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IPA pesquisa inserção de novo alimento
funcional na agricultura de PE
18 de outubro de 2018, às 15h29min | Agricultura




O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), órgão vinculado à Secretaria de Agricultura
e Reforma Agrária, vem desenvolvendo trabalho de pesquisa voltado para a inserção
da Salicornia ramosíssima, já bastante utilizada na gastronomia europeia, nos sistemas
agropecuários de Pernambuco.

As plantas jovens e suculentas da cultiva têm sido utilizadas pelo sabor levemente
salgado e pelo potencial como alimento funcional, devido ao elevado valor nutricional e
a variedade de compostos bioativos. Essa espécie apresenta-se na forma de haste
suculenta de cor verde, com melhor desenvolvimento em regiões de clima temperado e
subtropical.
“O cultivo comercial da espécie encontrada no Brasil é restrito, devido à falta de
informações científicas, referente à composição química e nutricional, sobre a
fisiologia, às diferentes técnicas de cultivo utilizadas, armazenamento e efeito
terapêutico”, explica o supervisor de Recursos Naturais do IPA, Josimar Gurgel, que
também coordena a pesquisa.
Segundo ele, o objetivo é caracterizar a composição nutricional, o efeito de
espaçamentos entrelinhas e entre plantas sobre o crescimento e a produtividade e a
qualidade pós-colheita da Salicornia. Dessa forma, esses estudos estão sendo realizados

e encorajados, com vistas a aumentar o cultivo dessa espécie, no estado de Pernambuco,
bem como de seu consumo pela população, além de estarem gerando dados que poderão
nortear o uso da mesma, pelas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
PROPRIEDADES - A salicórnia ramosíssima é uma planta halófita utilizada há mais
de 500 anos na dieta alimentar do homem. Em medicina e farmacologia as inúmeras
variedades de salicórnia são conhecidas e utilizadas pelas suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias e pela sua ação imunológica. A salicórnia herbácea
contém elevados níveis de betaína, conhecida por diminuir o nível de homocisteína no
sangue, protegendo assim de doenças cardiovasculares.
As maiores potencialidades alimentares da salicórnia ramosíssima resultam do seu
elevado teor em sais minerais como o cálcio, o magnésio e o iodo e da sua riqueza em
proteínas, vitaminas e ácidos gordos. Como sal-verde, a salicórnia é um ótimo substituto
do sal e as suas sementes são ricas em ácido linolénico.

As Operações Trânsito Seguro – OTS, e Rota de Fuga – ORT, do Departamento
Estadual de Trânsito de Pernambuco – DETRAN-PE, juntas, no período de 11 a 18 de
outubro, abordaram 1100 veículos em blitzes nas cidades de Recife, Olinda, Paulista,
Cabo, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Gravatá, além das áreas de praia de Porto de
Galinhas, Ilha de Itamaracá e Maria Farinha, e as orlas de Olinda, Boa Viagem e
Piedade, onde a ênfase foi na educação, fluidez e teste de alcoolemia.
Na ação, que contou com a parceria da Polícia Militar – PM, e do Batalhão de
Policiamento de Trânsito – BPTran, dos 1100 veículos abordados, 229 condutores
foram autuados por não uso do cinto de segurança, inclusive no banco traseiro; falar ao
celular durante a condução do veículo; não portar Carteira Nacional de Habilitação –
CNH, e documento de porte obrigatório (Certificado de Registro e Licenciamento de
Veiculo – CRLV); dirigir sob o efeito de álcool; falta de equipamento obrigatório de
segurança; e carregar criança sem o uso da cadeirinha. Desses, 55 tiveram o veículo
removido para o depósito do Órgão; foram realizados 455 testes de alcoolemia e 15
condutores foram autuados por recusarem a realizar o teste de alcoolemia.

A OTS tem como foco infrações do
cotidiano, comuns nas ruas e avenidas, sempre garantindo o cumprimento das leis e da
fluidez do trânsito. Já a ORT, que foge do modelo convencional de blitz estática e
mobiliza as equipe para que os agentes se posicionem estrategicamente, a fim de
impedir a evasão dos infratores, tem como objetivo principal coibir a realização de
manobras perigosas nas vidas como calçadas, colocando em risco a segurança no
trânsito, inclusive dos pedestres.
De acordo com o diretor presidente do Detran-PE, Charles Ribeiro, os agentes de
trânsito estão nas ruas para garantir aos cidadãos mais tranquilidade. Durante as blitzes,
eles também ensinaram aos pais de como devem ser usadas as cadeirinhas com
segurança. “É importante que cada um faça seu papel e pedimos aos condutores
prudência na hora de dirigir e não fazer a mistura fatal que é álcool e direção, porque se
for necessário agiremos com coercitividade. O Detran também está participando da
Operação Octopus, disponibilizando agentes de trânsito da ORF e OTS, guinchos,
viaturas e motos, sendo parceiro da PM-PE, com foco na diminuição de acidentes e da
violência”, destacou Ribeiro.

Abertas inscrições para 77ª Exposição Nordestina de Animais
18 de outubro de 2018 / Deixe um comentário

Bovinos, equinos, ovinos e caprinos
vindos de vários estados do Brasil estão sendo inscritos para participar dos julgamentos
que acontecerão durante a 77ª edição da Exposição Nordestina de Animais e Produtos
Derivados – ENAPD, que será realizada de 3 a 11 de novembro de 2018, no Parque do
Cordeiro, no Recife.
Reconhecida como uma das mais importantes do calendário pecuário brasileiro, a
Exposição Nordestina de 2018 também vai sediar, mais uma vez, a Exposição Nacional
de Ovinos da Raça Santa Inês, que deverá contar com cerca de 600 animais.
Como acontece todos os anos, será realizado, durante 77ª ENAPD, no sábado, dia 10, o
Leilão Tradição Pernambuco, no qual serão comercializados ovinos e caprinos das raças
Santa Inês, Boer, Dorpper e Anglo-Nubiano. Também está confirmada a realização do
2º Leilão MWM de Cavalos Quarto de Milha, na terça-feira, dia 6.
Outras atrações da Exposição serão os animais de pequeno porte como aves, coelhos e
peixes ornamentais, entre outros, que estarão à disposição para compra pelo grande
público. A estimativa é de que, ao todo, a Exposição deverá receber cerca de 5 mil
animais. Além disso, estão sendo esperadas mais de 200 mil pessoas nos nove dias de
exposição.
As inscrições de bovinos e equinos estão sendo feitas na sede da Sociedade Nordestina
dos Criadores – SNC. Já os proprietários de ovinos e caprinos estão inscrevendo seus

animais na Associação Pernambucana de Caprinos e Ovinos (Apecco). As duas
entidades ficam no Parque do Cordeiro. Mais informações podem ser obtidas na SNC
(81 3228.4332) e na Apecco (81 3445.6344)
A Exposição Nordestina de Animais, é realizada pela Sociedade Nordestina dos
Criadores (SNC), em parceria com a Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária de
Pernambuco.

