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1º Bimestre 
 
Unidade I (10h/a) - Considerações sobre o leite. 
 
1.1 Obtenção higiênica do leite. 
 

Leite - é por definição o produto da ordenha completa e ininterrupta em condições de 
higiene, de animais bem alimentados e descansados. Estende-se, neste caso, o conceito de 
sadios aos animais sem sinais clínicos de doenças e/ou resultados positivos em provas 
diagnósticas indicativas de doenças infecto-contagiosas, bom estado de nutrição, nem na fase 
final de lactação nem na colostral, não recebendo medicamentos capazes de deixar resíduos 
no leite.  

Sendo assim, a obtenção higiênica do leite, consiste no emprego de tecnologias e 
cuidados higiênicos, envolvendo a limpeza e desinfecção periódica das instalações, dos 
materiais e utensílios utilizados pela coleta e pelo ordenhador no transporte, armazenamento e 
processamento, visando à produção de leite de alta qualidade. 

A característica do leite de excelente meio de cultura para o desenvolvimento 
bacteriano deve ser considerada em todas as etapas de seu processamento: ordenha, 
armazenamento, transporte, beneficiamento e comercialização.  

Os cuidados com a ordenha são fundamentais para o controle da carga microbiana 
inicial do produto, sendo estes:  

• Manejo sanitário do rebanho e do local (sala) de ordenha;  

• Mão de obra sadia, qualificada e devidamente equipada para realizar a ordenha 
(roupas adequadas e limpas, bonés, cabelos curtos ou presos, unhas aparadas, 
botas);  

• Os equipamentos e utensílios utilizados na ordenha devem estar limpos, 
sanitizados, mantidos em local seco e arejado;  

• O local de ordenha deve ser de fácil limpeza (pisos, paredes) com bom 
escoamento de água e dejetos, longe de áreas muito contaminadas e de odores 
fortes, segundo o regulamento técnico para produção, identidade e qualidade do 
leite contido na Instrução normativa nº51 de18/09/2002;  

• A adoção de procedimentos de limpeza e higienização dos tetos antes e após a 
ordenha e o teste da caneca telada ou de fundo escuro são de fundamental 
importância no controle da carga microbiana inicial do leite e da disseminação de 
agentes patógenos entre animais.  

 

As etapas de armazenamento e transporte do leite ordenhado são também 
fundamentais na manutenção da qualidade da matéria prima sendo a limpeza dos tanques de 
expansão, latões ou tanques rodoviários, bem como a temperatura de armazenamento pontos 
crítico de controle de qualidade.  

• A eficiência do processo de resfriamento está intimamente ligada ao controle da 
multiplicação dos microorganismos “mesófilos” que são responsáveis pela 
acidificação do leite em condições de temperatura favoráveis (temperatura 
ambiente). Mas o leite submetido ao frio passa a ser alvo de outros 
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microorganismos, denominados psicotróficos, que são capazes de se 
desenvolver sob baixas temperaturas e que podem deteriorar o leite pela 
incorporação de enzimas (lipases e proteases) que alteram o sabor e prejudicam 
nutricionalmente o produto. No controle destes microorganismos é fundamental 
a utilização de água de boa qualidade para a limpeza dos equipamentos e 
cuidados com a higiene da ordenha.  

 
 O tanque de expansão deve ter cadeia de frio dimensionada para atingir 
temperatura inferior a 4ºC em até duas horas após a ordenha.  

 
1.2 Provas higiênicas do leite. 

 

A adoção de parâmetros indicadores de qualidade do leite visa garantir a qualidade, 
identidade e a constância do produto destinado ao mercado consumidor bem como possibilita 
práticas de bonificações no preço pago aos produtores que atingirem metas definidas e 
possibilita a identificação de possíveis falhas nos processo de produção, armazenamento e 
transporte do leite. No caso específico da contagem de células somáticas além das 
informações inerentes ao leite pode-se também inferir sobre o status de saúde do úbere do 
rebanho, ou seja, sob a prevalência de mamites.  

A instrução normativa nº51 de 18/09/2002 fixa alguns limites para indicadores de 
qualidade e identidade do leite:  

• Contagem padrão em placas (Contagem total) 

• Acidez titulável-graus Dornic  

• Densidade relativa  

• Índice crioscópico  

• Alizarol 

• Contagem de células somáticas  

 
 
1. ANALISES FÍSICO-QUÍMICA 
 
a. ANTES DO BENEFICIAMENTO  

-estabelecer base para pagamento do produto: teor de G 

 -verificar o estado de conservação do leite: acidez; 

 -apurar possíveis fraudes: adição de água, leite desnatado, amido ou urina, 

neutralizantes, conservadores. 

 

b. APÓS BENEFICIAMENTO: 

  -determinação do teor de G (padronização); 

 -eficiência da pasteurização (provas enzimáticas) 
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2.PROVAS DE ROTINA 

 
Constatar padrões e dar destino a matéria prima ou produto. 

PRIMEIRA AVALIAÇÃO  SENSORIAL: Aspecto, coloração, odor, sujidades ou insetos. 

        Retirada da temperatura 

 

HOMOGENEIZAÇÃO         ANÁLISES SUBSEQUENTES. 

 

 DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DO LEITE 

- Fraude por aguagem. 

RTIQ de Leite Cru Refrigerado Integral: D = 1,028 –1,034 g/mL a 15oC   

Causas de variação: - NORMAIS: Composição:  G D; G D

      Temperatura: T D; T D

- ANORMAIS: adição de água, desnate, amido. 

MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO  

- PESAGEM: balança de Westfall; de Mohr; tubos de Sprengel; Picnômetros. 

- DENSÍMETROS: termolactodensímetro ou lactodensímetro 

 

Leite a 15oC ou correção com a tabela / cálculo 

 
 
 
 
 DETERMINAÇÃO DA ACIDEZ DO LEITE 

- Para verificar o estado de conservação. 

RIISPOA: 15-20oD.  (pH 6,5-6,6) 

RTIQ de leite Cru Refrigerado Integral: 0,14 – 0,18 g de ác. Lático/100mL de leite 

Causas de variação:  

- NORMAIS: raça, individualidades, colostro, composição do leite, período da lactação. 

>15oC  + 0,0002  
 
 a cada grau 
 
<15oC  - 0,0002 
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- ANORMAIS: mastite: diminui a acidez; soluções neutralizantes. 

MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO: 

* VOLUMÉTRICOS - Acidez Titulável:  

Método Dornic  NaOH N/9 ou 0,111N (0,1mL  1oD  0,01g de ác. Lático) 

        NaOH 0,1N (1mL  0,009g de ác. Lático)  

* RÁPIDOS:  

- Determinação do pH;                  

- Método do alizarol (método colorimétrico) 

Coloração 
Qualidade do leite pH 

Roxo  Indica leite alcalino >6,6 

Vermelho violáceo Leite fresco normal 6,5 

Vermelho pardo Início da acidificação 6,4 

Marrom Acidificação fraca 6,3 – 6,1 

Marrom amarelado Limite de resistência à fervura 5,9 

Amarela Ultrapassou a resistência a fervura <= 5,7 

 

 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE GORDURA DO LEITE: 

- Base para pagamento, verificação do padrão, fraude por adição de água.  

