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Ponto de ebulição

O ponto de ebulição de uma substância é quando um líquido atinge
a fervura, ou seja muda do estado líquido para o gasoso.



Ponto de ebulição

Figura 1. Representação das moléculas de água no interior de uma panela

de pressão: (a) a 25 ºC e (b) a 100 ºC.

(a) (b)

As moléculas da água

não podem evaporar por

falta de energia.

A água está a 100ºC, sendo

assim, as moléculas possuem

energia suficiente para evaporar.



Ponto de ebulição

A pressão de vapor aumenta

exponencialmente com o

aumento da temperatura.



Ponto de ebulição

gráfico pressão x temperatura.jpg


Ponto de ebulição

• dados pressão atmosférica x temperatura.xls

Altitude = é a distância vertical medida entre um determinado ponto e o nível

médio do mar.

Pressão atmosférica = podemos definir pressão atmosférica como a força que o ar

exerce sobre a superfície com as quais tem contato.

Correlações

Alta altitude = PA baixa (falta oxigênio) = PE baixo (o líquido atinge o PE em um

menor tempo) = tempo de cozimento mais rápido;

Baixa altitude = PA alta = PE alto (o líquido atinge o PE em um maior tempo) =

tempo de cozimento mais demorado.

dados pressão atmosférica x temperatura.xls


Ponto fusão

Conceito

O ponto de fusão de um sólido cristalino é a temperatura na

qual o sólido começa a se tornar em líquido sob a pressão de

uma atmosfera.

Sua maior importância é na indústria de alimentos.



Água no alimento

• O conteúdo de água ou umidade é obtido pela determinação

da água total contida no alimento.

• Entretanto, esse valor não nos fornece indicações de como está

distribuída a água nesse alimento, como também não permite

saber se toda a água esta ligada do mesmo modo ao alimento.



Água no alimento

Quantidade de água > 50% = quantidade elevada de água;

Quantidade de água entre 10% - 50% = quantidade média de água.

Inferior a 10% de água = pouca quantidade.



Água no alimento

• A água ocorre em alimentos em diferentes formas de

ligação química, sendo as ligações de hidrogênio ou pontes

de hidrogênio as mais importantes.

• Pelo menos dois tipos de água são encontrados nos

alimentos: um tipo denominado água livre e outro

denominado água combinada.



Água no alimento

• Fracamente ligada ao substrato;

• Facilmente eliminada;

• Permite crescimento dos MO’S;

• Reações químicas eliminadas facilmente.

LIVRE COMBINADA

• Fortemente ligada ao

substrato;

• Difícil de ser eliminada;

• Não permite

desenvolvimento de MO’S;

• Reações químicas não são

eliminadas facilmente;



Atividade de água (Aw ou Aa)

A água é um dos principais componentes dos alimentos e exerce

uma influência importante na conservação dos mesmos e sua

atividade de água é um dos parâmetros mais importantes para a

indústria de alimentos.

É a atividade de água que fornece informações sobre:

crescimento microbiano, migração da água, estabilidade química

e bioquímica, propriedades físicas e vida útil.



Atividade de água (Aw ou Aa)
Conceito

A atividade de água de um alimento ou solução pode ser definida como a

razão entre a *pressão de vapor de água do alimento (p) e a pressão de

vapor da água pura sob uma mesma temperatura (po).

aw = p/ po

O termo atividade da água (aw) foi implantado para se ter o valor da

intensidade com que a água se associa a diferentes *componentes não

aquosos.

* Pressão de vapor de água do alimento = é a quantidade de água existente no alimento e a

máxima quantidade de água existente para a temperatura em questão.

* componentes não aquosos = são componentes que não são formados por água, exemplo:

lipídeos, carboidratos, proteínas.



Atividade de água e conservação de alimentos

A atividade de água de um alimento determina

as reações de deteriorações.

• O termo atividade de água (Aw) indica a força

que unem a água com outros *componentes não

aquosos e, consequentemente, a água disponível

para o crescimento dos micro-organismos e para

que possam realizar diferentes reações químicas e

bioquímicas.



Atividade de água e conservação de alimentos

A atividade de água de um alimento está intimamente ligada a sua

vida útil (shelf life) ou validade do produto.

Redução da atividade de água no alimento

Adição de soluto
Sal, açucar

Remoção da água Desidratação, congelamento

A água congelada torna-se indisponível

para o crescimento de MO´s .



Atividade de água e conservação dos alimentos

O principal fator de estabilidade de um alimento é a disponibilidade da

água para crescimento de micro-organismos e reações químicas.

O FDA (Food and Drug Administration), o órgão americano de

regulamentação de alimentos e medicamentos , define a severidade do

tratamento térmico em alimentos enlatados com base em sua Aw e pH.

Os valores considerados limite, ou seja, abaixo dos quais não há

crescimento de bactérias patogênicas, são de 0,85 para Aw e 4,5 para pH.

