilicato, graduada; com bocal e bico 

temperados; com ponta fina aferida e calibrada a 20c; com 

capacidade de 5 mL, com limite de erro +/‐ 0,02 mL; esgotamento 

total; gravação permanente, com intervalo de 1/10 mL; para uso em 

sorologia; obediência a norma técnica da ABNT/nbr, numero de lote, 

data de fabricação e procedência; acondicionado em embalagem 

reforçada e apropriada para o produto 



20 

Pipeta; de vidro borosilicato , volumétrica; com bocal e bico 

temperado; com ponta fina; não estéril; termo resistente; volume fixo 

de 1mL; esgotamento total; gravação permanente; para pipetagem; 

obediência com certificado de calibração individual e rastreável pela 

rbc; acondicionado em embalagem que garanta a integridade, 

constando proced., data de fabric., e nº individual 

20 

Pipeta; de vidro borosilicato, volumétrica, classe a, calibrado por 

unidade; com bocal e bico temperado; com ponta fina; não estéril; 

termo resistente; volume fixo de 10mL; esgotamento total; gravação 

permanente; para pipetagem; obediência com certificado de 

calibração individual e rastreável pela rbc; acondicionado em 

embalagem que garanta a integridade, constando proced., data de 

fabric., nº individ 

20 

Pipeta; de vidro borosilicato, volumétrica, classe a; com bocal e bico 

temperado; com ponta fina; não estéril; termo resistente; de 

capacidade 2mL; esgotamento total; gravação permanente; para 

pipetagem; obediência com certificado de calibração individual e 

rastreável pela rbc; acondicionado em embagem que garanta a 

integridade, constando proced., data de fabric., e nº individ 

20 

Pipeta; de vidro borosilicato, volumétrica; com bocal e bico 

temperado; com ponta fina; não estéril; termo resistente; volume fixo 

de 25mL; esgotamento total; gravação permanente; para pipetagem; 

obediência com certificado de calibração individual e rastreável pela 

rbc; acondicionado em embalagem que garanta a integridade, constando 

proced., data de fabric., nº individ 

20 

Pipeta; de vidro neutro boro silicato, volumétrica; com bocal e bico 

temperado; com ponta fina; não estéril; termo resistente; volume fixo 

de 5,0mL, com limite de erro +/‐0,01mL; esgotamento total; gravação 

permanente; para pipetagem; obediência normas técnicas da 

nbr/ABNT; acondicionado em acondicionado em embalagem individual 

20 

Pipeta; de vidro neutro; 2 x 1/10mL; gravação permanente; para 

pipetagem em sorologia; obediência as normas técnicas da nbr/ABNT; 

acondicionado em embalagem apropriada para o produto ‐ rotulo 

com número. de lote, data de fabricação e procedência) 



20 

Pipeta; de vidro neutro; com bocal e bico temperado; com ponta fina; 

não estéril; volume de 1 mL, com graduação de 0 a 100 mm; 

esgotamento total; gravação permanente; para uso laboratorial; 

obediência as normas técnicas da nbr/ABNT; acondicionado em 

embalagem reforçada e apropriada para o produto ‐ rotulo com número. 

de 

lote, fabr. e procedência) 

20 

Pipeta; de vidro neutro; com bocal e bico temperados; com ponta 

fina; aferida e com certificado de calibração; com capacidade de 10mL, 

limite de erro +/‐0,06mL,intervalo de graduação 1/10mL; esgotamento 

total; gravação permanente e faixa na cor laranja; para uso em 

sorologia; obediência a norma técnica da ABNT/nbr; acondicionado em 

embalagem reforçada e apropriada para o produto ‐rotulo com número. 

de 

lote, data fabr. e procedência 

20 

Pisseta; de polietileno; tampa com bico curvo e na lateral; 

autolavavel; para ácidos e alcoóis; uso laboratorial; com capacidade 

de 500 mL; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para 

o produto; rotulo com número. lote, data de fabricação e procedência 

6 

Proveta de vidro; com volume de 1000 mL; classe a, tc, graduada, com 

bico e base hexagonal; vidro borossilicato com certificado do 

fabricante; incolor e transparente; com bico reforçado e piropolido 

 (flambado), sem tampa; altura aproximada de 465 mm; diâmetro 

externo aproximado de 65 mm; base hexagonal em vidro, com o 

diâmetro aproximado de 138 mm; espessura da parede do corpo de 

no mínimo 2,00 mm; espessura da parede do fundo de no mínimo 

4,00 mm; a borda (orla), o bico e a base hexagonal devem ser 

reforçados e piropolidos (flambados); escala de graduação de 100,0 a 

1000,0 mL, com intervalo da graduação de 10,0 mL; inscrições devem 

ser permanentes e legíveis; deve conter a marca do fabricante, 

temperatura de aferição, letra a (classe de precisão); conter também 

a abreviatura tc, indica que foi ajustada para conter a sua capacidade, 

símbolo mL; o produto deve ser homogêneo, sem impurezas visíveis, 

isento de bolhas, lascas ou trincas; a proveta deve permanecer 



verticalmente sem balançar ou girar, quando colocada em superfície 

plana; a verticalidade do cilindro da proveta devera formar com uma 

superfície horizontal, um angulo de 90°; tolerância volumétrica 

permitida de ±3,0 mL; distancia limite do final da graduação ate o topo 

do cilindro entre 50,0 a 100,0 mm 

 

 

6 

Proveta; em vidro neutro borosilicato; com graduação de 1 mL; com 

capacidade de 50mL; com base hexagonal de vidro; com gravação 

permanente; em vidro termo resistente 

6 

Proveta; em vidro neutro borosilicato; com graduação de 1mL; com 

capacidade de 100 mL; com base hexagonal de vidro; com gravação 

permanente; em vidro termo resistente 

6 

Proveta; em vidro neutro; com graduação 250 x 2mL; alta precisão; 

com capacidade de 250mL; rigorosamente calibrada; com base 

hexagonal de vidro; com gravação permanente; em vidro termo 

resistente; com tampa polietileno 

6 

Proveta; em vidro neutro; com graduação 500 x 5mL; alta precisão; 

rigorosamente calibrada; com base hexagonal de polietileno; com 

gravação permanente; em vidro neutro termo resistente; com faixa 

âmbar 

10 Rolhas de borracha 1,2 x 1,6 x 2,3cm 

10 Rolhas de borracha 2,0 x 2,5x 3,3cm 

10 Rolhas de borracha 2,5 x 3,0 x 3,0cm 

10 Rolhas de borracha 3,0 x 3,6 x 3,8cm 



6 

Suporte para vidraria; de arame em forma triangulo; para uso 

laboratorial, com tubo de porcelana; apresentando tamanho de 50 

mm; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para o 

produto 

4 

Suporte para vidraria; de arame, com garras tridente em PVC; para 

uso laboratorial, com condensador, mufa giratória; acondicionado em 

embalagem apropriada ao produto 

6 

Suporte para vidraria; de ferro com base de 120 x 200 mm, haste em 

aço inox (suporte universal); para uso laboratorial para bureta e 

outras vidrarias; apresentando tamanho de 450 mm de altura; 

acondicionado em embalagem apropriada ao produto 

10 

Tela; em arame com amianto; na medida de 20 x 20cm; para 

conservar temperatura; para aquecimento de materiais de uso 

laboratorial; acondicionado em individual 

2 Termolactodensímetro 

10 

Termômetro químico para laboratório; com escala interna; de ‐10 a 

150: 1ºc; medindo 260mm de comprimento; imersão total; capilar 

prismático transparente; enchimento de mercúrio, 7‐8mm 

100 

Tubo de ensaio; em vidro borosilicato; parede de espessura uniforme, 

lisa; termo resistente; com fundo redondo; dimensão de 16 x 150mm; 

com tampa rosqueavel; uso laboratorial; acondicionado em 

embalagem reforçada e apropriada para o produto ‐rotulo com número. 

de 

lote, data fabr. e procedência 

20 

Vidro de relógio; em vidro borossilicato; 125 mm de diâmetro; 

acondicionado em embalagem reforçada e apropriada que garanta a 

integridade do produto; rotulo com número de lote, data de fabricação e 

procedência 

20 

Vidro de relógio; em vidro borossilicato; 65 mm de diâmetro; 

acondicionado em embalagem reforçada e apropriada que garanta a 

integridade do produto; rotulo com número de lote, data de fabricação e 

procedência. 



