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Probióticos em Leites Fermentados
Kelly Pozzer Zucatti1, Alana Chinellato Ballardin2, Débora Inaiara Fagundes2, Fernanda Minella Guizzo2, Cássia Regina Nespolo3

O

s leites fermentados
incluem
diversos
tipos, como iogurte,
leite fermentado ou
cultivado, leite acidófilo ou acidofilado, kefir, kumys e coalhada,
produzidos com a presença de cultivos de
bactérias produtoras
de ácido láctico e, em
alguns casos, também
leveduras. Os leites
fermentados são considerados a maior fonte
de probióticos consumidos no Brasil.
Os probióticos são

definidos pela Organização Mundial da Saúde, como microrganismos vivos que, quando
administrados
em
quantidades adequadas, conferem benefício
à saúde do consumidor.As características
mais importantes dos
probióticos são sua capacidade para resistir
ao suco gástrico ácido
do estômago, aos sais
biliares e às enzimas
digestivas, capacidade
de aderir à mucosa intestinal, conviver com
a microbiota intestinal
e produzir substâncias

que inibem o crescimento de bactérias
indesejáveis. Estudos
citam vários efeitos positivos dos probióticos,
dentre os quais o controle de infecções intestinais, melhoria da
motilidade intestinal,
diminuição da constipação intestinal, melhor absorção de nutrientes, até estímulo
ao sistema imune, produção de compostos
antimicrobianos contra bactérias nocivas,
diminuição dos efeitos
provocados pela intolerância à lactose, di-

minuição do colesterol
e prevenção de alguns
tipos de câncer.
Os microrganismos
benéficos
presentes
nos leites fermentados
devem ser viáveis, ativos e abundantes no
produto final durante
seu prazo de validade,
de acordo com os limites mínimos estabelecidos em legislação.
A forma de armazenamento e a observância
do prazo de validade
dos produtos são muito importantes, pois as
bactérias láticas não
resistem a poucas ho-

ras fora da refrigeração, perdendo seu efeito. Ainda, deve constar
no rótuloque os probióticos terão um efeito

benéfico quando associados a uma alimentação equilibrada e
hábitos de vida saudáveis.

1Acadêmica do Curso de Nutrição, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, RS; 2Acadêmica do Curso de Nutrição, Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), Caxias do Sul, RS; 3Professora do Curso de
Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Itaqui, RS.

Alimentos funcionais são tendência no Brasil
Mercado de alimentação saudável deve superar os R$ 40 bilhões neste ano

O

consumo de
alimentos
saudáveis no
Brasil vem crescendo
nos últimos anos. De
acordo com um estudo da agência de pesquisa Euromonitor, o
mercado de nutrientes e bebidas ligados
à saúde e ao bem-estar cresceu 82%
entre 2004 e 2009 no
país. O faturamento passou de US$
8,5 bilhões para US$
15,5 bilhões no período. Aproveitando
o bom momento, os
produtores brasileiros estão investindo
cada vez mais nestes
alimentos que estão
virando tendência.
De acordo com Ma-

ria Tereza Bertoldo
Pacheco, pesquisadora da área de química
de alimentos do Instituto de Tecnologia
de Alimentos (Ital),
ligado à Secretaria
de Agricultura de São
Paulo, o cultivo de
crucíferas como brócolis, couve-flor, alho
e cebola tem crescido. Dentre os frutos,
ela destaca o açaí,
que segundo pesquisas, tem alta atividade antioxidante.
Além desses produtos, outros que até
pouco tempo eram
desconhecidos
vêm
ganhando espaço na
mesa dos brasileiros
e nas lavouras. São o
caso da quinua, da li-

nhaça, do goji berry,
do açafrão e da chia.
Esses produtos fornecem, além de energia, uma série de benefícios ao organismo
humano.
Para aproveitar a
oportunidade, a família Dalla Vechia
fundou em 2006 a
Giroil, uma pequena indústria de óleos na região noroeste
do Rio Grande do Sul
também dedicada à
produção de alimentos obtidos a partir
de matérias-primas
como linhaça, girassol e canola.
Os negócios para
quem trabalha com
os produtos alternativos tendem a ser
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Chia - futuro promissor ao mercado dos alimentos funcionais.

ainda melhores. Uma
projeção
realizada
pela
Euromonitor
mostrou que, no Brasil, o mercado de ali-

mentação
saudável
deve superar os R$
40 bilhões este ano, o
triplo do tamanho do
mercado há dez anos.

