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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo a Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secre-

taria de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 

regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profi ssional qualifi cada – 

integradora do ensino médio e educação técnica, - que é capaz de promover o cidadão 

com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 

dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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e-Tec Brasil

Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, fi lmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra dos professores-autores

Prezado(a) aluno(a),

Vamos iniciar nossa disciplina “Matérias-primas de origem animal”. Você sabia 

que as matérias-primas de origem animal dão origem a uma linha de produção 

de uma grande diversidade de indústrias alimentares ou não? A matéria-prima 

de origem animal, sendo de origem biológica, há um processo de obtenção 

que exige um período de criação, de duração variável, no qual vários fatores 

influenciam os resultados do trabalho zootécnico. No entanto, há produtos 

que não exigem o abate dos animais, como leite, ovos, lã, cera e mel. Mas são 

sacrificados para obtenção de pele, carne, gordura e seda. No nosso caso, ire-

mos estudar as matérias-primas de origem animal alimentar em que a indústria 

de alimento lhe faculta amplas opções, para fabricar produtos alimentícios. 

Nesse contexto, os conhecimentos sobre a matéria-prima e sua produção são 

de suma importância para os estudantes do Curso Técnico em Agroindústria, 

pessoal de supervisão, de direção, de administração e para o produtor.

Esperamos que com o aprendizado dos conteúdos deste livro, você 

adquira competência e habilidade de obter matéria-prima em condições 

higiênicas e favoráveis para atender as especificidades da indústria. Boa 

leitura e estímulos para seus futuros projetos e tantas outras produções 

em sua vida profissional.
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Apresentação da disciplina

A disciplina de matéria-prima de origem animal tem o intuito de apresentar 

os atributos necessários para produção de alimentos em quantidade e com 

qualidade apropriadas ao equilíbrio orgânico, pois ao final de um determinado 

período, servirão de alimentos para o homem. 

Na Aula 1, você irá conhecer as origens, os meios de obtenção, produção, 

aproveitamento e transporte, através do planejamento e assessoramento téc-

nico para elaboração de produtos de origem animal com qualidade.

A Aula 2 aborda conhecimentos básicos necessários à compreensão da impor-

tância da matéria-prima de origem animal para o consumo na forma in natura  

e industrializada,  fatores de risco e suas formas de prevenção, embalagens, 

estocagem,  legislação, fiscalização e inspeção das diversas matérias-primas 

de origem animal. 

Na Aula 3, são relatados os passos para obtenção higiênica do leite desde 

a ordenha até chegar a mesa do consumidor. A normatização conforme a 

legislação vigente será apenas citada, enquanto os métodos serão descritos 

ou referenciados.

Na Aula 4, os assuntos são abordados de forma objetiva, atualizada e técnica 

sobre a importância econômica da carne vermelha, suas características de 

qualidade e  conservação.  Vale ressaltar, que sucintamente trata-se de aspectos 

relacionados à inspeção sanitária, antes e pós abate.

A Aula 5 apresenta assuntos relacionados à produção de frangos, obtenção 

higiênica de carne de aves. Ovos como matéria-prima e complementação para 

outros alimentos.

Na Aula 6, você irá conhecer as várias espécies de pescados, sua importância 

econômica em nossa região. A aula destaca a relevância como matéria-prima  

para ser consumida na forma in natura e processada.

Na Aula 7, você  irá adquirir conhecimentos sobre  a obtenção dos produtos 

das abelhas como matéria-prima para produção de suplementos alimentares e 

medicamentos naturais, além da polinização. Dessa forma, contribuindo para 

o desenvolvimento econômico, social e ambiental.
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Projeto instrucional

Disciplina: Matérias-Primas de Origem Animal (carga horária total: 30h)

Ementa: A disciplina aborda conceitos e a importância do conhecimento das 

matérias-primas de origem animal para transformá-la em alimento. Oferece 

esclarecimentos sobre a responsabilidade dos inspetores sanitários, responsá-

veis pela fi scalização da sanidade do produto a ser comercializado na forma 

in natura. 

Aula Objetivos Conteúdos Carga
horária

Aula 1:
Introdução à matéria-
-prima de origem animal
Parte I

Reconhecer a origem, os meios de obtenção e produ-
ção das matérias-primas de origem animal.
Encaminhar a matéria-prima à indústria com qualida-
de e em meios de transportes adequados

Conceitos. Produção. Transporte. Prevenção.
Resumo. Atividade de Aprendizagem.

5 h

Aula 2:
Introdução à matéria-
-prima de origem animal
Parte II

Identificar os fatores de risco das matérias-primas e as 
formas de prevenção.
Conhecer a legislação vigente e os meios de fiscaliza-
ção das matérias-primas de origem animal.

Fatores de risco.
Matéria-prima in natura. Produtos industrializa-
dos e seus armazenamentos. Resumo. Atividade 
de Aprendizagem.

4h

Aula 3:
Leite

Aplicar os conhecimentos para obtenção higiênica 
do leite, desde a ordenha até chegar à mesa do 
consumidor.
Reconhecer a Legislação Brasileira.

Conceito de leite. Legislação. Manejo adequado 
na ordenha. Coleta, armazenamento e transporte. 
Controle de qualidade do leite (análise físico-
-química). Resumo. Atividade de Aprendizagem

5h

Aula 4:
Carnes vermelhas

Identificar a importância econômica da produção de 
carne vermelha antes e após o abate, maturação, 
conservação e consumo. 
Descrever a preparação para o abate humanitário dos 
animais e a obtenção da carcaça;
Observar as características organolépticas da carne 
vermelha (cor, odor, maciez);
Conhecer a legislação vigente.

Conceito de carne. Abate humanitário dos 
animais para obtenção da carne. Características 
de qualidade (cor, pH e capacidade de retenção 
de água na carne bovina, ovina, caprina e suína.). 
Conservação da carne pelo frio e pelo calor. 
Higiene antes e após o abate. Legislação e Fiscali-
zação. Resumo. Atividade de Aprendizagem

4h

Aula 5:
Aves e ovos

Obter carnes de aves e ovos de maneira higiênica para 
o consumo humano;
Adequar carne de aves como matéria-prima para 
processamento;
Viabilizar a através de teste de qualidade ovos como 
matéria-prima.

Produção e obtenção higiênica da carne de aves. 
A carne de aves como matéria-prima para proces-
samento. Ovoscopia e teste de qualidade de ovos. 
Obtenção higiênica de ovos. Ovos como matéria-
-prima. Resumo. Atividade de Aprendizagem.

4h

Aula 6:
Pescados

Reconhecer a importância econômica dos pescados 
em nossa região;
Identificar os pescados como matéria-prima;
Caracterizar as espécies de pescados.

Importância econômica dos pescados. Obtenção 
dos pescados por espécies de maneira higiênica. 
Pescados como matéria-prima para processamen-
to. Resumo. Atividade de Aprendizagem.

4h

Aula 7:
Produtos da apicultura

Identificar os produtos oriundos das abelhas.
Averiguar a importância econômica de cada produto 
das abelhas.
Conhecer a legislação dos produtos das abelhas.

Conceitos de Mel, Geléia real, própolis e pólen. 
Importância Econômica dos produtos apícolas.  
Composição Química, Aplicação. Resumo, Ativida-
de de Aprendizagem.

4h
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Aula 1 –  Matérias-primas 
de origem animal

Objetivos

Reconhecer a origem, os meios de obtenção e produção das maté-

rias-primas de origem animal.

Encaminhar a matéria-prima à indústria com qualidade e em meios 

de transportes adequados. 

1.1 O que são matérias-primas?
Os alimentos, em preparações culinárias ou em produtos industrializados, 

têm por base matérias-primas vegetais e animais. O êxito obtido por essas 

preparações e produtos, do ponto de vista alimentar e especialmente sanitário, 

depende das condições organolépticas e microrgânicas da matéria-prima.

Matérias-primas são elementos indispensáveis à obtenção de um determinado 

produto, em particular alimentício. 

1.2 Origem das matérias-primas

Figura 1.1: Ciclo da matéria prima.
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.

Organolépticas
São as características dos 
alimentos em relação à cor, 
sabor, textura e odor.

ANIMAL

BIOLÓGICA VEGETAL

SINTÉTICA MINERAL

mat_prim_orig_anim_livro.indb   17mat_prim_orig_anim_livro.indb   17 08/01/15   17:0908/01/15   17:09



Introdução a Pesquisae-Tec Brasil 18

As matérias-primas, de acordo com a sua precedência e particularidades 

próprias, exigem diferentes tipos de processamento, capazes de possibilitar a 

elaboração de produtos defi nidos e padronizados.

Como regra geral, a excelência de qualquer produto está condicionada à per-

feição da matéria-prima utilizada.

1.3 Matéria-prima de origem animal
A matéria-prima animal pode ser considerada sob dois pontos de vista: 

o primeiro é o próprio animal e o segundo o que deles se obtém.

Há produtos que não exigem o abate dos animais: como leite, ovos, lã, cera e 

mel, mas são sacrifi cados para obtenção de pele, carne, gordura e seda.

No Brasil, os bovinos, os suínos e as galinhas são explorados em grande escala, 

ovinos e caprinos têm importância em regiões localizadas e os peixes têm boa 

expressão econômica. Nos últimos anos, a apicultura é uma atividade que vem 

se desenvolvendo muito em nosso país, oferecendo ao homem uma melhoria 

de vida e de renda. Além de mel, as abelhas oferecerem o pólen, própolis, 

cera e geleia real.

1.4  Obtenção das matérias-primas 
de origem animal

Carnes brancas: aves (galinha, pato, peru); Carnes vermelhas (boi, caprinos e 

ovinos); Pescados: peixes (atum, sardinha, tainha etc.), crustáceos e moluscos; 

Leite: vaca, cabra, ovelha, búfala e égua; Ovos: avestruz, codorna, galinha, 

marreca, pata e perua; Ovas: esturjão e tainha; Produtos das abelhas: mel, 

geleia real, pólen e própolis.

Figura 1.2: Matérias-primas de origem animal.
Fonte: Banco de Imagens SXC.HU. Adaptado por Alessandro de Oliveira.
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e-Tec BrasilAula 1 - Introdução ao Conhecimento 19

1.5  Identifi cação da qualidade 
da matéria-prima de origem animal 

Figura 1.3: Variantes da matéria-prima.
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.

Obtenção da matéria-prima

O propósito da obtenção de matéria-prima para a indústria alimentar, em todas 

as fases, é o mesmo, desde que satisfaça sempre as exigências relacionadas ao 

seu valor nutritivo, suas características físicas (cor, tamanho, forma, textura, 

consistência, densidade etc.), físico-químicas (pH, acidez, grau brix, composição 

centesimal etc.) e biológicas (trata-se de contaminação por microrganismos 

patogênicos, que provocam doenças, e benéfi cos, que são utilizadas para 

processamento de alimentos como iogurte, coalhada, pão, bolo etc.

1.6 Aproveitamento das matérias-primas 
de origem animal
A matéria-prima animal pode ser aproveitada para formação de produtos em 

que a ela se apresenta inteiramente caracterizada (carnes enlatadas, leite em 

caixa, frango defumado etc.); para preparação de alimentos em que a matéria-

-prima se mostra desfi gurada (creme de leite, patê etc.); para a elaboração 

de produtos secos ou dessecados (charque, peixes dessecados etc.); para 

complementação de outros produtos (ovos); para a constituição de produtos 

liofi lizados, congelados e pré-cozidos.

1. Defi na matérias-primas de origem animal.

2. Exemplifi quem o aproveitamento da matéria-prima de origem animal

VARIANTES

FÍSICAS FÍSICO-
QUÍMICAS

BIOLÓGICAS
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Introdução a Pesquisae-Tec Brasil 20

1.7  Diretrizes gerais para obtenção 
de melhores matérias-primas 
de origem animal

Figura 1.4: Diretrizes para matéria-prima.
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.

A obtenção de matérias-primas de origem animal, para indústria alimentar, 

inclui atividades desde a seleção de reprodutores animais até a fase em que o 

alimento é utilizado para a elaboração do produto alimentício.

Em todas essas fases, o propósito dominante é que a matéria-prima satisfaça 

sempre as exigências relacionadas com o seu valor nutritivo com a normalidade 

de seus caracteres organolépticos, com a sua sanidade, com a sua capacidade 

de resistir as suas manobras de processamentos e com sua adequação a forma 

requerida de industrialização.

1.8  Planejamento para a produção 
de matéria-prima de origem animal

A primeira meta a ser cumprida para oferecer à indústria de alimentos matéria-

-prima do melhor padrão é a da execução de plano destinado à produção 

sobre recomendações técnicas. Maior rendimento em quantidade, qualidade 

e particularidades especifi cam a sua aplicação em determinados produtos.

Dentro do planejamento, o assessoramento técnico é operante tanto no senti-

do assistencial como educativo. A seleção animal e sua alimentação constituem 

os pontos básicos iniciais para o desenvolvimento da política de melhoria dos 

alimentos para a sua transformação em matérias-primas.

Diretrizes para 
obtenção de 
mehor MP

1. Planejamento para 
produção de MP

2. Encaminhamento da 
MP à Indústria
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1.9  Assessoramento técnico para obtenção 
de matéria-prima de origem animal

O assessoramento técnico para obtenção de matéria-prima animal é de 

suma importância, não só para melhoria da qualidade, como por seu ren-

dimento econômico.

As recomendações técnicas mais condizentes são as normas para adequa-

ção das espécies, as condições ecológicas de cada região e contato direto e 

permanente com os órgãos específi cos que formam o elo mais importante, 

entre técnicos e produtores, ambos buscando a mesma fi nalidade: a de por à 

disposição da indústria matéria-prima padrão, em todos os sentidos.

Assim, os assessoramentos técnicos para a escolha ideal da espécie, dos mé-

todos de produção e da sua oportunidade, do manuseio e do aproveitamento 

dos alimentos, constituem o primeiro passo no sentido da execução do plane-

jamento, visando à obtenção de matéria- prima destinada à indústria alimentar.

1.10  Seleção de espécies animais para 
produção de matérias-primas

A carne e seus derivados, destinados ao regime alimentar humano, como os 

demais alimentos, devem preencher os requisitos exigidos, quanto à qualidade, 

valor nutritivo e estado sanitário; sob o ponto de vista industrial, entretanto, 

é importante que além dos requisitos mencionados, a carne adquira maior 

propensão para a formação de maior massa muscular. No animal de corte, não 

só o aumento de seu tecido muscular é desejado, mas também que ofereça 

qualidade mais elevada de maciez e menor conteúdo de tecido graxo.

Por essa razão, a carne deve provir de animais selecionados, capazes de ofe-

recer maior quantidade de matéria-prima no menor espaço de tempo e com 

a máxima economia.

Figura 1.5. Bovino tipo carne da raça Piemontês
Fonte: <http://cocogum.org/Archivos/Imagenes/redcarne/Imagenes/Index/>. Acesso em: 15 dez. 2014.
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Dupla aptidão
Carne e leite.

Os peixes, principalmente de 
água doce, já são criados sob 

controle técnico em rios, açudes 
etc. O mesmo acontece com o 

camarão produzido em viveiros. 
Você pode conhecer mais sobre 

a criação de camarão no Rio 
Grande do Norte assistindo 

ao programa Globo Rural, que 
tratou deste assunto.

Fonte: <http://
www.youtube.com/

watch?v=LCevOPXomSM>.  
Globo Rural – Janeiro de 2011.
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Figura 1.6. Bovino tipo carne da raça Charolês
Fonte: <http://beefpoint.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/10/1235295_363679367097257_187589
359_n.jpg>. Acesso em: 15 dez. 2014.

No gado leiteiro, a fi nalidade se concentra na maior produção de leite e na sua 

capacidade para a fabricação de queijo, manteiga e outros produtos lácteos.

A criação de suínos, que antigamente enfatizava mais a produção de banha, 

pela concorrência que lhe faz a gordura vegetal, atualmente visam, em primei-

ro plano, a produção de carne.

Para a produção de bacon, selecionam variedades de suínos que apresentam 

lombos compridos e uniformes.

Os ovinos não são mais vistos apenas como animais fornecedores de lã, mas 

também como produtores de carne.

Os caprinos apresentam raças especializadas para corte, para leite e 

dupla aptidão.

O peru, ave que antes só era consumida pelas classes mais favorecidas e quase 

exclusivamente em festas natalinas, graças ao processo seletivo, aparece hoje 

fartamente no mercado e por preço muito próximo ao da galinha.

Aves como galinhas e codornas merecem especial cuidado quando designadas 

para corte ou para postura ou ambas as categorias.

1. Fale sobre a importância do planejamento e assessoramento técnico para 

obtenção e produção da matéria-prima de origem animal.

2.  Comente sobre a seleção de espécies animais para produção de maté-

rias-primas.
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1.11  Alimentação animal para produção 
de matéria-prima

A produção de carne e de leite está relacionada com a alimentação consumida 

pelos animais.

A alimentação é importante na criação dos animais pela infl uência que exerce 

sobre a produção, melhoramento, saúde e rendimento econômico dos mes-

mos. Portanto, o papel que a alimentação desempenha na saúde, no cresci-

mento e na produção dos animais tem refl exos no ganho de peso, secreção 

do leite, trabalho muscular e acumulação de gordura.

Não só as boas pastagens, os locais de permanência dos animais (regimes 

extensivos, semiextensivas ou confi nados) são cogitados e preferidos para o 

desenvolvimento e crescimento mais rápido das espécies. 

Nesse contexto, a alimentação correta contribui para a produção mais eco-

nômica, porque permite o melhor aproveitamento dos alimentos ingeridos e 

assim reduz os desperdícios.

1.12  Transportes das matérias-primas 
de origem animal

A primeira etapa de transporte inicia-se com o deslocamento dos animais das 

propriedades para usinas ou entrepostos. O transporte por si próprio constitui 

um fator de agressão aos animais, agravado pela distância a ser percorrida, 

pelas condições climáticas e pelo tipo do veículo. Os problemas mais sérios 

dizem respeito, sobretudo, às contorções e fraturas, porta de entrada para 

uma variedade enorme de agentes bacterianos secundados por asfi xia e morte, 

principalmente no transporte inadequado de aves. Perda de peso e desidrata-

ção são outras consequências passíveis de registro.