RIISPOA e RTIQ do Leite Cru Refrigerado Integral: mínimo de 3,0% 

MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO: 

- MÉTODO DE PRECISÃO: Gravimétricos: - Soxhlet: extração etérea da G. 

- MÉTODO RÁPIDO: Butirometria: - Butirômetro de Gerber. 

 

 

 

 

 

Princípio: o ácido sulfúrico digere a proteína (caseína) sem atacar a 

matéria gordurosa, que é separada da fase aquosa por centrifugação.  
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 DETERMINAÇÃO DO EXTRATO SECO TOTAL E DESENGORDURADO: 

(Sólidos Gordurosos e Sólidos Não Gordurosos) 

 

 

Água + ptn + lactose + cinzas + G  

  

                      

FINALIDADES: verificar fraudes por adição de água, estimar rendimento na indústria de 
produtos lácteos. (verificar a integridade do leite) 

MÉTODOS  EST:  
-DIRETO: secagem em estufa: lento 2 a 4h /100oC; 
-INDIRETOS: baseia-se no conhecimento do teor de G do leite e da densidade a 15oC do leite. 
 - Fórmula de Fleischmann: %EST = G/5 + d/4 + G + 0,26 
 - Disco de Ackermann 
            %ESD = %EST - %G 
 
1.3 Processamento do leite. 
 

O processamento do leite e seus derivados em nível industrial requerem a execução de 
diferentes operações e essas operações podem ser feitas com duas finalidades como 
esquematizado abaixo: 

 
 Produção de leite para consumo (Leite pasteurizado ou leite UAT); 
 Produção de derivados. 

 

 
 

EST  

ESD = mín 8,4g/100g
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          Fluxograma das operações unitárias associadas ao beneficiamento do leite 
 
1.4 Transporte e distribuição do leite e derivados. 
 

O transporte e distribuição do leite e derivados devem ser feito em caminhões com 
tanque isotérmico, ou seja, que mantenha a temperatura do leite e seus derivados resfriado. 
Caso o transporte não seja em caminhões resfriados, fazer com o leite permaneça em locais 
com cobertura protetora contra raios solares e também cobertura na carroceria do caminhão.  

Os derivados jamais poderão ser transportados em transportes sem refrigeração. A 
empresa que fabrica tais produtos tem que ter um transporte adequado somente para essa 
finalidade, obedecendo aos padrões de higiene, empilhamento máximo e temperatura. 
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Unidade II (10h/a) – Estudo dos derivados do leite 
 
2.1 Definição, classificação, etapas de elaboração, embalagem e conservação; 

 
- Leite fermentado; 
 
Entende-se por Leites Fermentados os produtos resultantes da fermentação do leite 

pasteurizado ou esterilizado, por fermentos lácticos próprios. cuja fermentação se realiza com 
um ou vários dos seguintes cultivos: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei. 
Bifidobacterium sp. Streptococus salivarius subsp thermophilus e/ou outras bactérias 
acidolácticas que por sua atividade contribuem para a determinação das características do 
produto final. 

Os fermentos lácticos devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto final durante seu 
prazo de validade. 

Leite Acidófilo, o produto cuja fermentação se realiza exclusivamente com cultivos de 
Lactobacillus acidophilus.O Kefir é o produto cuja fermentação se realiza com cultivos 
acidolácticos elaborados com grãos de Kefir, Lactobacillus kefir, espécies dos gêneros 
Leuconostoc, Lactococcus e Acetobacter com produção de ácido láctico, etanol e dióxido de 
carbono. Os grãos de Kefir são constituídos por leveduras fermentadoras de lactose 
(Kluyveromyces marxianus) e leveduras não fermentadoras de lactose (Saccharomyces 
omnisporus e Saccharomyces cerevisae e Saccharomyces exiguus), Lactobacillus casei, 
Bifidobaterium sp e Streptococcus salivarius subsp thermophilus.Entende-se por Kumys o 
produto cuja fermentação se realiza com cultivos de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
e Kluyveromyces marxianus. E a Coalhada o produto resultante da ação de fermentos lácticos 
mesofílicos individuais ou mistos produtores de ácido láctico sobre o leite pasteurizado ou 
esterilizado. 

 

Classificação 

 De acordo com o conteúdo de matéria gorda, os leites fermentados se classificam em: 

 Com creme: aqueles cuja base láctea tenha um conteúdo de matéria gorda mínima de 
6,0g/100g. 

 Integrais: aqueles cuja base láctea tenha um conteúdo de matéria gorda mínimo de 
3,0g/100g. 

 Parcialmente desnatados: aqueles cuja base láctea tenha um conteúdo de matéria gorda 
máximo de 2,9g/100g 

 Desnatados: aqueles cuja base láctea tenha um conteúdo de matéria gorda máximo de 
0,5g/100g 

Composição: 
Ingredientes obrigatórios:Leite e/ou leite reconstituído padronizado em seu conteúdo de 
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gordura e Cultivos de bactérias lácticas. 
 
O leite a ser utilizado deverá ser submetido: a pasteurização, ou tratamento térmico 
equivalente para assegurar fosfatase residual negativa. 

 

Características sensoriais: 
• Aspecto: Consistência firme, pastosa, semisólida ou líquida 
• Cor: Branca ou de acordo com a(s) substância(s) alimentícia(s) e/ou corante(s) 
adicionada(s). 
• Odor e sabor: Característico ou de acordo com a(s) substância(s) alimentícia(s) e/ou 
substância(s) aromatizante(s)/saborizante(s) adicionada(s). 
 
 

Características físico-químicas 
                                                               
                                                                          Com creme: Min 6,0 

  
 Matéria gorda láctea (g/100g)          Integral: 3,0 a 5,9 

                                                         
                                                                    Parcialmente desnatado: 0,6 a 2,9 
                                                         
                                                                    Desnatado: Max. 0,5 
 

 Proteínas lácteas (g/100g): Min.2,9 
   

 Acidez Dornic: 60 a 200 

 

Características microbiológicas 

Requisito  Critério de Aceitação 

Coliformes/g (30oC 

 

n=5 c=2 m=10 M=100 

Coliformes/g (45oC) 

 

n=5 c=2 m=3 M=10 

Bolores e leveduras/g 

 

n=5 c=2 m=50 M=200 

 

 

 

 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

 

AGROINDUSTRIA -  Processamento de Leite e Derivados III 11

 

 

Etapas de Elaboração 

         Leite Leite fermentado batido 
 
 
 
Pasteurização 
Padronização e 

 
 
 
 
 

      
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Embalagens e Conservação 

 
 Embalagens: 

 
Proteções mecânicas, possibilitando o seu manuseio, e que constituam barreiras à 
migração de compostos voláteis. 
Os leites fermentados são embalados em recipientes termoformados, de poliestireno ou 
policloreto de vinila, fechados com folha de alumínio revestida por verniz, que além de 
conferir proteção contra corrosão ácida, permite a termosoldagem. 

