TP150 Tópicos em Engenharia de Alimentos II
Sustentabilidade na Engenharia de Alimentos
Professores: Luiz Henrique Fasolin e Guilherme José Maximo
Duração: 30 horas
Objetivo da disciplina: Promover um debate e despertar o pensamento crítico sobre o papel
do engenheiro de alimentos e sua atuação em um ciclo industrial sustentável. O curso abordará
o nexo água-energia-alimento desde a produção da matéria-prima (vegetal, animal, resíduos)
até os métodos de produção convencionais e tecnologias verdes.
Programa
1) O que é sustentabilidade?
a. Conceitos e life-cycle;
b. Quais os problemas a serem enfrentados;
c. Forma de atuação do engenheiro;
d. Nexo água-energia-alimento;
2) Sustentabilidade na produção de matéria-prima
a. Utilização de recursos e impacto ambiental para produção de matérias-primas;
b. Fontes alternativas de matérias-primas e seu impacto ambiental e nutricional;
c. Utilização de resíduos como matéria-prima;
d. Estudos de caso nas três perspectivas do nexo;
3) Sustentabilidade na indústria alimentícia
a. Tecnologias convencionais e utilização de recursos;
b. Tecnologias verdes e seu princípio de funcionamento na perspectiva de
utilização de recursos, rendimento e qualidade de produto;
i. Fluidos supercríticos;
ii. Campos eletromagnéticos;
iii. Altas pressões;
iv. Líquidos iônicos;
v. Plasma;
vi. Ultrasom
c. Indústria-Consumidor e sustentabilidade
d. Estudos de caso.
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