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Carne bovina moída:
aspectos higiênicosanitários e legislação
Emiliane Rodrigues Gavião1, Sabrina Pereira Messa2, Morgana Balbueno Ferreira2, Cássia Regina
Nespolo3

A

s carnes vermelhas são bastante consumidas no Brasil, aparecendo
em um terço dos almoços e jantares analisados pelo Guia Alimentar
da População Brasileira. A carne bovina é uma importante fonte de
proteínas de alto valor biológico, devido a sua composição de aminoácidos essenciais, além de ferro, vitaminas do complexo B (principalmente B12) e zinco.
Segundo a Tabela Brasileira de Composição Centesimal (USP), cada 100g de
carne bovina crua (porção patinho) contém cerca de 20g de proteínas, 4g de
lipídios totais, 1g de minerais, correspondendo a um valor energético de 118
kcal.
Este alimento é susceptível à contaminação microbiana, devido a sua composição nutricional e alta umidade, o que propicia condições favoráveis para
multiplicação de microrganismos deteriorantes e patogênicos. A temperatura é um dos principais fatores para controlar os microrganismos, por isso a
maioria dos produtos cárneos é mantida sob refrigeração ou congelamento. A
sanidade do rebanho, limpeza pré-abate, condições higiênico-sanitárias dos
manipuladores e nos abatedouros, mínimo tempo de exposição à temperatura
ambiente, condições de estocagem e distribuição nos locais de comercialização
e manutenção da cadeia do frio são fatores determinantes para a qualidade
microbiológica da carne. Após o frigorífico, as práticas higiênico-sanitárias dos
estabelecimentos de comercialização e de preparo dos alimentos são frequentemente preocupantes.
A carne moída pode chegar a altos níveis de contaminação, por ser produto
de manipulação excessiva, ter uma grande área superficial e entrar em contato
com várias equipamentos e superfícies. O tamanho da partícula de carne moída contribui para o aumento da contaminação microbiana e também favorece
o crescimento de bactérias que causam deterioração em baixas temperaturas.
A legislação brasileira define a carne moída como o produto cárneo obtido
a partir da moagem de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido
de imediato resfriamento ou congelamento (IN MAPA n. º 83/2003), e a carne
in natura deve ter ausência de Salmonella spp. em 25g da amostra (RDC ANVISA n. º 12/2001). O regulamento técnico de boas práticas para serviços de
alimentação (RDC ANVISA n. º 216/2004) tem por fim garantir as condições
higiênico-sanitárias do alimento preparado, englobando açougues e supermercados. Recentemente, legislações estaduais passaram a regulamentar a venda
de carne e derivados, como o Decreto SES-SC n. º 2/2015 e as Portarias SES-RS n. º 66/2017 e 146/2017, definindo a classificação dos estabelecimentos
tipo açougues em A ou B (em Santa Catarina) ou tipo AI ou AII (no Rio Grande
do Sul) e o tipo de manipulação ou processamento em cárneos permitido em
cada um destes, sendo proibido o abate de animais nas instalações de qualquer um destes.
Os estabelecimentos tipo A (ou AI) são os que possuem um profissional técnico responsável, dispõem de lugar específico para porcionar, reembalar, rotular carnes já inspecionadas e comercializar no próprio local, em ambientes climatizados e com controle de temperatura, obedecendo o fluxo de manipulação
e atendendo legislações de boas práticas e de rotulagem. O prazo de validade
1Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, 2Curso de Nutrição, UNIPAMPA, Itaqui, RS;
3Professora Adjunta, Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA), Itaqui, RS.
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da carne moída embalada é estabelecido pelo responsável técnico, desde que
inferior à validade da peça que originou a carne moída, e podem ser comercializadas em balcões de autoatendimento, em temperatura do alimento igual
ou inferior a 7º C. Os estabelecimentos tipo B (ou AII) são autorizados a armazenar, porcionar e vender carnes e similares embaladas por frigoríficos ou
entrepostos, já inspecionadas na origem, mantendo em balcões com controle
de termperatura, e podem vender carne moída ou fatiar carnes, desde que isso
ocorra na presença do consumidor.
As legislações estaduais citadas passaram, portanto, a garantir uma maior
segurança aos consumidores de carne moída. A carne moída previamente embalada deve ser produzida e conservada em condições adequadas, sob supervisão técnica. Já os açougues que não tiverem condições de manter esta
estrutura, terão que realizar a moagem no momento da compra e isto diminui
riscos de contaminação prévia ou armazenamento inadequado. Independentemente do tipo, as legislações salientam a obrigatoriedade de utilizar produtos
inspecionados, manter atualizado o alvará sanitário do estabelecimento, proceder o controle da temperatura e manter as boas práticas na manipulação
das carnes, a fim de melhorar o produto que chega ao consumidor.
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A IMPORTANTE RELAÇÃO ENTRE
AS ABELHAS POLINIZADORAS E A
BRACATINGA
Guilherme O.S. Ferraz de Arruda1; Oieler Felipe Vargas2; Rodrigo Buss3