Por Camila Cechinel e Filipe Oliveira
03/2014 - Globo Rural

UTILIZAR RESÍDUO ORGÂNICO
PARA PRODUZIR ENERGIA
É PENSAR DIFERENTE.

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE
OFERECE CRÉDITO SUSTENTÁVEL TAMBÉM.
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“O Profissional Zootecnista
no Papel de Extensionista Rural”
Palestras da Aula Inaugural do 2º Semestre de 2014 do curso de Zootecnia – Udesc

A

seguir serão apresentadas as três palestras
na íntegra proferidas
na Aula Inaugural do 2º semestre de 2014 do Curso de

Zootecnia da UDESC (05 de
Agosto – edição Sul Brasil
Rural nº 138 de 28/08) que
teve como tema “O Profissional Zootecnista no Papel de

Extensionista Rural”, sendo
que primeira palestra tratou
especificamente sobre a criação da Empresa Junior do
curso de Zootecnia.

Alain Samuel Eckert1

Anderson Elias Bianchi1

Gustavo Krahlpossui1

Empresa Júnior do curso de zootecnia da
UDESC-CEO (Zootec Jr) - Segundo o Conceito Nacional de Empresas Juniores, estas devem ser
constituídas pela união de alunos matriculados
em cursos de graduação em instituições de ensino superior, organizados em uma associação
civil com o intuito de realizar projetos e serviços
que contribuam para o desenvolvimento do país
e de formar profissionais capacitados e comprometidos com esse objetivo. No Brasil o Movimento Empresa Júnior (MEJ), é motivado pela Federação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil
Jr.) e pelas suas representantes estaduais.
No mês de junho deste ano, o curso de Zootecnia do CEO/UDESC deu seu primeiro grande
passo para a implantação da Zootec Jr. (Empresa júnior de zootecnia do CEO/UDESC). Visto
que, a região de Chapecó apresenta grande demanda por serviços zootécnicos, são muito grandes as perspectivas de sucesso dessa iniciativa,
ressalvo a importância das atividades de extensão rural ainda durante a graduação e a interação universidade/comunidade.
Os objetivos da Zootec Jr. após sua regulamentação será o de proporcionar ao estudante aplicação prática de conhecimentos teóricos relativos à área de formação profissional específica,
desenvolver o espírito crítico, analítico e empreendedor do aluno e facilitar o ingresso de futuros profissionais no mercado, colocando-os em
contato direto com o seu mercado de trabalho.
Para a comunidade de Chapecó e região a Zootec Jr. objetiva contribuir através de prestação
de serviços, proporcionando ao micro, pequeno
e médio empresário especialmente, um trabalho
de qualidade a preços acessíveis.
A Zootec Jr. está ainda em fase de implantação, porém, os trabalhos já iniciaram na mais
nova empresa júnior da cidade, visando garantir
a perfeita estruturação e compatibilidade com a
comunidade chapecoense. O local de funcionamento é no Departamento de Zootecnia do CEO/
UDESC no Bairro Santo Antônio e está previsto
para ainda este ano o início das atividades externas.

