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Gruta do Salgado e São Miguel

Manejo das doenças de outono e inverno
das ameixas, nectarinas e pêssegos

As condições climáticas são favoráveis para ocorrência de doenças fúngicas, pela alta umidadedecorrente incidência de chuvas, resultando em 
perdas. Porém, as medidas de controle não devem se restringir apenas à aplicação de fungicidas, mas também na adoção de outras para con-
trole de infecções e melhorar o microambiente por meio do manejo das plantas. Páginas 04 e 05

400 rótulos inscritos no concurso de vinhos e 
destilados brasileirosque acontece em Bento

Safra de uva deve atingir  
700 mil toneladas colhidas 
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Festa de apresentação da nova 
trama de Glória Perez, “A Força do 
Querer”, reuniu elenco, direção e 
produção no Rio de Janeiro. Rótulos 
de duas vinícolas gaúchas foram ser-
vidos aos 600 convidados        

A dobradinha entre o Instituto 
Brasileiro do Vinho (Ibravin) e a Globo 
em lançamento de novelas da emisso-
ra se repetiu. Na noite de ontem (23), 
os vinhos brasileiros brilharam no 
evento de apresentação de “A Força 
do Querer”, a nova novela das nove, 
que estreia dia 03 de abril, nos canais 
do grupo e suas afiliadas.         

A novela escrita por Glória Perez, 
com direção artística de Rogério Go-
mes, ganhou festa para 600 convida-
dos, entre eles elenco, direção e pro-
dução, no resort urbano Gran Meliá 
Nacional Rio de Janeiro, na praia de 
São Conrado (RJ). Na ocasião, foram 
servidos rótulos das vinícolas gaú-
chas Aurora e Pizzato. 

Nos últimos anos, a evolução e 
qualidade dos rótulos verde-amarelos 
vem chamando a atenção da emisso-
ra. Em 2015, o universo da uva e do 
vinho foi protagonista do enredo e da 
festa de lançamento da novela “Além 
do Tempo”, da autora Elizabeth Jhin. 
A temática serviu de pano de fundo 
para a trama, que era dividida em 
duas etapas: a primeira se passava 
no século 19, com a chegada dos imi-
grantes italianos ao sul do Brasil e do 
embrião da cultura vinícola no país, 
enquanto a segunda parte abordava 
a atualidade da vitivinicultura, mos-

Vinícola Aurora no lançamento 
de novela “ A Frça do Querer”

trando a evolução do setor.        
Para Diego Bertolini, do Ibra-

vin , isso evidencia o respaldo 
que a vitivinicultura nacional vem 
conquistando ano após ano. “Essa 
procura é um reconhecimento da 
evolução e da qualidade de nossos 
vinhos. Desde ‘Além do Tempo’, o 
Ibravin vem desenvolvendo parcei-
ras com a Globo. Na época, além 
de instruir o elenco da novela, nós 
também apoiamos a festa de lança-
mento. Ficamos felizes com a pro-
cura da emissora e a possibilidade 
de mostrar o nosso posicionamen-
to junto a um dos maiores veículos 
de comunicação do Brasil”, avalia.

Sobre “A Força do 
Querer”         

Após uma década e meia cru-
zando fronteiras para mostrar a 
cultura de outros países, Glória Pe-
rez volta a mergulhar nos costumes 
brasileiros ao ambientar “A Força 
do Querer” no eixo Pará-Rio de Ja-
neiro. Além de mostrar parte dos 
costumes da região amazônica, o 
merchandising social, marca da au-
tora, estará presente mais uma vez 
através de temas contemporâneos 
como segurança pública, vício em 
jogo e identidade de gênero. Isis 
Valverde, Juliana Paes, Edson Celu-
lari, Fiuk, Paolla Oliveira, Humber-
to Martins, Dan Stulbach e Marco 
Pigossi são alguns dos nomes que 
estarão no elenco da nova novela 
das 21h.
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Descrever a safra da uva é, essencialmente, abordar 2 aspectos: sua quan-
tidade e qualidade. Em 2017, observando os vinhedos da Embrapa e de di-
versas áreas nas regiões vitícolas do RS, pelas condições favoráveis com um 
inverno com muitas horas de frio abaixo de 10 °C e excelente brotação das 
gemas, que ocorreu em agosto/início de setembro, e pelas condições adequa-
das na primavera, na fase de floração e pegamento de frutos (com quase nada 
de doenças, como o míldio) já garantiu uma safra com elevado potencial de 
quantidade. Ao que tudo evidencia, 2017 terá uma excelente produção, pos-
sivelmente maior que 710 milhões de quilos, um viés bem acima do normal, 
que deverá restabelecer os estoques de vinhos e sucos perdidos com a safra 
de 2016, na qual ocorreu uma quebra de cerca de 50%.

