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Divulgação

Saúde ou Saúde ou 
praticidade?praticidade?

TIPOS DE ALIMENTOS 
Eles podem ser in natura, minimamente 

processados, processados ou ainda ultra-
processados.

Os alimentos industrializados são pro-
duzidos por indústrias de grande porte, 
envolvendo várias etapas, técnicas e adição 
de ingredientes durante a fabricação desses 
alimentos, como açúcares, sal, óleos, gor-
duras e ingredientes de uso exclusivo das 
grandes indústrias, como conservantes, co-
rantes, emulsifi cantes, entre outros aditivos 
químicos, que têm como funções: realçar a 
cor, sabor, aroma e textura ou estender o 
prazo de validade.

In natura - O alimento in natura como 
o nome já diz, é o alimento na sua forma 
natural, ou seja, sem passar por nenhum 
processamento depois que colhidos ou re-
tirados da natureza. Exemplos desses ali-
mentos são as folhas, frutas, leite e ovos.

Minimamente processados - Quan-
do os alimentos in natura passam por pro-
cessos mínimos, como descascar, cortar, la-
var, moer ou receber adição de açúcar e sal, 
são chamados de alimentos minimamente 
processados. Pode-se destacar os seguintes 
alimentos: Leite pasteurizado; Carnes por-
cionadas; moídas, congeladas ou resfriadas; 
Grãos secos embalados, como arroz e feijão; 
Raízes e hortaliças lavados e embalados; 
Óleo, açúcar, sal e gorduras. 

Processados -  são fabricados pela in-
dústria com a adição de sal, açúcar e ou ou-
tras substâncias de uso culinário à alimen-
tos in natura ou minimante processados, 
tendo como objetivo aumentar a durabilida-
de e que se torne mais agradável ao paladar. 
Exemplos de alimentos processados: Frutas 
em calda; Frutas cristalizadas na qual é adi-
cionado o açúcar; Cenoura, picles e milho 
preparados em salmoura (solução à base de 
água e sal), Queijos, pães e massas.

Ultraprocessados - Alimentos que 
não são encontramos na natureza, ou seja, 
são fabricados por industrias de grande por-
te do ramo alimentício. Para que ocorra a 
fabricação desses alimentos, é utilizado vá-
rias técnicas, etapas e ingredientes no qual a 
maioria são desenvolvidos em laboratórios. 
Alguns alimentos comercializados: Biscoi-
tos recheados; Salgadinhos e Refrigerantes.

Os alimentos ultraprocessados oferecem 
mais praticidade ao cotidiano das pessoas e 
os alimentos in natura e minimamente pro-
cessados, por serem mais saudáveis do que 
os outros tipos de alimentos são mais sau-
dáveis. 

Fonte: natue.com.br 
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Gênero CalliandraGênero Calliandra

A planta Caliandra, também conhecida topete-de-
-cardeal, esponjinha ou quebra-foice, é um arbusto 
fanerofítico, ou planta que possui muitos caules ren-
tes ao solo, popularmente chamado de moita ou tou-
ceira. Possui caules lenhosos e pequenos. Esse gênero 
é representado por 142 espécies e possui distribuição 
desde os Estados Unidos até o Uruguai, e no Brasil 
74 gêneros, sendo que 66 gêneros ocorrem na região 
Nordeste do Brasil e possui 59 espécies endêmicas 
(encontradas restritamente em uma região). Com 
altura de até 2 metros, são plantas apícolas (abelhas 
= mel) com numerosas pequenas fl ores reunidas em 
capítulos (infl orescências) densos. Os seus estames 
variam de cor conforme a espécie, sendo que aqui em 
nossa região são encontradas a Calliandra brevipes e a 
Caliandra tweedii. O que difere entre elas são as cores 
a C. tweedii possui fl ores vermelhas já a C. brevipes 
apresenta fl ores roseadas. 

Ambas fl orescem exatamente nessa época (pri-
mavera-verão) e são plantas muito comuns por aqui, 
pois elas são nativas. Geralmente são encontradas 
em fragmentos de matas próximos a córregos d’água, 
pois essas espécies são tolerantes a solos encharcados 
d’agua, toleram correntezas de eventuais enchentes 
sendo denominada de vegetação reófi la (adaptada à 
corrente de água contínua). 

Ambas espécies de caliandra estão fora de perigo 
no quesito extinção, pois se adaptam à ação antrópica 
(alterações realizadas pelo homem no planeta), tam-
bém são usadas no paisagismo isoladas (alternadas 
ou apenas um só espécime) ou como cerca viva (vá-
rias juntas). Sua propagação geralmente é feita por 
estaquia (pequenas estacas de caule, raízes, ou folhas, 
plantados em local úmido, usados na clonagem de um 
indivíduo que mantém as características genéticas da 
matriz). Esse método é muito utilizado em diversas 
culturas ornamentais e frutíferas, pois favorece o pe-
ríodo improdutivo da planta, sendo assim a estaquia é 
um ótimo método de produção de “mudas”. Quanto as 
suas propriedades medicinais para a Calliandra brevi-
pes nada foi encontrado em artigos científi cos. Logo, 
para a Calliandra tweedii, alguns artigos relatam que 
suas fl ores em infusão podem ser usadas em certas of-
talmites (tipo de infecção que aparece no olho).