Nas últimas décadas, em decorrência do aumento da população urbana, os investimentos
em inovação e tecnologia ficaram voltados para
o ramo da engenharia, onde criou-se a necessidade da construção de edifícios, estradas, viadutos, em fim, obras que atendesse a demanda
da população. Porém, essa mesma população
crescente está demandando cada vez mais por
alimentos de qualidade, necessitando de investimentos e tecnologias para a produção de alimentos.
Diante do exposto, o mercado de trabalho
precisa de profissionais para trabalhar na produção de alimentos e o Zootecnista tem papel
fundamental, principalmente na extensão rural
onde tem a função de difundir as tecnologias
para os produtores no campo. Porém, o mercado de trabalho precisa contratar profissionais
com experiência. Dessa forma, os estudantes
precisam realizar estágios para que mesmo na
graduação consigam obter experiências nas
atividades e facilitar a entrada no mercado de
trabalho.
Outro fator importante é que o mercado exige
profissionais completos, que tenham várias habilidades para realizar diversas funções na empresa, porém cada profissional deve conhecer
seu perfil e buscar trabalhar na área que mais
se sente confortável, onde consequentemente
irá desenvolver melhor suas atividades.
Na extensão rural, o Zootecnista precisa ter
postura e caráter; essas duas habilidades começam a ser formadas na infância e são lapidadas na graduação e na carreira profissional,
de modo que se for um profissional “bem visto”
seu trabalho junto as produtores e equipes de
trabalho, onde lidera, terá sucesso.
O ramo de produção de alimentos está crescendo cada vez mais e os profissionais Zootecnistas precisam estar preparados para atuar e
trazer resultados, tanto para as empresas, colaboradores e toda a população que depende desse aumento na produção de alimentos de qualidade, para que toda a sociedade se desenvolva.

O profissional Zootecnista, por sua formação, pode trabalhar com diversas atividades agropecuárias, com diversos níveis de
tecnologia e de público. Desta forma pode
atuar perfeitamente no segmento da extensão rural, já que para isso exige-se a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade do
profissional.
Com a criação da LEI DA ATER, Nº 12.188,
DE 11 DE JANEIRO DE 2010, ficou instituída a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura
Familiar e Reforma Agrária - PNATER, cuja
formulação e supervisão são de competência do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. A lei garante assistência técnica
gratuita para as famílias com impossibilidade de acesso à assistência técnica privada
remunerada.
O MDA prevê a atuação do Zootecnista
em chamadas públicas de ATER, portanto o
profissional deve estar preparado para trabalhar com inúmeras atividades agropecuárias já que possui sólidos conhecimentos
nas áreas de criação sustentável, agronegócio, manejo, nutrição, reprodução e melhoramento de animais domésticos. Pode
induzir ao raciocínio lógico, interpretativo e analítico para identificar e solucionar
problemas, capazes de atuar em diferentes
contextos da sua profissão, promovendo o
desenvolvimento, o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos e comunidades; e
compreender a necessidade do contínuo
aprimoramento.
Além disso, o conhecimento, ética profissional, comunicação (clareza nas informações), o conhecimento da cultura da comunidade em que se está trabalhando e a
criatividade são premissas essenciais para
a realização de um bom trabalho nesta modalidade de extensão rural.

1 Zootecnista (Udesc) Msc. Professor universitário; Empresário; Presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos Leiteiros

1 Zootecnista Msc. Membro do Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER em Projetos de Assentamentos da Reforma Agrária.

1Acadêmico do Curso de Zootecnia UDESC/CEO e membro da Zootec.Jr

USAR O CARRO PARA PASSEAR
E A BICICLETA PARA TRABALHAR
É PENSAR DIFERENTE.

