
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Artigos

Versão Online     ISBN 978-85-8015-080-3
Cadernos PDE

I



A CONTRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA DE AGROINDÚSTRIA DO CURSO TÉCNICO 

EM AGROPECUÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AGROINDÚSTRIAS 

FAMILIARES  

 

    

Profª. PDE Sandra Mary Azuma Ikeda1 

   Prof. Orientador Dr. Luiz Antonio de Oliveira2 

 

 

Resumo: O objetivo central desse trabalho consiste em analisar e destacar a 
importância da disciplina de Agroindústria do Curso Técnico em Agropecuária para 
as agroindústrias familiares e suas dinâmicas de desenvolvimento dentro do meio 
rural. As análises partem da investigação da relevância do impacto social e 
econômico da Agroindústria para as famílias dos estudantes da 3ª série integrada do 
Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Fernando Costa (CEEPAFC), 
situado no município de Santa Mariana, pertencente ao Núcleo Regional de 
Educação de Cornélio Procópio, Estado do Paraná. Inicialmente foi aplicado um 
questionário-sondagem para levantar dados quanto ao conhecimento prévio dos 
alunos com relação ao tema. A pesquisa e análise de dados estão fundamentadas 
no estudo do contexto histórico da formação do técnico em agropecuária, na 
constituição da agroindústria como disciplina e na produção científica sobre o 
processamento da carne suína na Agroindústria por meio de levantamentos e 
pesquisas bibliográficas. Em seguida, foram realizadas aulas práticas para a 
fabricação de embutidos, tais como linguiça, defumados, bacon e costela. Ao final da 
implementação deste projeto, foi aplicado um novo questionário a fim de verificar os 
resultados obtidos pelos alunos.  
 
Palavras-chave: Agroindústria. Agroindústria familiar. Suinocultura.  
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo central desse trabalho incidiu na análise da importância da 

disciplina de Agroindústria do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino 

Médio para as agroindústrias familiares e suas dinâmicas de desenvolvimento dentro 

do meio rural brasileiro.  A valorização da agroindústria familiar é um incentivo à 

família rural, viabilizando sua qualificação e agregando valor à sua produção. 

Também leva o consumidor a reconhecer as especificações e qualidades do produto 
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caseiro. Sempre com respeito à cultura, às tradições, o saber local e a compreensão 

do campo como meio de vida. Diante disso, justificou-se investigar a relevância do 

impacto social e econômico da Agroindústria para as famílias dos estudantes da 3ª 

série do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Fernando Costa, 

(CEEPAFC) que funciona no sistema Escola/Fazenda. Primeiramente foi aplicado 

um questionário semiestruturado para verificação do conhecimento prévio do aluno 

sobre o assunto. Em seguida deu-se início à pesquisa bibliográfica qualitativa para 

subsídios teóricos e análise de dados coletados nas atividades, ressaltando de que 

forma a Disciplina de Agroindústria pode contribuir social e economicamente para a 

expansão da agroindústria familiar.   

A Unidade Produtiva Didática (a parte da fazenda) do CEEPAFC é constituída 

de vários setores, entre eles a pecuária, a agricultura e a agroindústria, com o 

propósito de proporcionar um ensino de qualidade, aliando teoria e prática. O setor 

de pecuária possui criações de animais como, bovinos, caprinos, ovinos, coelhos, 

aves e suínos, objetivando dar subsídios às disciplinas técnicas. 

A disciplina de Agroindústria está inserida na matriz curricular das turmas 

sequenciais e do 3º ano integrado do Ensino Médio ao curso Técnico em 

Agropecuária, nas quais os conteúdos são ministrados com maior ênfase aos 

produtos de origem animal e vegetal. Para a produção desses produtos a 

Agroindústria se vale, sobretudo, da suinocultura. A suinocultura é composta, 

atualmente, por 16 matrizes e um cachaço, as quais produzem em média 20 animais 

para abate que são processados posteriormente no setor da Agroindústria. Este 

setor é usado para fins pedagógicos em diversas disciplinas tanto do núcleo comum 

quanto nas de formação específica, e a carne e seus subprodutos são consumidos 

no restaurante do Colégio sendo o excedente comercializado para a comunidade 

escolar. O setor da Agroindústria é provido de uma estrutura composta por 

recepção, sala de desossa, sala de processamento, câmara fria e sala de 

armazenamento. 

