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Estudo encomendado 
pelo Instituto Brasileiro do 
Vinho (Ibravin), realizado 
pela empresa Wine Intelli-
gence, com sede na Inglater-
ra, revela o potencial do mer-
cado consumidor brasileiro: 
66 milhões de brasileiros 
disseram que beberam vinho 
nos últimos seis meses e 32 
milhões afirmaram ter bebi-
do nos últimos 30 dias.

Segundo a Organização 
Internacional da Vinha e do 
Vinho (OIV), o consumo per 
capita de vinhos no Brasil é 
de dois litros por ano. Em 
2018, as vendas de vinho 
nacional apresentaram cres-
cimento de 13,31%. Os da-
dos são do Cadastro Vitícola 
(mantido em parceria entre 
a Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimen-
to Rural do Estado do Rio 
Grande do Sul (SEAPDR/
RS), Ibravin e Ministério 

O levantamento contextualiza que, 
mesmo com as intempéries político-
-econômicas pelas quais o País tem 
passado nos últimos anos, o mercado 
de vinhos tem se recuperado desde 
2017, bem acima da performance ge-
ral da economia do País, medida pelo 
PIB. 

Notadamente, esta recuperação 
tem sido liderada pelos vinhos im-
portados, que passaram de 25,2% 
do mercado nacional em 2014 para 
34,6% em 2018.

O relatório ainda constata que o 
interesse e envolvimento do brasileiro 
pela bebida está crescendo: aumen-
tou o número de pessoas que decla-

Na tarde de quarta-fei-
ra dia 5, o encontro  orga-
nizado pela Emater foi com 
o Grupo de Mulheres Ami-
gas do Vale dos Vinhedos . 
Foi realizado uma reflexão 

Na sexta-feira dia 07,  os 
técnicos da Emater acompa-
nharam a turma do Curso de 
Extensão em Qualificação 
Profissional de Plantas Bio-
ativas do Instituto Federal, 
numa visita técnica ao CE-
TANP (Centro de Treina-
mento de Agricultores de 
Nova Petrópolis).

Emater e alunos do IFRS fazem 
visita técnica ao  Cetanp

A visita teve como ob-
jetivo conhecer o curso de 
plantas medicinais, aro-
máticas e condimentares, o 
horto medicinal, a estufa de 
produção de mudas, a sala 
de secagem e beneficiamen-
to de plantas e o projeto de 
fitoterapia na atenção básica 
de saúde.

Emater promove encontro 
de mulheres rurais

sobre alimentação e saú-
de, identificação de plantas 
condimentares e a elabora-
ção de sal temperado que 
foi distribuído entre as par-
ticipantes.

Mercado brasileiro de 
Vinhos apresenta crescimento

da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).

O presidente do Ibra-
vin, Oscar Ló, salienta que: 
“O Brasil é o quinto maior 
do Hemisfério Sul e o 13º 
maior produtor de vinhos 
do mundo. Os nossos pro-
dutos são exportados para 
59 países em cinco conti-
nentes. O potencial é mui-
to favorável.”Tendo como 
base este cenário, a Serra 
Gaúcha vai receber a Wine 
South America – Feira In-
ternacional do Vinho, de 25 
a 27 de setembro, em Bento 
Gonçalves. A participação de 
vinícolas nacionais será ain-
da mais representativa esse 
ano, atraindo expositores de 
todas as regiões produtoras 
do Brasil, que apresentarão 
seus rótulos reconhecidos 
por mais de três mil premia-
ções já conquistadas no Ex-
terior. Em relação às marcas 

internacionais, mais de 10 
países devem participar.

“O vinho é uma das es-
trelas da nossa Era da Ex-
periência Compartilhada. 
Isso porque, em sua essên-
cia, o vinho é mais do que 
um simples produto. Vinho é 
história, cultura, diversão. É 
por isso que as pessoas estão 
cada vez mais interessadas 
em consumir vinhos e conhe-
cer tudo que há no seu en-
torno, como a gastronomia 
e o turismo. Mais exigente, 
o consumidor cobra maior 
profissionalização e é isso 
que estamos vendo nos cur-
sos da Associação Brasileira 
de Sommeliers do Estado, 
cujo interesse explodiu nos 
últimos meses. Este é um ca-
minho sem volta, sem crise, o 
interesse por vinhos só tende 
a aumentar”, diz o presiden-
te da ABS-RS, Orestes de 
Andrade Jr

BRASILEIROS EXPERIMENTAM MAIS, MAS SÃO 
CONSERVADORES QUANTO ÀS EMBALAGENS

raram entender de vinhos, que dedi-
cam tempo na escolha do vinho e que 
consideram-no importante para seus 
estilos de vida. 