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ONDE
VOCÊ É QUEM DECIDE O CAMINHO TAMBÉM.
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O desenvolvimento de Novos Produtos na Suinocultura:
A Inovação como uma Alternativa para a Agricultura Familiar

C

om
grande
importância
econômica e
responsável pela geração de muitos empregos diretos e indiretos
em sua cadeia produtiva, a suinocultura
encontra-se em pleno
desenvolvimento
no
Brasil. Na região sul,
a atividade apresenta
grande relevância, especialmente em Santa
Catarina, estado que
se destaca na criação
de suínos e, atualmente, ocupa o posto
de maior produtor e
exportador nacional
de carne suína.
Até a década de 80,
a suinocultura se caracterizava por ser
a principal fonte de
renda de muitas propriedades familiares,
mas a partir daí, com
a acentuada exclusão dos pequenos e
médios
produtores
ao mercado, houve a
desestabilização
da
agricultura familiar,
com interferência direta na economia local, visto que esta atividade agropecuária
foi impulsionada na
região oeste em decorrência à abundância
de grãos.
Entretanto, fortes mudanças marcaram a cadeia
agroindustrial
suinícola nas últimas
décadas. A adoção
de sistemas intensivos de produção e o
impulsionamento da

Kaine Cristine Cubas Da Silva¹ & Luiz Alberto Nottar²
Foto Ficagna

integração entre os
melhores criadores e
a indústria, aliadas
ao aumento da concentração da oferta
devido ao domínio do
mercado pelas grandes empresas, foram
acontecimentos notórios na região oeste
catarinense,
resultantes da reorganização das estratégias
empresariais.
Nos últimos anos,o
emprego de tecnologias inovadoras nos
sistemas produtivos,
elevou a produtividade e a tecnificação,
com grandes avanços na qualidade da
carne, que se tornou
mais saudável e atrativa para o consumidor. Por outro lado,
as agroindústrias detiveram os fatores de
produção mais importantes e, os lucros
gerados,
não
beneficiaram os pequenos
produtores.
Atualmente, ainda é
evidente a desigualdade na distribuição
de renda entre os setores da cadeia de
produção de suínos.
A inovação, por sua
vez, é um evento econômico, em que são
adotadas novas práticas de produção e/
ou a comercialização
de produtos diferenciados, o que amplia
a possibilidade de aumento da renda e melhoria do bem-estar

Figura 1. Visita de acadêmicos do curso de Zootecnia à Família Barp. Ao lado esquerdo Almir Barp e ao fundo a Agroindústria familiar “Porcel”.

das famílias, além da
produção agropecuária familiar.
A carne suína favorece a elaboração de
muitos produtos, o
que permite a agregação de valor à matéria-prima, além da
diversificação da produção. Vale salientar
que a crescente tendência é o desenvolvimento de produtos de
fácil manuseio e preparo (como os produtos semi prontos e os
fatiados), com melhores embalagens e com
qualidade
superior
aos já existentes.
Nesse aspecto, a
família Barp é um
exemplo que demons-

tra que a produção
em pequena escala,
ancorada no sistema
de base familiar, ainda pode ser encontrada. Almir Barp relata
que, juntamente com
seu pai, irmãos, esposa e filhos, há 12
anos iniciou a produção em seu pequeno abatedouro e na
agroindústria artesanal, situados na linha
Simonetto, município
de Chapecó (Figura
1). Hoje, agrega valor
através do processamento e da venda de
produtos
coloniais
elaborados
a
partir da carcaça suína,
como cortes in natura, torresmo, salames

e linguiças. A comercialização ocorre nas
feiras de produtos
coloniais, mercados e
parte da produção é
fornecida para a merenda escolar, através
do programa de compras oficiais. O produtor reconhece que

enfrentou muitas dificuldades, especialmente relacionadas à
falta de mão-de-obra
no meio rural, mas
alega que além de ser
uma boa fonte de renda, a atividade traz
satisfação para sua
família.
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¹Acadêmica do Curso de Zootecnia - CEO/UDESC. Chapecó/SC. E-mail: kainecubas@hotmail.com
²Professor do Curso de Zootecnia - CEO/UDESC. Chapeco/SC. E-mail: lanottar@gmail.com
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Tempo
Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

