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A Carne de Cavalo é Uma
Alternativa para Comercialização?

A

Rhayana Kharyna Grosskopf1& Julcemar Dias Kessler2

equinocultura (Figura 1) tem apresentado aumento de sua
participação no agronegócio,
no ramo da produção animal. A princípio, era explorada para esportes, lazer ou
trabalho. No decorrer dos
anos, algumas ferramentas
foram utilizadas para seleção de tipos e aptidões contribuindo para esse aumento
no mercado.
Uma exploração que ainda
não apresenta representatividade é o potencial para
produção de carne que a
espécie tem. A produção de
equinos tem aumentando
pela necessidade de exportar sua carne, haja visto que
a Europa possui um mercado com grande demanda
por este produto devido ao
consumo,tornando-se
um
grande atrativo para essa exploração. No mercado brasileiro há certo preconceito em
relação ao consumo de carne
de cavalo, porém, sua venda
é permitida legalmente.
Em tempos mais remotos,
na Europa, utilizava-se da
caça de cavalos selvagens
para consumo da carne e
pele. Atualmente, a carne de
cavalo é consumida em lugares como Alemanha, França,
Itália, entre vários outros países. O consumo se dá por
cortes cárneos ou na produção de salsichas.
As características organolépticas da carne de equino
se distinguem das demais
espécies
por
apresentar
maior percepção do sabor
adocicado,
provavelmente
pela sua reserva de glicogênio. Fato esse que pode va-

riar com a idade do animal, a
raça e o corte. Sua cor varia
de vermelho escuro a pardo
avermelhado, possui fibras
finas e longas de consistência firme. O rendimento de
carcaça apresenta média de
55% e a relação músculo/
osso é em média de 20%. Os
cortes consumidos in natura
(Figura 2) são parecidos com
os cortes bovinos. Partes da
carcaça que apresenta carne
mais dura são consumidas
moídas.
Em várias características,
a carne de equino possui diferenças quando comparada
com a carne de bovinos ou
suínos, como exemplo: possui menor teor de gordura
(em torno de 2 ou 3 gramas
em 100 gramas de carne). A
carne equina possui maior
quantidade de ácidos graxos insaturados do que saturados, sendo mais saudável. Em ralação a proteína,
os teores se assemelham
a carne bovina, possuindo
em torno de 20 gramas em
100 gramas de carne. Possui menor quantidade de
colágeno muscular, o que se
torna uma carne mais fácil
de mastigar. A carne equinapossui uma cor forte por
causa da presença de mioglobina, é rica em nitrogênio
proteico, grande quantidade
de ferro eum baixo nível de
lipídeos.A vida de prateleira
da carne equina é menor do
que a bovina, isso seria uma
desvantagem, entretanto, a
qualidade da carne já supracitada compensa tal menor
tempo de armazenamento.
As características da carne
equina também irão variar

conforme a idade do animal,
como exemplo, potros possuem a carne mais clara e
a gordura mais rosada, enquanto que cavalos adultos
possuem a carne de cor mais
escura e gordura mais amarelada. Em relação às características físicas, como, umidade, atividade de água, pH
e perdas por cocção, autores
observaram não possuir diferença quando comparada a
carne bovina.
Além do preconceito ao
consumo da carne equina,
a criação do animal se torna
mais cara do que a criação
bovina ou suína, o que pode
tornar inviável a criação dos
animais apenas para a terminação e abate.
No Brasil, a venda da carne equina é permitida por
lei, porém, seu consumo é
restrito, comprovando o preconceito e a falta de cultura
para o consumo da mesma
enquanto as exportações
crescem.
Além da carne, outras partes da carcaça podem ser
utilizadas no mercado interno, como as crinas e o couro,
comercializados por alguns
matadouros/frigoríficos especializados no abate de
equinos.
Os maiores produtores de
carne equina são a China
seguida do México. Como
exportadores encontram-se
Bélgica, Argentina, Brasil,
Canadá e Estados Unidos.
Como importadores destacam-se a Bélgica, a França,
a Itália, Países Baixos (Holanda) e Japão.
No Brasil essa atividade
ainda não apresenta desta-
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Figura 1. Criação de equinos.

Figura 2. Cortes in natura.

que na criação de equinos
para produção de carne, ao
passo que, a produção de
carne suína, bovina e ovina
que é mais barata para ser
produzida quando compa-

rado à carne equina. Sendo
assim, a maioria dos equinos
abatidos são aqueles que não
possuem mais função reprodutiva, esportiva ou para o
trabalho.