Além disso, nada menos do que 
72% dos consumidores regulares de 
vinho no Brasil têm interesse em ex-
perimentar diferentes estilos e tipos 
de vinho. Apesar desta abertura à ex-
perimentação, o brasileiro se mostra 
mais conservador em relação às em-
balagens de vinho. 

A maioria dos consumidores ain-
da prefere as tradicionais rolhas de 
cortiça, enquanto a rolha sintética e a 
screw-cap são mais aceitas entre os 
consumidores mais jovens.
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Nas últimas décadas, as 
mulheres avançaram em to-
dos os setores, inclusive no 
agronegócio. Elas ainda são 
minoria, mas a cada ano au-
menta o número de mulheres 
que enfrentam o desafio de 
atuar no setor.

Um estudo da FAO, ór-
gão das Organizações das 
Nações Unidas (ONU), mos-
tra que de 100 agricultores 

O agronegócio de hoje não é mais o da força       física:  presença de mulheres aumenta
no Brasil, 13 são mulheres. 

O Centro de Estudos 
Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea) da Esco-
la Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (Esalq), da 
USP, começou a divulgar um 
amplo estudo em que, pela 
primeira vez, dedicou-se a 
entender ao mesmo tempo a 
presença feminina no campo 
tanto da porteira das fazen-

das para dentro quanto para 
fora, incluindo-se aí agroin-
dústria, transporte, varejo 
e outras áreas correlatas. 
Entre outras descobertas, a 
pesquisa constatou que, en-
tre 2004 e 2015, o número 
de mulheres no agronegócio 
aumentou em 8,3%.

Mesmo com o aumento 
da participação feminina, 
porém, o agro ainda é uma 

A batata-doce bioforti-
ficada da Embrapa, também 
conhecida como batata-doce 
Beauregard, batata doce-la-
ranja ou batata abóbora tem 
10 vezes mais betacaroteno 
que as batatas-doces conven-
cionais,

A batata-doce Beaure-
gard apresenta em média 115 
microgramas de betacaroteno 
por grama de raízes frescas, 
enquanto que as batatas-do-
ces convencionais de polpa 
branca têm até 10 microgra-
mas. O betacaroteno é um 
carotenoide antioxidante e 
precursor importante da vi-
tamina A.

A biofortificação é resul-
tado de um processo de cru-
zamento de plantas da mesma 
espécie, gerando cultivares 
mais nutritivas. Este produ-
to  não é alimento transgê-
nico (onde há incorporação 
de genes de outro organismo 
no genoma da planta) e que 
o próprio produtor tem a au-
tonomia para reproduzir sua 
semente ou muda.

Batata-doce 
Beauregard
O uso culinário da bata-

ta-doce Beauregard pode me-
lhorar a nutrição e saúde das 
pessoas sujeitas à restrição 
alimentar. Quando transfor-
mada em farinha, pode subs-
tituir parcial ou totalmente a 

Embrapa apresenta o potencial 
da batata doce biofortificada

farinha de trigo em diversas 
receitas, aumentando o valor 
nutricional do alimento pre-
parado.

O plantio da Beauregard 
pode ser realizado em qual-
quer época do ano, exceto nos 
locais e períodos em que a 
temperatura mínima for infe-
rior a 15ºC. É indicada para o 
cultivo nas principais regiões 
produtoras de batata-doce no 
Brasil, com rendimento que 
variam entre 23 e 29 tonela-
das por hectare e ciclo de pro-
dução de 120 a 150 dias.

A batata-doce bioforti-
ficada (polpa alaranjada) re-
duz  a diarreia em crianças. 
Essa cultivar, popularmente 
conhecida como batata-abó-
bora, é convencionalmente 
melhorada para fornecer mais 

vitamina A na dieta alimen-
tar. 