                       
                             
 

 Conservação: 
  
Deverão ser conservados e comercializados à temperatura de refrigeração. 
 
 
 

 
 
 
- Leite em pó; 

Recepção 

Seleção 

Pasteurização 

Padronização e 
Homogeneização 

Adição da Cultura 

Agitação lenta 

Tanque de 
Fermentação

Adição de polpas e 
corantes

Resfriamento 

Temperatura não superior a 10ºC

Envase 
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Entende-se por leite em pó o produto obtido por desidratação do leite de vaca integral, 

desnatado ou parcialmente desnatado e apto para a alimentação humana, mediante processos 
tecnologicamente adequados. Considera-se fase de fabricação do leite em pó para consumo 
humano direto: seleção do leite, padronização dos teores de gordura e de sólidos. (RIISPOA - 
Artigos de 669 a 679; e Portaria N°146 de 07/03/1996) 

 
Classificação 
 
 De acordo com o tratamento térmico realizado: 

•De baixo tratamento térmico: conteúdo de nitrogênio da proteína de soro não 
desnaturada é maior ou igual a 6,0 mg/g; 
•De médio tratamento térmico: conteúdo de nitrogênio da proteína de soro não 
desnaturada compreendida entre 1,51 e 5,99 mg/g; 
•De alto tratamento térmico: conteúdo de nitrogênio da proteína de soro não 
desnaturada menor que 1,50 mg/g. 
 

 Quantidade de gordura presente no leite: 
 
•Integral: superior ou igual a 26% ; 
•Parcialmente desnatado: entre 1,5 a 25,9%*; 
•Desnatado: menor que 1,5%; 
 
 

Etapas de Elaboração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embalagem e Conservação 

RECEPÇÃO DO LEITE 

PADRONIZAÇÃO 

EMBALAGEM 

DESIDRATAÇÃO 

HOMOGENEIZAÇÃO 

PRÉ-CONCENTRAÇÃO 

PRÉ-AQUECIMENTO 

Nota: matéria gorda 
compreendido entre 12% e 

14% poderá, opcionalmente, 
ser denominado como “leite 

em pó semidesnatado 
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Para embalar o leite em pó são utilizados filmes metalizados e laminados que 
asseguram às necessidades do produto, protegendo da ação da luz, oxigênio, umidade e 
odores estranhos. Também são utilizadas latas metálicas, com peso de acordo com o 
fabricante. 

Temperatura de armazenamento de 23 a 30º C. O leite em pó e fechado conserva-se por 12 
a 18 meses 

 
- Leite condensado e Doce de leite; 
 

Leite Condensado: produto que se obtém por eliminação parcial da água de constituição do 
leite (integral, semi desnatado e desnatado), submetido à um tratamento térmico de 
pasteurização e conservado mediante adição de sacarose.. 

 
Doce de leite: produto, com ou sem adição de outras substâncias alimentícias, obtido por 
concentração e ação do calor a pressão normal ou reduzida do leite ou leite reconstituído, com 
ou sem adição de sólidos de origem láctea e/ou creme e adicionado de sacarose (parcialmente 
substituída ou não por monossacarídeos e/ou outros dissacarídeos). É proibido adicionar 
gorduras estranhas, gelificantes ou substâncias impróprias de qualquer natureza, embora 
inócuas, exceto o Bicarbonato de Sódio em quantidades suficientes à redução da acidez do 
leite e estabilizadores de caseína (RIISPOA — Art. 659). 

 
 Nota: Bicarbonato de sódio 

- Função: redução da acidez. 
- Cálculo de correção de acidez  
-Observação: quanto maior acidez, maior quantidade de bicarbonato de sódio e, 
conseqüentemente, mais intensa Reação de Maillard. 

 
Classificação 
 
 Doce de leite em pasta e em barra. 
 
Principais diferenças entre doce de leite em pasta e em barra. 
 
 Barra Pasta 
Volume de leite Menor Maior 
Açúcar 30% 18-20% 
Umidade 12-20% 30-32% 
Processo: Bateção  
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Etapas de Elaboração 
 
Leite Condensado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nota: A etapa mais importante do processo e o resfriamento. A água do leite condensado 
só pode manter em dissolução a metade da lactose, produzindo-se a precipitação do restante. 
É preciso evitar que essa precipitação seja descontrolada, o que levaria à formação de cristais 
grossos de lactose, dando um paladar arenoso ao leite.  

Para isso esfria-se rapidamente o leite sob intensa agitação até 30ºC, passando-o logo a 
um depósito, onde são inoculados finos cristais de lactose, que servem como indutores de 
cristalização. Se os cristais formados forem inferiores a 10 microns, permanecerão dispersos 
na massa de leite sem dar o gosto arenoso. Depois de o produto ser agitado com bastante 
vigor durante um período de uma hora, procede-se o esfriamento a 15-18ºC e se deixa no 
depósito durante 12 a 14 horas para que se complete a cristalização. Passa-se depois ao 
enlatamento e ao armazenamento 

 
 

Embalagem e Conservação 
 

O leite condensado pode manter suas propriedades nutritivas por um período de até dois 
anos, sem necessidade de refrigeração enquanto mantida fechada a sua embalagem. 
Normalmente o leite condensado é enlatado em latas que são previamente lavadas e esterilizadas, 
antes de serem utilizadas. Além de ser colocado em latas é também comum o uso do enlatamento 
asséptico em material multicamada (como por ex.: Tetra Pak ou Tetra Brik), e recentemente ressurgiu 

RECEPÇÃO DO 
LEITE 

ADIÇÃO DE 
SACAROSE 

ENVASE 
ARMANEZAMENTO/ 

CONSERVAÇÃO 

RESFRIAR E 
.SEMEAR.

