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OBJETIVOS

Capacitar o aluno a realizar as principais técnicas laboratoriais de controle de qualidade empregadas nas indústrias.
Capacitar o aluno a conhecer as principais tecnologias envolvidas no processo de conservação de alimentos.
Reconhecer e resolver problemas tecnológicos nos produtos finais.
EMENTA

Introdução a tecnologia de alimentos, histórico, conceitos, classificação da matéria-prima de origem animal, composição
química, métodos de conservação, processamento, armazenamento, transporte, microbiologia de alimentos, aditivos,
embalagens, controle de qualidade: boas práticas de fabricação (BPF), análise de perigos e pontos críticos de controle
(APPCC), procedimento padrão de higiene operacional (PPHO). Legislação, comercialização. Tecnologia da carne e
produtos derivados. Tecnologia do pescado e produtos derivados. Tecnologia do leite e produtos derivados.
METODOLOGIA

Aulas teóricas expositivas, com o auxílio de recursos audiovisuais.
Aulas em laboratório.
Visitas em estabelecimentos comerciais.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução ao estudo da tecnologia e conservação de produtos de origem animal.
- Princípios e métodos gerais de conservação de alimentos (calor; frio; controle da umidade; radiação ionizante;
fermentação; defumação; conservantes; embalagens).
- Leite: conceituação; obtenção higiênica do leite; propriedades organolépticas; composição microbiológica; estudo dos
constituintes mais importantes e suas implicações; beneficiamento do leite; controle de qualidade do leite: avaliação das
características organolépticas, microbiológicas e físico-químicas, instrução normativa 51.
- Tecnologia do leite e produtos derivados.
- Tecnologia de fabricação de queijos, bebidas fermentadas, manteiga e doce de leite: fluxograma de fabricação
(descrição, importância, pontos relevantes de cada etapa e legislação).
- Abate de aves, bovinos, caprinos, ovinos e suínos (etapas e legislação).
- Cortes comerciais de aves, bovinos, caprinos, ovinos e suínos (tipos e legislação).
- Carne: propriedades e estrutura do tecido muscular; conversão do músculo em carne; qualidade da carne.
- processos tecnológicos na indústria de derivados cárneos: embutidos, defumados, curados e desidratados
(características, qualidade e legislação dos produtos).
- Mel: características, etapas de extração, análises e índices de qualidade.
- Ovos: composição química, valor nutricional, armazenamento, ovoprodutos.
- Pescado: valor nutricional, características, armazenamento, alterações.
- Boas Práticas de Fabricação - BPF (etapas e legislação).
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