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RESUMO – O presente trabalho tem como objetivo inserir na atividade agrícola dos pequenos 
produtores de leite do assentamento Che Guevara da cidade de Teixeira Soares, novos métodos de 
comercialização e produção de produtos derivados do leite. A quase totalidade do que é produzido é 
vendida na forma de leite fluido para cooperativas e para o consumo próprio, limitando a possibilidade 
de expansão. A oficina de fabricação de iogurte realizado no mês de fevereiro visou o aumento das 
possibilidades de produção de novos produtos, tornando-se uma nova fonte de renda para os 
pequenos produtores, tendo como matéria-prima o próprio leite. Foram realizadas palestras de 
Higiene na manipulação de alimentos, Higiene corporal, Doenças transmitidas por alimentos e 
Fabricação de Iogurte visando o desenvolvimento de um produto com qualidade.  Os pequenos 
produtores foram auxiliados pelos bolsistas e estagiários do Centro Mesoregional de Excelência em 
Tecnologia do Leite na Mesorregião Centro Oriental do Paraná. Os métodos artesanais de fabricação 
foram propostos de maneira a serem elaborados produtos com todas as condições de higiene e 
qualidade. 
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Introdução 
 

A qualidade do leite é muito importante para as indústrias e produtores, tendo em vista sua 
grande influência nos hábitos de consumo e na produção de derivados. Por isso, é necessário 
conhecer alguns conceitos sobre a qualidade do leite, referentes à composição e condição higiênico-
sanitária.  Ao levar a sua matéria-prima a um centro processador ou industrial, o produtor tem o seu 
leite submetido a testes de avaliação, para verificar a sua qualidade. São efetuadas análises, 
conforme as normas vigentes, visando garantir produtos com o menor risco possível para a 
população.  

A estimativa das receitas mostra que o leite é uma importante fonte geradora de renda para 
os produtores paranaenses, pois, para metade deles, representa mais de 50% da renda obtida com a 
exploração agropecuária (BRASIL,2002), quase totalidade do que é produzido é vendida na forma de 
leite fluido para cooperativas e laticínios, ou para o consumo próprio, limitando a possibilidade de 
expansão.  

A aplicação na fabricação de iogurte é uma das possibilidades de expanção, quase uma 
unanimidade nas geladeiras modernas, o iogurte é um derivado do leite e herança dos antepassados. 
O poder laxativo do iogurte é conhecido, bastante testado e sempre evocado para estimular a venda 
do produto. Embora o ponto forte desse derivado do leite seja estimular a flora intestinal, os 
benefícios e qualidades nutricionais do alimento não estão restritos a essa função.   

A definição de frozen iogurte , segundo a ANVISA são de produtos obtidos a partir de leite 
submetido à fermentação láctea, através da ação de micro-organismos, Streptococcus thermophilus e 
Lactobacillus bulgaricus ou a partir de iogurte com ou sem adição de outras substâncias alimentícias, 
sendo posteriormente aerado e congelado (ANVISA, 2000).Os iogurtes são classificados quanto ao 
teor de matéria gorda estabelecidos pela legislação:  

 
TABELA 1 - Características físico-química de leites fermentados 

 

 
Produto 

Matéria gorda láctea 
(g/100g) Norma FIL 116 

A: 1997 

Acidez (g de ácido 
láctico/100g) Norma FIL 

150: 1991 

Proteínas lácteas (g/ 
100 g) 

 

Com creme Min. 6,0 0,6 a 2,0 Min. 2,9 

Integral 3,0 a 5,9 0,6 a 2,0 Min. 2,9 

Parcialmente desnatado 0,6 a 2,9 0,6 a 2,0 Min. 2,9 

Desnatado Max. 0,5 0,6 a 2,0 Min. 2,9 

Fonte: Apostila Tecnologia de Fabricação de Leites Fermentados 11/2000. 
 
 
Objetivos 

 
Um dos objetivos do Centro Mesorregional de Excelência em Tecnologia do Leite na Mesorregião 
Centro Oriental do Paraná é inserir na atividade agrícola dos pequenos produtores de leite do 
assentamento Che Guevara da cidade de Teixeira Soares, métodos adequados a sua pequena 
produção e comercialização de produtos derivados do leite. Atualmente os pequenos produtores 
realizam a venda do produto in natura e para o consumo próprio, o que limita a possibilidade de 
expansão.  
O curso de fabricação de iogurte realizado com os produtores possibilita o aprimoramento em relação 
aos manejos na área de alimentos e desenvolvimento de produtos com maior qualidade, utilizando o 
próprio leite como matéria prima, aumentando assim a renda familiar para os pequenos produtores. 
 

 
 

Metodologia 
 

A oficina foi realizada de manhã e à tarde no mês de fevereiro, sendo que de manhã foram 
realizadas três palestras sobre Higiene na manipulação de alimentos, Higiene corporal, Doenças 
transmitidas por alimentos e a tarde foi dada a continuação com o último tema sobre Fabricação de 
Iogurte, visando o desenvolvimento de um produto com qualidade, e o processo de fabricação do 
iogurte.  

Dando sequencia das atividades todos participaram de uma prática de fabricação de iogurte, 
sendo que no final todos puderam degustar do produto desenvolvido. Os pequenos produtores foram 
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auxiliados pelos bolsistas e estagiários do Centro Mesoregional de Excelência em Tecnologia do 
Leite na Mesorregião Centro Oriental do Paraná. Os métodos artesanais de fabricação foram 
propostos de maneira a serem elaborados produtos com todas as condições de higiene e qualidade. 

No método artesanal, o aquecimento em estufa foi substituído por recipiente de isopor, sendo 
controlada a temperatura com termômetro em 42-45°C. Foi utilizado o fermento comercializado em 
pó, na forma de sachês, facilmente encontrado nas redes de supermercados. 

 
Resultados 

 
O trabalho realizado no assentamento Che Guevara da cidade de Teixeira Soares, atendeu 

aproximadamente 20 participantes, dentre eles, produtores de leite (e produtores de leite que também 
produzem alimentos em conserva ou artesanais) e donas de casa, todos com o objetivo de aprimorar 
os conhecimentos gerais em relação aos manejos na área de alimentos, aumentando 
consequentemente o valor agregado dos novos produtos com maior qualidade fabricados. 

 
 

       
Figura 1 – Realização da fundamentação teórica 

 
 
 

Figura 2 – Realização da prática de Fabricação do Iogurte 
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Figura 3 – Degustação do produto final 

 
 
 

Conclusões 
 

A oficina teve uma boa aceitação para os pequenos produtores de leite, houve o interesse 
despertado por parte dos produtores onde aprenderam a desenvolver um novo produto, assim como 
o aprendizado em relação a qualidade, utilizando o próprio leite como matéria prima. Incentivando os 
mesmos a formarem uma sociedade para a produção e venda dos novos produtos.  

Foi de grande valia para os bolsistas e estagiários do Centro Mesoregional de Excelência em 
Tecnologia do Leite na Mesorregião Centro Oriental do Paraná, aplicando conhecimento teórico 
adquirido em sala, beneficiando à todos os participantes. 
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