Figura 1.7: Transporte de aves vivas.
Fonte: (a) <http://4.bp.blogspot.com/-tj3nsZFq8YU/TfTczAJoKCI/AAAAAAAAAoE/y-nSUM8gsg0/s1600/lo.bmp>;
 (b) <http://i2.wp.com/pratofundo.com/>. Acesso em: 15 dez. 2014.

a b
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Um vídeo sobre a criação de 
camarão em viveiro no RN, 

que é muito interessante, 
pois mostra nossa realidade. 
<http://www.youtube.com/

watch?v=v9wUxsgVyFI>.

Brasil produz hoje 65 mil 
toneladas por ano de camarão 

em cativeiro. Nos arredores 
de Natal, cooperativa 

produz quatro toneladas 
por mês. <http://g1.globo.

com/globoreporter/0,,M
UL926684-16619,00.html>.

Viveiro de Camarão. 
<http://www.youtube.com/

watch?v=rOWIX_AvTds>
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No transporte do leite, a partir das propriedades leiteiras e dos ovos e das gran-

jas avícolas há sempre a possibilidade de deterioração e contaminação, não só 

dos veículos, mas dos manipuladores, sobretudo se estes forem portadores de 

enterobactérias patogênicas.

A terceira etapa de transporte refere-se à transferência dos alimentos indus-

trializados para os armazéns de estocagem ou para os locais de venda. Nessa 

etapa, a contaminação é mais difícil, a não ser que haja violação das embala-

gens por manipulação imprópria ou por sobrecarga das caixas. Todavia, ainda 

existe o risco de deterioração, devido às más condições técnicas de transporte, 

tais como má refrigeração, calor e umidade excessivos.

Resumo

Nesta aula, você estudou sobre a origem, produção, aproveitamento, planeja-

mento, assessoramento técnico e transporte das matérias-primas de fonte animal. 

Visando ao seu maior rendimento em quantidade, qualidade e particularidades 

que especifi cam a sua aplicação em determinados produtos. Você viu também 

a importância do profi ssional da área de alimentos para fornecer assessoria ou 

consultoria a qualquer tipo de empresa, seja no processamento da matéria-prima 

animal, comercialização e industrialização de produtos alimentícios.

Atividade de aprendizagem

1. Fale sobre a importância da alimentação animal para produção de maté-

rias-primas.

2. Pesquise sobre o encaminhamento das matérias-primas de origem animal.

3. Cite algumas ocorrências acontecidas em relação aos animais ou seus 

produtos quando transportados de maneira inadequada.
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Aula 2 –  Introdução à matéria-prima 
de origem animal – Parte II

Objetivos

Identifi car os fatores de risco das matérias-primas e as formas de 

prevenção;

Conhecer a legislação vigente e os meios de fi scalização das maté-

rias-primas de origem animal.

2.1  Fatores de risco das matérias-primas 
de origem animal

A produção de alimentos, o transporte, o tratamento industrial, a estocagem e as 

embalagens constituem importantes fatores de riscos para higiene das matérias-

-primas, podendo causar sérios prejuízos à indústria alimentícia como um todo.

2.2 Produção
A higiene dos alimentos de origem animal inicia-se nas propriedades de ex-

ploração zootécnica. Nesses locais, os rebanhos ou lotes de animais devem ser 

submetidos a condições de nutrição e manejo que possibilitem um nível de 

saúde elevado, contribuindo para a matéria-prima de boa qualidade.

Figura 2.1: A profi laxia começa nas instalações e vacinação dos animais.
Fonte:<http://www.portalsuinoseaves.com.br/higienizacao-dos-aviarios/>. Acesso em: 16 dez. 2014.
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Pesquisar sobre o acidente 
nuclear de Chernobyl em 

<www.nuctec.com.br/
educacional/acidentes.html>.

Profi laxia
São os cuidados com as 
instalações (construções 

adequadas e higiene) e os 
animais como vacinar, vermífugar 

e banho de carrapaticida.

Matérias-Primas de Origem Animale-Tec Brasil 26

Muitas doenças possíveis de serem transmitidas pelos alimentos são adquiridas 

ainda durante a fase de criação, como é o caso da cisticercose e da tuberculose. 

Portanto, a profi laxia das doenças infecciosas e parasitárias nas criações é o 

elo inicial na grande cadeia de prevenção a que os alimentos de origem animal 

devem ser submetidos, desde sua origem até o consumo fi nal.

De grande importância também são os antibióticos e hormônios, utilizados como 

fator de engorda de animais, e cujos resíduos podem ser eliminados no leite 

ou nos ovos, ou ainda estar presentes nos produtos cárneos. Assim como os 

resíduos de pesticidas utilizados para o controle de ectoparasitos dos animais. 

A agressão ao ambiente por contaminação radioativa, como o acidente nuclear 

atômico de Chernobyl, na Rússia, pode expor os animais a elevadas cargas de 

radiação, condenando-os, bem como seus derivados, para consumo e invia-

bilizarão sua exportação.

2.3  Tratamento industrial das matérias-
-primas de origem animal

Os alimentos de origem animal, uma vez transformados em produto bruto, 

são submetidos à inspeção sanitária e parte deles é selecionada para a 

indústria alimentícia.

No âmbito industrial, essa matéria-prima deve chegar a boas condições sanitárias, 

embora possa ter sido contaminada ou ter se deteriorado no trajeto entre o 

matadouro, entreposto ou laticínio e a indústria propriamente dita. A seguir 

são submetidos a diferentes tipos de tratamento, alguns deles esterilizantes, 

porém incapazes de remover ou destruir substâncias tóxicas, geralmente 

termorresistentes, bem como resíduos indesejáveis. O próprio tratamento 

industrial, se defi cientemente empregado, como por exemplo, pasteurização 

de leite mal conduzida ou esterilizarão incompleta de produtos cárneos enlatados, 

pode constituir-se em fator de deterioração ou de contaminação.

Máquinas em mau estado de conservação, higiene defi ciente, manipulação 

e manipuladores de baixo nível técnico, utensílios contaminados e água de 

procedência suspeita ou não tratada, de acordo com os padrões de portabilidade 

e substâncias de uso industrial como aditivos, conservadores, entre outros, 

em concentrações indesejáveis, constituem as causas mais frequentemente 

responsáveis por alimentos industrializados de má qualidade e, sobretudo, 

oferecem um potencial de risco a saúde pública e animal.
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Limpeza

Evisceração

Evisceração, corte e embalagem

Abatedouro 200 a 300 aves/dia

Gotejamento
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Assim, os alimentos devem ser tratados de forma que possam manter suas 

propriedades por tempo superior ao dos produtos in natura. As técnicas 

utilizadas buscam reduzir as oportunidades de contaminação e deteriora-

ção, seja por meio de agentes físicos, tais como: calor, frio e radiações; ou 

químicos, como cloreto de sódio, nitrato de sódio etc. podem ainda ser 

utilizados agentes biológicos, como antibióticos (tetraciclinas), bactérias 

(lactobacilos) e enzimas (leite gelifi cado).

Figura 2.2:  Processo de limpeza, evisceração e gotejamento em abatedouros de 
frango com inspeção estadual. 

Fonte: <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Ave/SistemaProducaoFrangosCorteColoniais/preparo.
htm>. Acesso em: 16 dez. 2014. Adaptado por Alessandro de Oliveira.

1. O próprio tratamento industrial, se defi cientemente empregado, pode 

constituir-se em fator de deterioração ou de contaminação dos alimentos. 

Dê exemplos que comprovem esta afi rmação. 

2. Quais as técnicas utilizadas para reduzir as oportunidades de contaminação 

e deterioração dos alimentos?
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2.4  Estocagem das matérias-primas 
de origem animal

Os alimentos in natura ou industrializados podem passar determinado tempo 

estocado em câmaras frigorífi cas, depósitos, armazéns, lojas e até mesmo residência 

dos consumidores. O tempo máximo de estocagem varia de acordo com o grau 

de perecibilidade do produto e o tipo de armazenagem, devendo esse período 

estar rigorosamente de acordo com as especifi cações dos alimentos estocados.

Nesta fase, os alimentos podem se deteriorar ou sofrer contaminação em 

função da não adequação do ambiente destinado à estocagem. Dentre os 

principais fatores responsáveis por esses inconvenientes, incluem-se: a não obe-

diência à temperatura e umidade exigidas para a conservação dos produtos; 

a conservação precária das instalações, possibilitando infi ltrações de água de 

chuva, a presença de artrópodes e de roedores; a sobreposição das embala-

gens, não obedecendo às normas estabelecidas pela indústria; o empilhamento 

ou o amontoamento impedindo o resfriamento dos produtos localizados no 

centro dessas pilhas; o acesso de animais domésticos.

Assim, produtos rigorosamente inspecionados sob o aspecto sanitário, 

industrializados de acordo com as técnicas mais modernas, podem perder 

todo o valor em razão de estocagem, no supermercado ou na residência do 

consumidor, acarretando prejuízos à saúde e a economia como um todo.

2.5 Embalagens
As embalagens utilizadas variam de acordo com o tipo de alimento, suas 

características e permeabilidade. Vidro, metais, madeira, plástico e papel são 

os materiais comumente empregados para esse fi m. A indústria de embalagens 

representa, na atualidade, uma atividade das mais importantes no campo da 

preservação dos produtos alimentícios.

É importante destacar que os alimentos embalados incorretamente po-

dem deteriorar-se e contaminar-se, bem como incorporar aos produtos 

elementos nocivos à saúde, principalmente de natureza química, como 

por exemplo, pela ação de substâncias acidulantes ou pela acidez natural 

do próprio alimento. Em qualquer um desses casos o risco à saúde é emi-

nente e uma matéria-prima de elevada qualidade pode ter sua destinação 

irremediavelmente condenada para o consumo.
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Carcaça
É o elemento intermediário do 
processo de transformação de 
um ser vivoque é o animal, em 
alimento, que é a carne.

Brucélico
adjetivo dado a animais 
com brucelose.
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2.6  Prevenção dos alimentos 
de origem animal

O controle sanitário dos alimentos de origem animal tem início muito antes 

dos animais estarem aptos a produzir. A sanidade dos rebanhos é de suma 

importância para que se possam obter alimentos de boa qualidade e em quan-

tidades aproveitáveis ao máximo. As perdas de carne, leite, ovos e pescado 

representam prejuízos à economia e à saúde, principalmente nos países em 

desenvolvimento. Todavia, deve-se levar em consideração que a saúde animal 

não depende exclusivamente do criador e, sim, faz parte de um contexto geral 

de saúde, de responsabilidade, em grande parte, dos governos.

Figura 2.3 e 2.4 : Higiene e profi laxia dos animais.
Fonte: (a) <http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/indea-descarta-possibilidade-de-febre-aftosa-em-bovinos-em-
mt-112870>; (b) <http://www.jornalfolhadenoticias.com/peste-suina-intensifi cada-vigilancia-nas-granjas/>. Acesso em: 
16 dez. 2014. Adaptado por Alessandro de Oliveira.

A inspeção sanitária dos produtos de origem animal permite a retirada de certo 

número de alimentos condenados para consumo, como no caso das carcaças com 

tuberculose e cisticercose ou leite brucélico. Contudo, a inspeção apresenta uma 

série de limitações, por exemplo, carcaças provenientes de animais brucélicos 

podem ser destinadas ao consumo, bem como aquelas contendo microrganismos 

patogênicos e outros por não haver alterações macroscópicas identifi cáveis.

O controle sanitário, na esfera industrial, deve ter por objetivo inicial a manutenção 

e a higiene das instalações, dos equipamentos e dos utensílios e, em seguida, o 

treinamento do pessoal técnico com acesso à linha de produção; fi nalmente, os 

processos de industrialização propriamente ditos, sobretudo, os ingredientes e 

as substâncias químicas adicionadas durante a preparação dos alimentos.
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Abate
Matar animais para consumo.

Nódulos parasitários
Massa pequena de tecidos 

causada por parasitas.

Fraudes
Abuso de confi ança.
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2.7  Fiscalização de matérias-primas 
de origem animal

A inspeção e a vigilância sanitária são exercidas em diferentes etapas do proces-

samento dos produtos de origem animal, considerando-se as matérias-primas 

e os alimentos industrializados. A inspeção sanitária animal é de competência 

exclusiva dos médicos veterinários, enquanto que a vigilância pode ser exercida 

por profi ssionais cuja formação contempla disciplinas da área de alimentos.

As equipes de fi scalização, independente da formação de seus integrantes, 

têm a fi nalidade primordial de avaliar as condições higiênicas e sanitárias dos 

estabelecimentos e dos produtos alimentícios por eles comercializados.

1. Descreva sobre a importância da profi laxia nas instalações e nos animais.

2. Qual o objetivo do controle sanitário na esfera industrial?

3. Pesquise sobre a lei que conferiu poderes ao Ministério da Agricultura 

para editar o Decreto federal n. 30.691 de 29.3.52, que regulamenta 

esse tipo de inspeção em matérias-primas de origem animal.

2.8  Matérias-primas de origem 
animal na forma in natura

Nos estabelecimentos de abate, é ao médico veterinário que compete à 

responsabilidade de assegurar a qualidade higiênico-sanitária das matérias-

-primas. Incluem-se nesse contexto, ruminantes, suínos, caprinos e ovinos, 

aves, coelhos e pescados.

Nessa fase, a observação dos animais exige conhecimentos zootécnicos e clínicos. 

Após o abate propriamente dito, tem início à inspeção pós-morte, em que 

serão aplicados os conhecimentos de patologia, tanto nas carcaças quanto nas 

vísceras de má formação, de lesões traumáticas, de nódulos parasitários, de 

formações infecciosas, de abscessos e de estruturas com aspecto repugnante.

Nos laticínios, a recepção do leite, oriundo das propriedades leiteiras, obri-

gatoriamente tem de passar por inspeção. A qualidade do leite é de extrema 

importância para assegurar um produto isento de fraudes e em condições 

higiênico-sanitárias adequadas para consumo. 
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Padrões
Modelos ofi ciais.

Legislação vigente
Lei em vigor até data atual.
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A inspeção do leite é complementada por provas físico-químicas na própria plata-

forma, que possibilitam identifi car com rapidez os latões que se apresentam fora 

dos padrões. Em etapas posteriores, são empregadas provas microbiológicas, 

para monitoramento e controle de lotes de leite provenientes das propriedades.

Portanto, em se tratando de matéria-prima de origem animal, sua inspeção 

compete ao médico veterinário, apoiado na legislação vigente, qualquer que 

seja a natureza do estabelecimento industrial ou comercial. 

Os alimentos de origem animal que são comercializados geram uma relação de 

consumo, que é composta por fornecedores e consumidores. Tendo em vista 

que o conceito de “consumidor” abrange aqueles que adquirem produtos como 

destinatário fi nal, todos que se encaixarem nesse conceito terão a proteção do 

Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Além da ANVISA, os fornecedores desses produtos devem se submeter às 

regras do referido código. Segundo a legislação, se enquadram no conceito 

de fornecedor aqueles que compõem a cadeia produtiva, desde a criação do 

produto até a distribuição e comercialização.

2.9  Produtos industrializados 
de origem animal

A partir do momento em que as matérias-primas de origem animal são pro-

cessadas, a competência da fi scalização, a fi m de assegurar a qualidade das 

condições higiênico-sanitárias dos produtos, passa a ser compartilhada por 

profi ssionais de diversas formações. Dentre eles, os farmacêuticos, bioquímicos, 

os químicos, os biomédicos, os biólogos, os agrônomos, os engenheiros de 

alimentos, os nutricionistas, os zootecnistas e os médicos veterinários, com o 

auxílio de técnicos vinculados à área de alimentos.

O exposto é verdadeiro quando se consideram os grandes centros urbanos, nos 

quais o poder municipal conta com recursos sufi cientes para estruturar serviços 

dessa natureza e pode manter equipes multiprofi ssionais para exercer a vigi-

lância de alimentos. Em contrapartida, nos pequenos municípios, com recursos 

escassos, geralmente a responsabilidade da vigilância compete a um único 

profi ssional. Nesse caso, o médico veterinário é aproveitado, pois poderão 

fi scalizar tanto matérias-primas quantos produtos alimentícios industrializados. 
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1. Quais as atribuições destinadas somente ao médico veterinário na obten-

ção das matérias-primas de origem animal?

2. No momento em que as matérias-primas de origem animal são processa-

das, a fi scalização fi ca sob a competência de quais profi ssionais?

Resumo

Nesta aula, vocês viram que a inspeção sanitária dos produtos de origem 

animal é parte integrante da vigilância sanitária dos rebanhos, permitindo, 

se bem feita, identifi car a origem dos focos de determinadas doenças. As 

informações obtidas a partir de seus registros constituem dados de grande 

valor na apreciação do nível de saúde animal de cada região e no âmbito da 

saúde publica. Vale a pena ressaltar que a condenação de alimentos de origem 

animal impede a propagação dos agentes patogênicos e diminui o risco de 

doenças, porém quanto maior o nível de condenação, menor quantidade de 

matéria-prima para indústria ou produto in natura para o consumidor.

Atividade de Aprendizagem 

1. Preencha os quadros em branco com as respostas correspondentes as 

numerações referentes às perguntas.
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a) Aproveitamento das matérias-primas de origem animal, para comple-
mentação de outros produtos.

b) Ave que produz ovos.

c) No planejamento para a produção de matéria- prima de origem animal, 
este plano se apoia na experiência e conhecimento de várias ciências dis-
tint a s entre si, mas ligadas todas elas por um elo comum: 

d) Deve conter regulamentos passíveis de serem cumpridos e abranger to-
das as espécies de alimentos, bem como considerar todas as fases da 
destinação até ao consumidor.

e) É de competência apenas do médico veterinário.

f) Código de defesa com a fi nalidade de assegurar seus direitos contra de-
feitos de fabricação, problemas de qualidade e fraudes nas mercadorias 
vendidas a favor de quem?

g) Atividade que pode ser realizada por equipe multidisciplinar na vigi-
lância sanitária.

h) No caso específi co de que produto alimentício, não se pode restringir a par-
ticipação de profi ssionais, que em seus currículos, também tiverem acesso à 
tecnologia e a higiene dos alimentos, mesmo que com enfoques diferentes.

i) A inspeção do leite é complementada por análises físico-químicas na própria 
plataforma, que possibilitam identifi car com rapidez os latões que se apre-
sentam fora dos padrões. Posteriormente, quais são as análises empregadas?

j) Infl uência diretamente sobre a capacidade de produção individual do ani-
mal e indireta sobre o melhoramento do rebanho ou raça.

k) Cuidados com os rebanhos de suma importância para que se possam obter 
alimentos de boa qualidade e em quantidades aproveitáveis ao máximo.

l) Local para a recepção do leite, oriundo das propriedades leiteiras, que 
obrigatoriamente tem de passar por inspeção.