Quinta-feira (11/09): Aumento de nuvens e
pancadas de chuva com trovoadas no início do
dia do Oeste ao Litoral Sul, e nas demais regiões entre a tarde e noite, devido à aproximação de uma frente fria. A chuva deve ocorrer
de forma mal distribuída no Estado, mas há
condições de temporal com descargas elétricas
e granizo isolado. A chuva deve ser mais Temperatura mais elevada, diminuindo a partir da
tarde.
Sexta-feira (12/09): Mais nuvens e chuva isolada no Planalto Sul e Litoral Sul, e céu encoberto melhorando no decorrer do dia nas demais regiões. Temperatura amena.
Sábado (13/09): Tempo seco com sol em SC.
Temperatura em rápida elevação, calor à tarde.
Domingo (14/09): Aumento de nuvens com
chuva já pela manhã entre o Oeste e o Litoral
Sul devido à aproximação de uma nova frente
fria. Nas demais regiões, a chuva chega entre
a tarde e a noite. Há risco para descargas elétricas e granizo isolado.

R$
3,35 kg
3,22 kg

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

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

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

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

Fertilizante orgânico2
10,80 sc
Farelado - saca 40 kg2
Granulado - saca 40 kg2
15,00 sc
Granulado - granel2
355,00 ton
13,00 kg
Queijo colonial3
3
13,00 – 17,00 kg
Salame colonial
TENDÊNCIA de 15 a 25 de setembro de
3
16,00 – 19,00 kg
Torresmo
2014
Linguicinha
11,00 kg
3
O período começa tempo chuvoso devido à
5,50
– 14,00 kg
Cortes de carne suína
3
passagem da frente fria que ainda causa chu8,80 – 9,60 kg
Frango colonial
RECEITAS NUTRACÊUTICAS
vas na segunda-feira. Na terça, a temperatu3
Suíno
vivo
R$
3,50
uni
Pão Caseiro (600 gr)
ra entra em leve declínio. Entre os dias 17 e
- Produtor
independente
3
3,35
kg
Pão
Integral
2,00
maço
Cenoura
agroecológica
20, a formação de áreas de instabilidade e
- Produtor integrado
3,22 kg
consequentemente a formação de um ciclone
Ovos
3,75 dz
300g de farinha de trigo integral
extratropical causam chuva em SC. Nos dias
Frango
granja3vivo
1,67dz
kg
3,50
Ovos
de de
codorna
300g de farinha de centeio integral
seguintes, a temperatura entra em declínio e o
3
Boi
gordo
Chapecó
97,00
ar
Peixe limpo, fresco-congelado
300g de farinha de trigo
tempo fica mais estável em SC.
São
Miguel
do
Oeste
100,50
- filé de tilápia
22,00 kgar
100g de gérmen de trigo
- Sulcom
Catarinense
102,00
ar kg
carpa
limpa
escama
10,00
– 11,00
3 colheres (sopa) de linhaça triturada
Previsão do Tempo - 3 meses
peixe
de
couro
limpo
12,00
kg
Feijão
preto
(novo)
90,00
sc
3 colheres (sopa) de sementes de tancha3
10,00
Mel
Trigo
superior ph 78
22,00kg
sc
gem
Setembro, Outubro e Novembro de 2014
½ xícara (chá) de óleo vegetal (girassol ou
13,40sc
Pólen
abelha3 (130 gr)
Milhode
amarelo
25,00
azeite de oliva)
Condição climática para a primavera em SC
Muda
de flor – cxa com 15 uni
10,0046,00
– 12,00
Soja industrial
sc cxa
4 colheres (sopa) de açúcar mascavo
3
(copo
300
ml)
1,50
uni
Suco
laranja