O beta-caroteno presente 
no alimento é convertido em 
vitamina A no mesmo dia em 
que é ingerido. Esta vitamina 
A é utilizada pelas células que 
revestem o intestino para aju-
dar na criação de uma barrei-
ra protetora contra os germes 
invasores. Estas células são 
continuamente regeneradas 
em períodos de poucos dias, 
significando que as células 
que foram fragilizadas devi-
do à falta de vitamina A ra-
pidamente são substituídas 
por células saudáveis, quando 
existe uma quantidade sufi-
ciente desse micronutriente. 
Por estas propriedades é am-
plamente recomendada na na 
dieta da merenda escolar.

área dominada por homens. 
Em 2015, as mulheres res-
pondiam por 28% dos traba-
lhadores totais no campo. 

Além do crescimento do 
agronegócio de maneira ge-
ral, que equivalia a 23,5% 
do PIB em 2017, segundo a 
Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil 
(CNA), a evolução da tecno-
logia e mudanças no proces-
so produtivo favoreceram a 
tendência. 

Ligados nesta nova reali-
dade, a Embrapa e  Emater/
RS-Ascar estão promoven-
do nesta terça-feira (11) um 
evento que promete reunir 
mais de 100 mulheres traba-
lhadoras rurais.  “Mulheres 
rurais, o poder que produz”  
é o título do evento que está 
acontecendo em Bento Gon-
çalves para valorizar as mu-
lheres trabalhadoras e apre-
sentar novas oportunidades 
para alavancar a propriedade 
rural.

“Acompanhamos o pro-
tagonismo das mulheres 
dentro da propriedade ru-
ral na Serra e achamos que 
elas mereciam um momento 
especial, planejado espe-
cialmente para elas”, con-
ta Marcos Botton, chefe de 
Transferência da Embrapa 
Uva e Vinho e idealizador 
do evento. Além de buscar 
a parceria da Emater/RS-
-Ascar, ele convidou outras 
unidades da Embrapa na 
Região Sul:  Embrapa Tri-
go (Passo Fundo), Embrapa 
Clima Temperado (Pelotas) 
e Embrapa Suínos e Aves 
(Concórdia), que também de 
imediato aceitaram a parce-
ria de apresentar algumas 
tecnologias direcionadas 
para a agricultura familiar.

De acordo com a exten-
sionista social da Emater/
RS-Ascar, Maria de Lourdes 
Pancotte “é uma oportuni-
dade para as mulheres de 
troca de experiências, valori-
zação, acesso à informação e 

inspiração para novas possi-
bilidades de trabalho e renda 
no meio rural”.

Botton relata que além 
de novas alternativas para 
melhorar a renda e diver-
sificar a produção agrícola, 
a ideia do encontro é em-
poderar as mulheres para 
atuarem na gestão das pro-
priedades, pois cada vez mais 
elas estão coordenando as 
atividades. Ele cita que se-
gundo o Censo Agropecuá-
rio de 2017 do IBGE, desde 
2006 a presença feminina no 
agronegócio cresceu de 12% 
para 18,6%.

Para atender os objetivos 
do evento, durante a manhã 
acontecerá a palestra “Na 
cabeceira da mesa”, com a 
jornalista Marciele Scarton, 
autora do livro Mulheres do 
Interior, que irá trazer uma 
reflexão sobre as conquistas 
das mulheres ao longo dos 
anos e como podem avançar 
ainda mais.

No turno da tarde, as 
participantes irão conhecer 
novas alternativas para am-
pliar a renda na propriedade 
rural nas estações temáticas 
que serão coordenadas pelas 
Unidades da Embrapa par-
ticipantes. A equipe da Em-
brapa Trigo (Passo Fundo- 
RS) vai fazer as mulheres 
colocarem a mão na massa, 
literalmente, e aprender no-
vas opções de pães, agregan-
do ingredientes facilmente 
obtidos no meio rural e que 
prometem aumentar o valor 
comercial do produto pelo 
maior valor nutricional e sua 
diferenciação.  Já a Embrapa 
Clima Temperado (Pelotas-
-RS) irá apresentar e distri-
buir mudas da batata-doce 
biofortificada, uma nova al-
ternativa que contém 10 ve-
zes mais betacaroteno que as 
batatas-doces convencionais, 
o que enriquece nutricional-
mente a refeição.