20 

 

Banco com 4 Pés. Estrutura em tubos redondos de 1”. Tamborete 

giratório em chapa reforçada com 36 cm de diâmetro. Apoio para os pés 

em eixos trefilados. Altura regulável por parafuso de rosca com tubo de 

proteção. Pés com rodízios de 1⅝”.  

Alturas: máxima 0,75 e mínima 0,50 m 

 

1 

Mesa Reta com Gaveteiro Fixo. Mesa reta com tampo confeccionado em 

MDP 25 mm, acabamento em fita reta nos 4 lados. Painel frontal nas 

opções em MDP ou aço perfurado com altura de 360mm. 

 

1 

Cadeira para escritório. Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, 

com sapatas deslizantes em nylon. 

 

 

 

 

3.LABORATÓRIO DE ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS 

 

3.1 ESTRUTURA FÍSICA 

 

Utilização 

Atenderá aulas práticas de análise sensorial, desenvolvimento de novos 

produtos, Tecnologia de (carnes, leite, frutas, cereais) panificação, 

matérias primas na Indústria de alimentos, além de servir também para 

desenvolvimento de pesquisas e TCC. 

 



Descrição geral 

e 

Instalações 

A área mínima deste laboratório deve ser igual ou superior a 90m2; 

com pé direito de 4m, azulejos até meia altura (2m); piso em material 

impermeável, liso, resistente à abrasão e impacto, com nível favorecendo 

o escoamento para os ralos. Estes devem ser em aço inox, sifonados e 

com 

fechamento. Janelas em altura superior a 2,5m a partir do piso para 

possibilitar a disposição de equipamentos, mas que possibilitem a boa 

iluminação e aeração do ambiente. É necessária a instalação de telas nas 

janelas a fim de se evitar a entrada de insetos. 

Os cantos das paredes e do piso devem ser arredondados para facilitar 

a limpeza e higienização.  Seguindo as normas vigentes de segurança, o 

laboratório deve ter uma segunda saída, de emergência, com portas 

abrindo para o lado de fora. 

 Deve-se observar a necessidade e a disposição de extintores de incêndio 

apropriados ao tipo de risco do local (classe do fogo). 

Bancada lateral em alvenaria com tampo em aço inox com pelo menos 5 

m ao redor e com 2 (duas)pias com cuba em aço inox para a lavagem e 

higienização de equipamentos eutensílios (ver croqui). A cuba deve 

medir L = 60 x P = 50 x A = 40cm em aço inox AISI 304, com sifão. 

Uma pia pequena na entrada do laboratório para a higienização 

exclusivamente das mãos.  

Esta pia pode ser de louça, com acionamento 

automático, eletrônico, ou com os pés ou joelho do manipulador de 

alimentos (alunos). Junto a esta pia deve ficar frasco com sabonete 

líquido ou similar, efrasco com solução de álcool á 70%. Não deve haver 

toalhas de papel ou pano para a secagem das mãos. 

 

 

3.LABORATÓRIO DE ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS 

  

3.2 EQUIPAMENTOS 

 

Quantidade Descrição 

5 Cabines de degustação individuais com dimensões de 0,90 m de largura, 



0,60m de profundidade, 0,75 de altura da bancada de analise e altura total 

de 2,0 m com portinhola giratória ou tipo alçapão, com iluminação interna 

nas cores vermelha, verde e amarela com interruptor externo e luz branca 

externa com interruptor interno com cuspidor e circulação de água, com 

separadores laterais entre as cabines indo além da bancada 0,50 m e 

extensão na parte frontal na altura da bancada de 0,3 m. 

1 

Refrigerador domestico; no modelo duplex, frost‐free; com 

capacidade mínima de 400 litros; na cor branca; contendo: 

prateleiras, gavetas, porta ovos,compartimento na porta, 

congelamento rápido; alarme de porta aberta; consumo médio de 58 

kWh; na voltagem de 220 v, com selo procel; com forma de 

gelo,termostato, luz, base com pés estabilizadores e rodízios; prazo de 

garantia mínimo de 12 meses; fabricação de acordo com as normas 

vigentes, livre de CFC 

1 

Fogão industrial; modelo de centro; para uso sobre piso; revestido em 

pintura eletrostática a pó (epóxi); com estrutura em aço carbono 15 

 (1.80mm); alimentação gás GLP; com 06 queimadores; 03 simples com 

chama dupla de 120mm e 03 duplos de 160 mm; em ferro fundido; grelha 

em ferro fundido,com 06 pontas; medindo no mínimo (30x30)mm; com 

chapa; de aço carbono 9 (3.75mm) com pintura protetiva medindo 430 

980 mm; com forno; em aço carbono 24 (0.60mm) com pintura 

epóxi (externo),fundo interno esmaltado, visor vidro temperado; com 

capacidade para (alt.265xprof.655xlarg.505)mm; com garantia mínima de 

6 meses após a entrega do equipamento; no balcão 

1 liquidificador inox 2,5 litros 

1 

Processador de alimento; domestico; jarra com capacidade para 1,200mL; 

acrílico; base de polipropileno; lamina em aço inox; tensão de 

alimentação para 127 volts,potencia mínima de 300 w; controle com 2 

velocidades,pulsar; branca; acessório discos de aço inox 

filetar,fatiar,ralar,preparo chantily,claras em neves,batedor de massas; 

com garantia mínima de 1 ano após a entrega do equipamento; no balcão 

1 

 

Microndas com capacidade de 45 Litros ou superior     

 



1 

Batedeira; tipo industrial; com capacidade mínima para 12 litros; com 

corpo em aço inox com acabamento em pintura epóxi; tigela em aço inox 

aisi 304; com no mínimo 03 batedores:globo,raquete e espiral; com 

seletor p/03 velocidades; com basculamento; potencia do motor mínima 

de 1/2cv; na cor branca; tensão de alimentação 220/380v; com garantia 

mínima de 1ano após entrega de equipamento; no balcão 

 

 

3. LABORATÓRIO DE ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS 

 

3.3 MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS 

 

Quantidade Descrição 

1 

Quadro magnético; confeccionado em chapa de aço esmaltado, na cor 

branca; medindo (2,00 x 1,20)m; moldura em perfil u de alumínio 

liso anodizado na cor natural, acabamento acetinado; estrutura adicional 

em compensado, 15mm de espessura, inclui 4 parafusos e buchas; para 

uso em sala de instrução, garantia de 12 meses, fabricado de acordo com 

as normas vigentes. 