G

rande parte do grupo vegetal das
angiospermas depende de insetos para polinizar suas flores e garantir a reprodução. A polinização é um dos
mecanismos mais importantes para promover e manter a biodiversidade, pois os polinizadores, ao buscarem recursos florais para
alimento, contribuem diretamente para os
cruzamentos,transportando pólen de uma
planta a outra durante a visitação das flores.
Mimosa scabrella Benth. (bracatinga) é uma
árvore brasileira (Fabaceae) que ocorre preferencialmente acima de 700 m de altitude, em
Florestas Ombrófilas Mista e Densa, expressivamente nos planaltos do PR, SC e RS e esparsamente em MG, SP e RJ.
Osbotões florais formam-se a partir de maio
e a floração atinge o auge no inverno. As flores,
pequenas e agrupadas em inflorescências globosas denominadas “capítulo” (Fig.1), ofertam
pólen e néctar em grande quantidade (cada
flor secreta néctar por três dias) e têm características que atraem os polinizadores (cor
amarela, odor agradável, muito néctar e pólen), favorecendo a polinização cruzada [2].É
uma das poucas árvores brasileiras que floresce abundantemente neste período de pouco
alimento às colmeias e por isso é importante
fonte alimentar às abelhas.Com a entrada de
néctar e pólen de bracatinga nas colônias, estas mantêm-se fortes e numerosas para a coleta da primavera, tornando-se desnecessária a
alimentação artificial das mesmas. [1].
Durante a exuberante floração há a visitação de insetos como abelhas (Apidae), vespas
(Sphecidae, Vespidae, Pompilidae), besouros
(Chrysomelidae) e percevejos (Coreidae) [3].
Porém as abelhas são os mais importantes polinizadores da bracatinga, destacando-se as
dos gêneros Apis, Trigona e Plebeia.
Apis: As“africanizadas”Apis mellifera (Fig.2)
são as principais polinizadoras da bracatinga.
São híbridos dos cruzamentos entre a abelha africana (Apis mellifera scutellata) e as
raças europeias (Apis mellifera mellifera,Apis
mellifera ligustica,Apis mellifera carnicaeApis
1Eng.Florestal; Docente; Unoesc, Xanxerê/SC
2Eng.Florestal; Klabin, Otacílio Costa/SC
3Eng.Florestal; Mestrando em Eng.Florestal; CAV/Udesc, Lages/SC