Com relação a qualidade da safra, todos os modelos climáticos sugeriam 
que o tempo neste verão seria mais seco, por causa do fenômeno La Niña,  o 
qual, surpreendentemente,  não se confirmou.  A esse respeito, o último rela-
tório do NOAA (National and Oceanic Atmospheric Administration), dos EUA, 
de 9/02/17, acena que, definitivamente, temos em fevereiro um clima sem a 
influência dos 2 maiores condicionadores do tempo na região sul do Brasil: La 
Niña ou El Niño. 

Então, a aleatoriedade das correntes e movimentos de massa de ar do 
extremo sul, e provindas do norte, é que estabelecerão se teremos nesse final 
de safra um tempo normal,  mais seco ou mais úmido.  Como a produtividade 
por planta está relativamente alta, o impacto das chuvas fortes de verão e da 
umidade tem sido ainda maior, pois a planta da videira, tendo mais drenos 
(cachos), tem a maturação dos frutos ainda mais dificultada. Esse problema 
ocorre mais acentuadamente nos vinhedos de uva Isabel, no qual a carga ex-
cessiva de frutos determina uvas com grão desuniformes, rosados e de baixa 
graduação (< 14 Babo).

Comparativamente à safra de 2016, tem-se que dezembro de 2016 foi me-
nos chuvoso do que 2015 (o que é muito positivo para a safra 2017!) e o mês 
de janeiro ficou dentro do normal de precipitação pluviométrica, o que o torna 
medianamente chuvoso. Isso fez com que as uvas precoces colhidas e agora as 
uvas intermediárias como a ‘Riesling Itálico’, ‘Trebbiano’, e em algumas áreas a 
‘Merlot’, apresentassem uma qualidade intermediária/boa, muito dependente 
do local do vinhedo.

Vinhedos bem localizados (de encostas) e bem drenados, empregando 
mudas de qualidade e tratos culturais adequados lograram atenuar o efeito 
prejudicial das chuvas. Vinhedos com pior localização (mais planos),  mal dre-
nados, com videiras virosadas e com baixo nível tecnológico tem propiciado 
uvas com grau de maturação abaixo do adequado. O limite legal de 3 graus 
de chaptalização será desafiante para uma fração importante de vinhos da 
região, bem como alcançar o teor de açúcar mínimo para a elaboração de suco 
integral.

Este relato, enfim, aponta que a safra de 2017 será uma safra de grande 
volume e de qualidade, ainda, a ser definida pela aleatoriedade das chuvas 
de meados de fevereiro e março. E remete, cada vez mais, da importância de 
estabelecer os vinhedos no locais certos, com mudas de elevada qualidade, 
níveis de produtividade/planta não excessivos, com tratos culturais, controle 
de doenças e manejo adequados.

Tabela 1:  Comparativo das safras 2016 e 2017 para precipitação (mm) nos 
meses de dezembro a fevereiro (até 13/02), em Bento Gonçalves, RS.

Bento Gonçalves entrou nos últi-
mos anos na geografia dos mais reno-
mados sommeliers e enólogos do pla-
neta. A cidade gaúcha, que também 
sedia algumas das mais importantes 
vinícolas brasileiras e é referência no 
enoturismo brasileiro, receberá en-
tre os dias 4 e 7 de abril próximo, a 
versão brasileira do mais importante 
concurso de vinhos e destilados do 
mundo, o Concours Mondial de Bru-
xelles, em sua 15ª edição no Brasil.

 A competição avaliará apenas 
vinhos e destilados brasileiros e tem 
o objetivo de promover o setor vitivi-
nícola no país revelando os melhores 
rótulos, sejam eles de pequenos ou 
grandes produtores, projetando-os 
internacionalmente.

 As degustações são sempre às 
cegas e realizadas por um júri reno-
mado composto por jornalistas bra-
sileiros e estrangeiros que têm a tra-
dição de promover o vinho brasileiro 
em seus trabalhos.

  Segundo Baudouin Havaux, pre-
sidente da Vinopres, empresa belga 
que organiza o evento em nível mun-
dial, o fenômeno europeu de aumen-
to médio de 30% nas vendas dos vi-
nhos premiados também se repete no 
Brasil o que levou a um crescimento 
espantoso no número de produtores 

400 rótulos inscritos no concurso de vinhos e destilados 
brasileirosque acontece  em Bento em abril
A 15ª edição do Concurso Nacional de Vinhos e Destilados BY Concours 
Mondial de Bruxelles acontecerá  de 4 e 7 de abril de 2017

inscritos nos últimos anos.
 As degustações e avaliações 

acontecerão em sessões fechadas a 

partir de 4 de abril e a divulgação dos 
resultados será no último dia de traba-
lho, numa festa para convidados.