2 

Armário de aço; medindo (1,98 x 1,20 x 0,47) = (a x l x p); com 02 

portas de abrir,com no mínimo 03 dobradiças de 75mm cada; 04 

prateleiras reguláveis e maçaneta com fechadura embutida; as 

chapas de aço deverão ter espessura; mínima de 0,79mm (chapa 

n.22); as folhas de aço receberão tratamento antiferrugem; e após 

pintura eletrostática; na cor cinza; com garantia mínima de 12 

meses; fabricado conforme normas vigentes. 

1 

Mesa redonda com tampo central giratório com (1,60m de diâmetro; 

com 1,0m com de diâmetro do tampo central giratório. 

 

5 cadeiras acolchoadas (Tipo escritório sem braço) 

  

1 
Mesa Reta com Gaveteiro Fixo  



20 
Pratos de vidro temperado com 20cm de diâmetro transparente 

 

20 
Copos de vidro liso de 200mL transparente 

 

20 
Pratos de vidro sobremesa temperado transparente 

 

20 
Garfos de inox comum 

 

1 
Lixeira com tampa e acionamento com pedal 

20 

Garfos de inox de sobremesa comum 

20 

Colheres de inox comum 

20 

Colheres de sobremesa inox comum 

20 

Facas de inox de mesa comum 

20 

Mesa reta com tampo confeccionado em MDP 25 mm, acabamento em 

fita reta nos 4 lados. Painel frontal nas opções em MDP ou aço perfurado 

com altura de 360mm. 

 

1 
Cadeira para escritório. (Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, 

com sapatas deslizantes em nylon.) 

  

 

 

 

 

 

 



4. LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 

4.1 ESTRUTURA FÍSICA 

 

Utilização 

Neste laboratório serão realizadas aulas práticas de Tecnologia de 

Alimento de Origem Animal – Carnes, Leite e derivados, dimensionado o 

uso por turmas de no máximo 20 alunos, divididos em quatro grupos, por 

questões de segurança, tendo em vista o manuseio de reagentes 

químicos (aditivos), utensílios cortantes, equipamentos que oferecem 

perigo (trituradores), altas temperaturas, pressão e fogo. Também 

servirá como laboratório para os TCC (trabalhos de conclusão de curso) e 

desenvolvimento de pesquisas. 

Descrição geral 

e 

Instalações 

A área mínima deste laboratório deve ser igual ou superior a 60m2; 

com pé direito de 4m, azulejos até meia altura (2m); piso em material 

impermeável, liso, resistente à abrasão e impacto, com nível favorecendo 

o 

escoamento para os ralos. Estes devem ser em aço inox, sifonados e com 

fechamento. Janelas em altura superior a 2,5m a partir do piso para 

possibilitar a disposição de equipamentos, mas que possibilitem a boa 

iluminação e aeração do ambiente. É necessária a instalação de telas nas 

janelas a fim de se evitar a entrada de insetos. 

Os cantos das paredes e do piso devem ser arredondados para facilitar 

a limpeza e higienização. 

Seguindo as normas vigentes de segurança, o laboratório deve ter uma 

segunda saída, de emergência, com portas abrindo para o lado de fora. 

Deve-se observar a necessidade e a disposição de extintores de incêndio 

apropriados ao tipo de risco do local (classe do fogo). 

Por se tratar de alimentos perecíveis, deve‐se trabalhar com o 

ambiente climatizado a 18oC. Esta climatização pode ser feita com 

aparelhos de ar condicionado, desde que devidamente higienizados 

periodicamente.  

Bancada lateral em alvenaria com tampo em aço inox e com 2 (duas)  

pias com cuba em aço inox para a lavagem e higienização de 

equipamentos e utensílios A cuba deve medir L = 60 x P = 50 x A = 40cm 



em aço inox AISI 304, com sifão. 

Uma pia pequena na entrada do laboratório para a higienização 

exclusivamente das mãos. Esta pia pode ser de louça, com acionamento 

automático, eletrônico, ou com os pés ou joelho do manipulador de 

alimentos (alunos). Junto a esta pia deve ficar frasco com sabonete 

líquido ou similar, e frasco com solução de álcool á 70%. Não deve haver 

toalhas de papel ou pano para a secagem das mãos. 

 

 

4.LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 

4.2. EQUIPAMENTOS 

 

Quantidade Descrição 

1 

Balança; tipo eletrônica digital de precisão c/detector/sinalizador de 

estabilidade de peso,c/ indicador de nível; visor em painel frontal com 

indicação de pesagem em display digital, indicador de sobrecarga; 

com capacidade para pesagem de 0,0 a 4.100 gramas ou superior, c/ 

sensibilidade mínima de 0,1 grama; medindo 180 x 230mm ou no 

Maximo +/‐ 10 % (prato de pesagem linear em aço inox); 220 volts 

e 50/60 Hz; dispositivo de tara digital,de tara substrativa,sistema de 

calibração automática com peso externo. 



1 

Cutter , gabinete do motor em aço pintado em epóxi. Câmara de 

processamento em aço inox, com capacidade de 4,0 litros.Facas tipo 

vírgula em aço inox, com dimensões de 140 x 75 x 1,5 mm. 

Alimentação 220volts. 

 

1 

Banho maria; capacidade de 6 a 8 bocas*; para aquecimento 

controlado; estrutura em chapa de aço revestida com epóxi; 

temperatura de ambiente a 110 graus Celsius; controle de 

temperatura por termostato hidráulico com capilar de aço inox; 

aquecedor de resistência tubular blindada; tampa de aço inox, 

removível; com anéis de redução em aço inox em 3 tamanhos; 

dimensões: p 340 x l 540 x a 280 mm; alimentação 220v; potencia 

1800 watts; inclui: garantia mínima de 12 meses,manual de instruções 

e assistência técnica. 

 

1 

Desidratador/defumador; em chapa de aço galvanizado, com 

tratamento antiferrugem; domestica; com capacidade mínima de 

30kg; medindo mínima (alt.130xlarg.60xprof.60)cm; com termômetro, 

bandejas, barras e ganchos; com garantia mi nina de 1 ano após a 

entrega, acompanha manual de instruções. 

 

1 

Analisador qualidade de óleo de fritura, com voltagem de 220V. 

 

 

              

1 

Fogão industrial; modelo de centro; para uso sobre piso; revestido em 

aço inox aisi 304 18.8; com estrutura em ferro fundido; alimentação a 

gás GLP; com 04 queimadores; 4 duplos; em ferro fundido; grelha em 

aço inox; medindo no mínimo (30x30)mm; sem forno; com 

capacidade para prateleira inferior graduada; pés com sapata 

reguláveis; com garantia mínima de 1 ano após a entrega do 

equipamento; on site. 

 



1 

Freezer domestico; com uma porta; tipo vertical; capacidade total de 

no mínimo 246 litros; na cor branca; contendo: congelamento 

rápido,controle de temperatura no painel frontal; consumo aprox. de 

46,0 kWh/mes; na voltagem 220v; com 04 cestos removíveis c/trava 

de segurança,gavetao multiuso em ps cristal; com garantia de no 

mínimo 12 meses e manual de instruções; fabricação de acordo com 

as normas vigentes. 

 

1 Misturador Helicoidal em aço inox com capacidade de 5L 

 

1 

 

Analisador de textura (Texturômetro) para vários tipos de alimentos 

(sólidos, líquidos, pastosos). (TA.XT Plus ) , na voltagem 220v.Mede no 

corpo de prova os parâmetros de tensão, compressão, flexão sob 

tensão constante ou distensão em testes repetitivos ou cíclicos. 