mellifera caucasica). Nas africanizadas predominam caracteres morfológicas e comportamentais da abelha africana. Além do mel, estas também são boas produtoras de própolis,
valorizando-as devido ao aumento do comércio
deste produto.
Trigona: É um grupo de abelhas brasileiras
sem ferrão, com ocorrência maior em MG, SP,
BA e GO. Destaca-se a Trigona spinipes, conhecida como “irapuá” (Fig.3), que mesmo sem
ferrão é agressiva às outras.
Plebeia:Também são brasileiras sem ferrão.
Conhecidas como “mirim” (Fig.4), ocorrem amplamente pela região tropical e subtropical. Há
várias espécies e no sul do Brasil destacam-se
Plebeia droryana, P. emerina, P. saiqui, P. nigriceps, P. remota e P. wittmanni [4].
Portanto,como existe uma relação mútua e
vital entre a bracatinga (oferta alimento em período escasso)e as abelhas (polinizam), é interessante estimular plantios com tal espéciearbórea, assim como com outras que florescem
no inverno, valorizando sua importância apícola.
Referências:
[1] CARPANEZZI, A. A. et al. Manual técnico da bracatinga (Mimosa
scabrella Benth.). Colombo, PR: Embrapa-CNPF, 1988. 70 p. (Doc.,
20).
[2] CATHARINO, E. L. M.; CRESTANA, C. S. M.;
KAGEYAMA, P. Y. Biologia floral da bracatinga (Mimosa scabrellaBenth.). Silvicultura em São Paulo, São Paulo, v. 16, p. 525-531, 1982.
[3] ROTTA, E.; MENDES, E.M. Fenologia da floração e frutificação da bracatinga. In: CONGRESSO FLORESTAL BRASILEIRO, 6,
Campos do Jordão, 1990. Anais. São Paulo: SBS, 1990, v. 3, p. 83.
[4] SILVEIRA, F.A.; MELO, G.A.R.; ALMEIDA, E.A.B. Abelhas brasileiras:
sistemática e identificação. Belo Horizonte: SILVEIRA, F.A., 2002. 253 p.

Fig.3. Trigona spinipes (irapuá)

Fig.1. Inflorescência da bracatinga
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Fig.4. Plebeia remota (mirim)
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Fig.2. Abelha africanizada (Apis mellifera).
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Riscos à saúde aos quais
os trabalhadores rurais
estão expostos
Acadêmicos:Érica Cima, Josué Samoel da Silva, Patricia Daiane
Zanini, Samara Tatiana Zenatti.Docentes: Marta Kolhs, Carla
Argenta.