BioFlora/URI
Acadêmico de Ciências Biológicas: Peter Santos de Aguiar
Profa. Dra. Nilvane Ghellar Müller
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Chega a ado-
lescência e com ela 
muitas dúvidas e 
anseios, quando 
era criança, seu fi -
lho contava tudo 
para você, agora 
que é adolescente, 
ele não conta nada, 
e quando você ten-
ta conversar, ele dá 
respostas curtas e 
muitas vezes começa 
uma  longa discus-
são que torna o lar  
um verdadeiro cam-
po de batalha.

Para os pais dia-
logar com os fi lhos 
adolescentes nem 
sempre é tarefa fácil, 
porém é necessário 
e muito importante 
estabelecer um am-
biente de carinho e respeito, é preciso que os 
pais tomem alguns cuidados para não intimidá 
- los , sempre é interessante tentar  buscar no 
diálogo  um ambiente afetuoso e  não um am-
biente de cobranças tornando- se um momento 
confl ituoso.

Para muitos pais assuntos como álcool, dro-
gas, amizades, sexo, relacionamentos,  tornam- 
se temas difíceis  de serem tratados no ambiente 
familiar, algumas vezes os pais não conseguem 
abordar de maneira natural, nesse caso é inte-
ressante  esperar um exemplo de uma situação  
que aconteça na TV, ou próxima ao adolescente, 
sobretudo, evitar ser formal e forçar a intimida-
de, como frases do tipo “sente- se e vamos ter 
uma conversa”, no entanto devem sim ser temas 
de conversas com os fi lhos adolescentes, alertar 
sobre o perigo das drogas deve ser  abordado 
de uma maneira clara e objetiva, abrir espaços 
para que os fi lhos tirem todas as dúvidas, dei-
xando sempre claro sobre os efeitos específi cos 
de cada uma delas, ás vezes os pais não sabem 
como abordar esses temas, pois eles mesmos 
não têm  conhecimento dos reais efeitos das dro-
gas e também por temerem a reação dos fi lhos, 
deixando a função de orientação e prevenção 
somente da escola, assuntos como esses devem 
ser complementados em casa pelos pais, onde 
os valores de cada família podem ser passados, 
procurando sempre conversar  com os fi lhos 
expondo suas preocupações fazendo com que 
o adolescente tenha conhecimento dos riscos e 
assim aprenda a ter autonomia para  fazer suas 
próprias escolhas.

É necessário criar um vinculo de confi ança 
com os fi lhos, fazendo com que ele confi e em 
você ele vai sentir- se seguro para sanar as dú-
vidas existentes e ele  também vai confi ar para 
contar –lhe tudo o que acontece na sua vida, dei-
xe que seu fi lho visualize algumas soluções para 
os problemas, deixe que ele sugira opções para 
a resolução de seus problemas e busque incenti-
var ele a tomar suas próprias decisões, não faça 
isso por ele, estimule sua independência nas es-
colhas saudáveis para o seu futuro.

A importância do diálogo A importância do diálogo 
dos pais com fi lhos dos pais com fi lhos 

adolescentesadolescentes

Liliane Ribeiro Ortiz
Psicóloga - CRP 07/23464
Contato: 55 98107-2593
Email: harmonizeclinicapsi@gmail.com

Caliandra tweedii

Calliandra brevipes
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Crianças que residem em 
áreas rurais ou em fazendas têm 
menos chances de desenvolve-
rem alergias, asma e problemas 
respiratórios. Essa descoberta foi 
apresentada recentemente por 
pesquisadores da Universidade 
de Ghent, na Bélgica. Segundo o 
estudo, o segredo para deixar as 
crianças mais fortes está no ar, 
mais especifi camente na poeira 
das fazendas e do interior.

Ainda não se sabe exatamente 
qual componente é responsável 
por melhorar o sistema imuno-
lógico, mas é certo que a poeira 
da fazenda faz com que a mucosa 
respiratória reaja de forma me-
nos agressiva à poeira domésti-
ca, um dos principais causadores 
das alergias. Os pesquisadores fi -
zeram experiências com animais 
e analisaram a saúde de duas mil 
pessoas que cresceram em fazen-
das. Em nenhum dos examina-
dos ocorreu a presença de asmas 
ou alergias.