Incluso peso de calibração, software, sensor de temperatura, 

plataforma de posicionamento de amostra, dispositivo de três pontos 

para teste de flexão e ruptura e cilindros para compressão .  

 

1 

Reômetro na voltagem 220v, para vários tipos de alimentos (sólidos, 

líquidos, pastosos). 

 

1 

Medidor de Atividade de Água na voltagem 220v., para vários tipos de 

alimentos (sólidos, líquidos, pastosos) 

 

 

 

1 

Apresenta escala de medição 0,03 a 1,00 aw com precisão de ± 0,003 aw, 

repetibilidade de ± 0,002 aw e resolução de ± 0,001 aw.  

 

1 

Sistema de ar condicionado, dimensionado para manter a 

temperatura do ambiente em torno de 18ºC. No dimensionamento 

deverá ser considerado a presença de 20 alunos e a geração de calor 

dos equipamentos. 

 

1 

Tambler. Corpo construido em chapa de aço inox aisi 304, com 

cones distribuídas convenientemente para massageamento e 

tombo do produto a ser processado. Eixo em trefilado de inox 

http://www.extralab.com.br/produto.asp?codigo=3


dispostos em mancais de rolamentos auto-compensadores. 

Estrutura em chapa de aço inox perfil "U". Tampa de abertura 

com fechamento rapido,vedado. Calha de captçao em chapa 

de aço inox Equipado com motoredutor cestari ,chave de 

partida eletrica. 

 

 

 

 

4.LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 

4.3 MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS 

 

Quantidade Descrição 

1 

Estante desmontável de aço; aberta no fundo e laterais,contendo 

05 prateleiras; medindo 2000 mm de altura; com prateleiras de 900 

mm de largura e 400 mm de profundidade; para suportar carga útil 

de 140 kg por prateleira; as chapas de aço serão simples e 

perfiladas; obedecendo as espessuras: colunas e prateleiras em 

chapa n.14; reforço em x com duas tiras de aço de 25 mm de 

largura; com colunas em aço reforçadas em perfil l de (20x40)mm; as 

folhas de aço terão tratamento anti‐ferruginoso e após em pintura 

em tinta sintética na cor cinza; o móvel será acondicionado de modo 

garantir o recebimento em perfeito estado. 

 

2 

Armário de aço; medindo (1,98 x 1,20 x 0,47) = (a x l x p); com 02 

portas de abrir,com no mínimo 03 dobradiças de 75mm cada; 04 

prateleiras reguláveis e maçaneta com fechadura embutida; as 

chapas de aço deverão ter espessura; mínima de 0,79mm (chapa 

n.22); as folhas de aço receberão tratamento antiferrugem; e após 

pintura eletrostática; na cor cinza; com garantia mínima de 12 

meses; fabricado conforme normas vigentes. 



4 

Cuba p/gênero alimentício; em aço inox aisi 304; com espessura 

mínima de 0,6 mm; no formato retangular; medindo no mínimo 

 (comp.530xalt.325xprof.65)mm gn1/1; com capacidade mínima para 

9 litros; com alças; sem tampa. 

10 

 

Caixas plásticas de aproximadamente 30 x 80 x 60 cm 

 

10 
Luvas de proteção de metal em inox para corte 

 

1 Lixeira com tampa e acionamento com pedal 

1 

Cabideiro para pendura de carnes para cortes com 20 ganchos em inox aisi 

304 com altura de 2 m 

 

8 

Faca manual p/cozinha; em aço inox cromo molibdênio 4110,dureza 

53a56rc com tratamento sub zero; medindo no mínimo 12"; com 

espessura mínima de 3mm; cabo em polipropileno,injetado 

diretamente sobre a espiga/eliminando a possibilidade separação 

 (cabo/lamina); na cor branca 

1 

Quadro magnético; confeccionado em chapa de aço esmaltado, na cor 

branca; medindo (2,00 x 1,20)m; moldura em perfil u de alumínio 

liso anodizado na cor natural, acabamento acetinado; estrutura adicional 

em compensado, 15mm de espessura, inclui 4 parafusos e buchas; para 

uso em sala de instrução, garantia de 12 meses, fabricado de acordo com 

as normas vigentes 

1 

Gabinete frigorífico, Dimensões externas: 2,50 x 2,30 x 2,50 m 

Produto a armazenar: Diversos 

Carga p/dia: 1.500 Kg/dia 

Equipamento frigorífico  

Potência HP: 2,00 HP 

Temp. Evap/Cond: -7 / +43 ºc 

Capac. Kcal/h: 2.128 kcal/h 

Fluido Refrig.: R-22 

Temperatura de operação: +0ºc 

Temp. Entrada do produto: +10ºc 



Tempo funcionam/dia: 20 h 

Carga Térmica necessária: 1.857Kcal/h 

 

20 

Banco com 4 Pés 

Estrutura em tubos redondos de 1”. Tamborete giratório em chapa 

reforçada com 36 cm de diâmetro. Apoio para os pés em eixos trefilados. 

Altura regulável por parafuso de rosca com tubo de proteção. Pés com 

rodízios de 1⅝”. Alturas: máxima 0,75 e mínima 0,50 m. 

 

1 

Mesa Reta com Gaveteiro Fixo. Mesa reta com tampo confeccionado em 

MDP 25 mm, acabamento em fita reta nos 4 lados. Painel frontal nas 

opções em MDP ou aço perfurado com altura de 360mm. 

 

1 

Cadeira para escritório 

Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes 

em nylon. 

 

 

 

5. LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 

 

5.1. ESTRUTURA FÍSICA 

 

Utilização 

 

Neste laboratório serão realizadas aulas práticas de Tecnologia de 

Alimento de Origem Vegetal (Tecnologias de: frutas, cereais, 

Armazenagem de grãos, desenvolvimento de novos produtos) 

dimensionado o seu uso por turmas de no máximo 20 alunos, divididos em 

quatro grupos, por questões de segurança, tendo em vista o manuseio de 

reagentes químicos, utensílios cortantes, altas temperatura e pressão e 

com chama. Atenderá aos grupos de pesquisa e aos alunos em TCC 

(trabalho de conclusão de curso). 

 



Descrição geral 

e 

Instalações 

A área mínima deste laboratório deve ser igual ou superior a 70m2; 

com pé direito de 4m, azulejos até meia altura (2m); piso em material 

impermeável, liso, resistente à abrasão e impacto, com nível favorecendo 

o 

escoamento para os ralos. Estes devem ser em aço inox, sifonados e com 

fechamento. Janelas em altura superior a 2,5m a partir do piso para 

possibilitar a disposição de equipamentos, mas que possibilitem a boa 

iluminação e aeração do ambiente. É necessária a instalação de telas nas 

janelas a fim de se evitar a entrada de insetos. 

 

Os cantos das paredes e do piso devem ser arredondados para facilitar 

a limpeza e higienização.   Seguindo as normas vigentes de segurança, o 

laboratório deve ter uma 

segunda saída, de emergência, com portas abrindo para o lado de fora.  

 Deve-se observar a necessidade e a disposição de extintores de incêndio 

apropriados ao tipo de risco do local (classe do fogo). 

Bancada lateral em alvenaria com tampo em aço inox e com 2 (duas)  

pias com cuba em aço inox para a lavagem e higienização de 

equipamentos e utensílios .A cuba deve medir L = 60 x P = 50 x A = 40cm 

em aço inox AISI 304, com sifão.  