A transformação de produtos cárneos é desenvolvida de maneira a permitir 

aos alunos conhecimentos no âmbito da pequena produção, dos processos de 

transformação de carne suína em embutidos e defumados de forma caseira, 

abrangendo os conteúdos da disciplina de agroindústria, possibilitando que ele 

associe o conhecimento à prática, para sua qualificação básica, abrindo caminhos 

para ofertas formativas complementares. 



2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

As escolas agropecuárias utilizam a metodologia do sistema escola-fazenda, 

que tem por objetivo proporcionar condições para a efetividade do processo ensino-

produção, bem como a vivência da realidade social e econômica da comunidade 

rural, fazendo do trabalho um elemento integrante do processo ensino-

aprendizagem, visando conciliar educação-trabalho e produção. 

A concepção de trabalho, enquanto princípio educativo edifica-se a partir do 

conceito de atividades teórico-práticas e tem como horizonte a formação e 

desenvolvimento da consciência humana. Nesse contexto, o Curso Técnico em 

Agropecuária proporciona ao aluno egresso uma perspectiva de totalidade, pela qual 

os conteúdos das disciplinas são contextualizados conforme visão sistêmica do 

processo produtivo, buscando uma formação na qual a teoria e a prática possibilitam 

aos alunos compreenderem a realidade para além de sua aparência. Assim os 

conteúdos não têm fins em si mesmos, porque se constituem em sínteses da 

apropriação histórica da realidade material e social pelo homem. Desse modo, várias 

estratégias de desenvolvimento assentadas por dinâmicas econômicas endógenas 

têm sido identificadas, merecendo destaque as agroindustriais familiares.  

Agroindústria consiste em um conjunto de atividades relacionadas à 

transformação de matérias-primas oriundos da agricultura, pecuária, aquicultura ou 

silvicultura. O processamento de produtos agropecuários é formado basicamente em 

concentrar as atividades da empresa em determinado segmento de mercado ou na 

utilização de dada tecnologia, levando-se em conta o entorno rural. Esta estratégia é 

muito utilizada por pequenas empresas que buscam, desta forma, ocupar os 

espaços de mercado contribuindo com a economia local.  

Seguramente, a agroindustrialização no interior das unidades familiares tem 

promovido significativas transformações nas relações familiares de trabalho, 

demonstrando como essas atividades envolvem e mobilizam diferentes habilidades 

e conhecimentos dos membros da família, o que torna relevante todo aprendizado 

adquirido no curso técnico. Essas iniciativas de diversificação têm se mostrado 

significativas em quantidade, ocupação espacial e variedade de produtos. Nesse 

contexto, destaca-se a importância da disciplina de Agroindústria na disseminação 

do conhecimento contribuindo para o fortalecimento do pequeno agricultor, com 

agregação de valor à sua produção, que, com suas diferenciações específicas aos 



locais, contribuem para produção da agricultura familiar e para o desenvolvimento 

rural.  

É importante destacar que as propriedades que possuem uma pequena 

agroindústria não deixam de produzir as demais atividades agrícolas tendo em vista 

que a produção de matéria-prima não ocupa toda área de produção, geralmente são 

atividades sazonais. Nesse sentido, pode-se perceber que os próprios domicílios em 

que se desenvolvem atividades de industrialização acabam fomentando os 

mercados locais sem perder a sua inserção com a produção in natura e com a 

produção para o seu autoconsumo. Observa-se que na grande maioria das 

pequenas propriedades rurais, a criação de suínos se faz presente, uma vez que a 

suinocultura é uma atividade economicamente viável e sustentável, e sua carne é 

muito consumida na forma in natura e industrializada.  

 

 

2.1 SUINOCULTURA: HISTÓRICO E EVOLUÇÃO 

 

A história da suinocultura remonta desde a antiguidade, sendo uma das mais 

importantes e nobres fontes de proteína da humanidade. No Brasil, os colonizadores 

portugueses trouxeram os primeiros suínos, mas somente no século XIX, com a 

chegada dos imigrantes alemães, italianos e poloneses é que os produtos cárneos 

de base suína se transformaram em uma verdadeira atividade econômica 

importantíssima em várias regiões do país. A partir de então, a suinocultura passa a 

ser uma nova fonte de renda, contribuindo para a melhoria na qualidade de vida, 

principalmente dos pequenos produtores. 

