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O alimento de origem 
animal mais com-
pleto em termos 

nutricionais é o ovo, estru-
tura reprodutiva das aves 
que quando não fecunda-
da pode ser comercializada 
para fi ns de alimentação 
humana. Seu valor nutri-
cional é inferior apenas ao 
do leite materno e é aces-
sível a todas as classes 
sociais. O Japão e o Méxi-
co são os países que mais 
consomem ovos, chegando 
à margem de um ovo/habi-
tante/dia, enquanto que no 
Brasil se consome cerca de 
162 ovos ao ano, incluindo 
a utilização destes na pro-
dução de massas, bolos, 
entre outros. 

Em sua estrutura, o ovo 
apresenta a cutícula, ca-
mada glicoproteica que re-
veste a casca externamen-
te; a casca, que contém 

substância orgânica (escle-
roproteína e colágeno); mi-
nerais (carbonato de cálcio 
e de magnésio); membrana 
interna e membrana exter-
na, que permitem a forma-
ção da câmara de ar; fi bras 
protéicas e poros, que per-
mitem as trocas gasosas 
com o ambiente e também a 
penetração de microrganis-
mos. Os ovos comerciais de 
galinha apresentam cerca 
de sete mil poros. Duran-
te sua formação no ovidu-
to algumas bactérias como 
a Salmonella spp podem 
contaminá-lo antes que 
seja formada a casca na 
glândula calcígena ou úte-
ro, gerando a contaminação 
das aves que irão se formar 
a partir desse ovo ou de 
quem o consumir.

Internamente o ovo apre-
senta a albúmen, também 
chamado de clara, compos-

to por aproximadamente 
85% de água e 15% de pro-
teínas, constituídas pela 
albumina, que compõem 
cerca de 50% da proteína 
do albúmen, conalbumina, 
ovoglobulina e ovomucói-
de, além de substâncias 
antimicrobianas como a 
própria albumina, conalbu-
mina, lisozima e o pH alca-
lino. Também apresenta as 
chalazas, estruturas que 
sustentam a gema no cen-
tro do ovo e membrana vi-
telina, que circunda e pro-
tege a gema, que é formada 
a partir de deposições diá-
rias de nutrientes formados 
principalmente no fígado. 
A gema é a principal fonte 
nutricional durante os pri-
meiros dias de formação do 
embrião. 

Os ovos comerciais são 
produzidos em granjas que 
utilizam poedeiras comer-

ciais leves (brancas) ou 
semipesadas (marrons ou 
pretas), que produzem ovos 
de cascas brancas ou mar-
rons, respectivamente. As 
aves são criadas em gaiolas 
ou em piso, sem contato 
com machos. As coletas po-
dem ser realizadas de for-
ma manual ou mecânica, 
através de esteiras móveis 
localizadas nas calhas de 
coleta dos ovos. O pico de 
postura de galinhas ocorre 
entre as 9:00 e 10:30 ho-
ras da manhã. Já codornas 
realizam a postura no fi nal 
da tarde. 

Após a coleta os ovos são 
levados ao entreposto, onde 
são classifi cados e embala-
dos. De acordo com a le-
gislação vigente esse pro-
duto pode permanecer no 
mercado até 30 dias após 
a postura, de preferência 
sob refrigeração, contudo, 
algumas empresas esti-
pulam o prazo de validade 
conforme a data de emba-
lagem dos ovos. No entre-
posto os ovos devem passar 
pela ovoscopia, análise de 
detecção de trincas na cas-
ca por incidência lumino-
sa, não visíveis a olho nu. 
Também podem passar por 
lavagem com água clorada 
entre 40 e 45°C, com o in-
tuito de retirar as sujeiras 
da casca e, consequente-
mente, a camada natural 
de mucina que atua como 
proteção natural antibacte-
riana.

