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Conservação de alimentos 
 

 
 

 

RESUMO   
 

 

Gradientes de concentração 
 

Meio hipertônico  Mais soluto e menos água 

Meio hipotônico  Menos soluto e mais água 

Meio isotônico  concentrações em equilíbrio 

 

 

Transporte de Membrana 
 

A membrana é dotada de permeabilidade seletiva, em outras palavras, ela permite a entrada e saída de 

apenas algumas substâncias, podendo haver gasto de energia (ATP) ou não. Quando há gasto de energia, o 

transporte é tido como ativo, enquanto transportes sem gasto são tidos como passivos. 

 

• Transporte passivo: Sem gasto de energia, e a favor do gradiente de concentração (do mais 

concentrado ao menos concentrado, com relação ao soluto). Na osmose (transporte de água), ela 

passa do meio hipotônico ao meio hipertônico, buscando a isotonia, enquanto na difusão ocorre o 

transporte de soluto do meio hipertônico ao meio hipotônico. 
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o Difusão simples: Passagem diretamente pela membrana. Moléculas pequenas e 

apolares, como os gases (CO2, O2) 

o Difusão facilitada: as partículas de soluto passam pela membrana através de proteínas 

carreadoras, conhecidas como permeases. Essas proteínas permitem a entrada de 

substâncias específicas na célula, como por exemplo íons, que, devido a sua carga, têm 

dificuldade em atravessar a camada lipídica da membrana plasmática. 

 

• Transporte ativo: Ocorre quando há liberação de ATP (gasto energético) para realizar o 

transporte contra o gradiente de concentração, ocorrendo através de proteínas de membrana, 

mediante a hidrólise do ATP para liberação de energia. O maior exemplo é a bomba de sódio e 

potássio.  

 
 

Moléculas orgânicas grandes, ao contrário de partículas pequenas, não atravessam a membrana plasmática, 

então ela precisa empregar processos diferenciados para permitir sua passagem. 

 

• Endocitose: Ocorre para a entrada de grandes moléculas, podendo ser a partir da fagocitose 

(ingestão de partículas grandes através de expansões chamadas pseudópodes que capturam essa 

partícula), pinocitose (captura de líquidos ou macromoléculas dissolvidas em água) ou endocitose 

mediada (similar a fagocitose, porém há adesão de partículas a receptores específicos). 
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• Exocitose: Moléculas são eliminadas da célula, a partir de vesículas que, ao chegar na membrana 

plasmática, são desfeitas, liberando seu conteúdo ao meio extracelular.  

 

 
 

Métodos de conservação de alimentos 
Salgamento  NaCl 

Compota - açúcar 

Conserva - vinagre 

 

O apodrecimento do alimento é decorrente da decomposição, realizada por bactérias e fungos. O objetivo 

desses processos é não permitir o crescimento desses microrganismos.  

 

 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Quando se faz o salgamento de carnes, sabe-

morrerão por desidratação. Conclui-se, assim, que essas carnes constituem um meio: 

a) isotônico. 

b) hipotônico. 

c) hipertônico. 

d) lipídico. 

e) plasmolisado. 

 

2. A membrana plasmática é um envoltório encontrado em todas as células que regula o que entra e o 

que sai dessa estrutura. O transporte de substâncias pode ocorrer de várias maneiras e utilizar, ou não, 

energia da célula. Analise as alternativas a seguir e marque a única que não corresponde a um tipo de 

transporte passivo. 

a) difusão simples. 

b) difusão facilitada. 

c) osmose. 

d) bomba de sódio e potássio. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

O meio salgado é hipertônico, possui mais soluto e menor quantidade proporcional de água.  

 

2. d 

O transporte passivo não utiliza a energia do ATP. Assim, a bomba de sódio e potássio é a única que não 

é transporte passivo, visto que gasta energia, é um transporte ativo.  

 