2. Pesquise sobre a lei que conferiu poderes ao Ministério da Agricultura 

para editar o Decreto federal n. 30.691 de 29.3.52, regulamentando esse 

tipo de inspeção em matérias-primas de origem animal.
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Aula 3 - Leite

Objetivos

Aplicar os conhecimentos para obtenção higiênica do leite, desde a 

ordenha até chegar à mesa do consumidor.

Reconhecer a Legislação Brasileira.

3.1 Conceito de leite
O leite é um alimento considerado perfeito, por fornecer nutrientes im-

portantes para a alimentação humana. Quando obtido de ordenha sem a 

higienização necessária, entretanto, o leite pode ser capaz de permitir o 

desenvolvimento de micro-organismos patogênicos causando grandes pre-

juízos para a indústria e aos consumidores.

Do ponto de vista fi siológico, é o produto de secreção das glândulas mamárias 

das fêmeas após o parto.

Conforme a Instrução Normativa n0 62 de 19 de dezembro de 2011, qual 

a defi nição de leite?

3.2 Legislação Brasileira
A legislação brasileira que primeiro trata da qualidade do leite é o Regulamento 

da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA – de 

29 de março de 1952.

3.2.1 Instrução normativa nº 62, de 29 de 
dezembro de 2011
De acordo com as diretrizes da Instrução Normativa, compreende-se que:

a) Conceito: entende-se por leite pasteurizado tipo A aquele classifi cado 

quanto ao teor de gordura em integral, semidesnatado ou desnatado. 

Além disso, se produzido, benefi ciado e envasado em estabelecimento 

No período mais quente, 
as altas temperaturas são 
prejudiciais para a qualidade do 
leite. Isso porque as bactérias 
contaminantes podem se 
multiplicar rapidamente.
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denominado “granja leiteira”, observadas as prescrições contidas no pre-

sente Regulamento Técnico;

b) Objetivo: fi xar os requisitos mínimos que devem ser observados para a 

produção, a identidade e a qualidade do leite tipo A;

c) Designação (denominação de venda): leite pasteurizado tipo A integral; 

leite pasteurizado tipo A semidesnatado; leite pasteurizado tipo A des-

natado.

Segundo a legislação, quais as terminologias usadas para o leite?

3.2.2 Ordenha
A retirada do leite é realizada por meio da ordenha, podendo ser proces-

sada de forma manual ou mecânica. Nos dois casos, medidas de assepsia 

devem ser tomadas, uma vez que o leite é um excelente meio de cultura 

para o desenvolvimento de micro-organismos. Após a ordenha, o leite 

deve ser resfriado e durante este processo devem ser realizadas medidas 

de controle de mastite, bem como testes que determinem a acidez do leite 

e as contagens das células somáticas.

A ordenha deve ser realizado em ambiente tranquilo e higienizado, de forma 

rápida e completa, obedecendo rigidamente o mesmo horário. A limpeza do 

local deve ser realizada no fi nal de cada ordenha, de modo que a ventilação 

natural seque o local, caso este tenha sido lavado. É necessário que os utensí-

lios e equipamentos usados para ordenhar e armazenar o leite sejam mantidos 

limpos e secos. Ao fi nal da ordenha, eles devem ser lavados e guardados de 

cabeça para baixo, para evitar o contato com moscas e outras pragas. Os 

ordenhadores precisam manter roupas e mãos limpas, unhas aparadas, como 

também evitar os seguintes hábitos: fumar, cuspir ou se alimentar durante 

a ordenha. Vale ressaltar, o procedimento deve ser feito com regularidade e 

diariamente, adotando-se o espaço mínimo de 10 (dez) horas no regime de 

duas ordenhas e de 8 (oito) horas no de três ordenhas.

O primeiro leite secretado pela vaca após o parto é chamado de colostro, este 

contém substâncias (imunoglobulinas) que protegem o fi lhote recém-nascido 

contra infecções, funciona como laxativo assim como fonte de energia, pro-

teínas, minerais e vitaminas. Essa função de proteção do colostro termina em 

Para conhecer a legislação 
a respeito, acesso link: 

<http://www.sindilat.com.
br/gomanager/arquivos/

IN62_2011(2).pdf>. Acesso 
em: 27 jun. 2014.
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24 horas, mas o seu funcionamento deve continuar pelo menos por mais três 

dias. Após este período o manejo do bezerro no início da ordenha é essencial 

para obter um leite com maior teor de gordura, uma vez que este nutriente 

aumenta à medida que se aproxima o fi nal do processo. Isso ocorre porque 

a gordura, por ser mais leve, tende a fi car na superfície do úbere. Então, se o 

bezerro mama no fi nal, ele tem acesso a um leite melhor, porém se ingerido 

em excesso causa perturbações digestivas por ser rico em gordura.

3.2.2.1 Ordenha manual
Para realizar a ordenha manual, é preciso cumprir as seguintes recomendações: 

conduzir as vacas com calma para o local de ordenha e prender suas patas e 

calda; após lavar as mãos com água e sabão, secá-las com papel toalha; fazer 

o teste da caneca telada ou de fundo escuro com os primeiros jatos de leite de 

cada teta. E ainda, verifi car a presença de alguma alteração (grumos), pois se o 

leite estiver nesta condição será descartado; realizar o “pré-dipping”; lavar as 

tetas com água corrente e secar com papel toalha. Cumpre frisar que depois de 

iniciar a ordenha, ela deve ser realizada de forma contínua e sem interrupção. 

Ao término do processo, realizar o “pós-dipping” e fornecer ração para as 

vacas. Deve-se coar o leite com peneira de aço inoxidável, conduzi-lo para o 

tanque de resfriamento por no máximo até duas horas após a ordenha. Ao 

fi nal de todo o processo, fazer a limpeza da sala e dos utensílios.

O que é colostro e qual a sua importância?

Figura 3.1: Cuidados com a ordenha.
Fonte: Brito et al. (2009).
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3.2.2.2 Ordenha mecanizada
A técnica em questão obedece aos mesmos princípios técnicos da ordenha 

manual quanto à preparação da vaca, além disso, é necessário estimular o 

refl exo de ejeção do leite e colocar as teteiras entre 30 e 60 segundos após o 

início deste refl exo (período em que ocorre aumento da pressão intramamá-

ria). Por isso, um minuto após a preparação das vacas, colocam-se as teteiras. 

Ademais, é recomendável também: evitar estresse, por inibir o refl exo de 

ejeção do leite; remover a ordenhadeira assim que cesse o fl uxo de leite; 

evitar entrada brusca de grande quantidade de ar em uma das teteiras, uma 

vez que aumentam os riscos de contaminação. Por fi m, emergir as teteiras 

em uma solução desinfetante.

3.3 Controle da mastite
A mastite caracteriza-se por um processo infl amatório da glândula mamária 

por diversas agressões, sendo principalmente causado por bactérias.Esta 

infl amação ocasiona grandes perdas econômicas pela queda na produção 

e na qualidade do leite.

Para proteger o rebanho contra as perdas provocadas pela mastite, recomenda-

-se um programa de controle que consiste em: tratamento precoce dos casos 

detectados; adequada manutenção do sistema de ordenha; correto manejo, 

com ênfase na desinfecção das tetas após a retirada do leite; descarte de vacas 

com mamite crônica; higiene e conforto na área de permanência dos animais.

Uma forma que pode auxiliar no controle da mastite é a chamada linha 

ou sequência de ordenha, na qual os animais são ordenhados na ordem 

a seguir: animais da primeira lactação; vacas adultas que não apresentam 

Figura 3.2: Ordenha mecanizada.
Fonte: Brito et al. (2009).

Figura 3.3:  Fechamento do esfíncter 
mamário.

Fonte: Brito et al. (2009).
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sinais de mamites ou mastites; fêmeas que apresentaram mastites, porém 

já foram tratadas e não apresentam sintomas; animais em tratamento com 

caso menos grave. Por sua vez, os animais em tratamento com caso mais 

grave, devem ter seu leite desprezado.

Feito a linha de ordenha, torna-se necessária a realização de testes como o 

da caneca de fundo preto e o CMT (Califórnia Mastites Teste). O teste da 

caneca do fundo preto é realizado com os primeiros jatos de leite, observan-

do na caneca a presença de grumos ou pus que poderá ser um indicativo 

de mastite clínica. Este teste também tem importância, pois ao tocar nas 

tetas do animal, a pessoa estará ajudando a estimular a descida do leite. O 

CMT, por sua vez, é utilizado para diagnosticar a mastite subclínica e deve 

ser executado por um profi ssional treinado.

Cabe destacar que a mastite clínica, visualizada claramente, é antecedida pela 

mastite. No caso desta última, não é possível vê-la a olho nu.

Figura 3.4:  a) mastite clínica; b) teste da caneca do fundo preto; c) teste TMC; 
d) aplicação de antibiótico.

Fonte: Brito et al. (2009).

Pesquise sobre a importância da secagem das vacas e faça um comentário 

com pelo menos uma lauda.

a b

c d
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3.4 Monitoramento da qualidade do leite
O controle da qualidade da matéria-prima após a obtenção do leite na 

propriedade deverá continuar até o produto ser processado e disponibi-

lizado ao consumidor. Toda a cadeia produtiva deve perceber o valor da 

qualidade do leite como necessidade para obter produtos lácteos mais 

seguros, nutritivos e saborosos.

O mercado consumidor tem se tornado cada vez mais exigente, impul-

sionando a busca por qualidade, que pode ser dividida em integridade 

e composição. Um leite íntegro é aquele que não sofreu a adição de 

substâncias, nem remoção de componentes, assim como não sofreu 

deterioração física, química ou microbiológica. Já a composição do leite 

define seu valor nutricional e industrial.

Para aferir a qualidade do leite, testes bacteriológicos, químicos e físicos, 

juntamente com testes sensoriais, devem ser empregados. E para a ob-

tenção de resultados acurados, é importante que a coleta de amostras 

seja representativa.

3.4.1 Amostragem
Na amostragem a homogeneização insufi ciente do leite é a principal fonte de 

variação observada em resultados de gordura, pois este componente possui 

menor densidade e se concentra na superfície, juntamente com bactérias e 

células somáticas. Recomenda-se que a amostra seja mantida em temperatura 

inferior a 10° C, desde a coleta até a análise.

Em seguida, encontra-se apresentado o procedimento de coleta e acon-

dicionamento de amostras do leite de tanque, para posterior envio ao 

laboratório de análises.

Quadro 3.1: Procedimento de Coleta

1.  Agitar o tanque por 5 ou 10 minutos, para tanques com mais 
de 3.000 litros.
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2.  Colar a etiqueta do Produtor no frasco.

3.  Mergulhar a concha no leite por 5 vezes.

4.  Coletar leite com a concha e transferir para o frasco.

5.  Fechar o frasco e tombar por 10 vezes e repetir depois 
de 20 minutos.

6. Colocar o frasco na caixa térmica.

Fonte: 1) <http://www.solucoesindustriais.com.br/empresa/conteineres_paletes_e_recipientes/metalurgica-vale-do-inox/
produtos/alimenticios/anque-de-resfriamento-de-leite>; 2) <http://www.catalogosnt.cnptia.embrapa.br/catalogo20/
catalogo_de_produtos_e_servicos/arvore/CONT000fy774cpx02wx5ok0z6rslyybd0ty7.html>; 3) Cassolie e Machado 
(2006); 4) <http://ruralcentro.uol.com.br/analises/coleta-de-leite-cuidados-ao-realizar-o-procedimento-no-tanque-de-
-expansao-3271>; 5) <http://www.taigors.com.br/novo/pqllt/informativos_tec.php>. Acesso em: 16 dez. 2014. Adaptado 
por Alessandro de Oliveira.
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Para melhor compreensão sobre a obtenção do leite, pesquise sobre os cuida-

dos necessários com esta matéria-prima após a ordenha e faça um comentário 

com pelo menos uma lauda.

3.5 Análises físico-químicas do leite
As análises físico-químicas são realizadas de acordo com os Métodos Analíticos 

Ofi ciais Físico-Químicos, para Controle de leite e produtos Lácteos, em confor-

midade com o anexo da Instrução Normativa n0 68/2006, determinando que 

sejam utilizados nos laboratórios nacionais.

A seguir estão relacionadas às análises de rotina no laticínio e aquelas 

que são realizadas conforme a necessidade no controle de qualidade de 

leite e dos seus derivados, inclusive as pesquisas referentes a substâncias 

estranhas, conservantes, reconstituintes, etc., resultantes, principalmente, 

da fraude do leite, irregularidade na sanidade e a ausência de Boas Práticas 

Agrícolas-BPA na produção.

As análises físico-químicas realizadas são: alizarol, álcool, acidez Dornic, densi-

dade, umidade, gordura, extrato seco total (EST), extrato seco desengordurado 

(ESD), crioscopia (determinação do ponto de congelamento), pH, lacto fi ltração.

3.5.1 Teste do alizarol
O referido teste caracteriza-se pelos seguintes elementos:

a) princípio: o alizarol atua como indicador de ph, auxiliando a diferencia-

ção entre o desequilíbrio salino e a acidez excessiva; 

b) materiais necessários: estantes para tubo de ensaio,tubos de ensaio sem 

rosca 20x200m,pipeta graduada de 10 ml e alizarol 72° GL;

c) procedimento: misturar partes iguais de leite e alizarol (2 ml).

Os resultados serão identifi cados de acordo com os aspectos a seguir:

a) leite bom: coloração vermelha tijolo;

b) leite ácido: tonalidade entre marrom claro e amarelo, com coagulação;

c) leite alcalino: coloração lilás a violeta (mamite uso de neutralizante).
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Figura 3.5: Prova do alizarol com leite ácido, alcalino e normal.
Fonte: Brito et al. (2009).

3.5.2 Acidez Dornic
Para compreender a Acidez Dornic é preciso considerar as características 

que seguem:

a) Objetivo: quantifi car o ácido lático presente no leite;

b) Princípio: consiste na titulação de determinada massa da amostra por 

uma solução alcalina de concentração conhecida,utilizando como indica-

dor solução de fenolftaleína;

c) Materiais necessários: Becker de 50 ml, pipeta graduada de 10 ml, bure-

ta ou acidímetro Dornic completo, conta-gotas, fenolftaleína a 1%p/v e 

solução Dornic (NaOH 0,1 N);

d) Procedimento: pipetar 10 ml de leite para o becker ou Erlenmeyer ou tubo 

de ensaio e pingar 2 a 4gotas de fenolftaleína, titulando contra a solução 

Dornic (NaOH 0,1 N) até o aparecimento de coloração rosa persistente;

A Figura 3.5 exemplifi ca alguns resultados possíveis neste teste. Observe que 

o primeiro tubo de ensaio apresenta o líquido com a coloração amarelo co-

agulado, portanto o leite está ácido. No segundo recipiente, o líquido está 

violeta e sem coagulação, neste caso o leite está alcalinizado. Finalmente, o 

terceiro material possui a coloração vermelho castanho com coagulação fi na, 

consequentemente o leite está normal.
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e) Resultado: o ponto fi nal da titulação será levemente róseo e a leitura será 

feita em ºD (graus Dornic), ou seja, cada 0,1 ml de NaOH 0,1N consumi-

do na titulação corresponde a 1º Dornic presente no leite.

A título de ilustração, temos: consumo de NaOH 0,1N na titulação; 1,6 ml de 

acidez do leite analisado e 16° Dornic.

Pesquisar sobre o teste do álcool, também exigido pelo MAPA e faça um 

comentário com pelo menos uma lauda.

3.5.3. Densidade
É a relação entre peso e volume. Neste sentido, um litro de leite normal pesa de 

1.028 a 1.033 gramas. Abaixo ou acima desse intervalo, o leite pode ter a sua 

qualidade comprometida e ser recusado pelas indústrias. Deve-se considerar 

que um leite com um alto teor de gordura, como por exemplo, acima de 4%, 

terá provavelmente uma densidade abaixo de 1.028 gramas. Para evitar frau-

des por adição d’água, a densidade do leite é medida diariamente na indústria.

Figura 3.6: Termolactodensímetro, usado para determinação da densidade do leite.
Fonte: Moraes (2009).

Esse processo orienta-se de acordo com a seguinte estruturação:

a) Objetivo: verifi car quanto pesa um litro de leite e auxiliar na descoberta 

de fraudes, inclusive, por adição de água ao leite
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b) Princípio: a imersão de um decímetro de massa constante no líquido provo-

cará deslocamento de uma quantidade deste, que será, em massa, igual à 

do decímetro utilizado e, em volume, proporcional à densidade da amostra. 

Esse deslocamento fará o líquido alcançar um valor na escala graduada; 

c) Materiais necessários: Becker de 1.000ml, termômetro de Mercúrio de 10 a 

+110ºC, lactodensímetro ou termolactodensímetro, proveta de 500 ml ou 

1000 ml e tabela de correção de densidade em função da temperatura.

d) Procedimento: colocar a amostra do leite na proveta, em superfície pla-

na, mergulhar o termolactodensímetro, girar 360º e esperar estabilizar, 

por fi m, fazer a leitura da densidade na cúspide do menisco.

e) Resultado: depois de realizada a leitura, a mesma deve ser corrigida para 

15º C, utilizando a tabela apropriada.

3.5.4 Análise do leite por ultrassom

Figura 3.7: Ekomilk® - analisador do leite por ultrassom.
Fonte: Moraes (2009).
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Para a análise, enche-se o recipiente medidor com a amostra de leite a ser 

medida. A temperatura das amostras deve estar entre 15 e 30°C, quando a 

amostra está acima de 38°C a mensagem hot sample (amostra quente) aparece 

no visor. Seleciona-se ecowmilk (leite de vaca) e apertam-se na tecla ok para 

começar a medição (Figura 3.7).

Considera-se leite normal o produto que apresente: caracteres normais; teor 

de gordura mínimo de 3% (três por cento); acidez em graus Dornic entre 15º 

e 20º; densidade a 15 ºCentre 1.028 e 1.033; lactose com teor mínimo de 4,3; 

extrato seco desengordurado de no mínimo 8,5%; extrato seco total de no 

mínimo 11,5%; índice crioscópico mínimo de -0,55º.