Quanto à classifi cação, 
esta é feita através da pe-
sagem, onde a mesa clas-
sifi cadora separa os ovos 
de acordo com os respec-
tivos pesos: < 45 gramas 

- ovos industriais; 45 a 50 
gramas - ovos pequenos; 
51 a 55 gramas - ovos mé-
dios; 56 a 60 gramas - ovos 
grandes; >60 gramas - ovos 
extragrandes; >65 gramas 
- ovos jumbo. A comercia-
lização para mercados re-
vendedores ou indústrias 
de produção de alimentos é 
realizada em caixas com 30 
dúzias.

Além de serem comercia-
lizados in natura os ovos 
podem ser industrializados 
e disponibilizados nas for-
mas líquida ou desidrata-
da, com as opções integral, 
clara ou gema. Durante a 
industrialização os ovos 
passam por nova ovosco-
pia, quebra da casca e são 
divididos em gema e cla-
ra ou mantidos integrais, 
para posterior continuida-
de do processo de pasteuri-
zação e/ou desidratação. A 
pasteurização consiste em 
manter os ovos integrais a 
60°C por 3,5 minutos, oal-
búmen a 56,7°C por 3,5 
minutos ou 55,5°C por 6 
minutos e a gema a 61°C 
por 3,5 minutos ou 60°C 
por 6,2 minutos. Já a de-
sidratação é realizada pelo 
processo denominado de 
Spray Dryer, que em sínte-
se consiste na pulverização 
do líquido e contato das go-
tículas com calor, que leva 
à desidratação do produto.

Conforme exposto, perce-
be-se que o ovo é um ali-
mento nobre e acessível, 
porém necessita de cuida-
dos para ser consumido de 
maneira segura, através de 
uma produção consciente e 
armazenamento/processa-
mento adequados.
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Sistema Agroecológico de Produção de Alimentos

A agricultura é pratica-
da à aproximadamente 
10 mil anos e, durante 

este período, ocorreram diver-
sas transformações na manei-
ra de se produzir alimentos que 
incluem mudanças na utiliza-
ção da mão de obra no campo, 
o abandono de práticas de ro-
dízio de terras e utilização do 
fogo para limpar as áreas; além 
da domesticação e melhora-
mento das espécies cultivadas. 
A produção agrícola feita como 
antigamente também trazia al-
gumas desvantagens como o 
esgotamento da fertilidade do 
solo e a erosão causada pelas 
queimadas; porém, proporcio-
nava vantagens relacionadas à 
menor poluição do solo e água 
devido ao menor uso de agro-
tóxicos.

Próximo a década de 60 
este modelo foi sendo subs-
tituído aos poucos pelo que 
conhecemos hoje como mode-
lo convencional de produção 
de alimentos, incentivando os 
agricultores a utilizarem tra-
tores para o preparo de suas 

terras em substituição a tração 
animal, utilizaçãode grande 
quantidade de insumos, se-
mentes e animais de alta gené-
tica e; ocasionando a perda do 
controle da produção pelo agri-
cultor que utiliza cada vez mais 
insumos em sua produção e a 
vende a preços mais baixos.

Frente a esta realidade o sis-
tema agroecológico de produ-
ção pode ser entendido como 
uma prática que melhor utiliza 
os recursos naturais, procu-
rando imitar os processos que 
ocorrem na natureza visando 
manter o equilíbrio do ecossis-
tema e possibilitando a melho-
ria da qualidade de vida huma-
na; sendo uma alternativa a 
agricultura convencional e aos 
problemas gerados pela revolu-
ção verde. 

Com este modelo de produ-
ção é possível fornecer alimen-
tos saudáveis e que perma-
necem viáveis por um maior 
período de tempo, sendo pro-
duzidos sem a utilização de 
agrotóxicos, o que permite a 
preservação da qualidade da 

água e solo. 
O sistema utiliza o preparo 

mínimo do solo, fertilizantes 
de origem vegetal e animal que 
melhoram a estrutura do mes-
mo, mantém a sua fertilidade e 
acarretam uma menor degra-
dação e erosão do solo, utiliza-
-se de rotação de culturas, con-
sórcio de plantas e, exclui-se a 
utilização de fertilizantes quí-
micos solúveis. 