 

Uma pia pequena na entrada do laboratório para a higienização 

exclusivamente das mãos. Esta pia pode ser de louça, com acionamento 

automático, eletrônico, ou com os pés ou joelho do manipulador de 

alimentos (alunos). Junto a esta pia deve ficar frasco com sabonete líquido 

ou similar, e frasco com solução de álcool á 70%. Não deve haver toalhas 

de papel ou pano para a secagem das mãos. 

 

 

 

 

 

 

 



5.LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 

 

5.2.  EQUIPAMENTOS 

 

Quantidade Descrição 

1 

Balança; tipo eletrônica digital de precisão c/detector/sinalizador de 

estabilidade de peso,c/ indicador de nível; visor em painel frontal com 

indicação de pesagem em display digital, indicador de sobrecarga; com 

capacidade para pesagem de 0,0 a 4.100 gramas ou superior, c/ 

sensibilidade mínima de 0,1 grama; medindo 180 x 230mm ou no Maximo 

+/‐ 10 % (prato de pesagem linear em aço inox); 220 volts e 50/60 Hz; 

dispositivo de tara digital,de tara substrativa,sistema de calibração 

automática com peso externo. 

 

2 

Banho maria; capacidade de 6 a 8 bocas*; para aquecimento controlado; 

estrutura em chapa de aço revestida com epóxi; temperatura de 

ambiente a 110 graus Celsius; controle de temperatura por termostato 

hidráulico com capilar de aço inox; aquecedor de resistência tubular 

blindada; tampa de aço inox, removível; com anéis de redução em aço 

inox em 3 tamanhos; dimensões: p 340 x l 540 x a 280 mm; alimentação 

220v; potencia 1800 watts; inclui: garantia mínima de 12 meses,manual 

de instruções e assistência técnica. 

 

1 

Conjunto de tanque e cesto capacidade 80 litros, para lavagem de frutas 

e hortaliças Medidas aproximadas do tanque 500x500 mm / do cesto: 

470x480 mm. Construção: 100% em aço inox 304. 

 

1 

Descascador de legumes; industrial; com capacidade nominal mínima 

25 para 6kg; em aço inox aisi 304; medindo (alt.57xlarg.34xprof.39)cm; 

com produção media para descascar 120kg/h; tensão de alimentação 

220v; motor com potencia mínima de 1/4 cv; acessórios timer,passador de 

purê; com garantia mínima de 1 ano após a entrega do equipamento; no 

balcão. 

 



1 

Desidratador de vegetais, à gás, gabinete em chapa de aço 1020 tratada 

com acabamento em pintura esmalte. Acabamento interno em chapa de 

zinco ou aço inox. Isolamento térmico em poliuretano . Queimador 

tubular, com sistema de gaveta para facilitar o acendimento. Controle da 

temperatura manual, através da regulagem do registro de gás, chama 

piloto. 

 

1 

Fogão industrial; modelo de centro; para uso sobre piso; revestido em 

pintura eletrostática a pó (epóxi); com estrutura em aço carbono 15 

 (1.80mm); alimentação gás GLP; com 06 queimadores; 03 simples com 

chama dupla de 120mm e 03 duplos de 160 mm; em ferro fundido; grelha 

em ferro fundido,com 06 pontas; medindo no mínimo (30x30)mm; com 

chapa; de aço carbono 9 (3.75mm) com pintura protetiva medindo 430 

980 mm; com forno; em aço carbono 24 (0.60mm) com pintura 

epóxi (externo),fundo interno esmaltado, visor vidro temperado; com 

capacidade para (alt.265xprof.655xlarg.505)mm; com garantia mínima de 

6 meses após a entrega do equipamento; no balcão. 

 

1 

Máquina Produtora de sorvete (sorveteira), por batelada, com 

estrutura, tacho e batedor em aço inoxidável, com sistema de 

resfriamento e congelamento, painel eletrônico digital para controle de 

temperatura, capacidade aproximada de produção: 10 litros por 

batelada, alimentação 220volts. 

 

1 

Mesa; para cozinha; em aço inoxidável padrão aisi 304 liga 18.8; no 

formato retangular; com tampo medindo (2900 x 700)mm; espessura 

mínima do tampo de 1,2mm; na altura total de 850 mm; com estrutura da 

mesa em aço inox; de seção tubular; possuindo prateleira inferior lisa; e 

base com sapatas niveladoras; o móvel devera ser acondicionado de 

forma adequada; a garantir o seu recebimento em perfeito estado. 

 



1 

Processador de alimento; domestico; jarra com capacidade para 1,200mL; 

acrílico; base de polipropileno; lamina em aço inox; tensão de 

alimentação para 127 volts,potencia mínima de 300 w; controle com 2 

velocidades,pulsar; branca; acessório discos de aço inox 

filetar,fatiar,ralar,preparo chantily,claras em neves,batedor de massas; 

com garantia mínima de 1 ano após a entrega do equipamento; no balcão. 

 

1 

Recravadeira manual, Estrutura em ferro fundido e aço com tratamento 

anticorrosivo e pintura eletrostática a pó. Com um pedal de comando do 

mandril para cravar tampas em latas de Conservas, Polpa de frutas, 

Doces, Sementes, Óleos, etc. Mandril de cravação construído com 

roldanas em aço liga cementado, com 01 (um) jogo de ferramental de 

recravação (uma Placa, um Rolete 1ª operação, um Rolete 2ª operação e 

uma Contra‐Placa). Equipada com motor elétrico monofásico,com 

potência de 0,75 CV. Produção aproximada: 40 latas por minuto. Altura 

ajustável para latas de 200 mL até 4000 mL. 

 

1 

Refrigerador industrial; modelo resfriador ‐ com dispositivo automático 

para trabalhar em temperatura mínima de 0 a +8ºc; tipo vertical ‐ corpo 

em poliuretano ‐ revestido externamente em inox ‐ internamente 

galvanizada; com 4 portas arredondadas ‐ contendo trincos e dobradiças 

especiais; com capacidade mínima de 800 l ‐ medindo 1160 x 640 x 1920 

mm ‐ aproximadamente; contendo prateleiras internas removíveis e 

ajustáveis; perfuradas para circulação de ar frio; refrigeração por ar 

forcado; na voltagem de 220 v ‐ 50/60 Hz; fabricado de acordo com as 

normas vigente; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; e manual 

de instruções; acondicionado de forma apropriada, de modo a evitar 

choque, oriundo de manuseio e transporte. 

 

1 

Tachos Elétricos com misturador, Estrutura em aço carbono com 

tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Cuba, grade de proteção, eixo e 

pás do misturador em aço inox AISI 304. Tacho basculante com trava de 

segurança Capacidade mínima 2litros e máxima aproximada de 12 litros. 

Cuba abaulada, com parede dupla. Timer e termostato. Motor elétrico 



trifásico, min. ½ cv. 

 

1 

Termo‐higrometro digital; utilizado para medir temperatura e 

umidade de ambientes internos e externos, display individual com min. e; 

a max. e reset independente, cabo com aprox.1,40mt, alimentação de 

pilha AA de 1,5 v; as precisão de temperatura:10 a 30 graus c, +/‐ 0,8graus 

c, restante da faixa +/‐ 1 grau c; com escala de temperatura ‐10 a 60 graus 

c, umidade 10 a 99graus c; medindo 102 x 110 x 21 mm, peso 150 

gr.plastico abs. 