Resumo

O controle higiênico-sanitário dos rebanhos e da ordenha é fundamental 

para garantir a composição ideal do leite e reduzir o risco de transmissão de 

agentes de doença. A refrigeração pós-ordenha e o transporte aos lacticínios 

permite aumentar a durabilidade do produto. Posteriormente, as avaliações da 

qualidade do leite in natura, mediante análises físico-químicas e microbiológi-

cas, possibilitam a identifi cação dos produtores com problemas zootécnicos. 

A pasteurização, que é estudada na disciplina de processamento do leite, 

fi nalmente assegura a qualidade controlada do leite com a distribuição de um 

produto isento de riscos maiores a população, o mesmo se aplicando para 

todos os seus derivados.

Atividades de Aprendizagem

1. Fale sobre a importância econômica do leite.

2. Pesquise quais animais que o leite apresenta maior teor de proteína e de 

gordura.

3. Descreva os passos para realização de uma ordenha higiênica.

4. Conforme a Legislação vigente, como fi cou defi nida a classifi cação do leite?

5. Quais as análises físico-químicas que são realizadas no leite?

BRASIL. Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Instrução 
Normativa nº 62, de 29 de 
dezembro de 2011. Brasília: 

MAPA, 2011. Disponível 
em: <www.sindilat.com.
br/gomanager/arquivos/

IN62_2011(2).pdf>. Acesso 
em: 27 jun. 2014.

Vejam a legislação sobre a 
nova classifi cação e 
qualidade do leite.
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Aula 4 - Carnes Vermelhas

Objetivos

Identifi car a importância econômica da produção da carne vermelha 

(bovino, caprino, ovino e suíno) antes e após o abate;

Descrever a preparação para o abate humanitário dos animais e a 

obtenção da carcaça;

Observar as características organolépticas da carne vermelha (cor, 

odor, maciez);

Conhecer a legislação vigente.

4.1 Carne bovina
A carne bovina é um alimento importante na composição de uma dieta equili-

brada, nutritiva e saudável. O consumo per capita, no Brasil, situa-se ao redor de 

40 kg ano. Esta quantidade demonstra a importância da carne na alimentação 

humana. Os bovinos criados para produção de carne, também denominados 

de gado especializado para corte, se caracterizam por um corpo compacto, de 

esqueleto mais leve, mas capazes de formar grande volume muscular.

Pesquise sobre a importância econômica da carne bovina.

Per capita
Expressão latina que signifi ca 
para cada cabeça. Ela é 
frequentemente empregada 
no campo da Estatística para 
indicar uma média por pessoa 
de um dado valor.
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Figura 4.1: Perfi s de bovinos de leite e de corte.
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira. Adaptado de Lima (2010).

4.2 Abate
O produto obtido dos bovinos vivos é o leite. A carne, pele e vísceras são 

recolhidas após o abate (matar animais domésticos para consumo).

Os animais levados ao abate, de uma forma ou de outra, são submetidos a 

esforços incomuns, a grande tensão, sofrem perda de peso e é normal fi ca-

rem extenuados. O esforço e a tensão, por reações bioquímicas, liberam 

adrenalina no sangue, reduzindo o glicogênio e acumulando ácido lático 

nos músculos, com consequente estado de fadiga. O abate de animais 

extenuados é prejudicial porque reduz o rendimento de carcaça, favorece 

a contaminação microbiana e altera os mecanismos de estabelecimento 

do rigor mortis, importante fator para a qualidade da carne e para sua 

conservação post-mortem.

Depois da morte, são pendurados de cabeça para baixo e sangrados. O sangue 

e eventuais vômitos são recolhidos e os animais são lavados e conduzidos para 

decapitação, evisceração e esfola.

Vistos de perfi l, os contornos do exterior desses bovinos se enquadram em um 

paralelogramo ou um cilindro, como pode ser visto na Figura 4.1.

Extenuado
Debilitado, exaurido e fraco, 

cansado, aborrecido, afadigado.

Rigor Mortis
É um sinal reconhecível de 

morte, causado por uma 
mudança química nos 

músculos, causando 
endurecimento (“rigor”).

Post-mortem
Ou extrínsecos, isto é, aqueles 
que estão fora do controle do 

pecuarista, como o resfriamento 
e a estimulação elétrica das 

carcaças, a maturação e o 
método de cocção da carne.

Bovinos de corte

Bovinos de leite
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Peles e vísceras são retiradas e o corpo passa para o local de separação 

das carcaças. Estas seguem para uma câmara de refrigeração ou de 

congelamento, dependendo do destino. Cada parte separada no abate é 

matéria-prima potencial para a industrialização.

4.2.1 Abate humanitário
O abate dos animais requer uma estrutura de base física compatível com as 

normas previstas na legislação sanitária, de forma que a sala de abate deve ser 

construída em paredes de alvenaria, impermeabilizadas e pintadas com tinta 

látex branca. O piso deve ser revestido em Korodurpox ou similar, com declive 

de 1,5% em direção à canaleta central, para perfeita drenagem. Os vãos das 

janelas serão sempre providos de tela à prova de insetos e os parapeitos das 

mesmas serão chanfrados, para facilitar a limpeza.

O processo de abate humanitário deve ocorrer de forma ordenada, cujas prin-

cipais fases são descritas a seguir:

• Insensibilização ou atordoamento: neste processo, leva-se o animal, 

rapidamente, a um estado de insensibilidade ou de inconsciência, que 

mantém as funções vitais até a sangria, embora o animal fi que incapaz 

de responder aos estímulos externos. O atordoamento dos animais de 

abate deve realizar-se mediante métodos permitidos pelas normas legais 

vigentes e sempre, dentro do possível, buscando o máximo de bem-estar 

animal. São dois os métodos básicos e aceitáveis de insensibilização: os 

métodos físicos, que podem ser mecânicos e elétricos, e os métodos quí-

micos, como a exposição ao CO2.

• Sangria: fase seguinte à insensibilização deve ser realizada com o animal 

suspenso pelas patas traseiras, já que a posição vertical drena o sangue 

mais rapidamente do que a posição horizontal, devido ao efeito da gravi-

dade. O processo consiste na extração, tanto quanto possível, de sangue 

do corpo animal, por meio de cisão da veia jugular externa e da artéria 

carótida comum, em sua porção mais aparente na região cervical, à altu-

ra da entrada do tórax do animal.
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• Esfola: para realização do processo de esfola, ou seja, para a re-

moção da pele, o animal deve permanecer suspenso pelas pernas 

traseiras, de modo que o seu corpo fique a uma altura cômoda para 

o operador. A posição ainda evita o contato do animal com o piso, 

que é uma grande fonte de contaminação, além de aumentar a velo-

cidade de operação, reduzir o consumo de água e maximizar a mão 

de obra.

• Evisceração: quando completada a remoção da pele e a lavagem ex-

terna do animal esfolado, segue-se a evisceração, que consiste na 

retirada das vísceras (órgãos abdominais e torácicos). Após total esva-

ziamento, as vísceras são lavadas e pesadas individualmente.

• Amputações: nesta etapa, as patas dianteiras e traseiras são separa-

das da carcaça ao nível das articulações corpo metacarpiana e tarso-

-metatarsiano, respectivamente. As quatro patas podem ser pesadas 

individualmente ou em conjunto. A cabeça, após ser seccionada da 

carcaça à altura da articulação atlanto-occipital, deve ser pesada. 

Das fêmeas, o úbere é amputado e pesado, assim como o pênis e os 

testículos dos machos.

• Carcaça e não constituintes da carcaça: o corpo do animal, após pas-

sar por todas as etapas descritas anteriormente, resulta em duas por-

ções bióticas, uma composta por estruturas isoladas extraídas do cor-

po, denominada de “não constituintes da carcaça”; e outra, que resta 

dessas extrações, chamada de carcaça.

• Rendimento de carcaça: as carcaças são as duas metades do animal, 

obtidas pelo corte do corpo ao longo da coluna vertebral. Elas contêm 

ossos, carne e gordura, o que compreende todos os corte de 1a, 2a 

e 3a categorias. As carcaças bovinas podem ou não conter os rins. O 

rendimento em carcaça, ou seja, a relação entre o peso vivo e o peso 

líquido, é importante para a criação e a comercialização de animais, 

como carne verde ou como matéria-prima industrial.
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Figura 4.2: Fluxograma do abate de bovinos.
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.

Pesquise na internet os regulamentos sobre modos de abate, higiene das ope-

rações e dos colaboradores e estruturas físicas dos matadouros.

Carne é todo e qualquer tecido animal, principalmente o muscular, propício 

para consumo humano, incluindo as glândulas e os órgãos (língua, fígado, 

coração, rins, cérebro, pele, entre outros). Incluem-se, também, todos os 

produtos processados ou elaborados a partir desses tecidos. A carne pode 

ser dividida em vermelhas (carnes de bovinos, suínos, caprinos, ovinos, 

bufalinos, etc.) e branca (provenientes das aves domésticas, normalmente 

galinha, perus e peixe).

O músculo é constituído por uma unidade estrutural, a fi bra, e por uma 

unidade funcional, o sarcômero. Existem três tipos básicos de músculos: 

os estriados esqueléticos, os estriados cardíacos e os voluntários viscerais. 

Pela representatividade, a estrutura do tecido muscular é defi nida como 

aquela do tipo esquelético.

Fases

Pesagem do animal

Isensibilização

Sangria

Esfola

Evisceração

Amputação

Rendimento da carcaça

Carcaças e não 
constituintes da carcaça

Resíduos

Água

Água

Sangue

Pele

Vísceras

Água, fezes, urina e 
impurezas

Cabeça, patas, cauda, 
testículos e mama
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Figura 4.3: Estruturamuscular.
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira.

Mesmo após a morte do animal, a musculatura ainda permanece “viva”: so-

mente após um conjunto de sucessivas reações bioquímicas e biofísicas é que 

o músculo transforma-se em carne. 

O tecido conjuntivo, que possui função estrutural, está presente em todos 

os cortes, porém com proporções variáveis em cada um. Apresenta vários 

tipos, porém os mais importantes na carne são o colágeno e a elastina. 

O colágeno responde por parte da dureza de um corte cárneo. Quando 

o animal é muito jovem, a proporção de colágeno é maior, no entanto 

a estrutura desse tecido é termo-lábil, ou seja, sob calor verifi ca-se sua 

transformação em gelatina, de forma que a carne torna-se tenra. Formada 

pelo aquecimento do colágeno, Gel rígido ao esfriar.

Curiosidade

Você sabia que a gelatina é uma substância inodora e transparente, extraída de 

diversos órgãos e tecidos de animais? A gelatina que consumimos é extraída 

do colágeno, encontrado no couro ou nos ossos de animais, como o porco 

ou o boi. Depois de extraído, o colágeno passa por um processo químico para 

retirar impurezas e gordura.

Fibra

Músculo

Miofibrila

SARCÔMERO
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Figura 4.4: Gelatina.
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

4.2.2 Tecido adiposo
A gordura na carne seria uma transformação do tecido conjuntivo em depósito 

energético. Conforme o local de deposição na carcaça pode-se classifi car a 

gordura em externa (subcutânea), interna (envolvendo os órgãos e vísceras), 

intermuscular (ao redor dos músculos) e intramuscular (gordura entremeada 

às fi bras musculares e marmoreio). A grande função da gordura na carne está 

relacionada às suas características organolépticas.

4.2.3 Rigor Mortis
Com a morte do animal e, por consequência, com a falência sanguínea, o 

aporte de oxigênio e o controle nervoso deixam de chegar à musculatura. 

O músculo passa a utilizar a via anaeróbica, para obter energia, por meio de 

um processo de contração desorganizado: nesse processo, há transformação 

de glicogênio em glicose. Como a glicólise (ação de enzimas na glicose) é 

anaeróbica, o ácido láctico é gerado, resultando na queda do pH, inclusive a 

ponto de determinar a futura qualidade da carne para o consumidor.

Com o gasto dos depósitos energéticos (glicogênio), o processo de contração 

tende a cessar, formando um complexo irreversível, denominado actmiosina. 

Nesse estado, a musculatura atinge o rigor mortis, ou seja, a rigidez caracte-

rística dos organismos após a morte, denominada também rigidez cadavérica.
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4.2.4  Características organolépticas 
(sensoriais) da carne

A cor da carne é considerada como o principal aspecto no momento da 

comercialização (apelo visual). A mioglobina é a principal substância na de-

terminação da cor da carne. O teor de hemoglobina (pigmento do sangue) 

só infl uenciará a cor da carne se o processo de sangria for mal executado, 

como se percebe a seguir.

Carnes PSE (pálida, fl ácida e exudativa) – problemas de estresse no momento 

do abate levam a um acúmulo de lactado (redução de pH) que, juntamente 

com a temperatura alta do músculo, provocam um estado em que a carne 

libera água, torna-se fl ácida e com coloração amena.

Carnes DFD (escura, fi rme e seca) – problemas de estresse prolongado antes do 

abate podem esgotar as reservas de glicogênio, impedindo que o pH decline; 

dessa forma, o músculo passa a reter menos água (seco), fi cando estruturado 

(fi rme) e de coloração escura, tanto pela menor refração de luz quanto pela 

maior ação enzimática, com gasto periférico do oxigênio.

4.2.5 Sobre as proteínas
Com o calor, as proteínas desnaturam-se, ocorrendo a coagulação. Quando a 

carne é bem cozida, ocorre endurecimento, denominado de “endurecimento 

proteico”. Ao atingir uma temperatura em torno de 64°C, as proteínas miofi -

brilares se tornam menos tenras e vão perdendo a capacidade de reter água.

Em relação ao colágeno, esse fato é inverídico, uma vez que é após a tempera-

tura de 64°C que a molécula de colágeno solubiliza-se e, em presença de água, 

forma gelatina. O processo térmico, nesse caso, melhora a digestibilidade da 

carne, já que, da forma natural, o colágeno é pouco digestível.

Substâncias voláteis são liberadas com a cocção, conferindo o cheiro caracte-

rístico da carne cozida, em geral, substâncias sulfuradas. Já a cor é devida a 

reações entre proteínas e açúcares naturais do músculo, que originam a cor 

acastanhada como consequência do aquecimento.

Em síntese, o tratamento térmico deve ser moderado para que não haja re-

sultados desfavoráveis, incluindo, nesse caso, a diminuição da digestibilidade 

protéica e da disponibilidade de aminoácidos indispensáveis.
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4.2.6 Sobre a gordura
Um aquecimento exagerado torna as gorduras impróprias à alimentação, pois 

leva à formação da croleína, substância tóxica e volátil. Cabe ressaltar o perigo 

da gordura de frituras, já que esse risco decorre de óleos que são aquecidos a 

mais de 200°C por tempo prolongado.

4.2.7 Sobre as vitaminas
O calor destrói facilmente as vitaminas, sendo relevante a porção de vitaminas 

que passa para a água de cozimento. Em síntese, calor excessivo é prejudicial 

à qualidade vitamínica da carne, portanto, é conveniente reduzir, o quanto 

possível, a temperatura de cocção.

4.2.8 Conclusão
A carne bovina é o produto fi nal da bovinocultura. Apesar de, teoricamente, a 

cadeia produtiva de carne bovina terminar quando o consumidor adquire um 

corte cárneo em algum balcão frigorifi cado, a qualidade da carne somente será 

determinada quando o corte for consumido. Por isso, sob a ótica moderna de 

atendimento, torna-se importante que a cadeia inclua a preocupação com o 

atendimento às demandas do consumidor.

4.3 Caprinos e ovinos de corte
Entre as muitas características que são usadas para descrever os tipos econômi-

cos dos ruminantes domésticos, provavelmente a conformação corporal seja a 

mais importante. Cada tipo tem uma forma exterior de estrutura corporal que 

torna o animal, detentor de tal conformação, altamente utilizável e efi ciente 

na execução de uma dada função econômica.

Os animais do tipo leiteiro apresentam conformação corporal em forma de 

cunha ou triangular, onde a observação do animal, por trás, por cima e late-

ralmente, faz surgir ao observador um contorno triangular do corpo, no qual 

a base é o posterior do animal, enquanto o ápice é o seu anterior. O animal 

tipo leiteiro assume tal conformação para possibilitar um maior espaço para a 

sua “fábrica” de leite, que é o sistema mamário.

O animal tipo corte vem, ao longo dos últimos anos, sofrendo mudanças na 

sua conformação, em decorrência de mudanças na preferência do mercado 

consumidor de carne. A conformação tipo carne evoluiu do formato de um 
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paralelepípedo para a forma de um cilindro e, mais recentemente, chegou a 

uma forma de “pera”. A vantagem desse tipo de conformação é que a região 

posterior do animal detém os cortes mais nobres da carcaça, enquanto na 

anterior encontram-se os cortes menos nobres.

Figura 4.5: Conformação corporal de caprinos leiteiros (a) e de corte (b).
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira. Adaptado de Cezar e Sousa (2007).

4.3.1 Carne de caprinos
A carne dos caprinos é magra, com pequena quantidade de gordura entrevera-

da nos músculos e carcaças com pouco revestimento adiposo, o que contribui 

para reduzir o consumo. Entretanto, diante das normas de alimentação, a me-

nor quantidade de gordura torna a carne de caprinos mais adequados à saúde.

Há predisposição contra a carne de caprinos por causa do forte odor, porém a 

carne em si não tem odor: este decorre das más condições de abate e esfola. 

O odor forte é originário da secreção de glândulas minúsculas situadas na 

cabeça e ao redor dos chifres, mais forte na época do acasalamento, pela 

ação hormonal. A carne de animais castrados é menos sujeita ao odor, em 

decorrência da falta ou da menor atividade de hormônio.

b) Caprinos de corte

a) Caprinos leiteiros
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Na esfola, a carne adquire o odor pelo contato com a pele, sobretudo de sua 

parte externa, ou pela falta de cuidado do esfolador que toca os músculos com a 

mão suja. Se o abate e a esfola são feitos cuidadosamente, conforme explicitados 

no texto sobre a obtenção da carne bovina, não há impregnação da carne.

Recomenda-se o abate de caprinos desodorizados, ou seja, de animais descor-

nados ou que tenham as glândulas cirurgicamente eliminadas. A melhor carne 

éa dos cabritos castrados até duas semanas de idade e abatidos com dois a 

três meses. Os muitos jovens têm carne mole e gelatinosa e os muito velhos, 

carne rígida e de sabor inferior. A maneira de limpar a pele e de eviscerar infl ui 

nas suas qualidades organolépticas.