T

rabalhador rural é toda e qualquer pessoa física que lida com atividades de
natureza agrícola, retirando daí o seu
sustento(BRASIL, Lei 5.889/73).Geralmente o trabalhador rural está exposto a intensas horas de
trabalho, começando o dia muito cedo e terminando muito tarde.Isso ocorre pela complexidade e diversidade de atividades desenvolvidas por eles, tais
como: plantar, limpar, colher, cuidar e manter do
funcionamento da propriedade e dos animais.
Ao desenvolver seus afazeres estão se expondo a
diversos riscos que implicam em sua saúde, sendo
que os mesmos estão presentes em seu cotidiano
de trabalho. Diversos estudos foram desenvolvidos
nas últimas décadas,os quais destacam a importância da prevenção das doenças do trabalho, em
especial as ergonômicas, originadas das atividades rurais.A ergonomia é uma ciência que estuda o ambiente de trabalho, onde verifica algumas
condições como:tipo de atividade, ritmo acelerado
ao movimentar-se, posturas incorretas, esforços
repetitivos e o uso inadequado de equipamentos e
máquinas(BRASIL, NR 17).
Nesse sentido alguns serviços locais, tais como
os de saúde, sindicato e associação rural vêm realizando ações que auxiliem e ajustem as atividades agrícolas de maior risco e que podem vir a
causar danos ao agricultor, o chamado acidente
de trabalho.O Ministério do Trabalho enfatiza que
acidente de trabalho é aquele “ocorrido pelo exercício do trabalho que provoca no trabalhador lesão
corporal ou perturbação funcional, permanente ou
temporária, que cause a morte ou a perda ou redução da capacidade para o trabalho”.
Os riscos a que os trabalhadores rurais estão
expostos em decorrência do tipo de atividades que
desenvolvem, estão classificados em quatro grupos:
riscos físicos, associados a vibrações e ruídos, químicos e mecânicos.
Relacionado aos riscos físicos, considerando o
ambiente de trabalho rural que é normalmente ao
ar livre, os trabalhadores estão expostos a radiação
solar, ao frio e a umidade.Deste modo,orienta-se
tomar os cuidados necessários ou evitar a exposição ao sol em horários inapropriados (entre as 10h
da manhã e as 15h da tarde). Caso seja inevitável a
exposição ao sol, é importante a utilização de filtro
solar, chapéu com abas largas e roupas de mangas
longas.Em situações de frio recomenda-se utilizar
roupas quentes e calçados fechados, evitando a
perda de calor corporal. Tais orientações podem reduzir os riscos e os danos à saúde do trabalhador.
Os riscos associados a vibrações têm relação com
a vibração que ocorre devido ao uso de motosser-
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ras e tratores, que podem ocasionar dores musculares intensas. Já a exposição frequente a ruídos
por contato com máquinas,pode ocasionar a perda
de audição, irritabilidade, distúrbios do sono.Como
forma de minimizar estes riscos orienta-se que ao
estar exposto a ruídos por longos períodos de tempo, se utilize protetor auricular.Quanto a máquinas
e ou equipamentos que possuem vibrações intensas recomenda-se realizar intervalos em sua utilização.
Os riscos químicos são associados ao manuseio
de fertilizantes e agrotóxicos. Os mesmos,se não
forem adequadamente manipulados podem causar
intoxicações, gerando cefaleia, insônia, náuseas e
vômitos. Para reduzir os riscos ao manipular esses
produtos, faz-se indispensável a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs), atentando
para o uso em especial de máscara, luvas e óculos.
Nos riscos mecânicos podem ser destacados os
acidentes ocasionados por máquinas, implementos
agrícolas e ferramentas manuais. Estes geram muitas vezes lesões ou traumas em membros (mãos,
dedos, braços,pernas) levando o trabalhador rural
a incapacidade e as vezes em casos mais graves até
a morte.Portanto deve-se ter um cuidado especial
com ferramentas, máquinas desgastadas, mal projetadas ou inadequadas. Destaca-se também acon-
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tecimentos que podem ser causados por animais
de grande porte (bois, vacas, porcos) ou peçonhentos (cobras, rugas, aranhas), sendo imprescindível
o cuidado e a proteção do agricultor.
Para tal,com olhar voltado ao meio rural e a
quem desempenha as funções neste meio,o Ministério do Trabalho juntamente com outros serviços e
sindicatos desenvolveu a Norma Regulamentadora
31 (NR31), a qual tem como objetivo a segurança
ea saúde no trabalho, na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura.Seus
principais pontos visam a prevenção de acidentes e
de doenças decorrentes do trabalho na área rural.
Os agricultores têm uma importância notável
para a economia do Brasil, porém até algum tempo
atrás não eram reconhecidos os riscos aos que o
seu trabalho os expõe. A implantação da NR31no
programa Saúde do Trabalhador, incentivado pelo
Ministério da Saúde, proporcionou um novo olhar
a saúde desta população,considerando o meio em
que vivem e trabalham.
Atualmente inúmeras atividades são desenvolvidas nos municípios da região em parceria com
cooperativas, universidades, secretarias de agricultura, saúde e educação, em prol de utilizar meios e
métodos de trabalho que previnam doenças e promovam a saúde dos agricultores.
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Receita