 

1 

Triturador de alimentos; revestido em aço inox; modelo industrial; tipo 

baixa rotação; com copo em aço inox; com capacidade para 2 l; 

velocidade única; na voltagem 220 v; com potencia 0,33cv,com garantia 

de 1 ano após aentrega do equipamento. 

 

 

 

 

5. LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 

 

5. 3 MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS 

 

Quantidade Descrição 

2 

Armário de aço; medindo (1,98 x 1,20 x 0,47) = (a x l x p); com 02 

portas de abrir,com no mínimo 03 dobradiças de 75mm cada; 04 

prateleiras reguláveis e maçaneta com fechadura embutida; as chapas 

de aço deverão ter espessura; mínima de 0,79mm (chapa n.22); as 

folhas de aço receberão tratamento antiferrugem; e após pintura 

eletrostática; na cor cinza; com garantia mínima de 12 meses; 

fabricado conforme normas vigentes. 

 

10 Bandeja plástica 30 x 43 x 5cm 



10 Bandeja plástica 30 x 43 x 5cm 

1 

Estante desmontável de aço; aberta no fundo e laterais,contendo 05 

prateleiras; medindo 2000 mm de altura; com prateleiras de 900 mm 

de largura e 400 mm de profundidade; para suportar carga útil de 140 

kg por prateleira; as chapas de aço serão simples e perfiladas; 

obedecendo as espessuras: colunas e prateleiras em chapa n.14; 

reforço em x com duas tiras de aço de 25 mm de largura; com colunas 

em aço reforçadas em perfil l de (20x40)mm; as folhas de aço terão 

tratamento anti‐ferruginoso e após em pintura em tinta sintética na 

cor cinza; o móvel será acondicionado de modo garantir o 

recebimento em perfeito estado. 

 

4 
Forma em aço inox para apresuntado de 500g com tampa. 

 

4 
Forma em aço inox para Hambúrguer. 

 

10 
Faca em aço inox de 15 com. 

 

10 
Colheres em inox de 50cm. 

 

1 

Quadro magnético; confeccionado em chapa de aço esmaltado, na 

cor branca; medindo (2,00 x 1,20)m; moldura em perfil u de 

alumínio liso anodizado na cor natural, acabamento acetinado; 

estrutura adicional em compensado, 15mm de espessura, inclui 4 

parafusos e buchas; para uso em sala de instrução, garantia de 12 

meses, fabricado de acordo com as normas vigentes. 

 

1 Lixeira com tampa e acionamento com pedal. 

20 

Banco com 4 Pés 

Estrutura em tubos redondos de 1”. Tamborete giratório em chapa reforçada 

com 36 cm de diâmetro. Apoio para os pés em eixos trefilados. Altura 

regulável por parafuso de rosca com tubo de proteção. Pés com rodízios de 

1⅝”. Alturas: máxima 0,75 e mínima 0,50 m. 

 



1 

Mesa Reta com Gaveteiro Fixo .Mesa reta com tampo confeccionado em 

MDP 25 mm, acabamento em fita reta nos 4 lados. Painel frontal nas opções 

em MDP ou aço perfurado com altura de 360mm. 

 

1 
Cadeira para escritório.Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com 

sapatas deslizantes em nylon. 

 

 

6. LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE PANIFICAÇÃO 

 

6.1 ESTRUTURA FÍSICA 

 

Utilização 

Neste laboratório serão realizadas aulas práticas de Tecnologia de 

Panificação e Confeitaria, desenvolvimento de novos produtos  

, dimensionado para o uso por turmas de no máximo 20 alunos, 

divididos em quatro grupos, por questões de segurança, tendo em vista o 

manuseio equipamentos que oferecem risco de acidente, utensílios 

cortantes, altas temperatura e pressão e com chama. Além de servir com 

auxílio para as pesquisas e para os TCC. 

 



Descrição geral 

e 

Instalações 

A área mínima deste laboratório deve ser igual ou superior a 60m2; 

com pé direito de 4m, azulejos até meia altura (2m); piso em material 

impermeável, liso, resistente à abrasão e impacto, com nível favorecendo 

o 

escoamento para os ralos. Estes devem ser em aço inox, sifonados e com 

fechamento. Janelas em altura superior a 2,5m a partir do piso para 

possibilitar a disposição de equipamentos, mas que possibilitem a boa 

iluminação e aeração do ambiente. É necessária a instalação de telas nas 

janelas a fim de se evitar a entrada de insetos. 

Os cantos das paredes e do piso devem ser arredondados para facilitar 

a limpeza e higienização. 

 

Seguindo as normas vigentes de segurança, o laboratório deve ter uma 

segunda saída, de emergência, com portas abrindo para o lado de fora. 

Deve-se observar a necessidade e a disposição de extintores de incêndio 

apropriados ao tipo de risco do local (classe do fogo). 

Bancada lateral em alvenaria com tampo em aço inox e com 2 (duas)  

pias com cuba em aço inox para a lavagem e higienização de 

equipamentos e utensílios. A cuba deve medir L = 60 x P = 50 x A = 40cm 

em aço inox AISI 304, com sifão.  

Uma pia pequena na entrada do laboratório para a higienização 

exclusivamente das mãos. Esta pia pode ser de louça, com acionamento 

automático, eletrônico, ou com os pés ou joelho do manipulador de 

alimentos (alunos). Junto a esta pia deve ficar frasco com sabonete líquido 

ou similar, e frasco com solução de álcool á 70%. Não deve haver toalhas 

de papel ou pano para a secagem das mãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE PANIFICAÇÃO 

 

6.2 EQUIPAMENTOS 

 

Quantidade Descrição 

1 

Batedeira; tipo industrial; com capacidade mínima para 12 litros; com 

corpo em aço inox com acabamento em pintura epóxi; tigela em aço inox 

aisi 304; com no mínimo 03 batedores:globo,raquete e espiral; com 

seletor p/03 velocidades; com basculamento; potencia do motor mínima 

de 1/2cv; na cor branca; tensão de alimentação 220/380v; com garantia 

mínima de 1ano após entrega de equipamento; no balcão. 

 

1 

Balança; tipo eletrônica digital de precisão c/detector/sinalizador de 

estabilidade de peso,c/ indicador de nível; visor em painel frontal com 

indicação de pesagem em display digital, indicador de sobrecarga; com 

capacidade para pesagem de 0,0 a 4.100 gramas ou superior, c/ 

sensibilidade mínima de 0,1 grama; medindo 180 x 230mm ou no Maximo 

+/‐ 10 % (prato de pesagem linear em aço inox); 110/220 volts e 50/60 Hz; 

dispositivo de tara digital,de tara substrativa,sistema de calibração 

automática com peso externo. 

 

1 

Câmara climática para fermentação , gabinete em aço inox, revestimento 

interno em inox ou alumínio, com controle eletrônico de temperatura ( 

quente/frio, produção de vapor controlada, 1 porta e capacidade 

aproximada para 20 bandejas (60x80cm0. Alimentação 200v/trifásico. 

 

1 
Carrinho para bandejas de confeitaria. 

 

1 
Cilindro para massas Cilindro 370mm . Bandeja Inox ou Pintura Epóxi‐ 

Capacidade de 5Kg de Massa. 

1 

Divisora; estrutura em ferro fundido,facas em aço carbono,mesa 

teflonada; acionamento manual,composta de mesa e coluna; medindo a 

mesa aprox.(50 x 70 x 60)cm = (lxaxc) e coluna de aprox.(48 x 13 x 90)cm = 

(lxaxc); operação através de alavanca; pesando aprox. 90 kg; capacidade 



de 30 divisões; produção aprox. de 1000 paes/hora; acondicionada de 

forma adequada,com certificado de garantia. 