EVAPORADOR 

PASTEURIZAÇÃO 
OU PRÉ -

AQUECIMENTO 

PADRONIZAÇÃO 

FILTRAÇÃO/ 
CLARIFICAÇÃO 
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o uso de bisnagas para acondicionamento do produto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embalagem e Conservação 
 
A operação de embalagem do doce de leite deve ser realizada sem interrupção. A 

temperatura do produto não deve ser inferior a 70°C ou superior a 75°C a fim de evitar a 
contaminação do mesmo. Logo depois de acondicionado nas embalagens (este tipo de doce 
normalmente são acondicionados em latas de folha de flandres, revestidos internamente por um verniz 
que impeça a exposição direta do produto ao material de embalagem evitando, por exemplo, a oxidação), 
as mesmas são resfriadas até uma temperatura ente 38- 40°C colocadas em caixas de papelão e 
enviadas ao estoque. O doce de leite em barra normalmente utiliza-se plásticos transparentes ou papel 
celofane seguido de embalagem em caixa de papel cartão 

 
 
 
 
 
 

Seleção do leite 
 

Limpeza e preparo do equipamento 
 

Adição leite no tacho 
 

Início agitação e aquecimento 

 

 
 
Adição de 18-20% de sacarose                Adição de 30% de sacarose 

Adição de redutor                                     Adição de redutor 

Concentração                                           Concentração     

Ponto (68-70ºBrix)                                    1º Ponto (84-86ºBrix) 

Resfriamento (70º-75ºC) e envase           Bateção manual 
 
     (Doce em Pasta)                                 2º Ponto (86-88ºBrix)              
 
                                                                  Envase    
 
                                                                   (Doce de Leite em Barra)                
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- Leite concentrado e evaporado; 
 
Leite concentrado: produto resultante da desidratação de leite fluido, seguindo de 

refrigeração ou tratamento térmico condizente ao fim que se destina. 
 

Leite evaporado: ou “leite condensado sem açúcar” produto resultante da desidratação 
parcial do leite fluido, seguindo de homogeneização, enlatamento e esterilização (apertização) 
(RIISPOA—Art. 654). 
 
 
Obedece a seguinte classificação: 

Legislação canadense sobre leite evaporado (concentrado)   

 
Leite evaporado 

normal 
Leite evaporado 

desnatado 

Leite evaporado 
parcialmente 

desnatado 
Gordura (%) 7,8 < 0,3 0,3 - 7,8 

Extrato seco (%) 25,5 - - 
Estabilizantes (%)(fosfato, 

citrato) 
máximo 0,1 máximo 0,1 0 

Emulsionantes (%) máximo 0,015 - < 0,01  

 
 
Etapas de Elaboração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testes Piloto*  Seleção 

Adição de Sais 
Estabilizantes 

Embalagem 

Clarificação / Pré - Padronização 

Pré - Aquecimento

Concentração* 

Homogeneização

Refrigeração 

Esterilização* 

Estocagem 
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CONCENTRAÇÃO 
 
Similar ao processo de concentração realizado na fabricação de leite em pó, aqui a evaporação 
do leite é realizada em fluxo laminar sob vácuo, com temperatura entre 65 e 70°C, onde ocorre 
a fervura. 

Equipamento de película descendente, dotado de tubos verticais cercado por vapor. O leite 
passa através de um dispositivo de distribuição e é pulverizado em forma de camadas muito 
finas que deslizam até a parte inferior.Por ação do calor do vapor e do vácuo a água da pelíula 
de leite se evapora rapidamente. Um separador do tipo ciclonico, situado na base dos tubos, 
separa o vapor do leite concentrado. 

A concentração final atinge densidades de até 1,07. Por exemplo, 2,1kg de leite integral com 
3,8% de gordura e 8,55% de extrato seco magro produzem 1kg de leite concentrado com 8% 
de gordura e 18% de extrato seco magro. 

A concentração máxima que se utiliza industrialmente é de 27% de extrato seco magro. 

 
TESTE PILOTO 
 
Após o resfriamento, o leite concentrado é armazenado em tanques dotados de agitadores 
onde se procede aos testes pilotos.  

Testes pilotos são realizados para determinar a estabilidade do leite ao processo de 
esterilização e quantificar necessidade de sais estabilizantes. São coletadas amostras do leite 
em certo número latas onde se adicionam sais estabilizantes puros ou misturados, em 
diferentes concentrações. As latas são posteriormente esterilizadas e logo avaliadas para 
determinar o tipo de sal e quantidade mais adequada a ser adicionada. 

ESTERILIZAÇÃO 
 
Após enlatado, o leite concentrado é submetido à esterilização, que pode ser realizada a 115°C 
por 20 minutos ou a 120°C por um tempo de 10 minutos. 

As latas são mantidas em movimento para distribuir o calor e a precipitação proteica. Pode 
ocorrer um leve escurecimento do leite devido à Reação de Maillard. 

Opcional à esterilização, pode-se realizar o tratamento UHT, 140°C por 3 segundos. 

Na saída do esterilizador, as latas já se encontram frias 
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2º Bimestre 
 
Unidade III (20h/a) – Estudo dos derivados do leite – Continuação  
 
3.1 Definição, classificação, etapas de elaboração, embalagem e conservação; 

- Manteiga; 
 
Entende-se por manteiga o produto gorduroso obtido exclusivamente pela bateção e 

malaxagem, com ou sem modificação biológica do creme pasteurizado, derivado 
exclusivamente do leite de vaca, por processos tecnologicamente adequados. A matéria gorda 
da manteiga deverá estar composta exclusivamente de gordura Láctea (RIISPOA, Artigo 568). 

 
Classificação 
 

A classificação da manteiga esta relacionada com a qualidade de matéria-prima, bem como 
as transformações ocorridas durante o seu processamento, que proporcionam produtos com 
diferentes composições. Em média a manteiga apresenta a seguinte composição percentual: 

 
83% de gordura 
 
16% de água 
 
0,4% de lactose 
 
0,15% de cinzas e sal. 

 
 
 Manteiga de mesa: a que obtenha classificação "extra", "primeira qualidade" ou "comum". 
 
 Manteiga de cozinha: a que não satisfação aos padrões previstos para o tipo de mesa e 

possa ter aproveitamento em culinária, incluindo-se nesta categoria a manteiga fundida. 
 
Tabela  - Classificação da manteiga segundo suas características: 
 

Características Extra 1º Qualidade Comum 
Gordura > 83,0% > 80,0% > 80,0% 
Acidez < 3,0 < 8,0 < 10,0 
Sal < 2,0 < 2,5 < 6,0 
Corante vegetal ausência facultativo obrigatório 

                FONTE: Grandi, 2001. 

 

Composição  

 Ingredientes obrigatórios: Creme pasteurizado obtido a partir do leite da vaca.   

 Ingredientes opcionais: 

- Cloreto de sódio até máximo de 2g/100g de manteiga (manteiga salgada)  
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- Fermento lácticos selecionados (manteiga maturada). 

Requisitos 

 Características Sensoriais  

- Aspecto: Consistência sólida, pastosa à temperatura de 20ºC, de textura lisa uniforme, 
untosa, com distribuição uniforme de água (umidade).  

- Cor: branco amarelada sem manchas ou pontos de outra coloração. 

- Sabor e odor: de sabor suave, característico, aroma delicado, sem odor e sabor 
estranho. 

 Características físico-químicas.  

 

 Parâmetros mínimos de qualidade.  