Os alimentos podem ser classificados em quatro categorias principais:



Atividade de água e conservação de alimentos



Atividade de água de alguns alimentos



A atividade de água afeta:

• Qualidade do produto;

• Processo de maturação (salame);

• Textura do alimento.



Transição vítrea

Transição vítrea em alimentos

Preservação dos fatores de 

qualidade do produto

processamento estocagem



Transição vítrea

Transição vítrea (Tg) é a transição de fase sólida para líquida

dos polímeros.

São exemplos de polímeros os plásticos e borrachas.

* Polímeros = são geralmente compostos orgânicos baseados em carbono, hidrogênio e outros

elementos não metálicos. São constituídos de moleculas grandes e tipicamente apresentam

baixa densidade.



Transição vítrea

A transição vítrea (Tg) vem sendo descrita com abordagens variadas desde

os anos 30.

O polímero passa de um estado desordenado rígido (vítreo) para um

estado desordenado no qual as cadeias poliméricas possuem uma

mobilidade maior.

Essa mobilidade no caso de algumas classes de polímeros dá origem ao

comportamento de elasticidade de borracha.



Transição vítrea
O estado vítreo é uma forma da

matéria que mantém a estrutura,

energia e volume de um líquido, mas,

cujas mudanças na energia e no

volume com a temperatura são

similares, em magnitude, àquelas de

um sólido cristalino.

Um material vítreo é formado quando

um líquido típico, com uma estrutura

molecular desordenada, é resfriado

abaixo de sua temperatura de fusão

do equilíbrio cristalino (Tm) ou

temperatura de congelamento, a uma

taxa suficientemente alta, de modo a

não permitir a cristalização do

líquido.

Estado vítreo (rígido)

Estado elastomérico

(alta mobilidade).



FIGURA 1. Faixa de temperatura de transição vítrea para uma solução de 80% sacarose.

Temperaturas inicial (Tgo ), média ( Tgm ) e final ( Tge ) da região de transição vítrea. DCp

indica a mudança do calor específico na região da temperatura

de transição vítrea (ROOS, 1995a).



Transição vítrea

A temperatura, a uma dada umidade, à qual é atribuída essa transição

é denominada temperatura de transição vítrea – Tg .

Na ciência clássica de polímeros, a Tg é, frequentemente, associada à

temperatura do ponto médio da variação do calor específico do

material (Cp), entre os estados vítreo e líquido.

Roos & Karel (1991e) atribuíram os valores de Tg ao ponto inicial da

transição, por se tratar da temperatura em que os autores observaram

rápidas mudanças na viscosidade do sistema.



Transição vítrea

De fato, a temperatura

de transição vítrea é

considerada como uma

temperatura de

referência: abaixo de Tg,

é esperado que o

alimento seja estável;

acima desta temperatura,

a diferença (T-Tg) entre

Tg e a temperatura de

estocagem T é

responsabilizada por

controlar a taxa das

mudanças físicas,

químicas e biológicas.

Tg

Alimento estável

Mudanças físicas, químicas

e biológicas no alimento



Transição vítrea

O conhecimento da temperatura de transição vítrea é de grande

importância em materiais amorfos, pois muitas propriedades físicas

desses materiais podem ser relacionadas ao seu valor. Em alimentos, a

Tg está diretamente ligada à alteração de textura dos materiais, que é

uma das propriedades mais relevantes do ponto de vista sensorial.

A teoria da transição vítrea da ciência dos polímeros pode ajudar na

compreensão das propriedades de textura dos alimentos e explicar as

alterações que ocorrem durante o processamento e a armazenagem, tais

como a pegajosidade, o empelotamento, o amolecimento e o

endurecimento.



Transição vítrea

Os carboidratos e as proteínas, nutrientes macromoleculares encontrados nos

produtos alimentícios em quantidades variáveis, podem formar estruturas de

não equilíbrio, amorfas, supersaturadas ou parcialmente amorfas, quando

sujeitos a processos nos quais a temperatura é rapidamente reduzida abaixo

do ponto de fusão desses componentes ou, então, a água é removida por

evaporação ou por formação de gelo.

Para as indústrias alimentícias, particularmente aquelas que utilizam processos

de conservação por desidratação (secagem e liofilização) ou por processos a

baixas temperaturas (congelamento), o conhecimento da temperatura de

transição vítrea e do mecanismo da transformação vítrea são de interesse

primordial .



Transição vítrea

Os produtos alimentícios em pó, que contém carboidratos amorfos, podem

passar por mudanças físicas, tais como: cristalização, pegajosidade e

compactação durante o processamento, manipulação e estocagem.

Estas mudanças físicas em materiais desidratados estão diretamente

relacionadas à temperatura de transição vítrea, Tg.

O estado físico e as propriedades fisico-químicas dos alimentos mudam seu

comportamento durante as etapas de processamento, de distribuição e de

armazenagem.
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