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Pesquisa busca inserir alimento funcional
na agricultura de PE
Publicado 25 de outubro de 2018 | Por Zulene Alves

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 cultivar 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-colheitada 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.

IPA desenvolve biolarvicida para controle biológico de praga do milho verde
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O Instituto Agronômico de Pernambuco
(IPA) trabalha no desenvolvimento de um biolarvicida a fim de realizar o controle
biológico da praga que assola o milho verde, como alternativa à utilização de produtos
químicos. O milho é uma das principais culturas agrícolas do estado, sendo utilizada
tanto na ração animal quanto para alimentação humana.
“A lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) é uma praga que atinge essa espécie
vegetal, e tem sido relatada como resistente aos inseticidas químicos, biológicos e aos
cultivares transgênicos. Com isso, a necessidade de novas formulações de biolarvicida é
cada vez mais crescente”, explica o supervisor de Recursos Naturais do IPA, Josimar
Gurgel, que também coordena a pesquisa.
Segundo ele, a ideia é produção de biolarvicida a partir de Bacillus thuringiensis (Bt)
em biorreator, para o controle biológico da Spodoptera frugiperda no cultivo de milho
verde. Espera-se como resultado a implementação da produção de biolarvicida à base de
Bacillus thuringiensis em larga escala, no Laboratório de Biotecnologia do IPA, visando
a aplicação no cultivo em campo do milho verde em uma Estação Experimental.
Entre as vantagens da bactéria Bacillus thuringiensis (Bt) está a ausência de efeitos
negativos à sanidade do meio ambiente, a especificidade contra as espécies alvo e o
menor custo e tempo para produção de novos inseticidas. “Por outro lado, o principal
desafio é garantir sua estabilidade frente à fatores ambientais. Para isso, técnicas de
encapsulamento do biolarvicida podem otimizar o desempenho e proteger a atividade
biológica do mesmo”, explica ele.

Com o desenvolvimento do biolarvicida por processos inovadores, espera-se a proteção
da propriedade intelectual,impulsionando a área de controle biológico por Bacillus, no
IPA, e uso para culturas regionais importantes. “A médio prazo, o desenvolvimento
destas tecnologias locais permitirá aos agricultores familiares a diminuição do uso de
inseticidas químicos, visando aumento da produtividade, auxiliando desta forma o
desenvolvimento da agricultura do estado de Pernambuco e da região Nordeste”,
conclui Gurgel.
Além disso, o desenvolvimento de processos biotecnológicos para a produção desses
biocontroladores para uso na agricultura familiar tem sido importante no combate às
pragas das culturas regionais, que podem minimizar a importação e uso de inseticidas
químicos, trazer resultados mais eficazes, econômicos e seguros para quem os utilizam
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