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Salame tipo Hamburguês 

• Carne suína ≥ 50 %,  
• carne bovina,  
• toucinho,  
• leite em pó,  
• sal,  
• fibras de trigo,  
• açúcar,  
• alho,  
• acidulante: glucona delta lactona,  
• estabilizante: polifosfato de sódio,  
• aromatizante: aromas naturais (com pimenta),  
• conservadores: nitratos e nitritos de sódio,  
• antioxidante: eritorbato de sódio, cultura start. 



Procedimento 

• Moer carnes e toucinho em disco de 3 e 6 mm 
de diâmetro 

• Levar a misturadeira 

• Adicionar as matérias primas 

• Misturar os ingredientes 

 

 



Climatização da sala de cura 

Tempo(dias) UR(%) Temperatura 

(oC) 

Velocidade 

do ar(m/s) 

1 95 25 0,5  

2 93 24 

3 90 23 

4 85 22 

5 80 21 

6 75 20 

7 75 18 0,2 

30 75 18 0,2 



•Misturar todos os ingredientes até pasta 
uniforme 
•Ensacar/embutir 
•Secagem por 20 dias a 20-22 ° C 
•Maturação de 14-16 ° C por 3-4 meses, às 
vezes até um ano, dependendo do 
tamanho 



Maturação 



MISTURADEIRA DE CARNES 



CUTTER 





Câmara de maturação de salame 



DISCOS DO MOEDOR DE CARNE 



MISTURADEIRA DE PÁS  E BRAÇOS “u” 



EMBUTIDEIRA À VÁCUO 



QUEIJO MOZZARELLA 
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TECNOLOGIA DO QUEIJO MUSSARELA 

Leite(vaca ou búfala) 
3 a 3,4 % gordura 

Pasteurização 

Resfriamento  32 oC 

Adição de fermento láctico 
ClCa2 20 – 25g/100 l 

Stretp. lactis e cremoris 
1 a 1,5 % 

Repouso 40 min 

Homogeinização 
20 min 3 a 5 min intervalo 

Dessoragem(*) 

Ponto de Filagem 

Resfria a 5 oC 

Filagem 
Aquece a 82oC 

Filar com pá de madeira 

Resfria em água fria 

moldagem 

Enformagem 

Salga 
Salmoura 23 % 48h 10oC 

Embalagem em 
 cry-o-vac 5oC 

(*) empurra a massa  
p/ 1 lado do tanque 

Corta em blocos  
15 x 30 cm, coloca 
em sacos de pano 
sobre a mesa à TA. 
Produção de ácido 

Converte caseinato de di-cálcio 
Caseinato de cálcio  

70 a 80 oC, pH 5,2 a 5,4 
15 



TECNOLOGIA DO QUEIJO ROQUEFORT 

Leite(ovelha) 
16 – 19 oD 4,5 % gordura 

Pasteurização 

Resfriamento  29 - 30 oC 

Adição de fermento láctico 
ClCa2 20 – 25g/100 l 

Stretp. lactis e cremoris,  
Penicillium  
Roquerfort 
1 a 1,5 % 

Repouso 70 - 80 min 
(vedado) 

Corte cruzado( 1cc)  
grãos soro  11 – 15oD 

Repouso (15 min) 

Salga(300g/100ml) 
Asperge cultura em pó 
de mofo e cultura do  

pão 5 a 8 % 

Enformagem 

Salga seca 10 -12 oC 
3 a 4 dias 

Virando-os(*) 

Lava-se 

Maturação 10 – 15 oC 
90 -97 % UR (**) 

Raspagem 

Embalagem com papel laminado 
Estanhado/celofane 

Câmara-fria a baixa  
temperatura 

(*) até transborde – coloca-se anel 
Veda-se – vira-se após 20 min 

Retiram-se os queijos, 
Coloca-se em forma furada e vira-se 

constantemente por 40 min 
Retira-se – lava-se em água quente 

Enforma-se por 16 - 18 h sob pressão 
 

(**) vira-se diariamente –  
7o. Dia fura-se 40 a 45 furos 

Com garfos de prata 2 mm diâmetro,  
paralelamente ao  

eixo lado a lado. Deixa-se por 2 a 3 meses 
Até aparecer limo rosado 

Expedição 
Rendimento 14 % 
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TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DE 
PRODUTOS ORIGEM ANIMAL 

 
 Leites fermentados 

PROF. DR ESTEVÃN MARTINS DE OLIVEIRA 
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Fluxograma de processamento 

LEITE 

Controle de Qualidade 

Clarificação 
Desnatamento 

Padronização 
14 – 16 % sólidos 
acidez 20 a 24 oD 

Homogeinização 

Pasteurização 
vapor  

85 – 95 oC 5 a 30 s 

Resfriamento 
Água gelada 

Preparo do inóculo 

Inoculação 

Tanques de incubação 

Rompimento do coágulo 

Resfriamento/ Maturação 

Aromatização 

Embalagem ( iogurte batido) 
(frutas em pedaços) 

Estocagem em Câmara -fria 

Embalagens 

Câmara de  
incubação 

Resfriamento 

Iogurte Tradicional 

Câmara-Fria 
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Homogeneização 

 É opcional e melhora a viscosidade e estabilidade do coágulo 
no produto final, 
 Melhora a cremosidade, sabor,  

 evita a formação da camada de gordura na superfície,  

 melhora a digestibilidade  

 auxilia na desnaturação das proteínas do soro. 