A produção agroecológica 
é uma alternativa inteligen-
te; porém,muitas pessoas não 
compreendem os benefícios 
que a mesma traz a saúde e 
ao meio ambiente. Alimentos 
orgânicossão consumidos em 
maior quantidade a cada ano 
em todo planeta, e no Brasil 
o consumo cresce a uma taxa 
de 10% anual que representa 
uma fração muito pequena no 
mercado mundial de aproxima-
damente 2 a 3%. Os Estados 
Unidos da América juntamente 
com a União Européia são os 
lideres deste modelo de produ-
ção, sendo que nestes países 
redes de alimentos fastfood 

Produção  

O processo de produção ocorre de maneira simples e rápida. A pasta é despeja em uma forma transparente 
e depois o material é colocado em uma câmara com raio ultravioleta. Em seguida, tudo segue para uma estufa. 
Em alguns minutos, o fi lme comestível sai da máquina, já pronto para ser utilizado.

“Esse tipo de produto não é igual àquele que geralmente vemos no mercado. É uma embalagem interna, se-
cundária, que envolve o produto e está em contato direto com o alimento”, explicou o pesquisador da Embrapa 
José Manoel Marcolini.

O pós-graduando Marcos Lorevice ressalta que, além da possibilidade do novo produto ser utilizado para 
embalagens, ele dobra o tempo de conservação dos alimentos e tem muitas outras utilidades. “É possível, por 
exemplo, usá-lo para rechear um bolo, para produzi-lo na forma de tempero ou utilizá-lo na fabricação de sushi 
para pessoas que são alérgicas a algas”, contou.

Na forma de tempero, é possível utilizar a película para a embalagem de frango. “No caso do uso da película 
para embalar frango resfriado ou congelado, o consumidor pode colocar o frango no forno com um pouco de 
água. Ao assar, a película derrete e tempera o frango. Com isso, é possível evitar qualquer tipo de contaminação 
também, por não haver nenhum contato manual”, falou.

Meio ambiente 

Outro benefício da película plástica é na questão ambiental. Ao contrário do plástico convencional, que ge-
ralmente leva até 400 anos para se decompor, a nova embalagem, quando descartada, se desfaz em poucos 
meses.

O plástico também pode ser descartado normalmente nas redes de esgoto. Quando descartada como sólido, 
é possível composta-la e obter adubo.

“Seria bem fácil e melhor se essas embalagens entrassem no mercado. É um lixo a menos para o tempo ter 
que dar fi m”, comentou a dona de casa, Rosana Flores. 

ELSTON KRAFT1, MAICON BEDIM1, MAURO METZ1, FELIPE VANDERLEI DA SILVA1& CAROLINA RIVIERA DUARTE MALUCHE BARETTA2

como o McDonald’s oferece a 
seus clientes produtos orgâni-
cos junto ao seu cardápio em 
algumas redes da marca.

Este sistema vem se apre-
sentando como um mercado 
muito inovador, englobando 
principalmente a agricultura 
familiar, proporcionando um 
melhor aproveitamento dos re-
cursos naturais, diminuindo a 

utilização de insumos quími-
cos e propiciando um maior 
valor agregado para o produto 
comercializado. Porém, o gran-
de desafi o agroecológico é com 
a produção animal que ainda é 
pouco difundida, sendo produ-
zidos em quantidades peque-
nas, sem selo de certifi cação e 
qualidade, e com venda direta 
para o consumidor. 