No Rio Grande do Sul, as últimas 
uvas da safra 2017 devem ser colhidas 
no início de abril, nas regiões mais 
altas do Estado. Mas, para a grande 
maioria dos viticultores, a vindima já 
está praticamente encerrada. Segun-
do estimativa da Comissão Interesta-
dual da Uva, aproximadamente 90% 
do volume produzido para processa-
mento já ingressou nas vinícolas. E, de 
acordo com projeções feitas pelo Ins-
tituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), a 
safra gaúcha deve contabilizar aproxi-
madamente 700 mil toneladas. O total 
superou a estimativa inicial do setor, 
de 600 mil toneladas, e representa um 
aumento de 133% sobre a vindima de 
2016.

 No ano passado, o Rio Grande do 
Sul registrou uma quebra histórica, de 
57% no volume colhido. O montante 
atual se aproxima do desempenho de 
2015, quando não houve registro de 
interferências climáticas desfavorá-
veis. A maior safra registrada no Esta-
do foi a de 2011, com 709,6 mil to-
neladas (veja quadro abaixo). “O ciclo 
vegetativo registrado até dezembro 
foi excelente. A floração, brotação das 
gemas, formação dos cachos foram 

Safra de uva deve contabilizar  700 mil 
toneladas colhidas no Estado  
Vindima 2017 deve recuperar quebra registrada no ano passado

muito bons, assim como a sanidade 
das uvas”, analisa João Carlos Taffa-
rel, pesquisador da Embrapa, presi-
dente da Associação Farroupilhense 
de Vinhos (Afavin) e membro do 
Conselho Deliberativo do Ibravin.          

Apesar do bom desempenho na 
fase inicial, em termos de qualidade, 
a safra deve ficar dentro da norma-
lidade. Mesmo com temperaturas 
mais altas registradas no período 
de maturação e colheita, as chuvas 
registradas a partir da metade de 
dezembro diminuíram a irradiação 
solar, o que não favoreceu a toma-
da de grau dos frutos. “O resultado 
não está igual em todas as regiões, 
porém, as variedades mais precoces 
e, principalmente, as tardias das re-
giões mais altas, estão excepcionais. 
E, de uma forma geral, quem fez um 
bom manejo dos parreirais, teve boa 
uva”, observa Moacir Mazzarolo, re-
presentante da Comissão Interesta-
dual da Uva no Conselho Deliberati-
vo do Ibravin. Entre as uvas colhidas 
no período citado por Mazzarolo 
estão as utilizadas como base para 
espumante, como a Chardonnay e a 
Pinot Noir, e as tintas como Tannat, 

Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.       
           O diretor executivo da Fede-

ração das Cooperativas Vinícolas do Es-
tado do Rio Grande do Sul (Fecovinho), 
Helio Marchioro, também menciona 
que a recuperação de volume da safra 
atual ajudou tanto os produtores de 
uva como os de vinho. “O preço míni-
mo subiu, não sobrou uva nos vinhedos 
e as vinícolas equilibraram os estoques 
de passagem”, observa o executivo. 

 Os números das 
 últimas safras*
                  

Ano  Volume 
  (milhões kg)
2011  709,6
2012  696,9
2013  611,3
2014  606,1
2015  702,9
2016  300,3 

*Uvas para processamento de 
vinhos, espumantes e derivados. Da-
dos referentes ao Rio Grande do Sul, 
provenientes do Cadastro Vitícola,  

Artigo
Safra 2017 - excelente quantidade e 
uma qualidade dependente da localização e 
do nível tecnológico dos vinhedos

Mauro Zanus 
Embrapa Uva e Vinho 

uva-e-vinho.imprensa@embrapa.br
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 Manejo das doenças das prunoides (ameixa, nectarina e pêssego) a partir do outono
A sarna ocorre com freqüência 

em regiões quentes e úmidas. Sua 
importância é secundária em muitos 
pomares da região. Ataca os frutos for-
mando pequenas lesões normalmente 
mais freqüentes na região próxima ao 
pendúculo, comprometendo a aparên-
cia do fruto. Pode ocorrer ainda fen-
dilhamento nos tecidos lesionados, o 
que serve de ferimento para infecção 
de outros patógenos como, por exem-
plo, Rhizopus stolonifer, causador da 
podridãomole.