 

1 

Estufa Esqueleto para resfriamento de pães, em alumínio, capacidade 

para 20 assadeiras (36x60 cm). 

 

1 

Estufa Esqueleto para resfriamento de pães, em alumínio, capacidade 

para 20 assadeiras (60x80 cm). 

 

1 

Extrusora elétrica de massas, corpo em aço inox, capacidade aproximada 

de 5 a 10 kg, sistema de extrusão em latão, bronze ou alumínio, com 

trefilas para diversos tipos de massas, com sistema de segurança, 

alimentação 110/220V Monofásico. 

1 

Fogão industrial; modelo de centro; para uso sobre piso; revestido em 

pintura eletrostática a pó (epóxi); com estrutura em aço carbono 15 

 (1.80mm); alimentação gás GLP; com 06 queimadores; 03 simples com 

chama dupla de 120mm e 03 duplos de 160 mm; em ferro fundido; grelha 

em ferro fundido,com 06 pontas; medindo no mínimo (30x30)mm; com 

chapa; de aço carbono 9 (3.75mm) com pintura protetiva medindo 430 

980 mm; com forno; em aço carbono 24 (0.60mm) com pintura 

epóxi (externo),fundo interno esmaltado, visor vidro temperado; com 

capacidade para (alt.265xprof.655xlarg.505)mm; com garantia mínima de 

6 meses após a entrega do equipamento; no balcão. 

 

1 

Masseira espiral, com capacidade aproximada 12 a 15 kg de massa 

pronta, com tacho em aço inox e duas velocidades, grade de proteção. 

Alimentação 220v/trifásico. 

1 

Mesa; para cozinha; em aço inoxidável padrão aisi 304 liga 18.8; no 

formato retangular; com tampo medindo (2900 x 700)mm; espessura 

mínima do tampo de 1,2mm; na altura total de 850 mm; com estrutura da 

mesa em aço inox; de seção tubular; possuindo prateleira inferior lisa; e 

base com sapatas niveladoras; o móvel devera ser acondicionado de 

forma adequada; a garantir o seu recebimento em perfeito estado. 



1 

Modeladora; com corpo em gabinete de chapa de aço ‐ pintada em 

pintura epóxi ‐ tipo de coluna; e potencia do motor 1/3 cv ‐ monofásico; 

na voltagem 220 v; medindo 1120 x 630 x 520 mm ‐ (axpxl) ‐ 

aproximadamente; para modelar paes de 20g a 1kg; possui bandeja de 

retorno ‐ em chapa de aço pintada em pintura epóxi ‐ base com rodízios; 

acompanha certificado de garantia e manual de instruções; acondicionada 

de forma apropriada, de modo a garantir seu perfeito recebimento. 

 

1 

Refrigerador doméstico; no modelo ‐ stand ‐ 01 porta ‐ vertical; com 

capacidade para no mínimo 280 l; na cor branca; contendo no interior: 

cumprimento de latas,ovos extra frio, gavetao, prateleiras de grade; 

removíveis e reguláveis , porta aproveitável com prateleiras na porta; com 

potencia de 80 watts; consumo médio de no mínimo 29 kWh/mês; na 

voltagem de 220 v ‐ com selo procel; acompanha forma de gelo,luz 

interna, termostato; fabricado de acordo com as normas vigentes; com 

certificado de garantia de no mínimo 12 meses manual de instruções; 

acondicionado de forma apropriada, de modo a garantir seu perfeito 

recebimento. 

 

1 Resfriador de água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE PANIFICAÇÃO 

 

6.3 MOBILIÁRIO E ACESSÓRIOS 

 

Quantidade Descrição 

1 

Estante desmontável de aço; aberta no fundo e laterais,contendo 05 

prateleiras; medindo 2000 mm de altura; com prateleiras de 900 mm de 

largura e 400 mm de profundidade; para suportar carga útil de 140 kg 

por prateleira; as chapas de aço serão simples e perfiladas; obedecendo 

as espessuras: colunas e prateleiras em chapa n.14; reforço em x com 

duas tiras de aço de 25 mm de largura; com colunas em aço reforçadas 

em perfil l de (20x40)mm; as folhas de aço terão tratamento 

antiferruginoso 

e após em pintura em tinta sintética na cor cinza; o móvel 

será acondicionado de modo garantir o recebimento em perfeito estado. 

 

2 

Armário de aço; medindo (1,98 x 1,20 x 0,47) = (a x l x p); com 02 portas 

de abrir,com no mínimo 03 dobradiças de 75mm cada; 04 prateleiras 

reguláveis e maçaneta com fechadura embutida; as chapas de aço 

deverão ter espessura; mínima de 0,79mm (chapa n.22); as folhas de aço 

receberão tratamento antiferrugem; e após pintura eletrostática; na cor 

cinza; com garantia mínima de 12 meses; fabricado conforme normas 

vigentes. 

 

5 
Bandejas de confeitaria. 

 

1 

Cuba p/gênero alimentício; em aço inox aisi 304; com espessura mínima 

de 0,6mm; no formato retangular; medindo no mínimo 

 (comp.530xalt.325xprof.200)mm; com capacidade mínima para 

28,0litros; com alca; com perfeito ajuste da tampa. 

 



2 

cuba p/gênero alimentício; em aço inox aisi‐304,liga 18/8; com 

espessura mínima de 0,6 mm; no formato retangular,com cantos 

arredondados,; medindo no mínimo 325 x 265 x100 mm de 

profundidade (externa); com capacidade mínima para 7,0 litros; com 

alças de sustentação; com tampa em aço inox aisi‐304. 

 

5 Assadeiras lisas 

5 Formas para pão de forma 

6 Espátulas plásticas de tamanhos diversos 

2 Raspador tipo pão duro 

2 Jarras para medida de volume 

2 Luvas para calor 

1 Lixeira com tampa e acionamento com pedal 

4 Peneiras de tamanhos diversos 

2 Termômetro digital para alimentos 

1 Lixeira com tampa e acionamento com pedal 

20 

 

Banco com 4 Pés 

Estrutura em tubos redondos de 1”. Tamborete giratório em chapa 

reforçada com 36 cm de diâmetro. Apoio para os pés em eixos trefilados. 

Altura regulável por parafuso de rosca com tubo de proteção. Pés com 

rodízios de 1⅝”. 

Alturas: máxima 0,75 e mínima 0,50 m 

1 

Mesa Reta com Gaveteiro Fixo  

Mesa reta com tampo confeccionado em MDP 25 mm, acabamento em 

fita reta nos 4 lados. Painel frontal nas opções em MDP ou aço perfurado 

com altura de 360mm. 

 

1 

Cadeira para escritório 

Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 16x30, com sapatas deslizantes 

em nylon. 
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ANEXOS 

 

  



ANEXO I – Diretrizes Curriculares para os Cursos de Engenharia 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002.(*) 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Engenharia. 