Sugere-se que carcaças sejam refrigeradas por três a cinco dias antes do con-

sumo, para melhorar o paladar e as condições físicas da carne, que amacia e 

se compara à vitela e à carne de ovinos.

A qualidade da carne é defi nida pelo sabor, pela consistência e pela cor, 

dependentes da idade e da castração. Sabe-se que o animal precisa mamar 

pelo menos durante um mês, para ter carne de bom sabor. Os de dois a três 

meses, que já se alimentam de forragem verde, produzem carne de melhor 

sabor e maciez. Os castrados cedo e abatidos até dois anos têm carne de boa 

qualidade, mas os animais velhos de ambos os sexos têm carne dura, escura, 

seca, sem gosto e de cheiro desagradável.

4.3.2 Carne de ovinos
Os animais para abate são chamados de cordeiros, borregos, capões e ovelhas, 

que são diferentes, de acordo com as mudanças que ocorrem do nascimento 

até a forma adulta, relacionadas a:cor da carne, estrutura muscular e sua 

fi rmeza, consistência dos ossos e distribuição da gordura a entreverada nos 

músculos e a externa.

No Brasil, cordeiro é o animal vivo de ambos os sexos antes de sete meses de 

idade, ainda sendo amamentado e com dentes de leite, com peso variável de 

17 a 25 kg e rendimento de 9 a 15 kg de carcaça.

Borrego é a denominação do cordeiro de menos de um ano, macho desma-

mado ou castrado, com carcaça de 20 a 25 kg. Com idade de nove a quinze 

meses, o borrego tem carne mais escura e mais fi brosa do que a dos cordeiros, 

gordura exterior mais espessa e fi rme e gordura interna mais abundante.
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Capões, no Brasil, são animais castrados, jovens, com idade mínima de 15 

meses, antes do aparecimento de características sexuais secundárias. As cos-

telas são bem arqueadas, as cartilagens começam a ossifi car e há presença de 

gordura de cobertura que distingue os capões das ovelhas.

Ovelhas, por sua vez, são animais abatidos adultos, com idade mínima de uma 

parição, com carcaça de no mínimo 25 kg, ou no fi nal do ciclo reprodutivo, 

com seis anos. Seus ossos são mais duros do que o dos capões e ostenta capa 

de gordura espessa e mal distribuída, além de jarrete e pescoço mais fi no.

Por fi m, os carneiros são animais velhos e, embora denominados assim, existe ain-

da o grupo de carneiros macho, castrados, com um ou mais dentes permanentes. 

Os grupos se subdividem de acordo com a conformação (aspecto exterior, confor-

mação do esqueleto, quantidade de carne, espessura e distribuição da gordura 

externa), com a terminação (cobertura de gordura lisa, fi rme, branca e distribuída 

uniformemente sobre o corpo: pouca gordura ou excesso e má distribuição são 

defeitos) e com a qualidade (características da carne e da gordura intramuscular).

4.3.3 Obtenção da carne
A carne é representada pelos músculos, de composição química constante, mas 

de constituição física variável de acordo com a posição do corpo ou da carcaça. 

Ela é obtida pelo abate dos animais bem desenvolvidos para sua categoria e 

gozando de sanidade perfeita, isentos de parasitas e doenças.

Figura 4.6:  Esquema de instalações e equipamentos para a insensibilização mecânica 
de ovinos e uma piostola pneumática no detalhe.

Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira. Adaptado de Cezar e Sousa (2007).
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4.3.4 Obtenção de cortes comerciais
A obtenção de cortes comerciais é o processo pelo qual a carne é seccionada 

em diversas peças de diferentes tamanhos e qualidades culinárias, através de 

incisões predefi nidas, de acordo com a fi nalidade a que se destina, seja ela 

comercial ou experimental. O processo, também chamado de retaliação, além 

de proporcionar a obtenção de preços diferenciados entre as diversas partes 

das carcaças, permite aproveitamento nas diversas partes e o aproveitamento 

mais racional, evitando desperdícios.

A retaliação comercial difere de um país para outro, inclusive dentro de um 

mesmo país ou região, conforme as características de suas carcaças, os hábitos 

de cada localidade e as tradições de mercado. Dada essa gama de possibilida-

des de retaliação, deve-se considerar, em nível experimental, um único sistema 

para caracterizar a composição regional das carcaças, com normas precisas e 

com nomenclatura de referência, de forma que se permita, pelo menos no país, 

comparar os resultados obtidos entre diferentes equipes de pesquisadores bra-

sileiros. Neste sentido, a meia-carcaça esquerda resfriada deve ser seccionada, 

segundo linhas de retaliação pré-estabelecidas na fi gura a seguir.

Figura 4.7: Linhas de retalhação da meia-carcaça esquerda ovina.
Fonte: Cezar e Sousa (2007). Adaptado por Alessandro de Oliveira.
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4.3.5 Conclusão
Embora a ovino-caprinocultura de corte no Brasil tenha tido um impulso muito 

grande nos últimos anos, até o momento nenhuma proposta de classifi cação 

e tipifi cação de carcaça foi realizada, o que deixou de incrementar ainda mais 

esse ramo tão importante do agronegócio nacional.

São muitos os pontos obscuros sobre o mercado de carnes no país e são ainda 

muito superfi ciais os conhecimentos sobre carcaças de ovinos deslanados e, 

principalmente, de caprinos. A adoção no meio comercial é mais difícil de 

concretizar do que no meio técnico-científi co, devido à grande diversidade de 

mercados em um país tão extenso e populoso, onde as tradições e costumes 

são muito diversifi cados entre as diferentes regiões que compõem o país.

A classifi cação de carcaça só se aplica em grande escala na Finlândia, na Suécia 

e na França. Nos demais países, com exceção da Alemanha, sua classifi cação 

depende da boa vontade dos produtores e dos abatedouros.

Fale sobre a importância econômica da carne de caprinos e ovinos na 

região Nordeste.

4.4 Suínos
Há três tipos de suínos: o tipo gordura ou banha, o tipo carne e o intermediá-

rio, entre bacon e banha. O tipo banha já teve muita importância, quando as 

gorduras vegetais ainda não haviam tomado o destaque que têm atualmente 

na alimentação e na nutrição humana. Com a tendência à substituição das 

gorduras animais pelas vegetais, houve um crescente interesse pela seleção 

e pela criação de animais tipo carne, o que se faz extensivamente no Brasil.

4.4.1 Abate suíno
Todo o processamento pré, durante e pós-abate é importante para a qualida-

de da carne suína. A qualidade das carnes, de uma maneira geral, pode ser 

infl uenciada pela condição de estresse do animal momentos antes do abate, 

podendo gerar carne PSE (carne pálida, fl ácida e exsudativa) ou DFD (carne 

escura, fi rme e ressecada na superfície). A presença dessas anomalias afeta 

as propriedades funcionais do músculo destinado ao processamento, bem 

como a aparência do produto fi nal. A qualidade da carne (incidência de PSE/

DFD) é prejudicada com a adição de fatores estressantes tais como tempera-

turas mais elevadas predominantes durante os períodos mais quentes do ano, 

como também temperaturas muito baixas durante o transporte do animal. 
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Recomenda-se que o transporte seja efetuado à noite ou nas primeiras horas 

da manhã, quando o clima estiver menos quente ou abafado.

As instalações e equipamentos destinados ao abate suíno devem ser disponibi-

lizados de forma racionalizada para facilitar as operações e garantir a higiene. 

Antes de serem insensibilizados, os animais passam por um banho de aspersão 

com água com 1atm de pressão, durante 3 minutos, para eliminar parte das 

sujidades presentes na superfície do animal. No Brasil, a insensibilização é 

comumente realizada por meio de choque elétrico de alta voltagem e baixa 

amperagem atrás das orelhas do animal (fossas temporais).

No máximo 30 segundos após a insensibilização, a sangria deve ser realizada 

por meio da secção dos grandes vasos do pescoço, na entrada do peito. Após 

a sangria, os animais são submetidos a um novo banho de aspersão com 3atm 

de pressão e encaminhados para a escaldagem, comumente feita no Brasil em 

tanques metálicos com renovação constante de água a temperaturas entre 

62ºC e 72ºC, de acordo com a pelagem do animal.

A depilação consiste na remoção das cerdas dos animais, que é realizada me-

canicamente com capacidade ideal ao tempo de abate. Após a depilação, deve 

ser realizada a remoção das unhas, o chamuscamento da carcaça com bico de 

gás e a raspagem manual de pelos remanescentes. Após esses procedimentos, 

são realizadas a evisceração, a inspeção post-mortem do animal abatido, a 

serragem da carcaça em duas meias-carcaças e a toalete, limpeza e lavagem, 

com água hiperclorada e pressão mínima de 3atm, sendo as meias-carcaças 

encaminhadas ao resfriamento para comercialização ou destinadas a desossa 

e à produção de outros produtos.

Figura 4.8: Suínos para abate.
Fonte: <http://aveworld.com.br/imgs/noticia/home/b873fc8c99cc5f29c94b2d605bb4b778.jpg>. Acesso em: 20 nov. 2014.
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Figura 4.9: Esfola.
Fonte: <http://buritisonline.com.br/wp-content/uploads/2011/06/bem-estar-animal.jpg>. Acesso em: 20 nov. 2014.

4.4.2 Preparo da carcaça
A carcaça é preparada como a seguir: após o sacrifício, o sangue deve ser eliminado, 

o mais completamente possível, para garantir a qualidade da carne. Após a morte, 

o animal é sangrado, pelado e aberto para retirada das vísceras. Coração, fígado e 

outros órgãos são usados para alimentação e vendidos à parte, com a denominação 

de miúdos. As tripas são limpas e destinadas ao revestimento de embutidos.

O esqueleto, com músculos, toicinho, pele e cabeça, constituem a carcaça, 

que pode ser dividida em duas ou quatro partes. As meias carcaças contêm 

metade da cabeça. Os quartos são traseiros e dianteiros, constituídos de um 

membro e uma parte do corpo; com os pernis, costelas, parte do lombo, 

paletas (membros dianteiros), pescoço e parte das costelas.

Figura 4.10: Meia carcaça de um suíno.
Fonte: Ilustrado por Alessandro de Oliveira. Adaptado de Bertolin (1992).
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4.5 Serviço de Inspeção Federal (SIF)
O Serviço de Inspeção Federal (SIF) é o órgão responsável pela inspeção 

higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos de origem animal, e tem a 

missão de controlar e assegurar um padrão de sanidade e inocuidade dos 

produtos de origem animal. Através da legislação federal do MAPA e com 

a utilização de ferramentas de garantia da qualidade (APPCC, BPF, PPHO), 

os Fiscais Federais Agropecuários e os Agentes de Inspeção verifi cam, mo-

nitoram e auditam, em diversos níveis da produção industrial, os aspectos 

que envolvem a salubridade dos alimentos de origem animal, bem como 

acompanham os resultados dos autocontroles realizados pelas empresas. 

 No Brasil, desde 1968, a lei nº5517 determina que a atividade de inspecio-

nar e promover o controle higiênico-sanitário e tecnológico dos produtos 

de origem animal é de competência privativa do médico veterinário (BRASIL, 

1968). De lá para cá surgiram outros decretos e soluções sobre o tema 

também nos âmbitos estadual e municipal. São exigidos cuidados com a 

saúde dos animais e com a higiene na produção, para que o produto tenha 

o carimbo da Inspeção Federal (SIF).

Um problema que o consumidor brasileiro e o de boa parte da América do 

Sul enfrentam e em muitos casos nem sabe que existe é a questão da carne 

clandestina que vem de animais abatidos em locais sem fi scalização e sem 

instalações e equipamentos adequados para realizar este tipo de trabalho 

(inadequado tanto do ponto de vista de higiene, quanto de armazenamento 

do produto, ou mesmo de animais sendo abatidos com crueldade ou doentes). 

Portanto, o selo SIF é uma garantia de qualidade e procedência do produto.

Vídeo sobre o abate 
humanitário de bovinos.
http://www.youtube.com/
watch?v=pSqCmTGtZ0M
Vídeo desde o pré-abate até o 
abate de suínos.
http://www.youtube.com/
watch?v=8ojbF-div_o –
Vídeo sobre abate de bovinos 
e ovinos em um frigorífi co 
modelo padrão.
http://www.youtube.com/
watch?v=jR1GnmWJ__8

Pesquise sobre o verme encontrado na carne do suíno que, ao ser consumido 

por humanos, pode alojar-se no cérebro do mesmo, o que ocasiona seu apa-

recimento e como evitar.
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Resumo

Nesta aula, os temas abordados foram à forma prática e objetiva, porém 

técnico-científi ca e atualizada sobre a obtenção humanitária e técnica de car-

caças. Observou-se, também, os tipos de carnes provenientes das diferentes 

espécies de animais bovinos, caprinos, ovinos e suínos, como a identifi cação e a 

utilização de genética apropriada para a produção de carne de boa qualidade. 

Isso só é possível com nutrição, avaliação, seleção e tipifi cação dos animais, 

carcaças e carnes que servirão como fonte de abastecimento da matéria-prima 

para as indústrias de produtos cárneos. Além disso, juntamente com a adoção 

das técnicas de pré-abate, devem-se tomar todos os cuidados necessários nos 

processos de abate, pós-abate e conservação, a fi m de garantir a qualidade da 

matéria-prima cárnea até o consumidor ou processador fi nal.

Atividades de Aprendizagem

1. Dê a defi nição de carne.

2. De maneira geral, podemos agrupar carnes em que categorias?

3. Como as carnes devem ser conservadas?

4. Qual a defi nição de carcaça?

5. O que favorece maior proporção de carne na carcaça?

6. Cite os cortes comerciais dos bovinos, caprinos e suínos.

7. Fale sobre as características organolépticas (sensoriais) da carne.

8. Como são denominados os ovinos para abate?

9. Como preparar a carcaça do suíno?

10.  Quais as nomenclaturas comuns dadas aos suínos?

Cite a missão do SIF nos produtos de origem animal.

mat_prim_orig_anim_livro.indb   64mat_prim_orig_anim_livro.indb   64 08/01/15   17:1008/01/15   17:10



e-Tec BrasilAula 5 - Aves e Ovos 65

Aula 5 -  Aves e Ovos

Objetivos

Obter carnes de aves e ovos de maneira higiênica para o con-

sumo humano;

Adequar carne de aves como matéria-prima para processamento;

Viabilizar o consumo de ovos como matéria-prima através de 

teste de qualidade.

5.1 Aves
No Brasil, a avicultura industrial expandiu com a inovação tecnológica do abate 

a partir 1970, quando iniciaram as exportações de carne e de frango. Nesse 

período, a comercialização era realizada com as aves evisceradas inteiras, 

resfriadas ou congeladas. No início do ano de 1980, o setor industrial avícola 

brasileiro teve grande evolução com a produção de cortes de frangos devido 

a mudanças no estilo de vida da sociedade moderna.

5.2 Obtenção higiênica da carne de aves
O abate é o destino das aves criadas para o fornecimento de carne e deve 

ser realizado com as aves adequadamente desenvolvidas e em estado 

de saúde perfeito. Existem alguns procedimentos para o abate, como a 

enucagem: desarticulação da cabeça e do pescoço; a degola: ou corte 

na base da cabeça até a coluna vertebral; a degola exterior: precedida 

de atordoamento por pancada na cabeça e corte da carótida para san-

gramento abundante; a degola interior: por dentro da boca e corte da 

jugular e carótida, causando bom sangramento; o corte do crânio: com 

golpe de cutelo até o cérebro com morte rápida e forte sangramento; a 
pressão no peito: comprimindo o tórax até asfixia, esse tipo de abate é 

vedado no Brasil.

Cutelo
Instrumento cortante formado 
de um ferro semicircular com 
um cabo de madeira.
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Figura 5.1: Obtenção higiênica da carcaça de frango.
Fonte: <http://americaeconomiabrasil.com.br/sites/brasil.americaeconomia.com/fi les/carne_frango_2.jpg>. 
Acesso em: 2 out. 2014.

De acordo com o que você estudou até agora, faça um resumo sobre a obten-

ção de carne de aves de maneira higiênica para o consumo humano. No seu 

resumo enfatize o manejo dos animais e profi laxia para obter matéria-prima 

de boa qualidade.

5.3  Rendimentos e matéria-prima para 
a industrialização

Atualmente, os frangos são abatidos com 42 a 45 dias de vida. Com essa 

idade, essas aves apresentam 2,5 Kg. O rendimento de carcaça de frango em 

relação ao peso vivo é cerca de 80%. Os cortes de maior valor comercial re-

presentam cerca de 70% da carcaça e são representados pelo peito, com osso 

(aproximadamente 30% da carcaça) e asa (aproximadamente 10%). Além dos 

cortes citados também são aproveitados para o consumo os chamados miúdos 

(coração, moela, fígado e pés). Uma vez desossada, as carnes do peito (fi lé de 

peito, com rendimento em torno de 20% do peso da carcaça) e das pernas po-

dem ser utilizadas como matéria-prima para a elaboração de diversos produtos.

Veja no site a seguir as etapas 
de abate, de processamento e 

de conservação de frangos:
www.aviculturaindustrial.com.br
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Como você já deve ter percebido, o frango vem se destacando ultima-

mente como principal matéria-prima em produtos de alto valor agregado 

e conveniência, como os marinados, os empanados (nuggets) e os pratos 

prontos para congelados.

5.4 Cortes comerciais
Com o desenvolvimento da indústria de frio e com o crescimento das popula-

ções concentradas nos grandes centros urbanos, o comércio de aves abatidas 

encontrou oportunidade. Além disso, há comércio de aves cortadas, isto é, a 

venda dos componentes das carcaças separados e classifi cados de acordo com 

a preferência dos consumidores.

Entretanto, esses cortes não são expostos uniformemente, nem estão sujeitos a 

uma regra de comercialização defi nida. Eles variam de acordo com a procura ou 

interesse do vendedor, asa com coxinha, coxa com sobre coxa, só coxa e peito 

são exemplos. Pés, pescoços, costelas e miúdos são vendidos separadamente.

Nos supermercados são encontrados coração, moela e fígado separados; não 

é comum encontrar os pés, nem as costelas. Estas são o que resta da carcaça, 

depois da separação dos cortes considerados nobres: peitos, coxa, sobrecoxa, 

asinha, meio da asa (tulipa) e coxinhas.