A poedeira colonial 051 
é a tecnologia que será apre-
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Galinhas especializadas 
para produção de ovos de cas-
ca marrom e, por serem rústi-
cas, se adaptam bem aos siste-
mas menos intensivos.

As poedeiras coloniais 
Embrapa 051 são galinhas 
híbridas, resultantes do cru-
zamento entre linhas Rhode 
Island Red e Plymouth Rock 
Branca, selecionadas na Em-
brapa Suínos e Aves. Essas 
galinhas são especializadas 
para produção de ovos de mesa 
de casca marrom e, por serem 
rústicas, se adaptam bem aos 
sistemas menos intensivos. 
Apresenta plumagem mar-
rom intenso, ótima produção 
de ovos, longevidade e rusti-
cidade. Iniciam postura às 21 
semanas e produzem até as 90 
semanas de idade, com poten-
cial para produzir 345 ovos 
por ave alojada durante o ci-
clo produtivo. O pico de pro-
dução de 90% é alcançado às 
30 semanas e o peso dos ovos 
é superior a 56g. Ao final do 
período produtivo, com peso 
corporal das aves de cerca de 
2,385kg, permite bom apro-
veitamento para o consumo 
da carne.

Os pequenos produtores 
rurais de base familiar utili-
zavam tradicionalmente nas 
suas criações galinhas de pos-
tura de baixo potencial gené-
tico e tecnológico. O que leva-
va a uma menor produtividade 
e maiores custos de produção. 
Com o desenvolvimento da 

O tema suco de uva será 
abordado às agricultoras com 
apresentadas as cultivares 
de uvas desenvolvidas pelo 
Programa de Melhoramen-
to Genético ‘Uvas do Brasil’ 
e os processos de elaboração 
de suco,  incluindo degus-
tação e  análise sensorial de 
diferentes sucos de uva.  A 
tecnologia do suquificador 
integral, desenvolvido pela 
Embrapa especialmente para 
a pequena propriedade rural, 
também será apresentado às 
participantes do encontro

Suquificador
Para viabilizar a produ-

ção de suco de uva em peque-
na escala  foi desenvolvido um 
sistema inovador, destinado 
às micro e pequenas proprie-
dades vitícolas para elabora-
ção de suco de uva em peque-
na escala.

O novo sistema permite 

sentada pela Embrapa Suí-
nos e Aves (Concórdia-SC) 

Galinha Embrapa 051- opção para agricultura familiar

Poedeira Colonial Embrapa 
051, os produtores têm a pos-
sibilidade de substituir uma 
ave de baixa tecnologia por 
uma genética mais avançada, 
que proporcione aumento de 
produtividade na postura e a 
agregação de valor pela venda 
da carcaça para consumo.

Quem ganha 
com isso
Os principais beneficiá-

rios da tecnologia são agri-
cultores familiares de todo o 
Brasil.

Benefícios 
econômicos e sociais
Redução dos custos de 

produção quando comparado 
a outras genéticas existentes 
no mercado e de mesmo pa-
drão tecnológico que a Poe-
deira Colonial Embrapa 051.

A tecnologia tem um 
impacto social positivo com 
benefícios na geração de ren-

da, na segurança alimentar 
e na gestão e administração 
do estabelecimento rural. 
Apresenta-se também como 
uma importante alternativa 
às culturas e criações tradi-
cionais, como fumo, suínos, 
frango de corte e culturas 
anuais tradicionais, especial-
mente para produtores da 
Agricultura Familiar excluí-
dos dos sistemas integrados e 
cooperado.