Os especialistas acreditam 
que os resultados tenham in-
fluência direta da proteína A20, 
produzida pelo corpo através do 
contato com a poeira da fazen-
da. Este elemento ajuda a forta-
lecer o organismo. Mas, ainda 
não se sabe exatamente qual 

substância é responsável por 
essa proteção.

A expectativa é de que os es-
tudos colaborem para a produ-
ção de uma vacina capaz de pro-
teger as crianças dos riscos de 
asma e outras alergias.

http://ciclovivo.com.br

Crianças que moram no Crianças que moram no 
interior têm menos chances de interior têm menos chances de 

desenvolver alergia e asmadesenvolver alergia e asma
Divulgação

A indústria e também a rotina atual das pesso-
as, acaba infl uenciando o uso de recursos práticos, 
principalmente na questão alimentar. Algumas pes-
soas acabam optando por comidas prontas ou feitas 
rapidamente no microondas. Porém, isso pode aca-
bar prejudicando a saúde destas pessoas. Há tam-
bém quem leve sua marmita e esquente em material 
plástico no microondas, porém os compostos delica-
dos que existem nos alimentos, tais como aminoáci-
dos, ácidos graxos, vitaminas e fi tonutrientes podem 
vir a se transformar, ou a se perder.

Um estudo em 1999 sobre o cozimento de as-
pargos indicou que sua preparação no micro-ondas 
causou redução de vitaminas.

Outro estudo sobre alho, 60 segundos de aqueci-
mento no micro-ondas era sufi ciente para desativar 
a aliinase, o princípio ativo do alho utilizado contra 
o câncer.

Um estudo publicado em novembro de 2003 con-
cluiu que o brócolis refogado no micro-ondas com 
pouca água perdeu até 97% dos antioxidantes bené-
fi cos. Comparativamente, brócolis cozido no vapor 
perdeu no máximo 11% dos antioxidantes. Também 
houve redução nos níveis de compostos fenólicos e 
glucosinolatos, mas os níveis de sais minerais per-
maneceram intactos.

Em 2008 mostrou que microondas causa um 
grau maior de desnaturação de proteínas que o 
aquecimento convencional. Inclusive o aquecimento 
no microondas pode destruir os agentes essenciais 
de combate de doenças que existe no leite materno.

Também aquecer comidas gordurosas em reci-
pientes de plástico pode causar a liberação de dioxi-
nas (compostos sabidamente carcinogênicos) e ou-
tras toxinas nos alimentos. As substâncias liberadas 
incluem politereftalato de etileno (PET), benzeno, 
tolueno e xileno.

Por isso, a melhor maneira é esquenta-lo na pró-
pria panela, e optar por métodos ou preparações que 
utilizem menos calor.

Graduanda de Nutrição / Unijuí 
kellyunijui@outlook.com

Kelly Kercher

Micro-ondas, pode interferir 
na minha saúde?
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Nada melhor do que mergulhar em 
uma piscina em um dia de calor, não 
é mesmo? Nem sempre. A quantidade 
de agentes químicos e cloro na água 
pode estragar toda a empolgação de 
um banho refrescante. Essas substân-
cias são usadas para eliminar as bacté-
rias e fungos, mas podem ser substitu-
ídas por plantas aquáticas.

Trata-se de um sistema de fi ltra-
gem que utiliza micro-organismos e 
plantas. Para isso, as chamadas pisci-
nas biológicas são divididas em duas 
partes: área de natação e área de plan-
tas. A divisão é importante, principal-
mente, para o banhista não mergulhar 
entre as plantas, que podem conter 
insetos e girinos.

As plantas são responsáveis por 
produzirem biomassa, através da fo-
tossíntese, que será consumida pelos 
micro-organismos. Estes, por sua vez, 
transformam a matéria orgânica em 
substâncias inorgânicas (dióxido de 

carbono, água e sais minerais – nitratos, 
fosfatos, sulfatos, entre outros) – que 
são necessárias para o crescimento das 
plantas e, consequentemente, forma um 
ciclo de trocas de matéria e energia.

As plantas utilizadas neste tipo de 
instalação são criadas em viveiros por 
empresas especializadas. As espécies 
vão purifi car a água sempre que libe-
rarem oxigênio, o que ocorre durante 
o processo de fotossíntese.

O custo inicial é um pouco eleva-
do. Em compensação, o investimento 
para mantê-la é reduzido e o consu-
midor terá um ambiente totalmente 
natural e saudável, que não requer o 
uso de químicos ou cloro.Ela também 
não requer equipamentos elétricos, 
portanto não existem custos energé-
ticos. Do ponto de vista arquitetôni-
co, as piscinas biológicas ainda têm a 
vantagem de se integrarem melhor à 
paisagem.

http://ciclovivo.com.br

Piscinas biológicas que Piscinas biológicas que 
substituem cloro por plantassubstituem cloro por plantas
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