A preferência dos consumidores por cortes de frango em vez de frangos intei-

ros e, posteriormente, por fi lés e produtos de conviniência levou à necessidade 

de se encontrar meios de aproveitamento do dorso, do pescoço e dos ossos 

resultantes dos processos de corte e desossa. Com isso, as carnes mecanica-

mente separadas (CMS) de aves tornaram-se disponíveis e começaram a ser 

utilizadas na fabricação de produtos cárneos.
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Figura 5.2: Partes obtidas do corte da carcaça de frango.
Fonte: <http://www.thenibble.com/reviews/main/meats/poultry/chicken-history.asp>. Acesso em: 19 dez. 2014. 
Adaptado por Alessandro de Oliveira.

5.5  Carne mecanicamente separada 
de frango

Considerando-se que as partes aproveitadas no processo de separação mecâ-

nica representam cerca de 24% da carcaça e que o rendimento médio desse 

processo fi ca em torno de 70%, pode-se prever que cerca de 17% do peso 

de cada carcaça pode ser transformado em CMS. Ou seja, com o aumento 

da venda de frangos de corte, há muita CMS disponível para a fabricação de 

produtos cárneos. Esta vem realmente sendo utilizada em largos volumes na 

produção de embutidos emulsionados, como salsichas e mortadelas.

O Frango

Pescoço1

1
2

34

56

7

8

9

10 11
12 13

14

15

16

17
18

Coxinha da asa2

Junção do meio da asa3 

Junção inferior da asa4

Filé de peito sem pele5

Filé inferior6

Sobrecoxa    7

Coxa8

Coração9

Fígado10

Moela11

Pé12

Sobre13

Perna inteira15

Peito com pele16

Asa inteira17

Quarto traseiro com 
osso

14

Quarto dianteiro 
(peito e asa)

18

mat_prim_orig_anim_livro.indb   68mat_prim_orig_anim_livro.indb   68 08/01/15   17:1008/01/15   17:10



e-Tec BrasilAula 5 - Aves e Ovos 69

No sistema para obtenção da carne mecanicamente separada (CMS) os ossos 

são extraídos quando pressionados por meio de um pistão hidráulico, por 

onde fl ui o material mole (carne e medula). Após esse processo, a CMS deve 

ser utilizada imediatamente, ou resfriada rapidamente a 20 C, para uso dentro 

de 48 horas; caso contrário, o produto deverá ser congelado em camadas fi nas 

(máximo de 15 cm), por processos rápidos.

Figuras 5.3:  (a) Máquina para carne mecanicamente separada; (b) carne processada 
pela máquina; (c) Produto acabado (salsicha).

Fonte: (a) <http://www.gilequipamentos.com.br/br/produtos_mostra.php?id=25>. (b) <http://www.denverpost.com/grow/
ci_20675674/crankit-up>. (c) Banco de imagens SXC.HU. Acesso em: 19 dez. 2014. Adaptado por Alessandro de Oliveira.

Comente sobre os meios de adequar carne de aves como matéria-prima 

para processamento.

5.6 Ovos
Os ovos encontrados à disposição dos consumidores nos mercados são, tecni-

camente, óvulos. São as estruturas reprodutivas, não fecundadas das fêmeas 

de aves e répteis. De acordo com a Legislação, são chamados simplesmente 

“ovos” apenas aqueles de espécies de galinha (Gallus). Ovos de outras espécies 

(codorna, avestruz, gansa, pata, tartaruga, etc.) devem ser denominados de 

acordo com sua origem (ovos de codorna, por exemplo).

Do ponto de vista biológico, o ovo é a célula embrionária resultante da fe-

cundação da célula reprodutora feminina, o óvulo. No sentido zootécnico, 

o ovo pode ser elemento de reprodução das aves, um produto destinado à 

comercialização como alimento, ou matéria-prima para a industrialização. Para 

a comercialização, quando não fecundado, é biologicamente um óvulo. Os 

ovos de granja normalmente não são fecundados, em virtude do sistema de 

criação, em que fêmeas para postura não fi cam com o macho.

a b c
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É interessante notar que a maioria dos ovos de aves tem composição extrema-

mente parecida e oferece quantidade semelhante de calorias por massa (50 a 

190 cal/100g). A principal diferença está no tamanho: os ovos de avestruz (1.400 

g) e de gansa (150 g) são os maiores ovos comercializados, já os de codornas (10 

g) são os menores. Ovos de galinha têm tamanho médio de 50 a 60 g.

5.6.1 Formação do ovo
O aparelho reprodutor da galinha é formado por uma glândula secretora de 

gema, a qual dá o nome de ovário e um órgão excretor denominado oviduto. 

Os ovos se formam durante o deslocamento do óvulo, do ovário até o exterior 

através do oviduto. No período de três horas de deslocamento, aproximada-

mente, a gema é recoberta pelas três camadas de clara. Em mais três horas é 

recoberto pela membrana e depois de 15 a 20 horas pela casca. Ao ser posto 

o ovo é revestido de uma camada proteica que serve de lubrifi cante ao sair da 

cloaca e que seca logo em contato com o ar e forma uma camada protetora 

contra a entrada de microrganismos que é eliminada por lavagem.

Curiosidade

A maior parte do desenvolvimento embrionário dos pintinhos acontece 

fora do organismo materno.

Figura 5.4:  Útero de galinha com presença de ovo formado no útero e várias 
gemas no ovário.

Fonte: <http://www.megaartigos.com.br/casamento/curiosidades-casamento/reproducao-das-aves>. Acesso em: 19 dez. 2014.

mat_prim_orig_anim_livro.indb   70mat_prim_orig_anim_livro.indb   70 08/01/15   17:1008/01/15   17:10



e-Tec BrasilAula 5 - Aves e Ovos 71

5.6.2 Constituição do ovo
A gema é formada por camadas concêntricas de cor amarelo-claro e 

amarelo-escuro. Ela é composta por um material composto de 51% de 

água, 32% de gorduras, 16% de proteínas e 15 de cinzas. As camadas 

concêntricas que se interligam por uma faixa mais condensada chamada 

látebra, que termina na mancha germinativa ou germe. A gema se separa 

da clara pela membrana vitelina, a qual está presa pelas chalazas. Essas 

chalazas tem aspecto fi lamentoso e mais condensado, que se dispõem 

opostas no sentido longitudinal do ovo.

A clara é formada de material proteico que envolve a gema, disposta em três 

camadas. A primeira fi ca próxima da gema, mais interna, é pouco espessa; a 

segunda é central e mais densa; e a terceira fi ca na região externa, é também 

pouco espessa. Ela se separa da casca pela membrana testácea, que forma 

uma câmara de ar na parte basal do ovo. A clara compõe-se de 86% de água, 

13% de proteínas e 0,7% de cinza.

A casca é constituída por três camadas, a cutícula, camada esponjosa e a cama-

da mamilar. Ela é porosa e protegida por um material de revestimento formado 

pelo líquido lubrifi cante que acompanha o ovo no momento da postura e que 

seca imediatamente em contato com o ar.

No vídeo a seguir, você terá 
mais informações sobre o 
controle de salmonela na 
hora de preparar os ovos: 
<http://www.youtube.com/
watch?v=CGfQC-jrHOE>.
Neste link, você irá aprender 
mais sobre a limpeza dos ovos: 
<http://www.youtube.com/
watch?v=vcmgliHdSZo>.
Neste vídeo, você aprenderá 
quais são os benefícios 
do ovo na dieta saudável: 
<http://www.youtube.com/
watch?v=L4hd2q2lzwQ>.
Veja algumas dicas de 
consumo de ovos com a 
nutricionista Lidiane Mantovani: 
<http://www.youtube.com/
watch?v=b8x8Kqst0CA>.

Figura 5.5:  Do interior para o exterior um ovo é constituído de: 
gema, clara e membranas.

Fonte: <wikimedia.org>. Acesso em: 19 dez. 2014. Adaptado por Alessandro de Oliveira.
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Fale sobre a importância econômica do ovo como complementação nos pro-

dutos culinários e fonte de renda.

5.6.3 Proteínas do ovo 
As proteínas do ovo se dividem em proteína da clara e proteína da gema. A 

parte comestível do ovo tem 73% de água e 13% de proteína. A clara é mais 

aquosa, com 87% de umidade e 12% de proteína. A gema tem 56% de água 

e 16% de proteína. Outros elementos associados à proteína são encontrados 

lecitina e outros lipídeos, glicose e sais. A proteína da clara é a albumina que 

tem a propriedade de espumar pelo batimento e a formação de espumas é 

um indicador de frescor: os ovos frescos retêm mais ar e formam espuma mais 

espessa e persistente do que a clara de ovos velhos. As proteínas da gema 

são a vitelina e a livetina que é semelhante à globulina e contém pequena 

quantidade de fósforo. O valor nutritivo das proteínas do ovo é elevado por 

causa do bom balanceamento em aminoácidos e pela total digestibilidade.

5.6.4 Microbiologia do ovo
Ovos com casca íntegra apresentam grande resistência à deterioração por 

microrganismos em virtude de uma variedade de estruturas e compostos bio-

ativos que evitam a colonização e a proliferação de organismos vivos.

A casca do ovo, embora seja porosa, é protegida internamente por duas 

membranas e externamente pela cutícula, que vedam os poros, impedindo 

a penetração de fungos e bactérias. Entretanto, ovos trincados ou rachados 

perdem a proteção da casca, o que facilita a penetração de microrganismos.

Embora sejam, portanto, matérias-primas de difícil deterioração por micro-organis-

mos, os ovos podem ser importantes veículos de uma infecção de origem alimentar 

extremamente grave: a salmonelose. Isso acontece porque a espécie do gênero 

Salmonella pode infectar ovário e ovidutos das galinhas e, nesses casos, essas 

bactérias se inserem no interior do ovo durante a sua formação. Em virtude disso, 

produtos de ovos, devem ser obrigatoriamente pasteurizados para comercialização.

Explique como acontece a contaminação dos ovos por salmonelose quais as 

consequências trazem ao homem quando os consomem.
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5.6.5 Qualidade dos ovos
O frescor pode ser avaliado pela densidade em água ligeiramente salgada. 

Quando fresco, o ovo afunda totalmente e à medida que os dias passam, au-

menta a câmara de ar e o ovo tende a fl utuar. Ao fi nal de alguns dias, ele fl utua.

Pela qualidade dos ovos são classifi cados em grupos, classes e tipos, cujas 

características são descritas no Quadro 5.1 a seguir:

Quadro 5.1: Separação dos ovos por classe

Classe Casca Câmara de ar Clara Gema

A
Limpa, íntegra e sem defor-
mação.

Fixa com 4 mm de altura 
no máximo.

Límpida transparente e 
com as chalezas intactas.

Translúcida, consistente, centrali-
zada e sem germes.

B
Limpa, íntegra, com ligeira 
deformação e discretamente 
manchada.

Fixa e com 6 mm de 
altura no máximo.

Límpida, transparente, 
relativamente consistente e 
com as chalazas intactas.

Consistente, ligeiramente des-
centralizada e deformada, porém 
com contorno bem defi nido.

C
Limpa, íntegra, admitindo-se 
defeitos de textura, contorno 
e manchada.

Solta com 10 mm de 
altura no máximo.

Ligeiramente turva relativa-
mente consistente e com 
chalazas intactas.

Descentralizada e deformada, 
porém com contorno defi nido.

Fonte: Koblitz (2011).

Pesquise sobre os testes de qualidade dos ovos para sua viabilização como 

matéria-prima.

5.7 Legislação
Sendo produto de origem animal, os ovos e os produtos dos ovos devem ser regis-

trados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) por inter-

médio de seu Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA). 

A fi scalização dos estabelecimentos produtores, da qualidade e da classifi cação de 

ovos fi ca a cargo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), que se baseia nas Normas 

Gerais de Inspeção de Ovos e Derivados (Portaria 01, de 21 de fevereiro de 1990).
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5.8  Etapas dos processos de coleta, 
classifi cação, embalagens e transporte 
de ovos

A recepção e pré-seleção dos ovos ao chegar à seção de classifi cação são 

transferidos da esteira central à mesa de recepção integrada ao processo de 

classifi cação, onde são pré-selecionados por colaboradores, onde os ovos que 

apresentam sujidades são retirados do processo de classifi cação. Esta medida 

ocorre para que a sujidade apresentada por um ovo não contamine os demais 

que passarão simultaneamente pelo processo de lavação.

5.8.1 Lavação e Ovoscopia
O ovo passa pelo processo de lavação com água quente onde são eliminadas peque-

nas e grandes sujidades através do atrito dos ovos com escovas especiais. Após ser 

lavado, os ovos são enxaguados com água em temperatura superior a de lavação e 

composta com cloro a fi m de criar uma camada de proteção contra bactérias.

A ovoscopia ocorre após o enxágue. Esse é um momento extremamente ne-

cessário e importante, já que é o local onde um operador consegue visualizar o 

interior dos ovos, de forma a identifi car possíveis anomalias internas, e, quando 

preciso, retirá-los imediatamente do processo, tendo como destino o descarte.

Figura 5.6: Ovoscopia.
Fonte: <http://www.granjaantunes.com.br/processoproducao/capa.htm>. Acesso em: 19 dez. 2014.

5.8.2 Detectores de Trinca e Pesagem
Uma das vantagens competitivas do processo de classifi cação é a detecção de trinca 

e a separação automática dos ovos trincados. O processo de detecção de trinca se 

dá por blocos equipados por sensores ultrassensíveis que capturam o som dos ovos 

no momento em que passam pelos blocos identifi cando se possuem ou não trincas, 

sendo os trincados encaminhados automaticamente para uma embaladora especial. 

Após a detecção das trincas, os ovos passam por balança eletrônica precisa, que, após 

serem pesados, são encaminhados para as embaladoras de acordo com seu peso.
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Figura 5.7: Detectores de trinca.
Fonte: <http://www.granjaantunes.com.br/processoproducao/capa.htm>. Acesso em: 19 dez. 2014.

5.8.3 Embalagem, Encaixotamento e Seladora
O processo de embalagem é o processo em que o ovo é acondicionado em sua 

embalagem primária, como bandejas ou estojos de papel. Esse processo se dá, como 

praticamente todos os processos descritos até agora, de forma automática. Após o ovo 

ser acomodado em sua primeira embalagem, eles são transferidos automaticamente 

para o setor de encaixotamento, onde são adicionados às embalagens secundárias 

(caixas) e depois são transportadas até a seladora onde recebem fi ta adesiva.

Figura 5.8: Embaladoras.
Fonte: <http://www.granjaantunes.com.br/processoproducao/capa.htm>. Acesso em: 19 dez. 2014.

5.8.4 Transferência e Expedição
O produto acabado é transferido ao setor de expedição, onde fi cam armaze-

nados por no máximo dois dias, para garantir a qualidade e o nível de frescor 

em que o produto vai chegar até o consumidor fi nal.
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Figura 5.9: Transporte.
Fonte: <http://www.granjaantunes.com.br/processoproducao/capa.htm>. Acesso em: 19 dez. 2014.

Descreva resumidamente as etapas dos processos de coleta, classifi cação, 

embalagens e transporte de ovos em escala industrial.

Resumo

Nesta aula,foram abordados conteúdos sobre a obtenção da carne de frango 

e de ovos como matéria-prima para consumo e industrialização de novos 

produtos. Foram referenciadas as transformações tecnológicas e biotecno-

lógias que têm contribuido signifi cativamente com o desenvolvimento da 

avicultura industrial brasileira, visando à ampliação das escalas de produção 

nas indústrias. Além disso, foram também expostos os conhecimentos sobre 

a obtenção dos produtos avícolas de maneira higiênica, a realização de teste 

de qualidade, a classifi cação, o armazenamento e a conservação da matéria-

-prima destinada para o consumo na forma in natura e processada de acordo 

com a Legislação vigente.
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( 1 ) Abate

( 2 ) Tecnologia

( 3 ) Miúdos

( 4 ) Cortes nobres

( 5 ) Carne mecanicamente separada

( )  Peitos, coxa, sobrecoxa, meio da 

asa (tulipa) e coxinhas.

( )  Destino das aves para produção 

de carne.

( )  Utilizada na produção de em-

butidos emulsionados, como 

salsichas e mortadelas.

( )  Contribuiu para evolução da 

avicultura brasileira.

( ) Coração, moela, fígado e pés.

2. Como se dá a formação do ovo?

3. Cite os constituintes do ovo tratados nesta aula.

4. Quais são as proteínas encontradas no ovo?

5. Como é avaliada a qualidade dos ovos?

6. Qual a vantagem da casca do ovo ser íntegra em relação a proliferação 

dos microrganismos?

7. Como é feita a separação dos ovos por classe?

Atividades de Aprendizagem

1. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira
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Aula 6 - Piscicultura

Objetivos

Reconhecer a importância econômica dos pescados em nossa região;

Identifi car os pescados como matéria-prima;

Caracterizar as espécies de pescados.

6.1 Pescados
No Nordeste a aquicultura tem se mostrado uma importante fonte de renda 

para pequenos produtores e a possibilidade de expansão da atividade em 

patamares sustentáveis é promissora. A Região possui um grande número de 

açudes que podem ser usados com aquicultura. Outro potencial considerável 

para a expansão da aquicultura no Nordeste reside nas grandes áreas de proje-

tos de irrigação, nas quais é possível utilizar os canais para produção aquícola.

Os dados do Censo Agropecuário (2006) confi rmam que dentre as di-

versas explorações aquícolas, a carcinicultura se destaca no Nordeste, 

sendo mais representativa na produção nacional quando comparada 

com a produção e comercialização de peixes. O censo mostra ainda 

que a criação de camarão está concentrada no Rio Grande do Norte e 

Ceará, e nesses estados supera a produção receita geradas pela pisci-

cultura. Com relação à criação de peixes, a tilápia é a que possui maior 

representatividade na Região. (VIDAL, 2010, p. [7]).

6.1.1 Produção de pescado
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

– IBAMA (2006) listou as espécies criadas no Brasil em 2005 e as agrupou em 

categorias: peixe (tilápia, carpa, pintado, capu, tambaqui, truta, bagre-africano, 

piau, pirapitinga, jundiá, piraputanga, traíra, bagre-americano, tambatinga, 

matrinxã e tambacu), crustáceos (camarão de água salgada e água doce), 

moluscos (ostras, vieiras, coquilles e mexilhão) e anfíbios (rã). Entre essas es-

pécies de peixe a tilápia é hoje o segundo pescado mais produzido no mundo. 
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A comercialização da tilápia, cuja carne é de excelente qualidade, tem se dado 

de diversas maneiras: pescado vivo para pesqueiros, fresco ou in natura para 

supermercados e feiras livres; processadas como fi lés, postas e outros cortes; 

e também a carne industrializada como defumado ou salgado.