Os consumidores se be-
neficiam dos possíveis im-
pactos na segurança dos ali-
mentos em função dos efeitos 
sinérgicos entre o incremen-
to tecnológico e a maior efi-
ciência técnica e gerencial 
do estabelecimento agrope-
cuário. Para o agronegócio 
exportador, tais efeitos tam-
bém melhoram o manejo des-
ses rebanhos marginais, que 
podem representar um risco 
potencial ao reconhecimento 
internacional do status sani-
tário brasileiro.

para fazer a diferença para 
as produtoras da Serra, pois 

além do aumento de produ-
tividade na postura, possibi-

Sistema para elaboração 
de suco de uva integral 
em pequenos volumes

que o suco obtido através do 
processamento da uva não te-
nha incorporação de água e 
utiliza um conjunto de equi-
pamentos como uma desen-
gaçadora/esmagadora, um 
processador (suquificador in-
tegral), uma prensa manual, 
uma unidade de resfriamento 
e uma engarrafadora manual.

A elaboração do suco de 
uva pelo sistema suquifica-
dor integral segue a seguinte 
ordem: colheita, transporte e 
recepção da uva na unidade 
de processamento; desengace 
e esmagamento da uva; pe-
sagem da uva desengaçada e 
enchimento do tambor inter-
no do suquificador; escolha 
dos padrões de elaboração do 
suco; acionamento do suqui-
ficador e acompanhamento 
do processo; coleta do suco; 
prensagem do bagaço; coleta 
do suco obtido na prensa-
gem; acondicionamento do 
suco e resfriamento imediato 
a 0,0°C por pelo menos 12 
horas; retirada da torta de 
bagaço do cesto da prensa e 
descarte da mesma; lavagem 
dos equipamentos, acessórios 
e locais de processamento 
com água potável; retirada 
do suco do refrigerador após 
24h, separação e descarte das 
borras decantadas; pasteuri-
zação do suco no suquificador 
e aquecendo-o, sob agitação 
até 80°C; engarrafamento 
imediato do suco pasteuriza-
do.

Esta solução tecnológica 
foi desenvolvida pela Embra-
pa em parceria com outras 
instituições.

lita a agregação de valor pela 
venda da carcaça para consu-
mo. E a última oficina ficará 
a cargo da anfitriã, a Embra-
pa Uva e Vinho (Bento Gon-
çalves) com o tema suco de 
uva. Serão apresentadas as 
cultivares de uvas desenvol-
vidas pelo Programa de Me-
lhoramento Genético ‘Uvas 
do Brasil’ e os processos de 
elaboração de suco, inclusive 
com a tecnologia do suquifi-
cador integral, desenvolvido 
pela Embrapa especialmente 
para a pequena propriedade 
rural. As participantes ainda 
terão a oportunidade de de-

gustar e fazer a análise sen-
sorial de diferentes sucos de 
uva.

O evento, que acolherá 
durante todo o dia as mu-
lheres agricultoras de Bento 
Gonçalves e região, é promo-
vido pela Embrapa e Ema-
ter/RS-Ascar, e conta com 
o apoio do Sicredi Serrana 
e da Corteva Agriscience e 
integra o plano de estágio 
de final de curso do estu-
dante de Relações Públicas 
Paulo Eduardo Doro Prestes 
da Universidade Federal de 
Santa Maria, campus Frede-
rico Westphalen.
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Uma coisa que deixa esta 
receita especial é que você 
usará água ao invés de leite, 
quantas vezes nos deparamos 
com a falta de leite e nos dei-
xa na mão sem poder fazer 
um bolo, mas isso não vai ser 
problema hoje.

Para que seu bolo fique 
delicioso não pule nenhuma 
das etapas passadas abaixo:

Você precisará de 3 ovos, 
1 copo de água fria, 1 colher 
de fermento em pó, 2 colheres 
de óleo, 3 copos de farinha de 
trigo.

Modo de preparar
Para preparar você irá 

precisar de uma batedeira, 

As suas folhas queimadas 
provocam visões psíquicas, 
deve sentir o cheiro da fuma-
ça, mas fique há uma distân-
cia de pelo menos um metro, 
e não faça em ambiente fe-
chado. 

Colocar as folhas de lou-

Os poderes psíquicos do Louro
ro, dentro de uma almofada, 
ou debaixo do travesseiro, 
terá grandes inspirações e vi-
sões.

O louro é muito potente, 
contra-ataca a negatividade e 
leva o ser a ter conhecimentos 
profundos.