Até a década de 70, a suinocultura, além da carne, fornecia a gordura que era 

utilizada em larga escala no preparo dos alimentos. Com o surgimento e propagação 

dos óleos vegetais, a produção de suínos como fonte de gordura perde espaço, 

sendo quase que totalmente eliminada do consumo pela população brasileira. Diante 

dessa transformação, avançam as pesquisas na área da genética e tecnologia. 

Como resultado os suínos perderam banha e ganharam músculos. Apesar dos 

esforços e pesquisas pela ciência, o setor permanece em estagnação até meados 

da década de 90, quando, pela redução de preços e movimentos realizados pelos 

produtores, colocam novamente a carne suína como parte da alimentação brasileira, 

favorecendo a exportação da carne in natura e dos produtos cárneos derivados 



(embutidos e defumados). Atualmente estão disponíveis aos produtores importantes 

tecnologias de produção que, sem sombra de dúvida, irão desempenhar um papel 

fundamental no crescimento e consolidação da moderna suinocultura.  

 

 

2.2 A AGROINDÚSTRIA NO BRASIL 

 

A revolução tecnológica da agroindústria brasileira teve início nos anos 50, 

com a criação das EMATER (Empresas de Assistência Técnica Rural), que se 

instalaram em diversos Estados brasileiros, adaptando o modelo de extensão 

agrícola dos Estados Unidos. Em 1973, surge a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, a Embrapa, tendo como finalidade não só de ampliar o sentido dos 

serviços de extensão rural, como para incluir a pesquisa, os estudos e o 

desenvolvimento dos cultivos e da pecuária. No salto da seleção das variedades 

mais produtivas e das técnicas de manejo na produção animal, até chegar aos 

transgênicos, a Embrapa transformou-se num centro de investigação agropecuária e 

florestal que é hoje ponto de referência mundial. 

A partir destas experiências, em 1999, é criado o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiares (PRONAF), por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural (SDR/MDA), a partir de vários debates acerca da 

importância desta atividade enquanto estratégia para o fortalecimento da agricultura 

familiar. Com o crescimento das fronteiras agrícolas e a expansão da produção 

agroindustrial e, especificamente, com o aumento da importância estratégica na 

produção de alimentos para o mercado internacional, o Brasil vem se mostrando 

competitivo no que se refere ao agronegócio, em que o país consegue obter mais 

produção. A agroindústria brasileira tornou-se um setor próspero que superou 

grandes desafios nos últimos anos, gerando divisas e empregos. 

Recentemente foi criado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário o 

Programa de Agroindustrialização da Produção de Agricultores Familiares visando a 

importância da implantação de agroindústrias, uma vez que estas representam uma 

das alternativas econômicas para a permanência dos agricultores familiares no meio 

rural e a construção de um novo modelo de desenvolvimento sustentável, que pensa 

o rural como um todo e não mais apenas ligado à produção agrícola. (BRASIL, 

2010). 



2.3 A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR RURAL  

 

    Com o objetivo de ampliar iniciativas autônomas, com conhecimento e 

capacidades próprias para abrir alternativas aos mercados tradicionais, surge a 

agroindústria familiar como alternativa na busca de novos nichos de mercados. Essa 

nova alternativa utiliza-se da diversidade de produtos existentes em grande parte 

das propriedades rurais familiares e na diferenciação dos produtos por meio da 

transformação deles dentro da própria propriedade, com o uso da mão-de-obra 

familiar (WILKINSON, 2008). Dessa forma, com a possibilidade de agregar valor aos 

produtos agropecuários a Agroindústria Familiar Rural (AFR) vem assumindo 

significativa importância no espaço rural, promovendo uma série de impactos 

sociais, econômicos e ambientais pela produção familiar, no entorno onde está 

inserida e, consequentemente, influenciando de forma direta e indireta a dinâmica 

local e regional. 

Além disso, a agroindústria familiar passa a ser uma forma de síntese 

contemporânea, pois representa a união entre o velho e o novo, representados, 

respectivamente, na racionalidade camponesa (relações de produção e saber-fazer) 

e racionalidade empresarial (gestão e administração, fiscalização, adequadas às 

exigências do mercado). (SULZBACHER, 2009). Neste contexto, ela favorece laços 

de integração entre os agricultores familiares, uma vez que sua história e cultura 

passam a serem valorizadas, principalmente, por meio da apreciação pelo 

consumidor do produto artesanal e a promoção da expansão das relações sociais, 

sobretudo com a população urbana. 