 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação, tendo em vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei 

9.131, de 25 de novembro de 1995, e com fundamento no Parecer CES 

1.362/2001, de 12 de dezembro de 2001, peça indispensável do conjunto das 

presentes Diretrizes Curriculares Nacionais, homologado pelo Senhor Ministro 

da Educação, em 22 de fevereiro de 2002, resolve: 

 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Engenharia, a serem observadas na organização 

curricular das Instituições do Sistema de Educação Superior do País. 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em 

Engenharia definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da 

formação de engenheiros, estabelecidas pela Câmara de Educação Superior 

do Conselho Nacional de Educação, para aplicação em âmbito nacional na 

organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos dos 

Cursos de Graduação em Engenharia das Instituições do Sistema de Ensino 

Superior. 

Art. 3º O Curso de Graduação em Engenharia tem como perfil do formando 

egresso/profissional o engenheiro, com formação generalista, humanista, 

crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, 

estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de 

problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, 

ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às 

demandas da sociedade. 

(*) CNE. Resolução CNE/CES 11/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 2002. 
Seção 1, p. 32. 



Art. 4º A formação do engenheiro tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 

habilidades gerais: 

I - aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 

instrumentais à engenharia; 

II - projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

IV - planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 

engenharia; 

V - identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 

VI - desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 

VI - supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 

VII - avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 

VIII - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

IX - atuar em equipes multidisciplinares; 

X - compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 

XI - avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e 

ambiental; 

XII - avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 

XIII - assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

 

 

Art. 5º Cada curso de Engenharia deve possuir um projeto pedagógico que 

demonstre claramente como o conjunto das atividades previstas garantirá o 

perfil desejado de seu egresso e o desenvolvimento das competências e 

habilidades esperadas. Ênfase deve ser dada à necessidade de se reduzir o 

tempo em sala de aula, favorecendo o trabalho individual e em grupo dos 

estudantes. 

§ 1º Deverão existir os trabalhos de síntese e integração dos conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso, sendo que, pelo menos, um deles deverá se 

constituir em atividade obrigatória como requisito para a graduação. 

§ 2º Deverão também ser estimuladas atividades complementares, tais como 

trabalhos de iniciação científica, projetos multidisciplinares, visitas teóricas, 



trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipos, monitorias, participação 

em empresas juniores e outras atividades empreendedoras. 

Art. 6º Todo o curso de Engenharia, independente de sua modalidade, deve 

possuir em seu currículo um núcleo de conteúdos básicos, um núcleo de 

conteúdos profissionalizantes e um núcleo de conteúdos específicos que 

caracterizem a modalidade. 

§ 1º O núcleo de conteúdos básicos, cerca de 30% da carga horária mínima, 

versará sobre os tópicos que seguem: 

I - Metodologia Científica e Tecnológica; 

II - Comunicação e Expressão; 

III - Informática; 

IV - Expressão Gráfica; 

V - Matemática; 

VI - Física; 

VII - Fenômenos de Transporte; 

VIII - Mecânica dos Sólidos; 

IX - Eletricidade Aplicada; 

X - Química; 

XI - Ciência e Tecnologia dos Materiais; 

XII - Administração; 

XIII - Economia; 

XIV - Ciências do Ambiente; 

XV - Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania. 

§ 2º Nos conteúdos de Física, Química e Informática, é obrigatória a existência  

de atividades de laboratório. Nos demais conteúdos básicos, deverão ser 

previstas atividades práticas e de laboratórios, com enfoques e intensividade 

compatíveis com a modalidade pleiteada. 

§ 3º O núcleo de conteúdos profissionalizantes, cerca de 15% de carga horária 

mínima, versará sobre um subconjunto coerente dos tópicos abaixo 

discriminados, a ser definido pela IES: 

I - Algoritmos e Estruturas de Dados; 

II - Bioquímica; 

III - Ciência dos Materiais; 

IV - Circuitos Elétricos; 



V - Circuitos Lógicos; 

VI - Compiladores; 

VII - Construção Civil; 

VIII - Controle de Sistemas Dinâmicos; 

IX - Conversão de Energia; 

X - Eletromagnetismo; 

XI - Eletrônica Analógica e Digital; 

XII - Engenharia do Produto; 

XIII - Ergonomia e Segurança do Trabalho; 

XIV - Estratégia e Organização; 

XV - Físico-química; 

XVI - Geoprocessamento; 

XVII – Geotecnia; 

XVIII - Gerência de Produção; 

XIX - Gestão Ambiental; 

XX - Gestão Econômica; 

XXI - Gestão de Tecnologia; 

XXII - Hidráulica, Hidrologia Aplicada e Saneamento Básico; 

XXIII - Instrumentação; 

XXIV - Máquinas de fluxo; 

XXV - Matemática discreta; 

XXVI - Materiais de Construção Civil; 

XXVII - Materiais de Construção Mecânica; 

XXVIII - Materiais Elétricos; 

XXIX - Mecânica Aplicada; 

XXX - Métodos Numéricos; 

XXXI - Microbiologia; 

XXXII - Mineralogia e Tratamento de Minérios; 

XXXIII - Modelagem, Análise e Simulação de Sistemas; 

XXXIV - Operações Unitárias; 

XXXV - Organização de computadores; 

XXXVI - Paradigmas de Programação; 

XXXVII - Pesquisa Operacional; 

XXXVIII - Processos de Fabricação; 



XXXIX - Processos Químicos e Bioquímicos; 

XL - Qualidade; 

XLI - Química Analítica; 

XLII - Química Orgânica; 

XLIII - Reatores Químicos e Bioquímicos; 

XLIV - Sistemas Estruturais e Teoria das Estruturas; 

XLV - Sistemas de Informação; 

XLVI - Sistemas Mecânicos; 

XLVII - Sistemas operacionais; 

XLVIII - Sistemas Térmicos; 

XLIX - Tecnologia Mecânica; 

L - Telecomunicações; 

LI - Termodinâmica Aplicada; 

LII - Topografia e Geodésia; 

LIII - Transporte e Logística. 

§ 4º O núcleo de conteúdos específicos se constitui em extensões e 

aprofundamentos dos conteúdos do núcleo de conteúdos profissionalizantes, 

bem como de outros conteúdos destinados a caracterizar modalidades. Estes 

conteúdos, consubstanciando o restante da carga horária total, serão propostos 

exclusivamente pela IES. Constituem-se em conhecimentos científicos, 

tecnológicos e instrumentais necessários para a definição das modalidades de 

engenharia e devem garantir o desenvolvimento das competências e 

habilidades estabelecidas nestas diretrizes. 

Art. 7º A formação do engenheiro incluirá, como etapa integrante da 

graduação, estágios curriculares obrigatórios sob supervisão direta da 

instituição de ensino, através de relatórios técnicos e acompanhamento 

individualizado durante o período de realização da atividade. A carga horária 

mínima do estágio curricular deverá atingir 160 (cento e sessenta) horas. 

Parágrafo único. É obrigatório o trabalho final de curso como atividade de 

síntese e integração de conhecimento. 

Art. 8º A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem 

orientar e propiciar concepções curriculares ao Curso de Graduação em 

Engenharia que deverão ser acompanhadas e permanentemente avaliadas, a 

fim de permitir os ajustes que se fizerem necessários ao seu aperfeiçoamento. 



§ 1º As avaliações dos estudantes deverão basear-se nas competências, 

habilidades e conteúdos curriculares desenvolvidos tendo como referência as 

Diretrizes Curriculares.  

§ 2º O Curso de Graduação em Engenharia deverá utilizar metodologias e 

critérios para acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem 

e do próprio curso, em consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica 

curricular definidos pela IES à qual pertence. 

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

 

ARTHUR ROQUETE DE MACEDO 

Presidente da Câmara de Educação Superior 

 


