
 
Plano de Ensino 

Dados do Componente Curricular 

Nome do Componente Curricular: Tecnologia de Carnes 

Curso: Tecnologia em Alimentos 

Semestre: 5º 

Carga Horária: 100h/r Horas Teóricas: 50h/r Horas Práticas: 50h/r 

Docente Responsável: 

 

Ementa 

Caracterização das espécies animais para corte. Estrutura do músculo. Tecido 
muscular, conectivo e ósseo. Contração muscular. Transformação do músculo 
em carne. Fenômenos post-mortem. Processamento tecnológico de carnes in 
natura. Operações para o preparo de carcaças, vísceras e cortes comerciais de 
animais de abate. Conservação da carne pelo frio artificial. Métodos de 
resfriamento e congelamento da carne. Instalações frigoríficas. Higiene dos 
estabelecimentos industriais para o processamento de carne. Produtos 
salgados, curados, defumados. Embutidos crus, cozidos, fermentados e 
emulsionados. Processamento tecnológico de subprodutos. Carne 
mecanicamente separada. Aditivos e conservantes. Importância tecnológica. 
Aspectos de legislação. 

Objetivos 

Geral 

 Adquirir aptidão para indicar e aplicar técnicas de beneficiamento, 
conservação e processamento no setor de carnes. 

Específicos 
 Conhecer e analisar as características físicas, químicas de carne e 

derivados;  
 Conhecer e aplicar a legislação reguladora dos produtos e das 

atividades relativas à indústria de carne;  
 Pesquisar e desenvolver novos produtos cárneos;  
 Conhecer e analisar as características básicas de instalações de 

indústrias de carnes.  

Conteúdo Programático 

1. Estrutura muscular e composição química 
2. Tecnologia de abate e preparo de carcaças de bovinos, suínos, ovinos, 

caprinos e aves 
3. Legislações  
4. Transformação do músculo em carne 
5. Frigorificação da carne 
6. Cortes e rendimentos de bovinos, suínos, ovinos, caprinos e aves 
7. Microbiologia da carne 
8. Aditivos e Ingredientes 
9. Tecnologia de industrialização 
10. Regulamentos técnicos de produtos processados 

Metodologia de Ensino 

 Aulas expositivas teóricas, ilustradas com recursos audiovisuais; 



 Apresentação de vídeos com abordagens práticas sobre os assuntos; 
 Aulas práticas. 

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 e pincel, projetor multimídia.  
 Materiais e matérias-primas para aulas práticas 

Pré-Requisito 

 Matérias Primas Alimentícias; Princípio da Conservação de Alimentos 
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