REQUISITOS  LIMITE  

Matéria gorda(%m/m)  Min. 82(*)  

Umidade (%m/m)  Máx. 16  

Extrato seco desengordurado(%m/m)  Máx. 2  

Acidez na gordura (milimoles/100g de matéria gorda). Máx.3 

Índice de peróxido(meq. de peroxido/kg mat. Gorda.) Máx. 1 

(*) No caso de manteiga salgada a percentagem de matéria gorda não poderá ser inferior a 
80%.  
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Etapas de Elaboração 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção de Manteiga 
 

 
 

Obtenção do creme
 

Maturação 

Resfriamento 

Padronização 

Lavagem Salga (Opcional)

Embalagem e 
Armazenamento 

Maxalagem 

Bateção 
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Embalagem e Conservação 

 
Sendo mantida por longo tempo de estocagem nos supermercados, a manteiga deve ser 

embalada em materiais impermeáveis evitando assim a transferência de odores e mantida a 
baixas temperaturas. O único método satisfatório para eliminação é o uso de um revestimento 
laminado no cartão de embalagens que já deve servir como barreira a esses gases. A 
utilização, portanto, de materiais laminados é essencial. A embalagem, com isso, evita o 
contato com o oxigênio e com a luz tirando o perigo de oxidação, da qual resulta o sabor 
rançoso. As características importantes para embalagem de manteiga seriam: resistência à 
passagem de gordura, baixa permeabilidade ao vapor d’água e proteção contra os odores 
externos. O papel laminado (folha de alumínio) utilizado para acondicionamento da manteiga 
pode ser considerado um “pacote” sem apresentar alta resistência à passagem de gases e 
vapor d”água. Tendo em vista a conservação destes produtos a temperaturas inferiores a 10º 
C, este, necessariamente, não requer uma ótima proteção por parte da embalagem. 

Quando do enchimento das embalagens, deve-se evitar a formação de bolhas 
de ar, que seria ponto de alteração do produto. O preenchimento das 
embalagens é feito por enchedeiras automáticas, de grande precisão e 
capacidade.  

Existem máquinas capazes de produzir 6000 Tabletes de 250g de manteiga / 
hora, com uma variação de peso menor que 0.4%.A manteiga deve ser 
armazenada em câmaras frigoríf icas, em temperaturas que dependem do tempo 
de armazenamento. Se o produto vai ser consumido rapidamente, pode-se fazer 
um armazenamento entre 00 C e 70C. No caso de um armazenamento 
prolongado, recomenda-se uma temperatura entre -100 C e -150C, o que permite 
um período de estocagem de muitos meses.  

A câmara de armazenamento de manteiga deve ser específ ica para este f im e 
não conter outros produtos que possam conferir facilmente aromas estranhos à 
mesma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

 

AGROINDUSTRIA -  Processamento de Leite e Derivados III 22

 

 
- Iogurte; 
De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO, 

“iogurte é um leite coagulado obtido por fermentação láctica, através da adição de Lactobacillus 
bulgaricus e Streptococcus thermophilus ao leite, pasteurizado ou concentrado, com ou sem 
aditivos opcionais. Os microorganismos no produto final precisam ser viáveis e abundantes”. A 
fermentação do leite deve ser feita procurando equilibrar o crescimento de ambas as bactérias, 
de modo a se obter um produto suficientemente ácido e aromático. 

Classificação 

1.Conteúdo de gordura 
 

 Integral: teor de gordura mínimo de 3g/100 gramas de produto; 
 Parcialmente desnatado: teor de gordura máximo 2,9g/100 gramas de produto; 

 Desnatado: teor de gordura máximo de 0,5g/100 gramas 

2. Processo de fabricação 

 Iogurte tradicional: processo de fermentação ocorre dentro da própria embalagem, não 
sofre homogeneização- produto firme, mais ou menos consistente 

 Iogurte batido: fermentação ocorre em fermentadeiras ou incubadoras com posterior 
quebra de coágulo 

 Iogurte líquido: fermentação realizada em tanques é comercializado em embalagens 
plásticas tipo garrafa ou “longa vida” 
 

3.Quanto aos ingredientes: 
 

 Natural: elaborado apenas com leite e microrganismos; 

 Flavorizado: adicionado de essências, corantes e açúcar; 

 Com frutas: adicionado de polpa ou frutas em pedaços. 

 
4. Quanto à viscosidade: 

 Baixa viscosidade: escorre facilmente do copo; 

 Alta viscosidade: escoa com dificuldade do copo; 

 Geleificado: não escorre do copo. 

 
 
Atenção: bebidas lácteas, além de iogurte, contêm soro de queijo e assim não podem ser 
denominado iogurte, pois o teor de sólidos não gordurosos do leite não atende à especificação 
mínima.  
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Etapas da Elaboração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durante a fermentação, as bactérias do iogurte, Streptococus thermophilus e Lactobacilus 
bulgaricus, crescem em simbiose, produzindo ácido láctico, compostos aromáticos e coágulo. 
Ou seja, os S. thermophilus se desenvolvem inicialmente para dar ambiente favorável para os 
L. bulgaricus, que se desenvolvem em seguida com  
mais intensidade. 
 
No início da fermentação, a acidez do leite (menor que 20ºD) favorece o crescimento do S. 
thermophilus que libera ácido fórmico que estimula o desenvolvimento do L. bulgaricus. 
 
Ao se atingir aproximadamente 46ºD, o meio se torna pouco propício para o S. thermophilus, 
favorecendo o rápido desenvolvimento do L. bulgaricus, produzindo acetaldeído, que é o 
responsável pelo aroma agradável do iogurte. Com o aumento da acidez o pH fica próximo de 
4.6, que é o ponto isoelétrico da proteína do leite, e ocorre a coagulação. No final da 
fermentação, a proporção entre os dois microrganismos é de 1:1. 
 
Continua-se a fermentação até que a acidez fique aproximadamente entre 85ºD e 90ºD; nesta 
parte do processamento é feita a diversificação na técnica de fabricação  
(iogurte natural ou batido). 
 
 Nota: A diferença entre o iogurte e outros leites fermentados está relacionada com o tipo 

de bactéria adicionada durante o processo de fabricação. 
Em síntese podemos citar que a diferença básica para cada leite fermentado se 
fundamenta na espécie bacteriana lática utilizada (tipo de fermento) com suas 
particularidades na elaboração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparo 
 matéria-prima 

Pasteurização Choque Térmico 

Fermentação
o

Resfriamento 

Envase/Armazenamento
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Embalagem e Conservação 
 
 

 
Requisitos: 

• Impermeável aos sabores, corantes, odores do ambiente, oxigênio e contaminações 
externas; 
• resistir a acidez do iogurte, a umidade, golpes mecânicos; 
• Não permitir exposição do produto à luz;  

 
Tipos de Embalagem 

 Rígidas 
 Semi rígidas 

 
Os copos de plástico podem ser pré-formados em unidades individuais de polipropileno 

ou de poliestireno. Podem também ser fabricados na própria máquina de enchimento, a partir 
de um rolo de material plástico-poliestireno simples ou multicamada - para obtenção de 
embalagens agrupadas em 4, 6 ou mais unidades. 
 