Leite–posto
na
plataforma
ind*.
0,86
lt
2 colheres (cafezinho) de sal
Início da primavera: 22 de setembro às
1 ½ colheres (sopa) de fermento biológico
2,00 uni
Suco natural de uva3 (300 ml)
23h29min
1
seco
Adubos
59,00uni
sc
(copo 300
ml)
1,50
Caldo
de NPK
cana3(9:20:15+micro)
600ml de água morna
(8:20:20)1 3
55,20 sc
A previsão é de chuva próxima a acima da
2,50 kg
Banana prata do rio Uruguai
Sugestão: Para que o pão fique mais macio,
(9:33:12)1
61,00 sc
média climatológica em SC, no próximo triacrescentar à massa purê de moranga (duas
Calcário
mestre. Em setembro a chuva deve ser mal
fatias) ou 1 banana amassada.
unidade 2
12,50 sc
-Fertilizante
saca 50 kg1orgânico
distribuída no tempo e no espaço. Já nos
1
2
tonelada
saca
50
kg
8,00
Farelado
saca
40
kg
10,80scsc
meses de outubro e novembro são esperadas
Modo de Preparar:
2
granel
–
na
propriedade
116,00
tn
Granulado
saca
40
kg
15,00 sc
chuvas mais frequentes e volumosas em SC,
Misturar os ingredientes secos (farinhas,
2
Granulado
granel
355,00
ton
refletindo em valores acima da média.
sementes, fermento, açúcar e sal) em uma
Compra: 1,7308
3
Dólar
comercial
Queijo colonial
13,00
kg
bacia.
Venda:
1,7314
3
Com relação à temperatura a previsão é de
Aquecer a água, misturar o óleo e adicioSalame
colonial
13,00
–
17,00
Salário Mínimo Nacional
622,00 kg
nar aos ingredientes secos, juntamente com
3
uma primavera com temperatura próxima a
Torresmo
16,00 ––19,00
kg
Regional (SC)
700,00
800,00
a banana. Hidratar as sementes com anteceacima da média climatológica. Ainda há preLinguicinha
11,00
kg
Fontes:
dência e acrescentá-las.
visão de chegada de uma ou duas massas de
Instituto Cepa/DC – dia 10/09/2014
Cortes de carne suína3
5,50 – 14,00 kg
Amassar bem, até conseguir uma massa
ar.
* Chapecó
3
1
homogênea e lisa.
Cooperativa
Alfa/Chapecó
8,80 – 9,60 kg
Frango
colonial
2
Dividir a massa, formar os pães e deixar
Ferticel/Coronel
3 Freitas.
Gilsânia Cruz - Meteorologista
3,50 uni
3 Pão Caseiro (600 gr)
Feira Municipal de Chapecó (Preço médio)
crescer direto na forma até dobrar de volume.
Setor de Previsão de Tempo e Clima
4
3
Frigorífico
Palmeira
Ltda/Palmeira
2,00
maço
Cenoura
agroecológica
Assar em forno pré-aquecido a 200º.
Epagri/Ciram / Site: ciram.epagri.sc.gov.br
Obs.: Todos os valores estão sujeitos a alterações.
Ovos
3,75 dz
3,50 dz
Ovos de codorna 3
Peixe limpo, fresco-congelado3
- filé de tilápia
22,00 kg
- carpa limpa com escama
10,00 – 11,00 kg
- peixe de couro limpo
12,00 kg
3
10,00 kg
Mel
13,40
Pólen de abelha3 (130 gr)
Muda de flor – cxa com 15 uni
10,00 – 12,00 cxa
3
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE
SOMA
1,50 uni
Suco laranja (copo 300 ml)
PESSOAS E DIVIDE RESULTADOS TAMBÉM.
2,00
uni
Suco natural de uva3 (300 ml)
MaxiCrédito
www.maxicreditosc.com.br
3
1,50 uni
Caldo de cana (copo 300 ml)
3
2,50
Banana
prata
do
rio
Uruguai
Sul brasil
www.jornalsulbrasil.com.br
19kgAnos

Receita

Indicadores

COMEÇAR UMA
FACULDADE AOS 70 ANOS
É PENSAR DIFERENTE.