Outras espécies de água doce, como camarão, a truta, o pintado e o pirarucu 

podem ser comercializados frescos, processados ou industrializados. Entre 

as espécies marinhas, há inúmeras espécies de alto valor comercial que, do 

mesmo modo, podem ser utilizadas pela indústria de pescado (sardinha, atum, 

cação, pescada, anchova, robalo entre outras).

6.1.2 Peixes 
Considerados como os primeiros vertebrados a surgirem no planeta, os peixes 

tem sangue frio, isto é, seu sangue adquire a temperatura do meio em que 

estão; possui esqueleto, seu ambiente é integralmente aquático, respiram 

por brânquias e possuem nadadeiras. O atum, o peixe gato, a pirambóia e o 

pirarucu consistem exceções. O primeiro não é propriamente sangue frio, pois 

seu sangue tem temperatura superior a da água em que vive, o peixe gato 

possui pulmões auxiliares e a pirambóia e o pirarucu também é pulmonado.

Figura 6.1: Exemplo de espécies de peixes.
Fonte: (a) Banco de imagens Pixabay, (b) Takeaway/Wikipedia, (c) WikiImages/Pixabay, (d) Francis de Laporte de Castel-
nau/Wikipedia

Caro (a) aluno (a), elabore uma pesquisa a respeito da importância econômica 

da piscicultura.

<http://www.youtube.com/
watch?v=g90Pz072sac>. 

Criação de peixes: alimentação 
de tilápias.

<http://www.youtube.com/
watch?v=cHWMzr0KM2Y>.

Criação de tilápias, tambaqui, 
pirapitinga no fundo do quintal.

<http://www.youtube.com/
watch?v=jFnMChdriqo>. 

Criação de peixes em 
caixa d’água.

a

c

b

d
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6.1.3 Crustáceos
Habitantes de água salgada ou doce pertencem à subclasse malacostráceosque 

inclui lagosta, camarões, caranguejos, lagostim, siris, cujo corpo é coberto 

por carapaça com 19 segmentos (cinco na cabeça, oito no tórax e seis no 

abdômen). Normalmente a cabeça é fundida com um ou mais seguimentos 

torácicos, constituindo um cefalotórax ligado ao abdômen.

Figura 6.2: Exemplos de Crustáceos.
Fonte: Banco de imagens Pixabay.

Caro (a) aluno (a), elabore um comentário sobre a importância da carcinicultura 

(criação de camarão) no Rio Grande do Norte.

6.1.4 Moluscos 
A malacologia é a ciência que estuda os moluscos, seres de corpo mole não 

segmentado, com cabeça anterior, pé ventral e massa visceral dorsal recoberta 

por uma camada carnosa fi na revestida de epiderme. Alguns representantes 

são protegidos por uma concha calcária e a epiderme de proteção é colorida.

A miticultura, ou obtenção de mexilhões, e a ostreicultura, são os destaques 

no cultivo de moluscos. Nota-se que o cultivo de ostra e mexilhões cresceu 

consideravelmente na última década.

<http://www.youtube.com/
watch?v=NkDewk6TBiM>.
Cultivo do camarão de água 
doce.
<http://www.youtube.com/
watch?v=LCevOPXomSM>.
Camarão no RN– Globo Rural 
–Janeiro de 2011
<http://www.youtube.com/
watch?v=e-cLS-SI5_s>.
Pesca da lagosta – Nordeste 
do Brasil
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Figura 6.3: Exemplos de moluscos.
Fonte: Banco de imagens Pixabay. 

Caro aluno, elabore um comentário crítico sobre a importância dos 

moluscos causando impactos econômicos, sociais, ao meio ambiente e 

à agricultura.

6.1.5 Cetáceos 
Os cetáceos são mamíferos aquáticos de pequeno, médio e grande porte, 

entre os quais se classifi cam os botos, os golfi nhos e as baleias. As quais 

são caracterizadas por corpo longo e fusiforme, cabeça unida ao corpo 

sem pescoço, afi lada ou não, providas de narinas na parte superior. As 

baleias são fornecedoras de carne, óleo e barbatanas. Sua captura foi 

muito importante no Brasil a partir do século XVII, iniciada como atividade 

rentável na Bahia, principalmente para a produção de óleo. A caça à baleia 

se desenvolveu até o século XIV e permaneceu até o século XX, na região 

Nordeste, quando foi proibida.

Há leis de proteção e meios alternativos de geração de renda, uma vez 

que cerca de 114 países utilizam mamíferos aquáticos em seus cardápios. 

Dentre as opções está o turismo de observação de golfinhos e baleias, que 

já estão sendo implementados. No Brasil, principalmente na Amazônia, 

apesar da proibição da caça, ainda é comum que peixes-boi sejam abati-

dos para alimentação de populações do interior ou mesmo vendidos em 

mercados das cidades.

<http://www.youtube.com/
watch?v=HT9RHVHb3SY>.

Ostra com várias pérolas.
<http://www.youtube.com/

watch?v=PUMXm5pu6Tk>.
Cultivo de mexilhão mecanizado 

em sistema contínuo.
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Figura 6.4:Exemplos de Cetáceos. 
Fonte: (a) Postverk Føroya - Philatelic Offi ce/Wikipedia; (b) Banco de imagens Pixabay.

Caro aluno, desenvolva uma pesquisa sobre a importância ecológica e 

socioeconômica dos cetáceos.

6.2 Pescado como matéria-prima
É possível afi rmar que o pescado é o alimento dos extremos, ou seja, é o 

alimento que se deteriora com mais facilidade e também um dos alimentos 

mais nutritivos que se conhece. Devido a sua alta perecibilidade, a legislação 

determina que sua comercialização seja feita mediante a proteção pelo frio, 

com a utilização de gelo ou de equipamentos geradores de frio, como por 

exemplo, refrigeradores e congeladores.

A matéria-prima, pescado, exige competência para a industrialização e o com-

promisso com o meio ambiente de onde o pescado foi capturado ou cultivado. 

Há problemas no Brasil com a manipulação do pescado, uma vez que há 

vários fatores que contribuem para difi cultar a comercialização com qualidade, 

como o clima quente, a difi culdade em gerar o frio em um país tropical e a 

interferência de muito integrantes da cadeia produtiva, da embarcação ao 

transporte e armazenamento para distribuição.

6.2.1 Consumo do pescado
O consumo per capita de pescado no Brasil é relativamente baixo, quando 

comparado com o das outras proteínas de origem animal, e o baixo 

consumo per capita decorre de serem poucos os domicílios em que os 

moradores têm o hábito de consumir peixe, e não do baixo consumo 

<http://globotv.globo.com/
rede-globo/fantastico/v/
golfi nho-pede-ajuda-a-
mergulhador-para-se-livrar-de-
linha-de-pesca/2610537/>.
Golfi nho pede ajuda a 
mergulhador para se livrar de 
linha de pesca.
<http://www.youtube.com/
watch?v=08qO08gr25g>.
Documentário - Baleia Azul.
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individual. Na região Norte registra-se o maior percentual do orçamento 

doméstico destinado à aquisição de pescado (34%).A Pesquisa Industrial 

Anual – PIA (2004), realizada pelo IBGE, mostra que, entre 1996 e 2004, 

as empresas industriais ampliaram de modo significativo a participação 

das exportações no total de seu faturamento, de 10,8% (38,8 bilhões de 

reais) para 20,4% (239,5 bilhões de reais). A mesma pesquisa mostrou 

que, em 2004, o abate e a preparação de carne de pescado foi um dos 

seguimentos que lideraram as exportações.

6.2.2 Valor nutritivo
Os principais componentes químicos da carne de pescado são: água, proteína 

bruta e lipídios; os quais, juntos, perfazem 98% do peso total da carne. Os 

outros componentes, vitaminas e sais minerais, ainda que presentes em meno-

res quantidades, desempenham papel importante nos processos bioquímicos 

nos tecidos após a morte do animal. Em geral, os pescados contêm 60 a 80% 

de umidade, a variação desses teores está associada à espécie, às regiões do 

corpo e ao estado nutritivo do animal.

A carne de pescado é recomendada como fonte de proteínas de alto valor 

biológico, enquanto o pescado inteiro, em forma de farinha, é fonte de cálcio e 

fósforo. Há recomendação para sua ingestão devido ao baixo teor de colesterol 

e ao alto teor de ácidos graxos insaturados, adequados nas dietas de quem 

sofre das coronárias.

Os vários tipos de pescado, em geral, são conhecidos como possuidores 

de maior fonte de lipídeos do tipo ômega 3. Entre outros efeitos, os ácidos 

graxos, que possuem ligações insaturadas ômega 3, colaboram com redu-

ção da pressão sanguínea, podem evitar artrites e ajudar na formação dos 

tecidos do cérebro.

Os peixes podem ser considerados fontes de vitaminas lipossolúveis A e D. 

Quanto à composição mineral, deve ser observado se os resultados das análises 

se referem ao peixe inteiro ou à parte comestível. Podem ocorrer erros de 

interpretação quanto ao cálcio e ao fósforo. Destarte, a riqueza em cálcio é 

devido ao esqueleto presente na farinha de peixe elaborada para rações. O 

pescado de mar é fonte de iodo, elemento importante no controle de doenças 

ocasionadas pela disfunção da glândula tireoide.
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6.2.3 Conservação
A qualidade da matéria-prima é essencial no processamento de qualquer 

alimento. A industrialização ou processamento de pescado é uma atividade 

bastante complexa e, como toda indústria de alimentos, devem ser rigorosa 

quanto aos aspectos de higiene (limpeza, remoção de resíduos, de poeira etc.) 

e sanidade (microrganismos). Desse modo, nenhum processamento é capaz de 

melhorar a qualidade de uma matéria-prima, em termos de frescor.

6.2.4  Qualidade da carne: características 
de frescor e deterioração

Um teste muito utilizado para avaliar o frescor do pescado consiste na pressão 

dos dedos sobre a carne do pescado. Se a mesma demorar ou não retornar à 

posição original, o pescado já se encontra em algum estado de deterioração. 

A carne do pescado deve ser elástica e fi rme.
Fonte: <http://www.abrasnet.com.br/pdf/cartilha_pescado.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2014.

O glicogênio é o componente existente nos músculos que sofre decomposição 

quando o peixe morre e contribui para causar o rigor mortis. Esse se caracteriza 

por modifi cações post mortem na carne, como o enrijecimento dos músculos, 

redução do nível do pH e consequentemente aumento de acidez. Nessa fase 

não ocorre deterioração e quanto mais tempo se prolongar, mais tempo se 

mantém o pescado em boa qualidade. Quanto mais alto o teor de glicogênio, 

mais demora a se instalar o rigor mortis (pode demorar cerca de 6 horas) 

mantendo o peixe com boa qualidade por mais tempo. A maioria do pescado 

é comercializada no estado de post-rigor.

O peixe normalmente apresenta bactérias na sua superfície, nas guelras e no 

intestino que não lhe são patogênicas enquanto vivo, mas quando termina o 

rigor mortis, e a acidez diminuem, elas invadem os tecidos, mesmo de dentro 

para fora nos peixes comercializados com vísceras. O peixe está deteriorado 

quando libera odor ruim; o aminoácido lisina, por exemplo, é hidrolisado a 

putrecina e aparecem os produtos voláteis da reação. As guelras escurecem, 

as escamas desprendem, a carne amolece e perde a água ligada às proteínas, 

e os olhos se tornam côncavos e com manchas de sangue.

Para venda do peixe ao natural é necessário que ele esteja fresco. Esse deve 

ser o peixe recém-capturado, sem qualquer tipo de conservação, a não ser a 

ação do gelo, que mantém suas qualidades originais inalteradas.
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6.2.5  Avaliação da qualidade do pescado 
como matéria-prima

De acordo com o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 

de Origem Animal (RIISPOA), é considerado pescado fresco todo produto da 

pesca ou da aquicultura que não tenha sofrido qualquer tipo de tratamento 

destinado àsua conservação, exceto o resfriamento, e que mantém inalteradas 

suas características organolépticas essenciais.

Caro (a) aluno (a), a fi m de praticar o que vem sendo estudado, elabore um 

comentário em que você faça referência ao peixe como matéria-prima para 

consumo na forma in natura e processada.

6.3 Fiscalização do pescado 
A inspeção do pescado inicia-se nos cais de desembarque, no momento em que 

os barcos pesqueiros fazem o descarregamento. O desembarque do pescado e sua 

destinação devem ser avaliados pelos profi ssionais da inspeção, a fi m de assegurar 

as boas condições higiênico-sanitárias dos peixes e frutos do mar capturados.

Um dos pontos mais importantes a ser considerado é o que se refere à pro-

cedência do pescado, pois ela está relacionada diretamente com os níveis de 

contaminação nas águas, se provem de pesca em alto mar, ou área costeira, 

rio, lago ou reservatório. Do mesmo modo, é importante considerar as técnicas 

de pesca, uma vez que a qualidade do pescado depende das práticas adota-

das. Nessa etapa, são avaliadas as alterações observáveis macroscopicamente, 

como, por exemplo, decomposição, esmagamento e lesão, proveniente dos 

mais variados tipos de enfermidades.

O pescado considerado em condições satisfatórias é destinado para os en-

trepostos, para posterior distribuição, donde segue para o comércio varejista 

ou os diferentes tipos de indústrias. O transporte é uma etapa importante 

e tem que ser realizado em caminhões frigorífi cos. Em todas essas fases, a 

inspeção deve ser presente, assegurando principalmente que a cadeia de frio, 

indispensável para a conservação do pescado, seja mantida com rigor.

As regras gerais de higiene, nas instalações, equipamento e pessoal, devem 

ser seguidas, como o uso do gorro, aventais, botas, lavagem das mãos, uso de 

máscaras e pedilúvio em todas as entradas que dão acesso à linha de produção 

para lavagem das solas em desinfetantes. Assim, as janelas devem ser dotadas 

de telas e portas de acesso com cortina de ar, de forma que evite moscas, bem 

como o uso de lâmpadas ultravioletas.

Caro (a) aluno (a), para melhor 
compreensão assista aos vídeos 

recomendados a seguir.
<http://www.youtube.com/

watch?v=Z_P4y-m-CI0>. 
Programa de pesca

<http://www.youtube.com/
watch?v=h9_27G81gvc>. 

Momento de pesca
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A lavagem de toda a área de manipulação é feita com água clorada em 

dosagem superior à10ppm (10 kg de cloro para 10 milhões de litros de 

água em dosador). O Serviço de Inspeção Federal (SIF)inspeciona o local e 

o pescado. O estado de frescor é estimado principalmente por observações 

sensoriais: aspecto e odor.

6.3.1  Portarias, resoluções e decretos 
que tratam o pescado

O Ministério da Saúde é responsável pela fi scalização dos produtos industria-

lizados e tem por atribuição o controle de segurança da qualidade. A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) coordena o sistema de controle nos 

serviços de alimentação, enquanto que o Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento(MAPA) fi scaliza e controla bebidas e produtos de origem 

animal. Destarte, garantir a qualidade da matéria-prima e do produto dispo-

nibilizado para o consumidor é dever de todo profi ssional que atuem algum 

dos diferentes elos que compõem a cadeia produtiva do pescado.

A Portaria 185, de 13 de maio de 1997, do MAPA refere-se a todas as espécies 

de peixe destinadas ao consumo humano, regulamentação que fi xa as condi-

ções mínimas exigíveis para elaboração e embalagem de peixe fresco (inteiro 

e eviscerado) destinado ao comércio nacional ou internacional. Já a ANVISA/

DC n. 52 de 29/09/2014 dispõe sobre as boas práticas para estabelecimentos 

destinados a serviços de alimentação.

6.3.2 Laboratório de vigilância sanitária
As ações de inspeção e vigilância sanitária são complementadas, normalmen-

te, por meio de apoio laboratorial, com vistas à realização de análises que 

certifi quem a qualidade do pescado. Os exames laboratoriais efetuados no 

pescado devem estar relacionados aos parâmetros de qualidade previstos na 

legislação, os quais podem ser englobados em físico-químicos, microbiológi-

cos e macroscópicos, além das características toxicológicas. Assim, os exames 

físico-químicos incluem as provas de avaliação do estado de conservação do 

pescado como pH, reação de gás sulfídrico e bases voláteis totais.

Os parâmetros microbiológicos adotados para o pescado in natura compre-

endem a contagem de coliformes fecais, Staphylococus aureus, Vibrioparaha-
emolyticus e pesquisa de Salmonella em 25 g da amostra. Sendo importante 

ressaltar que a colheita de amostras deve ser efetuada de acordo com os 

princípios dos programas de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

(APPCC), aplicados no processamento do pescado.
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Caro (a) aluno (a), por meio de um relato, explique como procede a fi scalização 

do pescado em nosso País.

Resumo

Os conteúdos abordados nesta aula ampliam os conhecimentos sobre as 

vantagens reconhecidas do pescado na alimentação do povo brasileiro, em-

bora o hábito de consumo ainda esteja abaixo das expectativas. O pescado 

é considerado um alimento de fácil digestibilidade, com teor satisfatório de 

proteínas, gorduras insaturadas, vitaminas e minerais. Adicionalmente, se des-

taca a relevância como matéria-prima para ser consumida na forma in natura 
e processada, que desponta como forte geradora de renda para indústria.

Atividades de Aprendizagem

1. Preencha as lacunas em branco a seguir.

__________________________classe de matéria-prima que incluem os peixes, 

crustáceos, moluscos, equinodermos e cetáceos.

Os ______________________possuem esqueleto ósseo com espinhas bem 

delimitadas, são recobertos de escamas, possuem ao longo do corpo uma 

linha nervosa que lhes permite agir automaticamente.

_________________________são habitantes da água salgada ou doce que 

inclui lagosta, lagostins, camarões, caranguejos e siris.

Os _________________________ocorrem em vários meios, mas a maioria é 

aquática, com predominância marinha, vivendo em águas rasas e profundas.

Os cetáceos são mamíferos aquáticos de pequeno, médio e grande porte, entre 

os quais se classifi cam os ______________________, ______________________, 

_________________________.
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2. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

(1) Água

(2) Proteínas

(3) Lipídeos

(4) Vitaminas

(5) Minerais

(   )  Primeiro ponto a considerar em termos 

de valor nutritivo do pescado.