Se analisarmos atualmente o mercado para a colocação da produção 

alimentícia realizada pela AFR, veremos que o planejamento quanto à fabricação 

dos produtos segue os trâmites de empresa, considerando que a etapa inicial de um 

projeto é de suma importância para o desenvolvimento do produto, pois nesse 

momento ocorre a valorização de seus atributos de qualidade.  

O destino usual da produção rural das pequenas propriedades é justamente, 

a agroindústria familiar, cuja oferta final do produto depende basicamente da escala 

de produção, da adequação tecnológica, da difusão das informações, possuindo 

estreita relação com a capacidade econômica e o poder de negociação do produtor, 

tendo em vista que as inovações o beneficiam pelas exigências recentemente 

surgidas no setor alimentício. 



Para que haja comercialização e aceitação é necessário conhecer o público a 

qual se destina, seus hábitos e preferências. Nesse aspecto, as empresas estão 

cada vez mais interessadas em saber o que faz pessoas diferentes tomar decisões 

semelhantes e escolher produtos iguais (NANTES, 2010), sendo esse perfil 

consideravelmente mais fácil de ser observado, no caso da AFR, tendo em vista que 

o público ao qual se destina, compõem a comunidade na qual o produtor encontra-

se inserido. Nesse processo, a valorização da agroindústria familiar incentiva à 

família rural a permanecer em sua comunidade, viabilizando sua qualificação e 

agregando valor ao seu produto. Também leva o consumidor a reconhecer as 

especificações e qualidades desse produto caseiro, favorecendo a aceitação, pois 

leva em consideração o respeito à cultura, às tradições, o saber local e a 

compreensão do meio rural como meio de vida. 

 

 

2.4 AGROINDÚSTRIA E EDUCAÇÃO 

 

As transformações que vem ocorrendo na agroindústria, tanto econômica 

como social, incitou buscar o entendimento sobre a relação educação e trabalho. A 

busca pela compreensão sobre a qualificação profissional originou-se nas 

transformações que se processaram na reorganização do mundo do trabalho e do 

surgimento da necessidade de um trabalhador que atenda às demandas de maior 

produtividade e qualidade. Visando atender uma demanda crescente de pessoas 

que buscam uma formação profissional na área da agroindústria, cujo sistema de 

produção respeite as dinâmicas dos ecossistemas, além da disciplina de 

Agroindústria constante na matriz curricular do Curso Técnico em Agropecuária o 

Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação passa, a partir de 

2010, a ofertar o Curso Técnico em Agroindústria na modalidade Subsequente ao 

Ensino Médio – não sendo foco desta pesquisa, apenas para conhecimento. 

O Curso Técnico em agropecuária apresenta uma concepção de formação 

técnica que articula trabalho, cultura, ciência e tecnologia com respeito ao meio 

ambiente, como princípios do desenvolvimento curricular, proporcionando ao aluno 

uma perspectiva de totalidade, pela qual os conteúdos das disciplinas são 

contextualizados, conforme visão sistêmica do processo produtivo. Isto significa 

recuperar a importância de trabalhar com os alunos os fundamentos científicos e 



tecnológicos presentes nas disciplinas. O Curso Técnico em Agroindústria ofertado 

no Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Fernando Costa tem como 

objetivo formar o profissional que atenda as necessidades do mundo do trabalho e 

do sujeito social. De acordo com o Catálogo de Cursos da Secretaria de Estado da 

Educação (SEED), ao final do curso o perfil do profissional  

[...] Técnico em Agroindústria compreende de maneira sistêmica as 
implicações sociais, econômicas, ambientais, políticas e técnicas de 
sua atuação profissional. É tolerante e receptivo com a diversidade 
cultural, étnica, religiosa, política e social. Tem formação técnica 
para: atuar na identificação problemas e aplicação de soluções 
compatíveis com a realidade rural; operacionalizar o processamento 
de alimentos nas áreas de laticínios, grãos, cereais, carnes, 
beneficiamento de frutas e hortaliças; auxiliar e atuar na elaboração, 
aplicação e avaliação de programas preventivos, de higienização e 
sanitização da produção agroindustrial; atuar em sistemas para 
diminuição do impacto ambiental dos processos de produção 
agroindustrial; acompanhar programas de manutenção de 
equipamentos na agroindústria; implementar e gerenciar sistemas de 
controle de qualidade; identificar e aplicar técnicas mercadológicas 
para distribuição e comercialização de produtos. (PARANÁ, 2013, p. 
71). 