Os iogurtes líquidos são geralmente acondicionados em garrafas de plástico - polietileno 
de alta densidade- fechadas com uma tampa plástica e por vezes com um selo de alumínio 
revestido. As garrafas são normalmente produzidas na fábrica de iogurtes, muitas vezes em 
unidades autónomas, para evitar o transporte de embalagens vazias. 
  Os iogurtes líquidos podem também ser acondicionados em copos plásticos de 
poliestireno ou de polipropileno, fechados com um selo de alumínio revestido. 
 
 
Armazenamento 
 

 Temperatura de armazenamento: 2º a 5°C para conservar e melhorar a consistência do 
iogurte; 

 Temperatura de consumo: 10 a 12°C, na qual o sabor torna-se mais apreciável.  
 
 

 
- Nata e creme de leite; 
 
Entende-se por creme de leite o produto lácteo relativamente rico em gordura 

retirada do leite por procedimento tecnologicamente adequado, que apresenta a forma deuma 
emulsão de gordura em água (RIISPOA, Artigo 546). 

O creme obtido poderá ser submetido a pasteurização, a apertização ou ao tratamento UAT 
(UHT), sendo nestes casos denominados e a ele não é permitida a adição de nenhum aditivo 
ou coadjuvante para o creme pasteurizado, no entanto para os cremes esterilizado e UAT 
podem conter os agentes espessantes e/ou estabilizantes, tais como: ácido algínico e seus sais 
de cálcio, sódio, potássio e amônio; carboximetilcelulose e seu sal de sódio, goma guar e 
pectina. Para informações complementar vide a Portaria N° 146 de 07.03.96 do Ministério da 
Agricultura. 
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A NATA é um derivado lácteo,é obtida a partir do creme de leite, resultante do excesso de 

gordura do leite, a qual é retirada por meio das desnatadeiras. O creme de leite, “bruto” é então 
misturado (padronizado) com leite, pasteurizado e finalmente refrigerado. Após a refrigeração a 
nata pode ser consumida. Tecnicamente a nata é um creme de leite padronizado e 
pasteurizado, sendo considerado um produto fresco e de consistência mais firme tendendo à 
pasta. 

A nata é mais comumente chamada de "Creme de Leite Fresco" 
 
 

Classificação(Creme de Leite) 
 
O creme de leite integral é mais indicado para cozinhar, pois tem 48% de gordura e pode ser 
fervido sem talhar. 
 
- O creme para ser batido tem um teor de gordura entre 35 -39%, o suficiente para ser 
aquecido e batido. Esse creme pode ser feito em casa utilizando a proporção 2:1 de creme de 
leite integral e creme de leite simples. 
 
- O creme de leite simples contém cerca de 24% de gordura e é usado principalmente como 
um creme mais liquido; pode ser utilizado também para dar corpo e consistência cremosa a 
qualquer líquido, contanto que não seja fervido. 
 
- O creme azedo tem uma consistência mais ou menos líquida, mas pode ser usado em 
molhos quentes para enriquecê-los. Tem um teor de gordura de 21% portanto, não se mantém 
estável em fogo alto. 
 
 
Etapas de Elaboração 

 CREME DE NATA 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 
 
 
 

Mistura ingredientes 
(tanque industrial com 

agitador) – 65ºC 

Adição Cloreto de 
sódio 

Adição estabilizante 

Adição1 a 2% de sal 

Resfriamento 15ºC 

Armazenar em 
câmaras frias 

Transporte e 
venda 

Envasar 
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CREME DE LEITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Matéria-prima 

O leite deve ter um teor de gordura de 3% e com boa qualidade bacteriológica sem defeitos de 
gosto ou aroma. 

Desnate/Centrifugação 

A separação da gordura (creme) ocorre por centrifugação, aproveitando a diferença de 
densidade entre matéria gorda e demais componentes. É realizada em separador centrífugo, 
hermético evitando a formação de espuma, a 6000 rpm, numa temperatura entre 28 - 30°C. O 
teor de gordura do creme é determinado pelas características e regulagens da centrífuga, bem 
como da temperatura operada. 

A regulagem da centrífuga é administrada para atingir um leite desnatado com 0,1% de gordura 
e um creme com 30 - 40% de gordura. 

Neste momento, é interessante verificar o índice de iodo. Um creme com gordura com um 
índice de iodo alto, possui um alto conteúdo de gordura insaturada, o que poderá facilitar a 
oxidação do produto final. Por outro lado, o creme que possui uma gordura com um índice de 
iodo baixo, possui um alto conteúdo de gordura saturada, não apresentando tanta facilidade de 
oxidação.  

 

 

Creme 

Agentes espessantes 

Padroniza鈬o 

Pasteuriza鈬o/UHT 

Resfriamento 

Distribui鈬o 

Armazenamento 

Embalagem 
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- Sorvete; 
 
Os sorvetes ou gelados comestíveis são alimentos obtidos por congelamento sob contínua 

agitação, de uma mistura básica pasteurizada, composta de ingredientes lácteos ou não, 
açúcares, corantes, aromatizantes, estabilizantes, emulsificantes, visando atender aos padrões 
definidos para sólidos totais e incorporação de ar (overrun) e assegurar a conservação do 
mesmo. 

Durante o congelamento a calda sofre agitação provocando incorporação de ar. A aeração 
também é conhecida como overun, e através dela sabemos o rendimento da produção. Quanto 
maior o overun, mais leve e suave o sorvete se torna. É o exemplo do sorvete de massa 
industrial, cujo processo de fabricação consiste em agitação vigorosa da massa, incorporando 
desta maneira, mais ar, proporcionando um sorvete mais leve. 

Os gelados comestíveis possuem uma composição típica, normalmente regulamentada para 
fins industriais e comerciais. No Brasil, a composição padrão mínima foi normatizada pela 
ANVISA. 

Durante a fase final de produção, a mistura de ingredientes é mantida arrefecida, para evitar 
a formação de cristais de gelo. Além disto, a mistura é agitada e ar é injetado nela, o que 
confere maior volume final e aspecto cremoso à mistura. Este processo é conhecido como 
aeração e é por isto que o gelado comestível é também um coloide.  