(   ) Ômega 3 

(   )  Facilita a proliferação de microrganismos

(   ) Componentes lipossolúveis

(   )  Elementos encontrados em grande 

quantidade nas farinhas de pescado 

3. Coloque entre os parênteses a letra V, quando a afi rmativa for verdadei-

ra, e a letra F, quando for falsa.

(   )  Após a captura, o peixe pode ser considerado estéril, não é contaminado 

por microrganismos do solo, da água de lavagem e nem das mãos e dos 

equipamentos dos pescadores.

(   )  A industrialização ou processamento de pescado é uma atividade bastante 

complexa e, como toda indústria de alimentos, devem ser rigorosa quanto 

aos aspectos de higiene e sanidade.

(   )  O glicogênio é o componente existente nos músculos que não sofre 

decomposição quando o peixe morre e contribui para causar o rigor mortis.

(   )  O peixe normalmente apresenta bactérias na sua superfície, nas guelras e 

no intestino que não lhe são patogênicas enquanto vivo.

(   )  O peixe está deteriorado quando libera odor ruim; o aminoácido lisina, 

por exemplo, é hidrolisado a putrecina e aparecem os produtos voláteis 

da reação.

4. Conforme a RIISPOA como é considerado um peixe fresco?

mat_prim_orig_anim_livro.indb   89mat_prim_orig_anim_livro.indb   89 08/01/15   17:1008/01/15   17:10



Matérias-Primas de Origem Animale-Tec Brasil 90

5. Qual a função da ANVISA na qualidade do pescado como matéria-prima?

6. A que se refere à portaria 185, de 13 de maio de 1997, do MAPA?

7. Cite os exames laboratoriais efetuados no pescado.

8. Quais os parâmetros microbiológicos adotados para o pescado?
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Aula 7 - Produtos da apicultura

Objetivos

Identifi car os produtos oriundos das abelhas.

Averiguar a importância econômica de cada produto das abelhas.

Conhecer a legislação dos produtos das abelhas.

7.1 Produtos das abelhas
Dados históricos revelam que as abelhas existem no mundo há mais de 50 

milhões de anos e o mais curioso é que quase não sofreram mutações durante 

esse tempo. Já o início da atividade apícola foi ofi cialmente reconhecido no 

Egito, há cerca de 2.400 anos a.C.

As abelhas criadas no Brasil eram as nativas, ou seja, abelhas Melipônicas 

ou indígenas, cuja variedade é muito grande. Abelhas mansas e sem 

ferrão, as Melipônicas produzem mel de excelente qualidade, porém em 

menor quantidade. A partir de 1800, visando a produção de mel em 

grande escala, as abelhas européias Apis mellifera foram trazidas para o 

Brasil por padres jesuítas.

Em 1956, o Dr. Warwick Estevam Kerr trouxe da África, para fi ns científi cos, 

cerca de 50 abelhas rainhas das subespécies Apis mellifera adansonii e Apis 
melífera capensis e as introduziu em Piracicaba, interior de São Paulo. Aci-

dentalmente houve uma fuga dessas abelhas que acabaram cruzando com 

as européias já existentes no país. Desse cruzamento resultaram as abelhas 

africanizadas, causando problemas sérios na apicultura nacional. Agressivas e 

migratórias, elas se reproduziram rapidamente e, hoje a população de abelhas 

africanas e africanizadas no Brasil é estimada em 90%. Atualmente, alguns 

apicultores têm trabalhado para aumentar as populações de abelhas europeias 

puras no país, já que são mansas e muito produtivas.
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7.1.1 Importância econômica das abelhas 
Apicultura é a ciência, ou arte, da criação de abelhas com ferrão. Trata-se de 

um ramo da Zootecnia. A criação racional de abelhas para o lazer, ou fi ns 

comerciais, pode ter como objetivos a produção de mel, própolis, geleia real, 

pólen, cera de abelha e veneno, ou mesmo fazer parte de um projeto de 

paisagismo. Além disso, as abelhas são importantes polinizadoras.

A polinização costuma ser apontada como o mais importante benefício das 

abelhas para a Humanidade. No entanto, a importância da polinização e sua 

real dimensão para a vida em nosso planeta é quase sempre ofuscada por de-

fi nições de caráter acadêmico e pouco assimiláveis para o público, e pela baixa 

compreensão geral de como ela ocorre e suas consequências nos ecossistemas 

silvestres e agrícolas. 

Apenas duas culturas de maior expressão econômica e que dependem do uso de 

polinizadores vem recorrendo a eles em larga escala no país: a maçã (Malus do-
mestica) na Região Sul, especialmente Santa Catarina, e o melão (Cucumis melo) 

na Região Nordeste, particularmente nos Estados do Ceará e Rio Grande do 

Norte. Apesar destas iniciativas se resumirem, na maioria dos casos, a introdução 

de colônias de Apis mellifera nas áreas cultivadas com pouco manejo, direcio-

namento dos serviços de polinização e cuidados com os agentes polinizadores 

nativos, cerca de 10.000 colônias de A. mellifera foram alugadas ao custo médio 

de R$ 30,00/unidade para polinização de meloeiros no Nordeste do Brasil em 

2004, totalizando R$ 300.000 (trezentos mil reais). Apenas em Santa Catarina 

45.000 colônias foram alugadas ao custo de R$ 40,00/unidade, perfazendo R$ 

1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) em 2004. Valores bem discretos 

se compararmos com os US$ 14,6 bilhões de dólares atribuídos à polinização 

por Apis mellifera nos EUA (BOA VENTURA; SANTOS, 2006).

Figura 7.1: Abelha do gênero centris visitando fl or de maracujá.
Fonte: <http://www.apacame.org.br/mensagemdoce/80/aimportancia2.jpg>. Acesso em: 2 dez. 2014.
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7.1.2 Produção do mel 
Entende-se por mel o produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas a 

partir do néctar das fl ores e de secreções de partes vivas de certas plantas, ou 

de secreções de insetos sugadores de plantas, os quais vivem sobre algumas 

espécies vegetais que as abelhas recorrem, transformam, combinam com subs-

tâncias específi cas próprias, armazenam e deixam maturar nos favos de colmeia.

A composição do mel não é uniforme porque depende de onde o néctar 

foi extraído e de outros fatores. Seu principal valor reside no fato de ser um 

composto de açúcares de fácil digestão e que não fermenta, adicionado de 

sais minerais e proteínas concentradas do pólen das fl ores.

Tabela 7.1: Composição química do mel de abelhas

Composição do mel Efeitos do mel no organismo humano

Água: 12,7 a 27% Imunológico

Glicose: 24,7 a 36,9% Antibacteriano

Levulose: 40,2 a 43,6% Anti-infl amatório

Sacarose: 00.0 a 10,1% Analgésico e sedativo

Cinzas: 00,03 a 00,9% Expectorante e hipossensibilizador

 Fonte: Leite (2005).

Faça um diagnóstico sobre a produção de mel no estado do Rio Grande do Norte.

7.1.3 Produção de geléia real 
A geléia real é um produto natural secretado pelas glândulas hipofaringeanas 

das abelhas jovens, com 3 a 12 dias de vida adulta.

Pela sua composição e quantidade de proteínas, carboidratos, vitaminas, hor-

mônios, enzimas, substâncias minerais, fatores vitais específi cos, substância 

biocatalisadora nos processos de regeneração de células, esse produto desen-

volve importantes ações no corpo humano.

O uso da geléia real pode trazer benefícios no tratamento de doenças, como 

asma, bronquite, diabetes, arteriosclerose, doenças de fígado, problemas de 

climatério; considerada como bactericida, também pode ser usada em pós-

operatório e esgotamento.

Para produção de geléia real, deve-se usar o mesmo procedimento técnico 

empregado para criação natural ou artifi cial de rainhas, com a diferença de 

que o apicultor não permite o desenvolvimento das larvas acima de 72 horas, 
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interrompendo a fase de crescimento das mesmas, sacrifi cando-as para coletar 

a geleia depositada na realeira pelas abelhas para alimentação da larva.

Entre as várias técnicas existentes para produção de geleia real, todas se ba-

seiam em orfanar ou não a colméia para induzir as abelhas operárias da colônia 

à necessidade de criar uma nova rainha, através da: 

• Seleção de uma larva de um dia de vida;

• Transformação da célula comum para nascimento de uma abelha ope-

rária da colônia, em realeira, para proporcionar o espaço maior para o 

crescimento e nascimento de uma abelha rainha de maior porte;

• Alimentação da larva escolhida com geléia real.

Métodos recomendados para produzir geléia real:

• Puxada natural;

• Colméia produtora órfã;

• Colméia produtora com rainha.

O ciclo produtor de geléia real é de três dias/72 horas. Número de varetas cúpu-

las por colméias – uma a duas. Número médio de cúpulas por vareta é de 20 a 

30. A produção média de geléia real é de 4 a 8 gramas por colméia enquanto 

a produção por cúpula aceita é cerca de 0, 250 gramas. Já a produção média 

por colméia/ano é de 200 gramas.

Figura 7.2: (a) como retirar as larvas; (b) coleta da geléia real.
Fonte: Boa Ventura e Santos (2006).

a b
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7.1.4 Produção de própolis 
A palavra própolis significa “pro”, a favor de, e “polis”, cidade. Palavra 

adequada para expressar a utilização dessa substância na colônia, uma 

vez que as abelhas usam a própolis para recobrir todas as paredes da 

colmeia, para obstruir os buracos e frestas e unir partes. Para produção 

da própolis as abelhas utilizam as resinas de plantas e cera. A origem da 

resina pode determinar a qualidade da própolis, sua atividade biológica 

e seu medicinal (COUTO, 2006).

As orientações para localização, instalações e manutenção dos apiários 

para produção de própolis serão as mesmas para produção dos outros 

produtos apícolas.

Devem ser instalada em locais com boa disponibilidade de pasto apícola, água 

sombreamento, de fácil acesso e respeitando a distância mínima de 400 m de 

casas, escolas, locais de criação de animais, estradas, como medida de segu-

rança. Para evitar a contaminação dos produtos da colméia com substâncias 

indesejáveis, o apiário deve ser localizado a uma distância mínima de 3 km 

de locais de confi namento de animais, engenhos, indústrias, depósitos de 

lixos, rodovias ou outros locais que possam ser fontes de contaminação (BOA 

VENTURA; SANTOS, 2006).

Figura 7.3: Apiário destinado à produção de própolis.
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.
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7.1.4.1 Coleta da própolis das colméias 
Observações sobre a coleta do produto

Seguem alguns critérios que devem ser considerados quanto à coleta da pró-

polis em um apiário.

• Nunca colocar as telas na colméia em períodos de produção de mel para 

evitar o excesso de mistura de cera com a própolis.

• Colocar no outono, deixando na colméia durante o inverno para retirá-la 

na primavera por ocasião da primeira revisão.

• Guardar a própolis em sacos plásticos e manter na geladeira ou freezer 
até o seu processamento para evitar proliferação e predadores.

• A própolis ainda muito pegajosa (mole) precisa ser deixada ao tempo 

para maturar (endurecer) e somente depois guardada.

• A própolis de melhor qualidade é a coletada das partes superiores da 

colmeia, do que a raspada no alvado (tem menos impurezas).

Figura 7.4: Procedimento da retirada da própolis.
Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/-KJjhPcaugc4/TvPrFR1Sq1I/AAAAAAAAAb0/yW0u95O7vtY/s320/PB010426.JPG>. 
Acesso em: 22 dez. 2014

Pesquise sobre as funções terapêuticas da própolis para o homem.
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7.1.5 Pólen 
Segundo a Normativa n.º 03 de 19 de Janeiro de 2001 do Ministério de Agricul-

tura e do Abastecimento (Brasil, 2001), defi ne-se pólen apícola como o resultado 

da aglutinação do pólen das fl ores, efetuada pelas abelhas operárias, mediante 

néctar e suas substâncias salivares, o qual é recolhido no ingresso da colmeia.

Biologicamente, o pólen é o elemento de fecundação masculino da fl or, que 

atraído pelo ovário da mesma fertiliza as sementes, garantindo a reprodução 

da planta. Formado por minúsculos grãos, localizados nas anteras dos estames 

da fl or de onde é coletado pelas abelhas campeiras e levado às colmeias para 

utilização no preparo do alimento das larvas jovens (os bebês da família), em 

decorrência do alto valor nutritivo, riquíssimo em proteínas naturais, acrescido 

de todo um processo de minerais, como: potássio, fósforo, enxofre, cobre, 

ferro, cloro, magnésio, silício e mais um complexo de vitaminas: B, C, D, E.

7.1.5.1 Colheita do pólen 
Para a prática de colheita, o apicultor deve se preparar utilizando vestuário 

completo e bem lavado. A utilização da fumaça deve ser de forma moderada 

e proveniente de material de origem vegetal. Esta deve ser densa, branca e fria 

e nunca ser direcionada para o pólen, evitando odor desagradável.

O apicultor deve realizar a colheita diariamente, preferencialmente, no período 

da tarde. O pólen coletado estará na gaveta do coletor, aglutinado em pelo-

tas. O apicultor deve retirar o pólen das gavetas, armazenando-os em baldes 

plásticos ou bandejas.

Os recipientes de coleta devem ser de cores claras, devem ser resistentes, pos-

suir alça e não devem ser muito profundos, para não haver danos nas pelotas 

de pólen que estão nas camadas mais profundas. Esses baldes ou bandejas 

servem para transportar o pólen ainda fresco, e por isso, devem ser tampados 

para não receber sujidades.

Segundo Magalhães (2005), um bom coletor deve ter uma efi ciência de apro-

ximadamente 70%, isto é, 70% do pólen coletado pelas operárias devem 

permanecer no coletor, essa medida é obtida da seguinte maneira: Esvaziar 

o cocho; Contar o número total de abelhas com pólen que regressaram à 

colmeia. Quando 100 abelhas atravessam a grade, um máximo de 200 pelotas 

deverá ser retido; contar a quantidade de pelotas que fi carão no cocho e 

realizar uma simples regra de três.
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Cálculo da efi ciência dos coletores de pólen

200     → 100%    200→100%

Quantidade de pelotas  → X% _______________  140 →X%

        X = 70%

Fonte: Milfont, Freitas e Alves (2011).

O coletor não pode retirar totalmente o pólen, de forma ininterrupta, pois a 

colônia necessita de pólen para a alimentação das larvas.

Figura 7.5: (a) Coletora de pólen; (b) colheita de pólen.
Fonte: <http://abelhaseapicultura.blogspot.com.br/>. Acesso em: 22 dez. 2014.

7.1.5.2 Como saber se o pólen está seco 
Segundo Boa Ventura e Santos (2006), dentre as técnicas simples para deter-

minar se o pólen está no ponto de ser utilizado destacam-se: esfregar o pólen 

na mão, se as bolotas não desmancharem está pronto; pegar certa quantidade 

de pólen na mão, comprimir e soltar se desmanchar está bom; usar o medidor 

de umidade para pólen. Por fi m, orientam armazenar o pólen em freezer até 

que chegue o dia da secagem.

Pesquise sobre os benefícios do pólen para o homem.

a b
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7.1.5.3 Importância do pólen para as abelhas 
As abelhas coletam o pólen para a alimentação dos indivíduos adultos e das 

larvas, sendo de grande importância para elas, pois a ausência de pólen pode 

levar ao extermínio da colônia. A coleta consiste em a abelha impregnar-se de 

grãos de pólen, para depois escovar-se e alojar o pólen em bolsas (corbículas) 

especializadas nas pernas posteriores. Esse pólen é armazenado nas pernas das 

abelhas melíferas por meio da sua aglutinação, mediante a adição de néctar 

e substâncias salivares secretadas pelas abelhas operárias, sendo esse produto 

denominado de pólen apícola (BRASIL, 2001).

7.1.5.4  Importância do pólen na alimentação 
e na saúde humana

O pólen tem sido usado tradicionalmente pelos seres humanos como ali-

mento complementar por conter todos os componentes essenciais a vida, 

corrigindo as falhas devido a uma alimentação defi ciente ou desequilibrada. 

Atualmente, esse produto apícola não só é consumido como alimento, mas 

também é usado em tratamentos médicos alternativos. Várias são as indi-

cações da quantidade a ser consumida de pólen diariamente. Magalhães 

(2005), sugere 20 gramas para um adulto e 7 gramas para uma criança. 

Ressalta ainda o uso do pólen apícola, em tratamento de prostatite, úlceras 

de estômago e algumas doenças hemorrágicas infecciosas. 

Resumo

Nesta aula, você teve a oportunidade de identifi car os produtos oriundos das 

abelhas, como o mel, a geléia real, a própolis e o pólen assim como a impor-

tância econômica de cada um. Vale ressaltar que esses produtos vêm ganhando 

cada vez mais espaço nas indústrias alimentícias, de cosméticos, farmacêutica, 

entre outras. Para melhores informações sobre as atividades referentes à ob-

tenção dos produtos das abelhas, você obteve também o conhecimento da 

legislação brasileira dos referidos produtos. 

<http://www.youtube.com/
watch?v=PpNreTSZ-lQ>.
Criação de abelhas sem ferrão
<http://globotv.globo.com/tv-
integracao-triangulo-mineiro/
mg-rural-tv-integracao/v/
agriculturoes-apostam-
na-producao-de-propolis-
verde-no-centro-oeste-
de-minas/2117903/>; 
<http://g1.globo.com/
al/alagoas/gazeta-rural/
videos/t/edicoes/v/
pescadores-se-tornaram-
apicultores-e-passaram-a-
produzir-a-propolis-vermelha-
em-alagoas/3799939/>.
Globo Rural - Própolis verde 
e vermelha
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Atividades de aprendizagem

1. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira.

(1) Melipônicas

(2) Apis mellifera

(3) Apicultura

(4) Polinização

(5) Maçã e Melão

(   )  Culturas de maior expressão econômica e 

que dependem do uso de polinizadores.

(   )  As abelhas nativas criadas no Brasil.

(   )  Ciência, ou arte, da criação de abelhas 

com ferrão.

(   )  O mais importante benefício das abelhas 

para a Humanidade.

(   ) Abelhas rainhas trazidas da África.

2. O que você entende por mel e qual a sua composição química?

3. Pesquise sobre a importância do mel como suplemento alimentar.

4. Defi na própolis e mencione como deve ser o apiário para sua produção.

5. Qual a defi nição de pólen?
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