Sintomas
Tanto brotações como folhas e 

frutos podem ser infectados pelo pa-
tógeno, entretanto, o sintoma nos 
frutos, que costumam aparecer quan-
do eles estão crescendo, causam os 
maiores danos. Os sintomas costu-
mam aparecer quando os frutos estão 
em crescimento. Pequenas manchas 
circulares, verde-oliva são formadas 
na superfície deles e, com o desenvol-
vimento da lesão, a mancha torna-se 
castanho-escura a preta (Fig. 5). Quan-
do a infecção ocorre em frutos peque-
nos pode ocasionar a sua queda, por 
outro lado, em frutos desenvolvidos 
pode ocasionar rachaduras, que, em 
frutos próximo do período de matura-
ção, pode propiciar uma porta de en-
trada para outros patógenos. As lesões 
em ramos são superficiais, com bordas 
salientes, formato de circular a oval e 
coloração marrom-escura .

Etiologia
A sarna é causada por Fusicla-

dosporium carpophilum(Thuem.) 
Partridge & Morgan-Jones, conhecida 
anteriormente por Cladosporium car-
pophilum Thüm., é um fungo mitos-
pórico com micélio hialino a oliváceo 
e conidióforo geralmente ramificado 
com uma ou mais células e de tamanho 

Furo-de-bala/ Chumbinho
O furo-de-bala, também conhe-

cida como chumbinho,é uma doença 
fúngica que há mais de 50 anos ocor-
re em pomares de fruteiras de caroço 
do Brasil, entretanto, tem sido pouco 
estudada. 

Sintomas
Durante os meses de inverno o 

fungo, em clima úmido, pode infectar 
e matar gemas dormentes, as quais 
podem exsudar goma. Nos ramos po-
dem surgir lesões com diâmetro va-
riando de 3 mm a 10 mm. Nas folhas 
e frutos as lesões têm o mesmo tama-
nho e iniciam-se com coloração aver-
melhada passando posteriormente, 
para marrom. As lesões se encontram 

Morte Precoce de plantas
A morte precoce do pesseguei-

ro é uma síndrome que se manifes-
ta por cancro bacteriano, seca e ou 
murcha dos ramos, declínio, fer-
mentação da seiva, morte súbita, 
gomose, apoplexia, lesão por frio, 
entre outros sintomas, que prece-
dem a morte de pessegueiros no 
final do inverno ou no início da pri-
mavera, os quais incidem em plan-
tas que tinham aparência saudável 
no outono anterior

Sintomas
As plantas com sintomas cos-

tumam aparecer no pomar ao lado 
de plantas visualmente saudáveis. 
Os pessegueiros entram em dor-
mência sem apresentar sintomas 
visíveis, mas, ao final dessa fase, 
pode ser observado a redução ou 
paralização do crescimento, evi-
denciada pela diminuição ou pela 
falta de brotações e floração. Plan-
tas doentes apresentam morte de 
brotos, abortamento de gemas, 
morte de ramos e escurecimento 
abaixo da casca, com odor caracte-
rístico da fermentação da seiva e, 
em alguns casos, observa-se o líqui-
do borbulhante nos cortes.

Este sintoma de escurecimen-
to interno se estende dos ramos 
até o tronco da planta, podendo 

 As condições climáticas do sul são favoráveis para ocorrência de doenças fúngicas, favorecidas pela alta umidadede-
corrente da alta incidência de chuvas, resultando em perdas, caso o produtor não utilize medidas de controle adequadas. 
Porém, este controle não deve se restringir apenas na aplicação de fungicidas, mas também na adoção de outras medidas 
visando reduziras fontes de inf ecção e melhorar o microambiente por meio do manejo das plantas. 

O plantio de mudas com boa qualidade fitossanitária e genética; o manejo fitotécnico adequado; o acesso as pre-
visões climáticas; o conhecimento das fontes de inóculo; o manejo integrado das pragas e a melhoria da tecnologia de 
aplicação permitem otimizar o controle reduzindo os danos ocasionados pelas doenças. Para muitas doenças,o moni-
toramento serve de suporte na tomada da decisão indicando o melhor momento para a pulverização evitando-se apli-
cações desnecessárias, proporcionaum acompanhamento mais preciso da evolução das doenças e pragas, bem como a 
eficácia dos tratamentos realizados. A seguir listamos alguns dos problemas que pode acontecer no pomar no início do 
outono e inverno, como a sugestão de tratamentos

em algumas situações estar presente 
em uma pernada e ausente nas demais.