Bolo feito com água, fácil, delicioso, 
saudável e simples de fazer

coloque os 3 ovos na batedei-
ra junto com o copo de água 
e batendo, aos poucos vá adi-
cionando a farinha e o óleo, 
adicione  meio copo de açúcar, 
continue batendo até a massa 
ficar aparente com massa de 
bolo, ela precisará ficar mais 
homogênea, depois deste pro-
cesso coloque a mistura em 
uma forma de bolo, leve ao 
forno pré aquecido e deixe até 
dourar.

Até aqui seu bolo ficará 
bem simples, porem muito 
delicioso, preparamos uma 
cobertura muito simples de 
ser feita, mas fique a vonta-
de em usar a sua cobertura 
preferida, todas ficarão uma 

delicia.

Cobertura
Você precisará de alguns 

ingredientes, são 2 copos de 
leite, 4 colheres de coco rala-
do, e 5 colheres de açúcar.

Modo de preparo
Coloque todos os ingre-

diente em uma panela, leve 
ao fogo baixo e misture to-
dos os ingredientes até ficar 
com uma massa mais grossa, 
depois de pronto coloque em 
cima do bolo, espere esfriar e 
aproveite o seu bolo simples 
porem muito delicioso de co-
mer.

Ingredientes
1 lata de leite condensado
2 caixas de creme de leite
200 g de iogurte natural
1 pacote de suco em pó, sabor 
morango

Danoninho caseiro
Preparo
Em um liquidificador, bata 

todos os ingrediente até obter 
uma consistência cremosa. 
Dispense a mistura em um re-
cipiente e leve à geladeira até 
que esteja firme

Ingredientes
1 litro de leite
2 colheres (sopa) de vinagre
3 colheres (sopa) de marga-
rina
1 colher (café) bem rasa de 
sal

Preparo
Coloque o leite pra fever, 

quando levantar fervura adi-

Requeijão caseiro barato e delicioso
cione o vinagre, ele vai talhar.

Retire com uma escuma-
deira somente a massa colo-
que no liquidificador e bata 
por 3 minutos, acrescente o 
sal e a margarina e bata no-
vamente até ficar um creme 
bem liso e cremoso.

Deixe esfriar coloque 
em uma vasilha com tampa e 
quarde na geladeira.

Ingredientes
400g de doce de leite pastoso
300g de chocolate meio-
-amargo bem picado
150g de creme de leite de cai-

Recheio de bolo alpino autêntico
xinha

Preparo
Coloque todos os ingre-

dientes em uma tigela e derreta 

o mesmo em banho Maria, até 
formar uma mistura homogênea.

Deixe esfriar para que o cre-
me crie consistência e recheie o 
bolo.
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Flores coloridas e 
plantas aromáticas
As abelhas são atraídas 

pelas flores e plantas aromá-
ticas, especialmente as pe-
quenas, de cores mais claras 
(branca e amarela - as flores 
vermelhas como a rosa, são 
mais atrativas para pássaros) 
e  com floração em massa, ou 
seja, que floresce tudo de uma 
só vez e não gradativamente.

Ter oções coloridas atra-
em os insetos, além de deixar 
o jardim bem mais bonito. As 
favoritas delas são manjeri-
cão, funcho, malva, manjero-
na, orégano, alecrim, dente de 
leão, tomilho, hortelã, marga-
ridas, girassóis, entre outras; 

Plantas apícolas

Como ter mais abelhas polinizadoras 
em sua horta ou jardim?

Invista em espécies que 
atraem as abelhas. Malícia, 
sapateira e urucu são alguns 
exemplos.

Plantas nativas
Complemente o seu jar-

dim com plantas nativas, pois 
as abelhas se sentem atraídas 
pelas espécies entre as quais 
sempre viveu cercada;

Água e abrigo
Além de plantar flores 

silvestres, frutas e vegetais, é 
necessário lhes fornecer água 
e abrigo, e também, permi-
tir que os jardins locais de-
tenham uma pequena fauna. 
Galhos caídos, árvores, etc, 
podem ajudar as abelhas a fa-
zerem as colmeias.

As abelhas preferem ár-
vores de pequeno porte, como 
as da família  Myrtaceae: 
goiabeira, jabuticabeira, pi-
tangueira. Já das árvores de 
porte grande são preferíveis 
as de abacate e lichia, por 
exemplo.

