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EMENTA 

 

Disciplina: Métodos analíticos aplicados a determinação da composição de alimentos 

Disciplina em Inglês: Analytical methods applied to the determination of food composition 

Disciplina em Espanhol: Métodos analíticos aplicados a la determinación de la composición de alimentos 

Código: NUT345 

Carga Horária: 60 Créditos: 04 

 

Ementa:  
Apresentar os principais aspectos a cerca dos diferentes métodos analíticos aplicados a determinação da 

composição dos alimentos; técnicas de preparo e padronização de soluções, expressão de resultados, 

algarismos significativos, amostragem e cuidados gerais em análises de alimentos; determinação da 

composição de alimentos; espectrofotometria do visível e do ultravioleta, tópicos em cromatografia e suas 

aplicações na análise de compostos em alimentos. 

 

Ementa em Inglês: 

Display about the main aspects of the different analytical methods used to determine the composition of foods; 

techniques of preparation and standardization of solutions, expression of results, significant numeral, sampling 

and general care in food analysis; determination of food composition; visible and ultraviolet  

spectrophotometric, chromatography  topics and its applications in the analysis of compounds in foods. 

 

Ementa em Espanhol: 

Presentar los principales aspectos a cerca de los diferentes métodos analíticos aplicados a la determinación de 

la composición de los alimentos; técnicas de preparación y estandarización de soluciones, expresión de 

resultados, cifras significativas, muestreo y cuidados generales en análisis de alimentos; determinación de la 

composición de los alimentos; espectrofotometría del visible y del ultravioleta, tópicos en cromatografía y sus 

aplicaciones en el análisis de compuestos en alimentos. 
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