Figura 1. Horta orgânica. Fonte: www.achetudoeregiao.com.br
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Pesquisa da Embrapa de São Carlos/SP cria películas 
plásticas comestíveis

Pesquisadores da Em-
presa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) em São Carlos (SP) 
desenvolveram um fi lme plás-
tico comestível que pode ser 
produzido a partir de alimen-
tos como espinafre, mamão, 

goiaba e tomate. As caracte-
rísticas do produto como resis-
tência, textura e capacidade de 
proteção são muito similares 
às de um papel-fi lme conven-
cional, mas garantem maior 
durabilidade. Além disso, pode 
ser utilizada como tempero dos 

alimentos. Outra novidade é 
que a embalagem se decompõe 
em poucos meses quando des-
cartada, evitando a degrada-
ção do meio ambiente. Ainda 
não há prazo para que o pro-
duto chegue ao mercado, isso 
vai depender de parcerias com 

empresas, segundo os pesqui-
sadores.

Aves envoltas em sacos que 
contêm o tempero em sua com-
posição, sachês de sopas que 
podem se dissolver com seu 
conteúdo em água fervente, 
goiabadas vendidas em plás-
ticos feitos de goiaba, sushis 
envolvidos com fi lmes comes-
tíveis no lugar das tradicionais 
algas, são algumas possibili-
dades imaginadas pela equi-
pe da Embrapa para aplicar a 

nova tecnologia que recebeu 
investimentos de R$ 200 mil.

Os pesquisadores da Rede 
de Nanotecnologia Aplicada ao 
Agronegócio (Agronano) leva-
ram 9 anos para chegar ao re-
sultado das películas coloridas 
naturais que não necessitam 
de nenhum derivado de petró-
leo. A matéria-prima é com-
posta por água, poupa de fruta 
e carboidratos vegetais.

(Fonte: G1 – site AMBIENTE-
BRASIL)
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A agricultura urbana 
apresenta-se como 
uma tendência mun-

dial de uma sociedade que bus-
ca a preservação do meio am-
biente e produção de alimento 
de qualidade nos espaços urba-
nos, sejam estes casas, aparta-
mentos e até terrenos urbanos 
através das hortas coletivas. 

Segundo Ribeiro (2013) “A 
agricultura urbana e periur-
bana de base agroecológica 
tem-se apresentado como uma 
alternativa para o meio am-
biente das cidades e saúde das 
populações urbanas, contri-

buindo com o desenvolvimento 
da biodiversidade; com melhor 
aproveitamento dos espaços 
e resíduos, manejo adequado 
dos recursos do solo e água e 
fortalecimento da segurança 
alimentar e nutricional”. 

Partindo da necessidade das 
famílias urbanas obterem ali-
mentos saudáveis e com garan-
tia de serem orgânicos, existe a 
possibilidade de produção de 
alguns alimentos através do 
cultivo de hortas em casa ou 
até mesmo em apartamentos, 
através do método que será 
descrito passo a passo a seguir:

QUEIJOS BERTOCHI
CLAUDIR GILIOLI1, ELISIANECASARIL FRIEDRICH1, PAULO RICARDO FICAGNA1,2

Dando seqüencia ase-
dições anteriores 
do SBRural,nesta 

edição será apresentadaa 
agroindústria“QUEIJOS 
BERTOCHI” (Figura 1)

A agroindústria de pro-
dução de queijospertence á 
família Bertochi, composta 
pelo casal Sr. Dorvalino e 
Sra. Nerli Madalena da Silva 
Bertochie pelosfi lhos do ca-
sal Aline e GilsonBertochi.

A atividade vem sendo 
desenvolvidapela família 

há mais de dez anos e des-
de 2011 legalizada junto ao 
Serviço de Inspeção Munici-
pal (SIM).

Esta atividade vem produ-
zindo bons resultados econô-
micos e de satisfação pessoal 
o que contribui para a per-
manência da jovem no meio 
rural, como também, criou 
a perspectiva de um jovem 
casal composta pela outra fi -
lha da família e seu marido, 
de retornarem para o espa-
ço rural para se agregarem 

Figura 1. Atual agroindústria que será ampliada para aumentar e diversi( car a 
produção de derivadoslácteos.