 Pode ser feita antes ou após tratamento térmico 
Subdivisão do glóbulos de gordura facilita o aumento da superfície e 

rompimento da película protetora, possibilita uma maior ação das 
lipases sobre a gordura, facilitando o estabelecimento do ranço 
hidrolítico que traz consequências indesejáveis no desenvolvimento da 
cultura láctica(inibição devida aos ácidos graxos livres) e na qualidade 
organoléptica do produto final. 
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CENTRIFUGA DESNATADEIRA 



CENTRIFUGA DESNATADEIRA 



Efeito térmico 

 Tratamento térmico efetuado após a homogeneização dever 
ser imediato para inativação das lipases pelo calor. 

 Adição  leite em pó promove melhor dissolução de sólidos e 
agregados de micelas de caseína 

 A pressão média de homogeneização é de 100 atm. e 
temperatura deve ser de 50 oC. 

 Nestas condições evita separação da gordura durante o 
período de incubação .  

 no iogurte tradicional incubado na própria embalagem é 
desejável a formação de uma camada de gordura na 
superfície, porque dá aspecto de produto natural e fresco. 

23 



TECNOLOGIA DE PRODUTOS LÁCTEOS  
 quefir 
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Kefirpilze.jpg


Fabricação 
Grânulos de Kefir em água 

Maceração 6 h 

Adição leite pasteurizado a 95oC 
24h ou mais – rejuvenescimento 

do fermento de 17 a 22 oC 

Inoculação no leite a 20oC(2%)  
por 24 h em repouso 

Separar coalhada dos grânulos 
 (tamização) 

Envasar o leite fermentado 
2 a 3 dias a 12 - 15 oC 

Fermentação alcoólica ativada 

Agitar os frascos 2 x ao dia 
Resistentes( 1,5 a 2 atm) 

fermentação 

Conservar em geladeira 
(consumo) 

Produção de ácido láctico acompanhada 
de álcool e CO2 – regulada pela T de  

incubação 

Índice de SH oscila de 40 a 60 equivalente a 0,6 
a 0,8 % de ácido láctico e 50% de CO2. 

Os Grânulos de Kefir são lavados  
4 a 5  x e conservados a 8oC por 4 a 5 dias 

Qto. > a [álcool] > a qdte de espuma 25 



TECNOLOGIA DE PRODUTOS LÁCTEOS  
 Koumiss 

Prof. Dr. Estevãn Martins de Oliveira 
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CARACTERÍSTICAS 

Leite de vaca diluído a 20 – 25 % com soro ou  
água[proteínas] = leite de égua + 

2 a 3% de glicose ou sacarose 

Pasteurização 90 -96 oC 

Resfriamento a 45 oC 

Fermentação do leite a 37oC + 3 a 5 % de cultura 

Repouso 8 h  
Desenvolve 0,5% de ácido 

Resfriamento a 30oC 
Adição de 2,5 g de levedura /litro de leite 

Incubação 4 a 16 h [álcool] (doce, médio, forte) desejada 

Movimento – partículas de proteína  
no leite = instabilidade no produto  
= liberação de CO2 na fermentação 

Efeito terapêutico  
nas infecções 
pulmonares 

Fermentação inadequada 
Corrigida pela hidrólise 

da lactose com  
galactosidase 
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BATEDEIRAS DE MANTEIGA 



BATEDEIRA CONTÍNUA DE MANTEIGA 



Picles  - túnel de esterilização 



Autoclave  



RECRAVAMENTO 



RECRAVADEIRA 



Processamento -Cervejaria 



PROCESSO DE FABRICAÇÃO 





PROCESSO 
Recebimento e Armazenagem do Malte : Em grandes 
empresas o malte é recebido à granel a partir de caminhões 
(1) e armazenado em silos (2). 
 
Moagem do Malte : No início da produção o malte é enviado 
até moinhos(3) que possuem como função promover um 
corte na casca e então liberar o material amiláceo (amido) 
para o processo.  
Outra função da moagem é também promover a diminuição 
do tamanho de partícula do amido de modo a aumentar sua 
área superficial que futuramente vai ocasionar um aumento 
na velocidade de hidrólise do amido. 
 
 



Mosturação   

1. Após ser moído o malte é enviado até os tanques 
de mostura (4).  

2. Nessa etapa o malte moído é misturado com água 
e submetido a aquecimento.  

3. As enzimas contidas no malte são liberadas para o 
meio e sob ação de calor são ativadas pra 
promover a hidrólise catalítica do amido. 