Por processo de formação do trabalhador, entende-se não apenas a 

educação formal ofertada, mas todos os processos e procedimentos de que as 

empresas agroindustriais se utilizarão para adequar sua força de trabalho às 

necessidades de maior produtividade, exigidas pelos novos padrões de 

competitividade do mercado. E, em se tratando de trabalho vinculado à educação, 

parte-se da premissa de que o trabalho sendo indispensável à existência do homem 

é o que o distingue dos animais. O que não coincide com sua produção, tanto com o 

que produzem quanto com a forma como produzem. O que os sujeitos sociais são, 

depende, portanto, das condições materiais de sua produção.  

Considerando o conhecimento em sua dimensão histórica verifica-se que a 

educação, em sua forma escolarizada, passa ter relevância e, consequentemente, a 

Instituição Escolar assume um papel fundamental na formação do indivíduo. 

Segundo Franco (1989), na atividade do trabalho forma-se a personalidade do 

indivíduo desenvolve-se suas aptidões, forjam-se suas representações sociais, 

refletem-se seus princípios ideológicos e cristalizam-se suas atividades frente à ação 

prática. Evidentemente, a transformação do processo de trabalho, desde sua base 

na tradição até sua base na ciência, não é apenas inevitável como também 

necessária para o progresso e emancipação dos homens. 



3. METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A construção deste Projeto de Intervenção Pedagógica foi fundamentada na 

realização de pesquisas bibliográficas alusivas à Educação Profissional e ao 

Sistema Agroindustrial, com ênfase na suinocultura e a participação da Agroindústria 

Familiar. Tendo sido posteriormente, apresentado à direção, à equipe pedagógica e 

ao corpo docente. 

Para maiores esclarecimentos sobre o processo de desenvolvimento do 

projeto, foram realizadas reuniões com os professores das disciplinas de Produção 

Animal, Agroindústria e Equipe Pedagógica para socialização e discussão do 

projeto. Atualmente há discussões frequentes com os professores das referidas 

disciplinas paraverificação dos conteúdos ministrados 

Foram aplicados aos estudantes do 3º ano, no início e no término da 

implementação, questionários para verificação do conhecimento sobre o assunto 

(Apêndice A). Tendo sido realizada uma revisão teórica numa perspectiva da nova 

dinâmica do sistema agroindustrial, com ênfase na suinocultura e a participação da 

agroindústria familiar. Nas aulas práticas da Disciplina de Produção Animal e 

Disciplina de Agroindústria, os alunos puderam acompanhar e preparar todo o 

processo de produção de embutidos (linguiça – Apêndice B) e defumados (bacon – 

Apêndice C).  

Este projeto foi realizado com o intuito de perceber, a partir dessas pesquisas, 

o grau de importância das agroindústrias nas estratégias do desenvolvimento rural 

da região de Santa Mariana e entender como as agroindústrias rurais estão 

participando do processo de desenvolvimento regional. Diante desse panorama, foi 

possível constatar que a abertura dos mercados alternativos e a consequente 

valorização desses produtos acabam oferecendo uma possibilidade ímpar de 

inserção autônoma da agricultura familiar, sendo, em alguns casos, a base de um 

novo paradigma de desenvolvimento para esse público. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As alterações ocorridas no mundo do trabalho, no que tange a economia e a 

vida em sociedade, vêm influenciando significativamente nas transformações do 

setor agroindustrial, atingindo também as AFR, e traz em seu interior a necessidade 



das instituições de ensino formais adequarem seus currículos para oferta de 

disciplinas especializadas na área. Diante desse quadro, as escolas agrotécnicas do 

Estado do Paraná utilizam a metodologia do sistema escola-fazenda, que tem por 

objetivo proporcionar condições para a efetividade do processo ensino-produção, 

bem como a vivência da realidade social e econômica da comunidade rural, fazendo 

do trabalho um elemento integrante do processo ensino-aprendizagem. Ao se 

adequar à demanda, o sistema escola-fazenda visa conciliar educação-trabalho e 

produção, investindo na formação e conhecimento do processo de transformação da 

matéria prima, e a permanência do aluno no meio rural.  