Figura 1. Produção de temperos em vasos. Fonte: 7 ores.culturamix.com

Setor de expedição da produção – Sra 
Nerlicom uniforme de trabalho apre-
senta o “Carro chefe” da produção – os 
queijos coloniais 

Elaboração do substrato caseiro: 

Deve-seutilizar restos de vegetais e comida devidamente separados dos demais resíduos produzidos 
pela família. O mesmo deve ser picado ou triturado aumentando a sua área de contato, facilitando a 
decomposição através de micro-organismos e; depositado e misturado com terra em uma caixa plástica 
onde possa circular o ar, devendo permanecer em local arejado, protegido da chuva, evitando a entrada 
de água que poderá prejudicar a fermentação causando mau cheiro. Cada vez que forem adicionados 
resíduos na caixa, deverá ser efetuado o revolvimento deste substrato. Após a última adição de resíduos, 
será necessário aproximadamente 15 dias para se obter o composto desejado.

Escolha da jardineira ou vaso: 

A escolha devera ser efetuada de acordo com a espécie a ser cultivada, sendo utilizada jardineira para 
espécies com sistema radicular menor como exemplo a salsa, cebolinha e coentro. Já para vasos mais 
altos, recomenda-se cultivar espécies com sistema radicular mais longo, como exemplo o manjericão, 
pimenta e capim cidreira. Deve-se dar preferência para vasos que tenham pelo menos 4 furos na base 
para escoamento da água em excesso.

Como montar o vaso:

 Na base do vaso deve-se cobrir o fundo com argila expandida, na segunda camada deve-se dar prefe-
rência por terra mais grossa ou pedregulhos, servindo como fi ltro. Por fi m, utilizar o composto orgânico 
que foi produzido em sua própria residência, como foi citado na primeira etapa. 

Cuidados gerais:

 Utilizar sempre que possível jardineiras que possam ser movimentadas com facilidade, para que as 
mesma sejam disposta na face norte da sua casa, sendo assim proporcionado de 3 a 4 horas de sol por 
dia. A irrigação deve ser feita sempre no inicio ou fi nal do dia, verifi cando sempre a umidade do substra-
to, utilizando o dedo indicador que devera ser introduzido no mesmo, avaliando a existência de umidade 
na camada inferior deste, onde pode ocorrer de estar seco na superfície e úmido embaixo. O corte dos 
temperos devera ser feita a 1,5cm do solo, estimulando assim o seu rebrote. 

Agroindústrias Familiares de Quilombo e Região

ao processo produtivo dos 
derivados lácteos, entre eles 
queijo colonial, ricota, queijo 
temperado.

A boa perspectiva de fu-
turo através da experiência 
adquirida nos 20 anos de 
atividade, conjuntamente 
com a análise de mercado, 
mão de obra disponível e 
o crédito para investimen-
to através do Pronaf – Pro-
grama Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura 
Familiar, proporcionaram 
a família, a decisão em fa-
zer novos investimentos na 
atual agroindústria, afi m 
de ampliar e diversifi car a 
produção e elevar o nível 
de abrangência da inspeção 
capaz de transpor os limites 
do município e acessarem 
novos mercados consumi-
dores.

Seu Dorvalino Bertoqui 
comenta que outro benefí-
cio que a agroindústria pro-
porciona, refere-se a função 
socioeconômica que ela de-
sempenha a nível comuni-
tário. O leite que é utilizado 
na agroindústria tem origem 

em parte na sua proprieda-
de, mas também, inclusive 
o maior percentual, é com-
prado de produtores de pe-
quena escala de produção 
de famílias que residem ao 
entorno, naprópria comuni-
dade. 