¹ Acadêmica do Curso de Zootecnia. Chapecó. UDESC/CEO. E-mail: rhaykg@hotmail.com;
² Professor Orientador. Departamento de Zootecnia. Chapecó. UDESC/CEO.E-mail: julcemar.kessler@udesc.br
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Tecnologia de Produtos de Origem Animal
A Bioquímica e a Tecnologia da Produção de Queijos
Suélen Serafini¹, Junior Gonçalves Soares¹&Julcemar Dias Kessler²

O

queijo, apesar da diversidade de característicasde cada variedade, é um subproduto
da produção de leite, culturalmente produzido e consumido no Brasil por descentes
de colonizadores europeus de origem italiana.

Conversando com oprodutor rural Claudenir Serafini, obtemos um pequeno depoimento sobre o método de produção artesanal de queijos, segundo a cultura catarinense de
produção de queijos coloniais:
“Após a ordenha dos animais, para a fabricação de um queijo com aproximadamente 1 kg, deve-se separar 10 litros de leite
em uma panela de alumínio.Coar o leite com um pano branco. O leite precisa ser amornado e, após, deve-se acrescentar duas
tampinhas (duas colheres de sopa) de coalho. Esperar por aproximadamenteuma hora e meia até que ocorra a ‘coalhagem’
(coagulação). Então, mexe-se ou corta-se a massa coagulada para que estase separe do soro. Junta-se a parte coagulada com
o uso de peneira, concha vazada ou mãos. Coloca-se em forma especial sem fundo e com furos nas laterais e prensar para que
ocorra a saída do excesso de soro. Então, se espera de 6 a 8 horas para desenformar. Acrescenta-se duas colheres de sal na
casca, espalhando-o homogeneamente. Por fim, deixa-se maturar por tempo desejado na geladeira ou em ambiente fresco
e protegido de animais.”

O conhecimento empírico
de produtores segue uma
lógica de reações químicas
fundamentais para a fabricação de queijos. Através
deste depoimento podemos
destacar algumas destas
reações:
O rendimento da produção de queijo é diretamente proporcional aos
sólidos do leite. Leites com
maior percentual de sólidos, portanto, apresentam
maior rendimento quanto à
quantidade de leite necessária para produzir 1 kg de
queijo.
O coalho, utilizado para
promover a coagulação do
leite, é uma enzima de caráter proteolítico, capaz de
quebrar a caseína do leite,
permitindo que esta precipite, arrastando consigo a
gordura e os demais sólidos presentes. A coagulação, por meio da adição do
coalho, ocorre após 30 a 40
minutos à mistura deste.
O coalho tem origem histórica na retirada de uma
enzima especial presente
no abomaso de bezerreiros. Contudo, atualmente,
utilizam-se enzimas produzidas por microrganismos,
especialmente fungos.
Existem outros coagulantes naturais que agem
de forma diferenciada. Um
exemplo é a utilização do limão que age acidificando o
leite. Esta acidificação pro-

move, por meio da desconfiguração proteica, o atingimento do ponto isoelétrico
das moléculas de proteína,
onde há igualdade de cargas positivas e negativas
entre os grupos amina e
carboxila dos aminoácidos.
O ponto isoelétrico ocorre
em pH 4,6.
A desconfiguração proteica é uma modificação
na conformação das moléculas de proteína, onde
moléculas com configuração terciária (enroladas sobre si) passam a apresentar configuração primária
(conformação linear), devido à igualdade de cargas.
O aquecimento do leite, relatado pelo produtor,
deve ocorrer até a temperatura ideal de 37°C. Esta
temperatura potencializa a
ação enzimática do coalho
pelo atingimento do ponto
ótimo de ação da enzima.
Temperaturas superiores
a 37°C podem desnaturar
a enzima e inviabilizar sua
ação sobre o leite.
O corte da massa coagulada é necessário para
intensificar a retirada do
soro que permaneceu entre
a massa. O padrão de corte
e o tamanho final do coagulado influenciam diretamente nas características
finais do queijo. Partículas
menores originam queijos
mais duros, já partículas
maiores originam queijos

mais moles.
A maturação final
do queijo fresco permite que ocorram alterações
bioquímicas de lipólise e
proteólise realizadas por
enzimas presentes no leite.
Estas modificações afetam
as características organolépticas do produto final.
Portanto, o tempo e as
condições de temperatura
e umidade devem ser controlados em relação às características que se deseje
obter.

