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PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Tecnologia de leite e derivados 

Curso: Técnico em Agroindústria  

Série: 3º Ano 

Carga Horária: 120 h.a. (100 h.r) 

Docente Responsável:  

EMENTA 

Obtenção da matéria-prima leite. Características gerais do leite e componentes fundamentais. 

Análises do leite. Tecnologia de produção de leites de consumo. Tecnologia de produção de 

leites desidratados. Tecnologia de produção de creme de leite e manteiga. Tecnologia de 

produção de leites fermentados e bebidas lácteas. Tecnologia de produção de queijos. 

Legislação.  

OBJETIVOS 

Geral 

· Compreender as tecnologias envolvidas na produção e controle de qualidade de 

produtos lácteos. 

Específicos 

· Conhecer o processo de obtenção do leite e as características dessa matéria prima; 

· Conhecer análises de qualidade do leite realizadas na indústria e a legislação específica 

da área; 

· Conhecer as formas de processamento do leite para obtenção do leite fluído e dos 

diferentes produtos lácteos derivados  

· Produzir derivados de leite, a partir das tecnologias identificadas durante as aulas 

expositivas; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I - Características gerais do leite e componentes fundamentais 

· Definição, composição e estrutura do leite; 

· Componentes do leite: lactose, lipídeos, proteínas, minerais e vitaminas; 

· Anatomia e fisiologia do úbere; 

· Mecanismo de produção e secreção do leite;  

· Obtenção higiênica do leite;  
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· Obtenção de leite de qualidade; 

·  Fatores que afetam a composição do leite; 

· Resfriamento e transporte.  

 UNIDADE II- Microbiologia e qualidade do leite  

· Microbiologia do leite: principais grupos de microrganismos importantes em laticínios; 

· Alterações provocadas por microrganismos em laticínios;  

· Propriedades físico-químicas; 

· Análises do leite: legislação; 

· Avaliações na coleta do leite; 

· Avaliações da matéria-prima leite; 

·  Fraudes e adulterações do leite e métodos de identificação;  

· Análises após a pasteurização. 

UNIDADE III - Tecnologia de conservação e transformação da matéria prima 

·  Produção de leites de consumo: leite pasteurizado e leite esterilizado;  

·  Tecnologia de produção de leites desidratados;  

· Leite concentrado; 

·  Leite evaporado;  

· Leite condensado; 

· Doce de leite; 

·  Leite em pó. 

UNIDADE IV - Tecnologia de produtos lácteos  

· Tecnologia de queijos  

· Produção de creme de leite e manteiga  

· Tecnologia de produção de leites fermentados  

· Tecnologia de bebidas lácteas 

· Tecnologia do preparo de Iogurte  

METODOLOGIA DE ENSINO 

Serão realizadas aulas expositivas para transmissão de conteúdos teóricos e aulas práticas para 

a familiarização com o processamento de leite e derivados.  

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será contínua, por meio de atividades orais e escritas, como a produção de textos 

individuais e/ou em grupo, seminários e apresentações orais em sala, provas escritas, 

participação efetiva em aulas práticas. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

       Quadro branco, projetor multimídia, aparelho vídeo/áudio/TV; laboratório de 

processamento de leite e derivados com equipamentos para obtenção de derivados do leite.  
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