Fica evidente a satisfação 
da família com a atividade 
que desenvolvem, a proprie-
tária Dona Nerli, relata com 
alegria o quanto gosta do 
que faz e o quanto sua vida 
melhorou com a instalação 
da agroindústria. O fato 
de fornecer um produto de 
qualidade no mercado e ver 
a aceitabilidade dos clientes 
faz com que a família se mo-
tive para continuar a crescer 
e investir no negócio.

cisivo para a família estar 
unida e poder usufruir o la-
zer e o descanso nas horas 
de folga, quando conseguem 
viver em comunidade e usu-
fruir a alegria dessa convi-
vência. O resultado desse 
trabalho os faz hoje empre-
endedores rurais realizados 
com a atividade que desen-
volvem.
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Quinta-feira (12/03): No Litoral Sul, mui-
tas nuvens e chuva fraca no início do dia. 
No Planalto Norte, Grande Florianópolis e 
Litoral Norte, pancadas de chuva de forma 
isolada à tarde. Temperatura segue alta à 
tarde. Vento de sul e sudeste, fraco a mo-
derado.
Sexta-feira sábado e domingo (13,14 e 
15/03: Pancadas de chuva de forma isola-
da em todas as regiões do Estado, devido 
ao calor e alta umidade. Temperatura alta. 
Vento de sudeste a nordeste, fraco a mo-
derado, com rajadas no Litoral

TENDÊNCIA de 16 a 25 de março de 
2015
 Durante o período a condição de 
chuva diminui em SC, devendo vir na for-
ma de pancadas isoladas e no período da 
tarde, condição típica de verão. A tempera-
tura fica alta no período da tarde. Nos dias 
24 e 25 uma nova frente fria atinge SC, 
causando chuva mais significativa, forte 
em algumas regiões.

Previsão do Tempo - 3 meses

 Março, Abril e Maio de 2015
Início do outono: 20 de março às 19h45min
Persiste o calor acima do normal em SC

 A previsão para o trimestre março-
-abril-maio é de chuva dentro da média 
climatológica, porém no mês de março a 
precipitação tende a ficar ligeiramente 
acima da média em áreas próximas ao Pa-
raná no Meio Oeste.
 As temperaturas continuam acima 
da média climatológica no trimestre (má-
ximas médias entre 26ºC e 30ºC em mar-
ço, entre 25ºC e 27ºC em abril e entre 20°C 
e 25°C em maio). As primeiras massas de 
ar frio chegam ao Estado a partir do final 
do mês de março. Em abril as temperatu-
ras ficam mais baixas, especialmente na 
noite, madrugada e amanhecer favorecem 
a formação de geada e nevoeiros em algu-
mas localidades do Estado.
 Em maio ondas de frio são mais 
intensas em SC, com geadas generaliza-
das na maioria das regiões catarinenses 
e, possibilidade de neve, principalmente, 
no Planalto Sul. Mesmo assim, eventos 
prolongados de temperaturas elevadas 
(acima de 30ºC) podem ocorrer, especial-
mente no mês de maio, caracterizando os 
veranicos.

Espaço do Leitor

Este é um espaço para você leitor (a).Tire suas dúvidas, critique, opine, envie 
textos para publicação e divulgue eventos, escrevendo para:

SUL BRASIL RURAL
A/C UDESC-CEO

Rua Benjamin Constant, 84 E
Centro. Chapecó-SC

CEP.: 89.802-200
pr( cagna@hotmail.com

Publicação quinzenal
Próxima Edição – 26/03/2015

Tempo

Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima

Epagri/Ciram / Site: ciram.epagri.sc.gov.br

Biscoito de Aveia
INGREDIENTES

- 1 xícara de Aveia hidratada por 20 minu-
tos, em 1 xícara de água;

- 1/3 xícara de Açúcar Mascavo ou mel;
- 2 xícaras de farinha integral;
-1/4 xícara de óleo;
- Canela a gosto;
- Raspas de limão;
- Uma colher pequena de fermento de bolo.

MODO DE PREPARO
- Misture todos os ingredientes e unte a 

mão com óleo para fazer as bolinhas e depois 
achatá-las, tipo cookies.

- Unte a forma e asse em formo médio pré-
-aquecido, por 15 a 20 minutos.
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