Tempo

Indicadores

Cueca Virada

Temperaturas em gradativa elevação nos
próximos dias

Sexta-feira, sábado e domingo (23, 24 e
25/06):
Tempo: sem mudança significativa. Permanece o
tempo seco e com sol em SC.
Temperatura: mais elevada, especialmente no
domingo.
Vento: nordeste, fraco a moderado com rajadas
especialmente no Litoral.
TENDÊNCIA de 26 de junho a 05 de julho de
2017
O tempo permanece seco com presença de sol
em todas as regiões, na maior parte desses dias.
Passagem de uma nova frente fria pelo litoral do
Sul do Brasil no final de junho, trazendo pouca
atividade chuvosa para SC. A temperatura fica
mais elevada no início do período, voltando a
declinar no início de julho, após a passagem
frontal.
Marilene de Lima – Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram Site: ciram.epagri.sc.gov.br
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INGREDIENTES:
3 ovos
200 ml de leite morno
3 colheres de sopa de manteiga
1 colher de sopa de conhaque
5 xícaras de farinha de trigo
1 pitada de sal
1 pitada de açúcar
1 colher de sopa de fermento químico
Canela para polvilhar
Açúcar para polvilhar
Óleo para fritar
MODO DE PREPARO:
Em uma tigela colocar: ovos, leite, manteiga,
conhaque, farinha, pitada de sal e de açúcar
e o fermento. Misturar tudo muito bem com
uma espátula. Após, sovar com as mãos até
que a massa fique homogênea e lisa. Se necessário, colocar mais farinha. Abrir a massa com um rolo, cortar em retângulos, fazer
um corte no meio de cada retângulo e virar
as pontas. Está pronta para fritar, em óleo
quente. Em um pote misturar o açúcar e a
canela, e polvilhar sobre as cuecas viradas
fritas! Bom apetite!

Espaço do leitor
Este é um espaço para você leitor (a).
Tire suas dúvidas, critique, opine, envie textos para publicação e
divulgue eventos, escrevendo para: diogolalzoo@hotmail.com
diogolalzoo@hotmail
ou
mandando uma carta
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Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

Quinta-feira (22/06):
Tempo: nevoeiro na madrugada e manhã, com
presença de sol durante o dia em todas as regiões. No Litoral Norte, permanece a condição de
chuva fraca no início do dia.
Temperatura: baixa na madrugada e amanhecer, em elevação durante o dia. Condições de
geada isolada nas áreas altas do Planalto Sul.
Vento: nordeste, fraco a moderado.
Sistema: alta pressão (massa de ar seco) com
centro no oceano.

Procure na Apple store
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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*.

1,67 kg
97,00 ar
100,50 ar
102,00 ar
90,00 sc
22,00 sc
25,00 sc
46,00 sc
0,86 lt

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

SUL BRASIL RURAL- A/C UDESC--CEO
Rua Beloni Trombet Zanin 680E
Santo Antônio - Chapecó- SC.

3,35 kg
3,22 kg

10,80 sc
15,00 sc
355,00 ton
13,00 kg
13,00 – 17,00 kg
18,00 – 26,00 kg
11,00 kg
10,00 – 15,00 kg
9,75 – 10,75 kg
3,50 uni
2,00 maço
5,0 dz
3,50/30 uni
22,00 kg
11,00 – 14,00 kg
14,00 kg
15,00 kg
17,00
13,00 cxa
2,00 uni
2,00 uni
2,00 uni
2,50 kg
12,50 sc
8,00 sc
116,00 tn

8 9 8 1 5 6 3 0

Dólar comercial
Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

Compra: 3,38
Venda: 3,39
R$ 880,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 07/12/2016
* Chapecó
1
Cooperativa Alfa/Chapecó
2
Ferticel/Coronel Freitas.
3
Feiraterra
Municipal
Chapecó (Preço médio)
Garantia para sua
e seudenegócio.
4
Frigorífico
Palmeira Ltda/Palmeira
O Seguro Sicoob
Agronegócio tem
todas as garantias que você precisa.
Obs.: Todos os valores estão sujeitos a alterações.
www.segurosicoob.com.br | Venha a uma agência
MaxiCrédito e saiba mais. (49) 3361 7000
Ouvidoria - 0800 725 0996
As garantias são oferecidas por renomadas seguradoras do mercado, como a Porto Seguro, Azul, Mapfre, Allianz, HDI, Liberty e outras.
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