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OBJETIVOS Geral: 

 Ministrar ao aluno conhecimentos sobre os principais processos e 
tecnologias de obtenção, caracterização, transformação e compreensão 
das propriedades de substâncias utilizadas pelas Indústrias de 
produção/transformação. 

Específicos: 

 Ministrar ao aluno conhecimentos sobre as principais substâncias 
químicas obtidas em processos empregados na Indústria de 
produção/transformação, e de modo mais específico, aqueles oriundos 
das Indústrias de alimentos e co-produtos, perfumes, óleos, gorduras e 
ceras, sabões e detergentes, polpa e papel, bem como das indústrias 
de fermentação. 

 Ministrar ao aluno conhecimentos sobre a obtenção de álcool, 
vinhos e cervejas através do processo de fermentação. 

EMENTA Estudo dos principais processos e tecnologia de obtenção, caracterização, 
transformação e compreensão das propriedades das bebidas fermentadas 
como álcool, vinho e cerveja; além de outros produtos de origem industrial 
como óleos e gorduras; amido; sabões e detergentes; derivados químicos 
da madeira, polpa e papel; perfumes. 

PROGRAMA 1. PARTE TEÓRICA: 
1.1. Generalidades sobre bebidas alcoólicas fermentadas 

            Introdução; Legislação Brasileira, álcool industrial; 
tecnologia do vinho; tecnologia da cerveja. 

1.2. Óleos e Gorduras 
           Óleos vegetais; obtenção de óleo de soja e arroz por 
extração a solvente; gorduras e óleos animais. 

1.3. Sabões e detergentes 
            Detergentes; matérias primas dos detergentes, fabricação 
dos detergentes; biodegradabilidade dos detergentes; 
alquilbenzenos de cadeia normal; ácidos graxos e álcoois graxos 
para a fabricação de detergentes e sabões; sabões; fabricação da 
glicerina. 

1.4. Derivados químicos de madeira, polpa e papel. 
            Destilação da madeira de lei; indústria de madeiras moles; 
fabricação de terebintina e resinas; hidrólise da madeira; derivados 
de celulose; fabricação da polpa do papel; fabricação do papel; 
chapas estruturais. 

1.5. Perfumes 
            Indústria de perfumes; constituintes; veículos; fixador; 
substâncias odoríficas; processos de condensação; processo de 
esterificação; processo de Grignard; hidrogenação; nitração; 
oxidação; formulações de perfumes; qualidade do perfume; a 
indústria dos aromatizantes; concentrados de frutas; formulação de 
um aromatizante. 

1.6. Aditivos Alimentares 
           Corantes; antioxidantes; ácidos; espessantes; estabilizantes; 
emulsionantes. 
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