O Curso Técnico em Agropecuária ofertado pelo Centro Estadual de 

Educação Profissional Agrícola Fernando Costa, proporciona ao aluno egresso, uma 

formação tendo como norte a perspectiva de totalidade, na qual os conteúdos das 

disciplinas são contextualizados, conforme visão sistêmica do processo produtivo, 

buscando o conhecimento, pelo qual a teoria e a prática possibilitam a compreensão 

da realidade.  

Considerando o crescimento explosivo da população, a grande concentração 

populacional nos centros urbanos longe dos centros de produção dos alimentos, as 

extensões territoriais com grandes diferenças na capacidade produtiva, as 

diferenças no adiantamento técnico dos povos, e o que é mais importante, a grande 

perecividade dos produtos agropecuários, conclui-se que os povos necessitam 

dedicar mais atenção á Ciência e Tecnologia da preservação dos produtos 

alimentícios, a fim de que possam sobreviver. Daí a importância da disciplina, para a 

formação de técnicos capazes de atuar na sociedade visando a produção de 

alimentos saudáveis e melhores em termos nutricionais e de distribuição uniforme o 

ano todo.   

Nessa formação, o aluno é levado também a compreender que o 

empreendimento rural do qual faz parte deve considerar as estratégias que não 

apostam nas economias de escala como condição absolutamente necessária para o 

sucesso da atividade, mas que se destaca a valorização dos aspectos artesanais da 

produção. Os produtos artesanais atendem a uma demanda diferenciada e 

específica. Não são produtos sofisticados do ponto de vista tecnológico, mas podem 

carregar as características do produto do ponto de vista saudável.    

É importante destacar que as propriedades que possuem uma pequena 

agroindústria não deixam de produzir as demais atividades agrícolas, tendo em vista 



que a produção de matéria-prima não ocupa toda área de produção, geralmente são 

atividades sazonais. Nesse sentido, pode-se perceber que os próprios domicílios em 

que se desenvolvem atividades de industrialização acabam fomentando os 

mercados locais sem perder a sua inserção com a produção in natura e com a 

produção para o seu autoconsumo. Nesse sentido, as agroindústrias familiares 

geram importantes reflexos para o desenvolvimento das comunidades em que se 

encontram inseridas, mostrando que a presença dessas iniciativas nos espaços 

rurais acabam por promover vários resultados benéficos. Além disso, as 

agroindústrias apresentam resultados multifacetados e de cunho multidimensional, 

uma vez que atingem várias arestas dentro de um mesmo espaço e de um mesmo 

período temporal. 

Vale ressaltar que, independentemente do porte do empreendimento rural, as 

tendências de consumo indicam excelentes perspectivas para a produção rural. O 

mercado interno apresenta significativo potencial, as exportações mundiais tendem a 

se especializar e a grande diversidade de oportunidades agropecuárias ainda não é 

suficientemente explorada. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

 

RESULTADOS OBTIDOS NA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS 

PERCENTUAL DE ACERTOS NAS DUAS ETAPAS POR QUESTÃO: 
 

 
 

Os resultados expressos por questão representam os percentuais de acertos 

obtidos nas duas aplicações do questionário. A 1ª como avaliação diagnóstica para 

levantamento do conhecimento sobre o assunto pelo aluno, tendo sido aplicado sem 

explanação teórica pelo professor e a 2ª para averiguação do conhecimento 

apreendido pelo aluno ao término da implementação do projeto. 

 

01 – O que você entende por Agroindústria? 
  

1º - 60,46% 
2º - 85,29% 

 
 
02 – Quais produtos podem ser produzidos em uma Agroindústria? 
 
 1º - 93% 
 2º - 97% 
 
 
03 – Qual a importância da Disciplina de Agroindústria dentro do Curso Técnico em 
Agropecuária? 
 
 1º - 81,39% 
 2º - 97% 
 
 
04 – Qual a relação entre suinocultura e agroindústria? 
 
 1º - 65,11% 
 2º - 88,23% 
 
05 – Quais os produtos que podem ser obtidos da carne suína? 
 
 1º - 95,34% 
 2º - 97,05% 
 
 
 
 



APÊNDICE B – FABRICAÇÃO DE LINGUIÇA SUÍNA 
 
 

Cuidados Iniciais de Higiene de Equipamentos e do Manipulador 
 

 Os instrumentos e utensílios como facas, tabuleiros, bacias e equipamentos 

devem ser previamente lavados com água e sabão, enxaguados e secos. 

