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OVELHAS DE QUALIDADE

Olho nos 
ALIMENTOS
Uergs/Cachoeira avalia o que está sendo 
colocado na mesa dos consumidores e incentiva 
o consumo de produtos saudáveis

Andréa e Bruna: coordenadoras de projetos de 
análise de alimentos do curso de Agronomia 
da Uergs/Cachoeira

Sob a liderança das 
professoras douto-
ras, a engenheira de 

alimentos Bruna Roos e 
a química em alimentos 
Andréa Miranda Teixeira, 
o curso de Agronomia da 
Uergs/Cachoeira desen-
volve projetos de pesquisa 
e extensão focados no que 
está sendo colocado na 
mesa dos consumidores. 
Além de análises físicas 
e químicas de alimentos, 
as professoras trabalham 
para incentivar a alimen-
tação saudável.

Os projetos envolvem 
visitas a propriedades 
rurais e agroindústrias, 
acompanhamento técnico 
de plantações, avaliações 
laboratoriais e simpó-
sios. O próximo evento 
organizado pelo grupo 
será um simpósio sobre 
ovinocultura. A ativida-
de ocorrerá nos dias 1º 
e 2 de outubro, no CTG 
José Bonifácio Gomes e 
integrará a programação 
da Feira Agropecuária de 
Cachoeira do Sul (Feapec).

“Do campo à mesa, 
estamos preparando um 

No labortatório da Uergs: alunas e professoras que 
participam do trabalho no NEA /FOTOS ONEIDE TEIXEIRA

NÚCLEO DE ESTUDOS EM ALIMENTOS

Criado pelas professoras Andréa e Bruna em abril de 2016, o 

Núcleo de Estudos em Alimentos (NEA) avalia todas as etapas 

de produção de um alimento e trabalha com simpósios sobre 

alguns deles. O primeiro simpósio do NEA foi a respeito de leite e 

derivados e o segundo será sobre ovinocultura.

HORTAS CASEIRAS

Idealizado pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar 

(Comsea), um projeto de incentivo a hortas caseiras está sendo 

colocando em prática com o apoio do NEA. 25 famílias de cinco 

bairros da periferia (Noêmia, Promorar, Bom Retiro, Fátima e 

Cristo Rei) foram selecionadas para o projeto. Eles serão orien-

tados a como preparar uma hora, bem como serão instruídos 

a respeito do manejo das plantações. O acompanhamento das 

hortas será feito por acadêmicos da Uergs. O projeto começará 

a ser executado em setembro e é uma parceria do Comsea com a 

Uergs, a Emater e a Prefeitura.

EDUCAR PARA NUTRIR

De forma lúdica, os alunos dos primeiro e segundo anos do ensi-

no fundamental da Escola Nossa Senhora da Conceição, no dis-

trito de Três Vendas, serão orientados sobre alimentação saudá-

vel pelo NEA. A proposta é fazer com que as crianças entendam 

a importância de comer de uma forma adequada e que façam 

as chamadas trocas do bem, como a substituição da bolacha 

recheada por uma fruta na hora do lanche. O projeto começará a 

ser desenvolvido no mês que vem.

AVALIAÇÃO DO LEITE

O leite in natura vendido informalmente em Cachoeira do Sul 

está tendo sua qualidade avaliada pelo NEA. Recentemente ini-

ciado, o trabalho verifi cará, por exemplo, os índices de acidez e 

gordura do leite. Outra questão estudada será eventual mistura 

de produtos como água e/ou amido de milho no leite, o que é 

considerado fraude.

evento sobre toda a cadeia 
produtiva dos ovinos”, res-
salta Bruna. “Os palestran-
tes abordarão da nutrição 
animal aos processamentos 

da carne e à comercializa-
ção”, acrescenta Andréa. 
A intenção do grupo é 
abordar um produto por 
semestre.