  

Classificação 

 
Quanto à composição, o sorvete de creme deve conter, no mínimo 10% de gordura e 20% 

de sólidos totais, Assim, o extrato seco desengordurado nunca deve ser inferior a 6%. Os 
sorvetes podem ser classificados de acordo com sua composição que é a seguinte: 

 
-Ice cream: sorvete à base de creme, 
-Ice Milk: sorvete à base de leite, 
-Sherbets: sorvete à base de frutas, 
-Water Ice: Gelados à base de água. 
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Etapas de Elaboração 
 

 
 
 
Nota: CONGELAMENTO A mistura de sorvete é congelada em congeladores de um único 

lote ou em congeladores contínuos. Esta fase é uma das operações mais importante do 
processamento. Ao se incorporar o ar, o produto é convertido em uma espuma. A espuma é 
formada pela dispersão de bolhas de ar em uma fase líquida. As bolhas são separadas por 
uma parede líquida ou semi-sólida conhecida como película ou lamela que, na espuma estável, 
é elástica. O congelamento se realiza em duas fases: a primeira consiste em congelar 
rapidamente a mistura de sorvete sob contínua agitação. Na segunda, tem sequência o 
endurecimento do sorvete para facilitar o seu armazenamento. O congelamento rápido é 
necessário à formação de pequenos cristais de gelo. Quanto menor o cristal, mais suave se 
torna o sorvete final. O ponto de congelamento da mistura situa-se entre -2 a -3°C devido, 
principalmente, à presença de lactose e de outros açúcares. 
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Durante o congelamento da mistura de sorvete, a agitação rápida acelera a incorporação de ar 
e a há uma redução da viscosidade devido à destruição parcial dos aglutinados dos glóbulos de 
gordura e do "gel", que é parcialmente refeito novamente durante o endurecimento do sorvete. 
No quadro abaixo, é mostrado o tempo e temperatura de congelamento para cada tipo de 
congelador. 

 
 Tempo de Congelamento (90% overrun) 

 

TIPO DE CONGELADOR TEMPO DE CONGELAMENTO
TEMPERATURA 
(oC Negativos) 

Descontínuo 7 minutos 3 a 4  
Contínuo 24 segundos 5 a 6 
Contínuo de baixa Temperatura 26-36 segundos 7 a 9 
De Balcão 10 minutos 3 
Softserv 3 minutos 3 a 5 

 
 
 
Embalagem e Conservação 
 

  A maioria dos sorvetes é vendida a granel no comércio, mas também há embalagens 
práticas para o consumo doméstico. Máquinas foram desenvolvidas de modo que os produtos 
gelados possam ser embalados e empacotados automaticamente, em variados tamanhos. 

 

       

Acondicionamento do Sorvete nas embalagens automaticamente 
 
 
 Manter o sorvete a uma temperatura para estocagem inferior a - 25C na câmara fria.   
 Todo (sorvete) em freezer para venda ao consumidor deverá manter uma temperatura 

entre 12 e 14C. 
 Manter o sorvete afastado de peixes, carnes, frutas e enlatados, pois o mesmo absorve 

facilmente odores de outros produtos. 
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- Queijo; 

 
“Entende-se por queijo o produto fresco ou maturado que se obtém por separação parcial do 

soro do leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou totalmente desnatado) ou de soros 
lácteos, coagulados pela ação física do coalho, enzimas especificas de bactérias específicas, 
de ácidos orgânicos, isolados ou combinados, todos de qualidade apta para uso alimentar, com 
ou sem agregação de substâncias alimentícias e/ou especiarias e/ou condimentos, aditivos 
especificamente indicados, substâncias aromatizantes e matérias corantes” (Art. 598 do 
RIISPOA). 
Devido à diversidade de processos tecnológicos empregados existe uma variedade 
de tipos de queijos tais como: Queijo Minas Frescal, Queijo Mussarela, Queijo Tipo 
Parmesão, Queijo Provolone, Queijo Prato e Ricota. 

O queijo é normalmente referenciado como sendo um concentrado protéico-gorduroso, 
porém o componente mais importante é, sem dúvida, a proteína, sendo que a gordura pode 
variar dependendo do tipo de queijo. O teor de umidade também varia e está relacionado com 
o tempo de conservação do queijo resultante (queijos mais desidratados são mais duros e com 
tempo maior de conservação).Os fermentos utilizados, o método de coagulação e separação 
do soro e os diferentes tratamentos dados à massa obtida, é que vão controlar a composição e 
as características organolépticas do produto final. 

 
Classificação 
 

1.De acordo com a umidade, os queijos podem ser classificados em: 

 Mole: teor de umidade maior que 50%; 

 Firme ou semiduro: teor de umidade entre 40 e 50%; 

 Duro: teor de umidade entre 37 e 40%; 

 Muito duro: teor de umidade menor que 37%. 

 
2.De acordo com o conteúdo de matéria gorda no extrato seco, em percentagem, os 

queijos classificam-se em: 

 Extra Gordo ou Duplo Creme: quando contém o mínimo de 60%; 

 Gordos: quando contém entre 45 e 59,9%; 

 Semigordo: quando contém entre 25 e 44,9%; 

 Magros: quando contém entre 10 e 24,9%; 

 Desnatados: quando contém menos de 10%. 
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TABELA CLASSIFICAÇÃO DE VARIOS TIPOS DE QUEIJOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etapas 

de 
Elaboraçã
o 

A 

transform

ação do 

leite em 

queijo 

inclui, 

geralment

e, 4 

etapas 

básicas 

de 

fabricação

: 

 C

o

a

gulação: modificações físico-químicas das micelas de caseína sob a ação de 

enzimas proteolíticas e/ou ácido lático, levando à formação de uma rede protéica 

(coágulo ou gel); 

 Escoamento ou Dessoragem: separação do soro lácteo, após ruptura mecânica 

do coágulo; 

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO DE QUEIJOS EXEMPLOS 

Brandos:  podem ser  espalhados  faci lmente 
Requ ei jão cremoso  

Quei jo  creme,  
Quark .  

Sem i-brandos:  não se  espa lham faci lmente,  
mas  pod em ser  cortad os  Min as frescal  

Sem i-duros :  p ermitem ser  cortad os fat iad os Prato,  Goud a,  Edam 
Duro s:  b astante resi stentes ao corte e baixa  
umidad e 

Emmenth al ,  
Ch eddar,  Su íço.  

Consistência 

Extraduro:  Não permitem o  cor te ,  sendo  
ut i l izados ra lados 

Parmesão,  Romano,  
Gan a-padan o.  

Gordo 40%GES 
Sem i-gordo >25%GES 
Magro >15%GES 

Teor  de gordura 
no extrato seco 

Desnatad o <15%GES 

Fresco s:  qu ei jos  não maturad os Min as frescal ,  
Camp esin o 

Maturado s A maior ia  
Por  bactér ias :  matu rados por  fermentos  
láct icos 

Prato,  Min as,  
Goud a 

Por mofos e  bactér ias :  maturados interna e/ou  
externamente 

Roqu efort ,  Br ie,  
Cammembert  

Grau d e 
maturação 

Queijo s d e casca  lavada: matu rad os  
externamente  com Brev i bacter iu m Saint-Pau l  

Aber ta:  com o lhadu ras na massa d e tamanh o e  
números var iados Prato,  E mmenth al  Textura 
Fechada :  sem olh adu ras  Ch eddar  

Tratamento da 
coalh ada  pronta 

Massa f i lad a:  o t ratamento d a coa lhada p ronta  
sofre  u m processo de  acid i f i cação n atu ral  ou  
d ir ig ida,  du rante o  qual  o  paracase inato  
b icá lc ico  é t ran sformado em paracasein ato  
mon ocálc ico,  que por  ação  do  calor  p ermite a  
formação  de f ios longos,  qu e fac i l i tam a 
moldagem do q uei jo  

Mu ssarela ,  
Provolone,  

Cacc iocavalo,  
Quei jo  de  Pescoço .  

