
 

 

Ementa 

Matérias-primas agropecuárias de origem animal e vegetal: nomenclatura dos 
produtos e mercados de consumo, características, identificação, classificação, 
morfologia, manuseio, características físico-químicas, comercialização, 
rendimento, conservação, embalagem, e transporte para a indústria. 

Objetivos 

Geral 
 Compreender adequadamente as características das principais 

matérias-primas alimentícias de origem animal e vegetal. 

Específicos 
 Conhecer as principais matérias-primas alimentícias origem animal e 

vegetal; 

 Identificar as diferentes características físico-químicas das matérias-
primas alimentícias; 

 Conhecer os fatores que afetam a qualidade e as principais causas de 
deterioração das matérias-primas alimentícias; 

 Propor condições adequadas de armazenamento das matérias-primas 
alimentícias; 

 Compreender aspectos de legislação e controle de qualidade das 
matérias-primas alimentícias. 

Conteúdo Programático 

1. Definição e classificação das matérias-primas agropecuárias; 

2. Frutas e hortaliças: características morfológicas, classificação quanto 
à respiração, ponto ótimo de colheita, características físicas e 
químicas, fisiologia pós-colheita, armazenamento, conservação, 
aspectos de legislação e controle de qualidade; 

3. Cereais e leguminosas: aspectos botânicos, características do grão, 
composição química, armazenamento, conservação, aspectos de 
legislação e controle de qualidade; 

4. Tubérculos e raízes tuberosas: principais características, composição 
química, armazenamento, conservação, aspectos de legislação e 
controle de qualidade;  

5. Carnes: tecido muscular (estrutura e função, fibra muscular, 
composição química), mecanismo de contração muscular, conversão 
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de músculo em carne, qualidade da carne, caracterização das 
espécies de corte; 

6. Pescado: classificação, estrutura muscular do pescado, constituição 
morfológica e bioquímica, alterações do pescado no post-mortem, 
manuseio e conservação do pescado a bordo. 

7. Leite: formação e composição química, causas de deterioração, pré-
processamento, técnicas de conservação, legislação e controle de 
qualidade. 

Metodologia de Ensino 

 Aulas teóricas e expositivas; pesquisas individuais e em grupo; 
seminários, discussões e listas de exercícios. 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 As avaliações devem ser contínuas e sistemáticas e podem ser 
realizadas por meio de provas (teóricas e/ou práticas) com questões 
objetivas e/ou dissertativas, e/ou pelo desempenho na prática (quando 
houver). Também podem ser realizadas atividades como trabalhos  
(impressos, apresentações, exercícios; relatórios, laudos e etc). 

Recursos Necessários 

 Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia.  

Pré-Requisito 

 Nenhum. 
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