Palmeiras em geral tam-
bém são bem atrativas para 
as polinizadoras, o que é uma 
vantagem para os que gostam 
de jardinagem;

Gentileza 
gera gentileza
Se você respeitar o es-

paço das abelhas, mesmo as 
com ferrão (como a espécie  
mais comum no Brasil, a apis 
mellifera, ou africanizada, 
como é conhecida) não trarão 
problemas. Se algum mora-
dor da casa ou apartamento 
for alérgico, há diversas espé-
cies sem ferrão que são gentis 
e procuram os jardim apenas 
para água e alimento;

Não use fumo 
na horta
Segundo o apicultor We-

ner Bastos, as abelhas fogem 
de produtos à base de neoni-
cotinóides, ou seja, com fumo 
na composição. Elas podem 
morrer ou deixar o espaço por 
causa desse químico;

Agora é só compartilhar 
essas informações com seus 
vizinhos para que eles tam-
bém permitam que as abelhas 
polinizem plantas e flores! A 
vida agradece!
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Considerando os tipos 
de carne mais consumidos 
no Brasil, o alimento vem de 
praticamente todas as partes 
do boi, até mesmo dos bagos 
(testículos) do boi em chur-
rascos. De país para país, po-
rém, existem diferenças nos 
cortes. Isso varia de acordo 
com a culinária local e de-
pendendo de quão industria-
lizado é o processamento da 
carne.

Qual a parte do boi comemos?

Foi nos anos 70 que 
esse corte começou a ser 
feito no Brasil. A pica-
nha era vendida como 
parte da alcatra ou do 
coxão duro e, muitas ve-
zes, por ter uma grossa 
camada de gordura era 
descartada na hora de 
preparar um churrasco 
de alcatra ou de mami-
nha. Oficialmente, foi 
um açougueiro do fri-
gorífico paulista Bordon 
quem resolveu testar 
a ponta daquela parte 
gordurosa da alcatra e 
descobriu que se tratava 
de uma carne extrema-
mente macia e saborosa.

Aqui no Brasil, por exem-
plo, o corte bovino é mais ma-
nual, permitindo uma divisão 
mais específica do que nos 
EUA, onde a produção é mais 
mecanizada. Por isso, achar 
uma picanha em solo ameri-
cano é difícil e custa caro!

Carne bovina 
No Brasil, há 23 cortes 

bovinos básicos. Conheça al-
guns deles:

Cupim e costela
O cupim é um entrelaça-

do de carne e gordura e pode 
ser embrulhado em papel alu-
mínio para ficar protegido 
do calor e não endurecer. A 
costela demora até seis horas 
para ficar cozida e pode ser 
preparada em espetos finca-
dos no chão e sobre a brasa, 
no típico churrasco gaúcho

Peito
A carne do peito tem par-

tes duras e precisa ser cozida 
por um tempo longo. É dela 
que vem o carpaccio – fatias 

finas servidas como aperitivo. 
Já o rabo, protagonista da fa-
mosa rabada, tem carne gor-
durosa misturada entre ossos

Maminha, picanha e fraldinha
Carne para churrasco 

tem que ser macia, saborosa 
e suculenta. A fraldinha, por 
exemplo, é das mais suculen-
tas. Já a maminha – também 
conhecida como ponta da al-
catra – e a picanha são natu-
ralmente macias. A picanha é 
a preferência nacional porque 
tem mais gordura que as ou-
tras.

Alcatra, coxão mole, coxão duro, filé-mignon
Cortes mais “caseiros”, 

como coxão mole, alcatra, 
contrafilé e filé-mignon, são 
mais macios e, por isso, agi-
lizam o preparo de bifes. Já 
o coxão duro e outros cortes 
fibrosos e com nervos são in-
dicados para sopas e cozidos. 
É que eles só ficam macios de-
pois de um cozimento lento.Patinho

A carne moída que quebra 
um galho nas receitas caseiras 
é preparada com picados de 
cortes que podem até ser de 

boa qualidade, como acém e 
patinho. Essas partes também 
são muito recomendadas para 
o preparo de cozidos.

 História da Picanha