Extra 

1 a  qual id ade 
Qual idad e 

(cons istênc ia ,  sab or  textura ,  cor  e  
apresentação .)  

2 a  qual id ade 
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 Salga: incorporação de sal por depósito à superfície ou na massa, ou imersão em 

salmoura; 

 Cura ou Maturação: transformações bioquímicas dos constituintes da coalhada 

sob a ação de enzimas, a maior parte de origem microbiana. 

FLUXOGRAMA BÁSICO DA PRODUÇÃO DE QUEIJO 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Figura: Fluxograma do esquema de produção de queijo 
 
*Corte: 
 
Visa acelerar o fenômeno de sinerese (dessora da massa) e facilitar o aquecimento 
uniforme da coalhada. Geralmente é feito com utensílio chamado ”lira”. 
 
*Dessoragem: 


Leite Resfriado 

Corte da massa *

Acidificação do Coalho 

Acidificação do fermento lácteo 

Homogeneização – Padronização da gordura 

Pasteurização 

Maturação 

Salga 

Prensagem 

Enformagem 

Dessoragem* 

Embalagem  

Venda
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Evita a decantação compacta da massa. Tem por finalidade iniciar a expulsão do soro, dar 
consistência aos grãos para que estes resistam ao aquecimento e evitar a aglomeração de 
grãos, formando blocos de massas. Tempo: em torno de30 minutos. 
 
Nota1: Um dos principais defeitos que ocorre em queijos é o estufamento que é causado por 
bactérias do grupo coliforme, tendo na maioria das vezes sua origem na re-contaminação do 
leite pasteurizado e, está relacionado com a higiene dos equipamentos utilizados no processo. 
Podemos ter o estufamento do queijo em duas fases: estufamento na fase de processamento 
e, o estufamento que ocorre após um período de 7 a 15 dias após a elaboração do queijo. 
 
Prevenção 
- pasteurização eficiente; 
- evitar mistura de leite crú e leite pasteurizado na usina; 
- programa eficiente de limpeza e esterilização de equipamentos e tubulações; 
- sanificação adequada (solução de cloro a 200ppm) dos tanques de fabricação antes da 
recepção do leite. 
- Observância de boas regras de higiene pessoal; 
- Coleta periódica de leite em determinados pontos críticos do sistema de distribuição 
- Exames microbiológicos dos fermentos láticos, visando detectar a presença de bactérias do 
grupo coliforme. 
- Utilização de agentes oxidantes, como nitrato de sódio (20g/ 100L de leite). 

 
Embalagem e Conservação 

 
Qualquer tipo de queijo, após o término da cura (maturação) deve ser levado ao 

armazenamento em câmara fria com temperaturas ao redor de 0 a 5�C, sendo mantidos 
nessas câmaras até o momento do consumo. Esta exigência pode ser amenizada se o queijo 
for duro. 

Depois de embalados, os queijos frescos e úmidos, como o Minas Frescal, a ricota e o 
requeijão, devem ser armazenados sob refrigeração, pois são alimentos altamente propícios ao 
desenvolvimento de microrganismos. 
 
 A embalagem tem as seguintes funções de: 

· Evitar grandes perdas de umidade 
· Evitar a contaminação com microrganismos estranhos ao produto 
· Prevenir contra a permeação de gordura 
· Proteção contra a alteração de sabor e aroma 
· Diminuir o contato do produto com o oxigênio impedindo a rancificação da gordura presente 
no queijo 
· Proteção contra danos mecânicos 
 
 
Nota2: Queijo Coalho 
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Produto tipicamente nacional, fabricado extensivamente no Nordeste do Brasil, também 

denominado queijo do Sertão, sem maturação e salgado.  

 Características: 

Formato: retangular (3 quilos), bloco (6 quilos), embalagem redondo ou retangular de 250g; 

Sabor: levemente ácido e salgado; 

Massa: cozida e prensada, com textura fechada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1- Aproveitamento do soro de queijo. 
 
 

O Soro gerado na produção de queijos é a fase aquosa que se separa da coalhada durante 
o processo de elaboração do queijo.  Representa 80 a 90% do volume total de leite que entra 
no processo e contém cerca de 50% dos nutrientes do leite: proteínas solúveis, lactose, 
vitaminas e minerais. Com o início da fabricação de queijos em larga escala, a disposição 
desse resíduo tornou-se um grande problema, uma vez que era descartado sem que fossem 
consideradas as consequências ambientais. Aos poucos esse resíduo passou a ser tratado 
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como sub-produto e a ser utilizado para produção de lactose e principalmente na alimentação 
de animais, e atualmente já pode ser considerado pelo seu valor nutricional, o que faz com que 
seu beneficiamento ou utilização adequados tenham grande importância econômica. 
 
Uma grande quantidade de soro é produzida durante a fabricação de queijo a qual deve ser 
aproveitada para: 
 
· Alimentação de porcos 
· Enriquecer o valor nutritivo do pão 
· Fabricação de queijo de soro (ricota) 
· Preparo de bebida achocolatada 
 
E por que não descartar o soro? 
O soro contém muitos microrganismos que necessitam de oxigênio para sua sobrevivência. Ao 
ser jogado em rios e córregos, os microorganismos podem causar a morte dos peixes devido à 
competição pelo oxigênio presente na água. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Plantas industriais, área e equipamentos. 
 
Planta de Sorvete 
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Planta Iogurte 
 

  
Planta Queijo 
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Planta de Leite Condensado 
 

 
 
 
 
 
 
Equipamentos 
 

tanque 
resfriamento 

filtro 

pasteurizad

tanque de 
água 

gelada

desnatadei

seladora 
a vácuo 

mesa 
beliche

prensa 01 

ordenha 
â i

Câmara fria 

tanque 
de água

tanque 
fabricação 

tanque de 
apoio 

tanque 
fabricação 

batedeira 
creme de 

mesa 
beliche

prensa 02 

seladora 
térmica 
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                  Fig 1- Pasteurizador                                                         Fig 2- Pasteurizador de Placas 

                   

 
 
 
 

                  
                                                                                                         Figura 4- Desnatadeira 

Figura 3- Tanque de Resfriamento 
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                                                                                            Figura 6- Maquina de Envase de Saches 

       Figura 5- Caldeira 

 
 

                    Fig 8- Tanque de Mistura 

                Figura 7- Envase de Iogurte 

 
 
 
 

DESIDRATADOR SPRAY DRYER PARA LEITE EM PÓ 
 
(1)-Desidratador; (2)-Ar Aquecido; (3)-Leite Líquido; 
(4)-Bomba de Pressão; (5)-Atomizador; (6)-Ciclone; 
(7)-Filtro; (8)-Saída do Ar; (9)-Saída do Leite em Pó  
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!






