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ntes do advento da geladei-
ra, no longínquo século 17,
moradores do Nordeste

lançavam mão de uma técnica
simples, porém eficiente, para con-
servar a carne bovina. Para que o
alimento não se deteriorasse rapi-
damente, eles o salgavam. Assim,
as partes que seriam consumidas
nos dias subseqüentes ao abate do
animal eram envolvidas por uma
pequena camada de sal e levemente
desidratas. As demais recebiam

uma quantidade
maior da substân-
cia e passavam por
um processo de se-
cagem mais pro-
longado, de modo
que tivessem a vi-
da útil aumentada.

O primeiro método de conserva-
ção deu origem à carne-de-sol, ali-
mento que, 400 anos depois, ainda
tem preparo artesanal e consumo
restrito a alguns estados brasilei-
ros. Pesquisa recém-concluída pe-
la engenheira de alimentos Cris-
tiana Ambiel abre perspectiva pa-
ra que um novo capítulo seja inse-
rido no histórico da carne-de-sol.
Graças a uma formulação inédita,
que mistura o cloreto de sódio e o
lactato de sódio, a especialista con-
seguiu ampliar a vida-de-pratelei-
ra do produto de quatro para sete
semanas, sem que haja necessida-
de de dessalga para ir à grelha ou
à panela. Em outros termos, o es-
tudo ampliou o potencial de in-
dustrialização do alimento, que
poderá finalmente freqüentar as
mesas de todo o Brasil e, e-
ventualmente, de outros países.

O estudo foi conduzido para a
dissertação de mestrado de Cris-
tiana e integra uma linha de pesqui-
sa da Faculdade de Engenharia de
Alimentos (FEA) da Unicamp. A in-

vestigação constitui, segundo ela,
a terceira fase de um projeto que tem
por objetivo conferir maior facili-
dade e segurança para a comercia-
lização da carne-de-sol, um produ-
to genuinamente brasileiro. Na pri-
meira etapa da pesquisa, sob coor-
denação geral do professor Pedro
Eduardo de Felício, foi desenvolvi-
do um produto similar à carne-de-
sol, que dispensa a dessalga na etapa
de preparação culinária. Com a a-
dição de apenas 4% de sal, o que lhe
conferiu um índice de umidade em
torno de 70%, o alimento alcançou
uma vida-de-prateleira de quatro

semanas, nas seguintes condições:
embalado a vácuo e mantido num
ambiente refrigerado a 4ºC, além
dos cuidados das boas práticas
durante o processo de fabricação. O
trabalho constituiu a tese de dou-
torado do professor Bento da Cos-
ta Carvalho Júnior.

A segunda fase do projeto com-
preendeu a avaliação da seguran-
ça microbiológica da carne-de-sol
em relação aos microrganismos Sa-
monella sp., Clostrídios sulfito redu-
tores, S. aureus, enterobactérias,
bactérias láticas, bactérias psicro-
tróficas, bolores e leveduras, reali-

exaustivos testes, a autora da disser-
tação chegou a uma mistura con-
sidera �ideal�, da ordem de 3,6% de
cloreto de sódio e 1,7% de lactato de
sódio. Embalada a vácuo e mantida
sob refrigeração de 4ºC, a carne-de-
sol atingiu uma vida-de-prateleira
de sete semanas, sem que houvesse
alterações consideráveis de sabor,
cor e textura. �Na avaliação senso-
rial que realizamos junto aos consu-
midores, a aceitação do produto ob-
teve nota média de 7,8, numa esca-
la de 1 a 9�, afirma Cristiana, que atu-
almente é professora de uma escola
do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai), em São Paulo,
voltada exclusivamente para a área
de alimentos.

O trabalho desenvolvido pela en-
genheira de alimentos foi classifica-
do em primeiro lugar na edição de
2003 do Concurso Nacional de Cria-
tividade para Docentes (Concrid), na
categoria �processo inovador na
área de alimentos�. O prêmio é con-
ferido pela Confederação Nacional
das Indústrias (CNI) e Senai. Um dos
objetivos do Concrid é estimular a
criatividade dos docentes através
da elaboração e implementação de
processos e/ou projetos inovadores
de interesse do Senai e dos setores
produtivos, além de promover a e-
volução do conhecimento no campo
técnico-científico.

De acordo com Cristiana, o prêmio
� uma quantia em dinheiro e uma
bolsa para estágio na área � será en-
tregue simbolicamente em solenida-
de a ser realizada no Palácio do Pla-
nalto, em Brasília, com a presença do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A data ainda não foi confirmada. A
Engenheira de Alimentos destaca,
ainda, que outros trabalhos estão
sendo planejados na FEA �para dar
seguimento às pesquisas com a car-
ne-de-sol e, assim, permitir uma
maior disseminação e valorização
de um produto que faz parte da nossa
cultura�.