 O manipulador deve ter atenção para higiene pessoal: uso de jaleco, botas, 

cabelos amarrados e com touca de proteção descartável, mãos bem lavadas 

e livres de ferimentos e anéis, unhas curtas e sem esmalte. 

 

Para a produção, foram utilizados envoltórios naturais que são os invólucros 

utilizados tradicionalmente, e apresentam a vantagem em relação aos artificiais na 

proteção ao sabor puro da linguiça. Nesse processo foi utilizada a tripa de suíno. 

 
Matéria-prima: A carne a ser utilizada no preparo de linguiça deve estar livre de 

aponeuroses (nervos), tecidos com hematomas (machucados), gânglios (ínguas), 

pequenos pedaços de ossos e objetos estranhos. Como matéria-prima foi utilizada 

carne oriunda de suínos. 

 

Moagem: A matéria-prima (carne e toucinho) deve ser cortada em pedaços para 

serem introduzidas no moedor. A temperatura da carne a ser moída deve ser de 0º a 

4ºC, pois a moagem provoca o aquecimento da carne. 

 
Condimentação: Os temperos utilizados na formulação devem ser previamente 

separados e dissolvidos em água gelada. Após a moagem, a carne e os 

condimentos devem ser transferidos para um recipiente próprio e misturados de 

forma homogênea para que essa massa obtenha uma boa liga. 

 

Embutimento: A massa deve ser embutida de forma compacta, sem espaço de ar. 

As bolhas de ar podem causar oxidação (ranço) e escurecimento nas regiões 

circunvizinhas a elas, comprometendo a qualidade do produto. Nessa prática foi 

utilizada a embutideira. 

 

 

 



APÊNDICE C – PROCESSO DE PRODUÇÃO DE BACON 

 

1º passo 

O produto: Escolha bem o pedaço do toucinho. Apesar de poder utilizar todo o 

toucinho para a defumação, tecnicamente, quando se quer fabricar o bacon de 

qualidade, usa-se somente a barriga, também chamada de pança. Essa parte 

apresenta menos gordura e mais camadas de carne, que tornam o produto mais 

saboroso. 

 
2º passo 

O tempero: Para se colocar o tempero no toucinho, divida o tempero em duas 

partes iguais. Reserve uma das partes para ser usada após o repouso do toucinho. 

Divida novamente uma das metades do tempero em duas partes e espalhe uma 

dessas metades (ou seja, ¼ do total do tempero) sobre o toucinho, massageando 

bem.  

 
3º passo  

O Acondicionamento: Para acondicionar a carne para o repouso deve-se utilizar 

uma panela de alumínio ou de aço inox, ou ainda uma caixa plástica branca de 

açougueiro. Os toucinhos devem sempre ser colocados com a pele voltada para 

baixo e nunca encostar pele com pele. A vasilha deve ficar tampada em geladeira ou 

local fresco e ventilado. Feche bem a vasilha para abafar o tempero e permitir a sua 

absorção. Pode ser utilizado um filme plástico para cobrir a carne, evitando que ela 

escureça. O toucinho temperado deve ficar em repouso por, aproximadamente, 18h 

à 24h. Nesse período, a carne absorverá totalmente o tempero de maneira 

homogênea. 

4º passo 

Mistura do tempero: Após 18h de repouso, passe o restante do tempero da mesma 

forma que foi feita antes do repouso. Novamente, tome cuidado para espalhar o 

tempero de forma homogênea sobre toda a peça, dos dois lados. 



5º passo 

Defumando o bacon: O bacon pode ser defumado inteiro ou em pedaços. As 

pontas devem ser transfixadas com barbante e amarrados firmemente e levados 

para o defumador. Os pedaços devem ser acondicionados no defumador, deixando-

se um pequeno espaço entre eles para circulação da fumaça e do calor. Ao se 

defumar qualquer produto, também se deve ter atenção para que as peças fiquem a 

uma altura mínima de 60 cm, para evitar o aquecimento excessivo do produto. A 

defumação das peças consiste a uma temperatura entre 60° e 75°C, variando o 

tempo em função da espessura da peça, até que a temperatura interna atinja 72°C. 

O produto estará pronto quando apresentar uma cor avermelhado-brilhante, com 

cheiro e aspecto agradáveis. 

 

 