Na indústria a adição de
enzimas promove a maturação do queijo, associada ao armazenamento do
produto em câmaras com
controle de temperatura
de umidade.
Quanto a salga do queijo, esta pode ser feita de
diferentes maneiras. O sal
pode ser adicionado diretamente na massa, permitindo uma maior homogeneidade da distribuição do
sabor salgado ao queijo.
Contudo, este método de
salga dificulta a desidratação e formação da casca.
Outra forma muito comum de salga é a distribuição do sal na superfície
do queijo.Neste método, a
homogeneização da distribuição do sal na massa não é eficiente. Porém,
há maior desidratação da
superfície, o que permite
a formação da casca do
queijo.
Um procedimento comum na indústria, a fim
de evitar-se que os queijos fiquem oleosos com o

envelhecimento, ou seja,
apresentem liberação de
óleo, é a adição de culturas de microrganismos antes da mistura do coalho,
pré acidificando o leite e
garantindo que não ocorra a exsudação de gordura
pela massa.
É importante, também,
ressaltar que a pasteurização do leite, apesar de necessária para a fabricação
de queijos que atendam
a legislação, faz com que
ocorram perdas de cálcio.
Na indústria,utiliza-se cloreto de cálcio como forma
de intensificar a coagulação do leite, melhorando
a precipitação e o rendimento pela transferência
de proteína do soro para o
coagulado.
Apesar de toda a bioquímica e tecnologia envolvidas na produção e processamento de queijos de
forma artesanal ou mesmo
industrial, o importante é
enfatizar seu local à mesa
de consumidores e o sabor
inigualável deste produto.

¹ Acadêmicos do Curso de Zootecnia. Chapecó. UDESC/CEO. E-mail: suelen_serafini@hotmail.com
² Professor Orientador. Departamento de Zootecnia. Chapecó. UDESC/CEO.
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VII Festa da Uva e
do Vinho Doce

A

festa será realizada
no dia 18 de janeiro,
no Distrito de São
José do Laranjal em Iraceminha, a partir das 8h30min,
quando acontece a abertura
oficial com a colheita da uva
e degustação do café colonial.
Da programação constam
também, pela manhã, o desfile de carro alegórico até o
Salão Comunitário, demons-

tração do processo de fabricação do vinho e pronunciamento das autoridades
seguido do almoço típico italiano ou churrasco. À tarde,
haverá apresentação cultural
de artistas locais e regionais,
matinê canto nativo e mate
baile com o Grupo Chamas.
A festa tem na sua essência o resgate da cultura italiana e a lembrança de tem-

pos passados, através das
canções italianas, da colheita
da uva no parreiral, da demonstração do processo de
elaboração do vinho e do almoço típico italiano, além da
degustação de muita uva e
vinho doce.
Mais informações: Clair
Lorenzet/Epagri/Chapecó,
no e-mail:lorenzet@epagri.
sc.gov.br

Hidromel – A bebida dos Deuses
Gabriela Del FabroSalcedo Santa Catarina1, Félix Roman Munieweg1,Cássia Regina Nespolo2

O

hidromel é uma bebida
alcoólicaimpropriamentedenominada como “vinho de
mel”, considerada a mais
antiga
consumida
pelo
homem,produzida
antes
mesmo do vinho. A bebida
também é conhecida como
“Néctar dos Deuses”, na mitologia nórdica. É uma bebida à base mel de abelha da
espécie Apis Mellifera (conhecida como abelha africana) e
água,juntamente com leveduras Sacharomycescerevisiae, fermentada sob temperatura de aproximadamente
25ºC por um período de 15
a 25 dias, o que pode variar
devido à forma e condições
de processamento. Segundo
a legislação brasileira, o teor

alcoólico varia entre 4% e
14%. Antigamente o seu uso
era generalizado, mas com o
desenvolvimento das civilizações e dos recursos agrícolas, desencadeou a substituição do hidromel pelo vinho.
Há relatos de que além de
ser consumido em Roma e na
Grécia, outros antigos povos
consumidores desta bebida
foram os celtas, saxões e os
vikings.Na Irlanda, existe
a tradição de que os casais
recém-casados
deveriam
consumir o hidromeldurante
o primeiro mês após o casamento para nascer um filho
homem, foi deste fato que
surgiu a tradição da lua de
mel. Produtos fermentados à
base de mel são amplamente
conhecidos e consumidos na