E

Formulação desenvolvida por engenheira de alimentos dispensa também dessalga do produto

Pesquisa aumenta tempo de
prateleira da carne-de-sol

zado pela veterinária Margaret Y.
Saiki. O desafio proposto à Cris-
tiana, para dar seqüência aos estu-
dos, foi ampliar ainda mais a vida-
de-prateleira do produto, sem que
houvesse a necessidade de aumen-
tar a quantidade de sal. A alterna-
tiva encontrada pela engenheira de
alimentos foi associar o cloreto de
sódio ao lactato de sódio, um outro
tipo de sal que tem importantes
propriedades antibacterianas e
que é largamente utilizado pela in-
dústria alimentícia, mas que ainda
não havia tido essa aplicação.

Depois de várias formulações e

mbora esteja próximo da au-
to-suficiência em termos de
produção de petróleo, o Bra-

sil ainda importa entre 10% e 15%
do óleo diesel utilizado para movi-
mentar parte da sua frota de veícu-
los, sobretudo os destinados ao
transporte de carga. Além de onerar
a balança comercial, esse combus-
tível traz um outro inconveniente
para o País, este de ordem ambi-
ental. Por eliminar material par-
ticulado durante a queima, entre

outras substâncias, o
diesel é apontado como
um dos grandes res-
ponsáveis pela polui-
ção atmosférica dos
centros urbanos. Pes-
quisa desenvolvida

conjuntamente pelo Instituto de
Química (IQ) e Faculdade de Enge-
nharia Química (FEQ) da Unicamp
investiga uma alternativa para mi-
nimizar os dois problemas. A saída,
conforme os especialistas, está no
etanol, produto encontrado em a-
bundância por aqui. A adição de
álcool ao diesel, estimam os cientis-
tas, ajudará a reduzir tanto a de-
pendência brasileira do merca-
do externo quanto a quantidade de
poluentes lançada ao ar pelos esca-
pamentos de ônibus e caminhões.

Mas a solução não é tão simples
como pode parecer à primeira vis-
ta. Não basta acrescentar um deter-
minado volume de etanol ao diesel
e pronto, é só abastecer o veículo e

Cientistas buscam medida certa
para adição de metanol ao diesel

sair dirigindo. De acordo com E-
vandro José da Silva, que desenvol-
ve uma tese de doutorado sobre o
tema no IQ, para se tornar homogê-
nea e não prejudicar o desempenho
do motor, essa mistura tem que par-
tir de uma fórmula extremamente

precisa. 0
corre que o álcool não se mistu-

ra bem com diesel, ao contrário do
que ocorre com a gasolina. Se a mis-
tura fosse injetada no motor, acon-
teceria o que os especialistas deno-
minam de �separação de fases�, ou

seja, os combustíveis se
apartariam.

Outra dificuldade é que,
ao ser incorporado ao di-
esel, o álcool reduz o índi-
ce de cetanagem da mistu-
ra, unidade de medida
correspondente à octana-
gem da gasolina, um in-
dicativo do poder de igni-
ção do combustível. �Pa-
ra tentar superar essas ad-
versidades, nós estamos
estudando a utilização de
aditivos, cuja função é im-
pedir a separação de fases
e aumentar o índice de ce-
tanagem�, explica o pro-
fessor Rahoma Sadeg Mo-
hamed, co-orientador da
tese que está sendo elabo-
rada por Evandro. O do-
cente da FEQ afirma que
está sendo analisada uma
ampla faixa de compos-
tos, para que se chegue a
um aditivo que apresente
as características deseja-
das. A princípio, diz, qual-
quer planta oleaginosa,
como a soja ou a mamona,
pode servir de matriz para

a obtenção do aditivo.
Segundo o professor Mohamed,

não há um índice padrão para a
adição do etanol ao diesel. Os espe-
cialistas do IQ/FEQ projetam, po-
rém, que é possível produzir, num
primeiro momento, uma mistura

com cerca de 10% de álcool. �Nos-
so objetivo é chegar à mistura per-
feita e ao aditivo perfeito, de modo
a obtermos ganhos econômicos e
ambientais para o Brasil�, adian-
ta o docente, acrescentando que
acredita que o trabalho gere uma
nova patente para a Universidade.
Ainda de acordo com ele, os estu-
dos indicam que é possível atingir
essa meta, embora isso demande
tempo, esforço e investimento. E-
vandro esclarece que a importân-
cia ambiental do etanol, nesse caso,
é dupla. Primeiro, por tratar-se de
uma fonte energética renovável.

Segundo, porque o álcool ajuda
a eliminar o material particulado
emitido pela queima do óleo diesel.
�O material particulado vai para
a atmosfera por causa da combus-
tão incompleta, em virtude da falta
de oxigênio. Como o etanol tem
oxigênio, essa substância passa a
ser queimada�, ensina. Além da
tese de doutorado de Evandro, o-
rientada pelo professor Watson
Loh do IQ, essa linha de pesquisa já
gerou uma dissertação de mestra-
do na FEQ. Uma outra dissertação,
de Juliana da Silva Bernardes, de-
verá ser iniciada em  breve. A ex-
pectativa dos pesquisadores é que
os estudos, financiados pelo CNPq
e pelo CT-Petro, colaborem para
ampliar a participação do etanol
na matriz energética nacional, al-
ternativa que nenhum outro país
no mundo tem. (M.A.F.)
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