4.  O aquecimento não costuma ultrapassar 
temperaturas de 72ºC pois as enzimas são 
inativadas em temperaturas acima desses valores 



1. A mistura obtida, também chamada de mostura, 
atravessa um sistema de filtros (5) que tem por 
função separar a casca da mistura.  

2. Na torta formada ainda existem frações de açucares 
que poderão ser utilizados na fermentação.  

3. Dessa forma, uma operação bastante útil é lavar a 
torta com água aquecida com o objetivo de 
solubilizar o açúcar existente na torta.  

4. Após filtrada, a mostura passa a denominar-se 
mosto. 
 
 

Filtração  



Fervura :  

Em seguida o mosto é adicionado a um tanque (7) 
onde recebe a adição de lúpulo (6). A mistura é 
fervida por volta de 30min. Durante esse intervalo, 
ocorre a extração e isomerizaçào de alguns óleos 
essenciais extraídos do lúpulo. 
 
. 
 



Resfriamento   

Terminada a fervura, a mosto fervido acrescido de 
lúpulo é resfriado por trocadores de calor, com o 
objetivo de receber a levedura (8) que irá promover a 
fermentação 



Fermentação : Nessa fase, as leveduras irão consumir os 
açúcares fermentiscíveis, irão se reproduzir e além disso irão 
produzir álcool e dióxido de carbono e também alguns ésteres, 
ácidos e álcoois superiores que irão transmitir propriedades 
organolépticas à cerveja. A fermentação ocorre em tanques 
fechados, revestidos por uma camisa externa que permite a 
passagem de fluído refrigerante (amônia ou etileno glicol) para 
manter o sistema na temperatura desejada de filtração que 
pode variar de 10 a 25C de modo geral. 
O tipo de Fermentação dependerá da levedura utilizada, de 
forma que podemos encontrar : 
- Cerveja de Alta Fermentação  - Levedura : Saccharomyces 
Cerevisiae; 
- Cerveja de Baixa Fermentação - Levedura : Saccharomyces 
Uvarum; 
Na alta fermentação, as leveduras tendem a se situar nas 
partes superiores do fermentador e na baixa fermentação, nas 
partes inferiores. 



1.  

Maturação : Terminada a fermentação, a cerveja obtida do 
fermentador (cerveja verde) é enviada aos tanques de 
maturação (10) onde é mantida por períodos variáveis a 
temperaturas de aproximadamente 0o.C.  

2. Essa fase é importante pois ocorre sedimentação de 
algumas partículas em suspensão e também 
desencadeiam-se algumas reações de esterificação que 
irão produzir alguns aromatizantes essenciais para a 
cerveja. 
 
 

Tanques de Fermentação 



Segunda Filtração  

Nessa nova filtração (12), é acrescido terra diatomácea 
(11) a cerveja madura, com o objetivo de remover as 
partículas em suspensão e também adsorver certas 
substâncias que conferem cor desagradável para a 
cerveja. 
 
 



Acabamento   

Após a segunda filtração, a cerveja passa por uma fase 
de acabamento (13) onde irá receber dióxido de 
carbono (que após de ser obtido da fermentação é 
armazenado), e também outras substâncias que irão 
garantir a qualidade da cerveja e aumentar seu tempo 
de prateleira, como estabilizantes e antioxidantes. 

Engarrafamento : A cerveja acabada (14) é 
enviada para a engarrafadora (16) que recebe as 
garrafas limpas (15) com solução de hidróxido de 
sódio; 
 



 

- Fluxograma para representação da pasteurização com 

trocadores de calor. 

 

Expedição : Após pasteurizada, a cerveja é encaminhada para a 
fase de expedição (18) para ser comercializada. 

 
Pasteurização : A cerveja engarrafada ates de ser pasteurizada recebe a 
denominação Chopp. Após ser pasteurizada ela passa a se denominar-se 
cerveja. O objetivo da pasteurização (17) é eliminar alguns microorganismos 
que irão prejudicar as características originais da cerveja. Assim, a 
pasteurização costuma ser realizada a temperaturas por volta de 70º.C, de 
modo que essa seja a temperatura letal dos microorganismos em questão. 
Quando a cerveja é engarrafada antes da pasteurização, esse processo é 
conduzido em câmaras onde a cerveja recebe jatos de vapor e em seguida é 
refrigerada com jatos de água fria. Caso a pasteurização ocorra antes do 
engarrafamento, a cerveja é pasteurizada através de seua passagem por 
trocadores de calor como no esquema abaixo  



CHOPE 



LÚPULO 





FILTRAÇÃO 



FILTRO PRENSA 





FERMENTADOR 



Agitadores de tanques 



Tanque de fermentação  



Tanque de 
fermentação 



Resfriamento 



Cozedores 



Envasadora 



Filtro 