Europa. Na América Latina,
destacam-secomo produtores a Argentina e a Bolívia.
Estes produtos ainda não são
tão populares no Brasil, talvez pela falta de divulgação e
de estudos tecnológicos para
obtenção dos produtos.Ohidromelpode ser tornar uma
alternativa para apicultores,
já que a produção de mel
vem recebendo incentivos governamentais e porque pode
ser produzido aproveitandomel excedente e resíduos da
extração do mel. Há alguns
produtores de hidromel no
Brasil, concentrados principalmente na região Sudeste,
mas existemdemandas por
consumidores exigentes por
bebidas e por alimentos de
origem orgânica.

1Acadêmico do Curso de Nutrição, UNIPAMPA, Itaqui, RS; 2Professora Adjunta, Curso de Ciência e
Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Itaqui, RS.

Período de janeiro a novembro de 2014 foi o mais quente da história

O

período de janeiro a novembro de
2014 foi o mais
quente no mundo desde
que se começou a fazer o
registro das temperaturas, em 1880, anunciou
nesta segunda-feira a Administração Oceânica e
Atmosférica dos Estados
Unidos (NOAA).
Mas novembro, em par-

Sul brasil

ticular, foi o sétimo mês
mais quente nos anais
climáticos, com 0,65°C
acima da média do século
XX, acrescentou a agência.
Durante os dez primeiros
meses do ano, a temperatura média da superfície
dos oceanos e terrestres
foi 0,68°C acima da média do século passado. Em

seu conjunto, foram os
meses mais quentes já registrados, superando em
0,01°C o recorde anterior,
de 2005.
Neste ano, “foi o período
mais quente de que se tem
registro e superou o recorde de calor estabelecido
em 2010″, indicou a NOAA
em seu informe mensal.
(Fonte: Terra)
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Tempo
Quinta-feira (15/01): O tempo permanece instável em SC, com aberturas de sol e chuva por
alguns momentos no início e fim do dia. Temperatura em elevação rápida no início da tarde e
mais agradáveis à noite. e Grande Florianópolis, fraco a moderado, com rajadas associadas
às pancadas de chuva.
Sexta-feira e Sábado (16 e 17/01): O tempo
permanece instável em SC, com presença de
sol pela manhã e chuva entre a tarde e noite.
No sábado a passagem de uma frente fria pelo
litoral de SC intensifica a estabilidade, com trovoadas à tarde no estado. Temperatura em elevação.
Domingo (18/01): Sol na maior parte do dia
em todas as regiões. Entre a tarde e noite chance de pancadas muito isoladas de chuva, especialmente do Planalto ao Litoral. Temperatura
em elevação.
TENDÊNCIA de 19 a 28 de janeiro de 2015
No dia 19 e na manhã do dia 20, uma frente
fria mais forte passa pelo litoral de SC causando chuva em todo o Estado. Temperatura amena nos dias 21 e 22. Nos dias seguintes uma
massa de ar quente e úmido, no Sul do Brasil,
mantém calor e mais nebulosidade à tarde em
SC, com pancadas isoladas de chuva e risco de
temporais isolados.
Previsão do Tempo - 3 meses
Janeiro, Fevereiro e Março de 2015
A previsão para o trimestre janeiro/fevereiro e
março é de chuva próxima a acima da média
climatológica na maior parte de SC. A chuva
tende a ficar dentro da média. Especialmente no mês de janeiro a chuva será mal distribuída, podendo ocorrer com maior volume e
intensidade em algumas localidades, sobretudo no Meio Oeste, Planalto Norte, e Litoral
Norte. No Extremo Oeste e Litoral Sul, persiste
a condição de períodos de escassez de chuva e/ou estiagem, que podem comprometer
agricultura e pecuária, e o abastecimento de
água. Eventos de chuva intensa podem ocorrer em qualquer época do ano. No verão são
mais frequentes, acumulados significativos de
chuva em curto espaço de tempo, resultando
em totais superiores à média climática mensal, o que, dependendo da vulnerabilidade da
região, pode colocar a mesma em estado de
atenção e/ou alerta.
As temperaturas devem manter a tendência
dos últimos meses, acima da média climatológica no trimestre, com pelo menos duas a três
ondas de calor mais intenso no verão, normal
para a época do ano. Para o mês de janeiro de
2015 não há indicativo de onda prolongada de
calor intenso.
Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram / Site: ciram.epagri.sc.gov.br
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Agenda

