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Industrialização dos Alimentos
Como fator de Promoção Agrícola
*	Permitir o aproveitamento dos excedentes no local da produção;

*	Possibilitar o aproveitamento de subprodutos;

*	Facilitar a implantação de indústrias rurais;

*	Contribuir para o zoneamento da produção;

*	Estabilizar o preço da matéria-prima;

*	Permitir uma melhor utilização dos alimentos durante todo o ano.

Importância da Industrialização
*	Transformação da matéria-prima através de processos físicos, químicos e biológicos, em produtos adequados ao consumo e de longa vida de prateleira




Vantagens da Industrialização
*	Maior tempo de vida útil, melhor rendimento no aproveitamento, na padronização,consumo e armazenamento dos produtos alimentícios

*	Melhoria das qualidades organoléticas, e a máxima preservação dos seus valores nutritivos

*	Obtenção de sabores especiais através de processos tais como, dessecação, salga, e defumação

*	Instituição de produtos especializados, para uso na dietética infantil e na do adulto

*	Presença de produtos fora da época de safra


*	Universalização dos padrões alimentares

*	Elaboração de produtos obtidos por ação microrgânica ou enzimática

*	Produtos de fácil preparo e acondicionamento


*	Relativo baixo preço, considerando a fácil obtenção no comércio, a segurança, variedade e apresentação dos produtos

*	Utilização dos resíduos de valor econômico, para reemprego na alimentação e aproveitamento em produtos de outras áreas industriais


Tipos de Indústrias de Alimentos
Segundo a ABIA ( Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação) a produção nacional de alimentos industrializados nos seguintes setores:


Tipos de Indústrias
*	Alimentos calóricos – Protéicos
*	Açúcar
*	Bebidas 
n	Alcoólicas
n	Vinagres
n	Refrigerantes
n	Sucos
n	Sucos Concentrados
n	Pós para sucos


*	Café
*	Chá
*	Carnes, embutidos etc.
*	Cereais
*	Chocolates, cacau e balas
*	Condimentos
*	Desidratados e liofilizados
*	Dietéticos
*	Frutas e legumes
*	Laticínios e derivados

*	Massas, biscoitos, congêneres
*	Óleos, gorduras, azeites, margarinas e maioneses
*	Pescados e derivados
*	Sopas e caldos
*	Sorvetes
*	Supergelados
*	Afins
n	Aromatizantes
n	Embalagens
n	Matéria-prima para alimentos
n	diversos






__________

Fases de Processamentos dos Produtos Alimentícios
*	Principais fases de processamento dos produtos alimentícios
*	Fase de beneficiamento
*	Fase de elaboração
*	Fase de preservação e de conservação
*	Fase de armazenamento
Fase de Beneficiamento
*	1ª etapa da utilização da matéria-prima selecionada

*	Consiste na sua limpeza, separação de partes não comestíveis, higienização

*	Recolhimento das partes rejeitadas e emprego nas preparações de subprodutos 

Fase de Elaboração
*	Aproveitamento integral da matéria-prima ou separação de resíduos para fabricação de novos produtos
Principais Processos Tecnológicos utilizados na Fase de Elaboração
*	Físicos
*	Moagem
*	Trituração 
*	Esmagamento (prensagem)
*	Aplicação de calor

*	Químicos
*	Extração (por solvente)
*	Acidificação
*	Emprego de aditivos
*	Salga

*	Físico-químicos
*	Refinação
*	Hidrolização
*	Dissolução
*	Emulsificação
*	Caramelização
*	Cristalização


*	Biológicos
*	Fermentação
*	Maturação
Fase de Preservação e de Conservação
*	Visa eliminar a flora normal e a patogênica, assim como enzimas produtoras de alterações

*	Garantia de maior tempo de vida útil dos produtos
Fase de Armazenamento
*	Causas de alterações de produtos armazenados
n	Temperatura ambiental
n	Influência do aumento da temperatura
n	Influência da baixa temperatura

n	Umidade
n	Manutenção do Equilíbrio Relativo da Umidade (ERH)

n	Composição do ar atmosférico



n	Imperfeição da embalagem

n	Absorção de odores
n	Agentes ou veículos odoríferos
n	Certos produtos cárneos, peixes, algumas frutas, alimentos ou produtos deteriorados, embalagens inadequadas, inseticidas, tintas, rótulos e adesivos, gases do exterior
n	Produtos de fácil absorção de odores
n	Leite e derivados , alimentos gordurosos em geral, ovo , carnes
n	Ação dos predadores

	
A Indústria de Alimentos no Brasil
*	Desenvolvimento Tecnológico
*	Aumento das Exportações
*	Diversificação de produtos
*	Preocupação com a Segurança Alimentar
Dificuldades Encontradas
*	Localização
*	Disponibilidade de matéria-prima
*	Transporte
*	Armazenamento