Indicadores
R$

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

19 a 22/01 – Chapecó/SC –
Linha Tomazelli

“Temos a Terra dentro de nós. Somos a
própria Terra que na sua evolução chegou ao estágio de sentimento, de compreensão, de vontade, de responsabilidade e
de veneração. Somos parte e parcela da
Terra. Viemos dela. Somos produto de
sua atividade evolucionária. Temos no
corpo, no sangue, no coração, na mente e
no espírito o elemento-Terra.
Somos Terra que pensa, sente e ama.
Pertencemos à Terra; somos filhos e filhas da Terra; somos Terra.
Viemos da Terra e voltaremos à Terra”.
Autoria: Centro de Memória Alfa/MaxiCrédito-CEMAC
PROGRAMAÇÃO
Área Agrícola: –SemeAlfa –FertiAlfa- Trigo
- Tecnologia de Aplicação.
Área de Bovinos: - Alfagenética - Qualidade - Controle Leiteiro.
Área de Forrageiras: - Pastagens- Silagem:
Área Ambiental:– Sistema de Agroflorestas– Ambiental para todos– Manejo ambiental– Energia renovável.
Área da Suinocultura: 1 - Suinocultura:
Estandes Gerais: Postos Alfa; Superalfa;
Agropecuárias Alfa; Nutrialfa.
Relacionamento Familiar, Governança e
Sucessão Familiar e Mercado agrícola
Pavilhão do Associado.
Reflorestamento.
Comunicação Social.

Próspero 2015
A Udesc e o Jornal Sul Brasil, neste sétimo ano de parceria, desejam a todos
os leitores um ano novo com muitas
realizações, saúde e paz.

www.jornalsulbrasil.com.br

S/Inf.
S/Inf.

Frango de granja vivo
Boi gordo - Chapecó
- São Miguel do Oeste
- Sul Catarinense
Feijão preto (novo)
Trigo superior ph 78
Milho amarelo
Soja industrial
Leite–posto na plataforma ind*.

S/Inf.

Adubos NPK (9:20:15+micro)1
(8:20:20)1
(9:33:12)1

59,00 sc
55,20 sc
61,00 sc

Fertilizante orgânico2
Farelado - saca 40 kg2
Granulado - saca 40 kg2
Granulado - granel2
Queijo colonial3
Salame colonial3
Torresmo3
Linguicinha
Cortes de carne suína3
Frango colonial3
Pão Caseiro3 (600 gr)
Cenoura agroecológica3
Ovos
Ovos de codorna 3
Peixe limpo, fresco-congelado3
- filé de tilápia
- carpa limpa com escama
- peixe de couro limpo
Mel3
Pólen de abelha3 (130 gr)
Muda de flor – cxa com 15 uni
Suco laranja3 (copo 300 ml)
Suco natural de uva3 (300 ml)
Caldo de cana3 (copo 300 ml)
Banana prata do rio Uruguai3
Calcário
- saca 50 kg1 unidade
- saca 50 kg1 tonelada
- granel – na propriedade

S/Inf.
S/Inf.
S/Inf.
S/Inf.
S/Inf.
S/Inf.
S/Inf.
S/Inf.

10,80 sc
15,00 sc
355,00 ton
13,00 kg
13,00 – 17,00 kg
16,00 – 19,00 kg
11,00 kg
5,50 – 14,00 kg
8,80 – 9,60 kg
3,50 uni
2,00 maço
3,75 dz
3,50 dz
22,00 kg
10,00 – 11,00 kg
12,00 kg
10,00 kg
13,40
10,00 – 12,00 cxa
1,50 uni
2,00 uni
1,50 uni
2,50 kg
12,50 sc
8,00 sc
116,00 tn

Dólar comercial

Compra: 2,6216
Venda: 2,6222

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

788,00
810,00 – 960,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 14/01/2015
* Chapecó
1
Cooperativa Alfa/Chapecó
2
Ferticel/Coronel Freitas.
3
Feira Municipal de Chapecó (Preço médio)
4
Frigorífico Palmeira Ltda/Palmeira
Obs.: Todos os valores estão sujeitos a alterações.
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