A gravidade da morte precoce do 
pessegueiro em determinados anos 
está relacionada ao clima. Nos EUA, as 
perdas graves ocorreram em anosque 
foram caracterizados por flutuações 
extremasde temperatura nos meses do 
inverno. Quando a atividade cambial 
do pessegueiro ocorre no inverno, as 
plantas tornam-se suscetíveis aos efei-
tos d temperatura. O mesmo mecanis-
mo é desencadeadopelo ataque de M. 
xenoplax, que mantém a atividadedo 
ácido indol-acético no inverno, tornan-
do as plantas mais suscetíveis às varia-
ções da temperatura

Em outros estudos foi observado 
que as plantas que perderam as folhas 
mais tarde, no outono, tiveram menos 
incidência da morte precoce do pesse-
gueiro que as plantas de sofreram des-
folha antecipada. Uma das explicações 
reside no maior acúmulo de carboidra-
tos que consequentemente propiciam 
maior resistência à baixa temperatura.

Controle
As recomendações para reduzir os 

danos ocasionados pela morte preco-
ce de pessegueiros devem ser adota-
das medidas que garantam saúde das 
plantas. Entre as medidas recomenda-
das deve-se aplicar calcário antes do 
plantio, a fim de corrigir o pH para 6,5 

e neutralizar cátions de alumínio; 
utilizar o subsolador para quebrar 
as camadas mais duras do solo e 
permitir melhor desenvolvimento 
das raízes; adotar medidas para o 
controle dos nematoides do solo; 
certificar-se que as mudas estão 
livres de nematoides; usar porta-
-enxerto resistente a M. xenoplax 
e adaptado às condições climáti-
cas da região; aplicar nutrientes 
e calcário quando houvernecessi-
dade, baseando-se em análises de 
solo e foliar em recomendações 
locais; podar as plantao mais tarde 
possível, nunca antes de junho, e 
preferencialmente próximo ao iní-
cio da floraçãoevitar movimentar 
o solo que ocasiona ferimentos as 
raízes; remover do pomar todo ma-
terial seco ou árvores que estejam 
morrendo e destruí-los, incluind 
a maior parte possível de raízes, 
bem como ramos provenientes da 
poda.

Além dessas medidas reco-
menda-se ainda, controle adequa-
do das demais doenças que ocor-
rem no pessegueiro, entre elas, a 
gomose, seca-dos ramos e a ferru-
gem, que muitas vezes são deixa-
das para segundo plano, mas que 
com o tempo acabam debilitando 
as plantas, tornando-as mais fracas 
frente a outros fatores estressantes.

distribuídas por toda folha enquanto 
que nas lesões de bacteriose se con-
centram principalmente próximas a 
nervura principal. Nos frutos as lesões 
são corticosas e nas folhas o centro da 
lesão se destaca, principalmente com 
clima mais quente e seco, evidencian-
do o sintoma típico

Etiologia
O agente causal é classificado 

como um fungo mitospórico, sem re-
produção sexuada conhecida. Os co-
nídios são elipsóides com três a cinco 
septos de parede dupla.

Condições predisponentes
As infecções dos ramos requerem 

pelo menos 24 horas de umidade con-

tínua; enquanto, para infecção em fo-
lhas, são necessárias de 8 a 12 horas 
de molhamento foliar e temperatura 
de 20 ºC a 25 ºC

Os conídios podem germinar em 
uma hora e penetram diretamente 
com a formação de apressório coberto 
por uma substância gelatinosa. O perí-
odo de incubação varia de 5 a 14 dias, 
dependendo da temperatura e tipo de 
tecido infectado. Durante o inverno 
o fungo esporula em gemas ou em 
lesões do ramo. Os conídios produzi-
dos em esporodóquios são liberados 
mais facilmente pela água do que pelo 
vento e estes propágulos podem per-
manecer viáveis por vários meses em 
ramos, infectando gemas, folhas e fru-
tos, durante o crescimento vegetativo

Controle
O controle desta doença requer 

proteção das gemas dormentes e tam-
bém das folhas e frutos. Recomendam-
-se pulverizações de fungicidas (Tabela 
2 e 3) no período de dormência, após 
a queda de folhas e antes das chuvas 
no inverno, pois ajudam a proteger os 
ramos e as gemas contra as infecções 
do fungo. É indicada uma aplicação 
de calda bordalesa, ou formulação de 
cobre fixo, no outono ou no inverno. 
Além disso, em regiões de clima úmi-
do, fungicidas protetores devem ser 
aplicados na fase de emergência das 
folhas e no pegamento de frutos.

Para as folhas e frutos recomen-
dam-se os fungicidas captana, iprodio-
ne ou azoxistrobina.

Sarna - Fusicladosporium carpophilum
variável. Os conídios podem estar iso-
lados ou aglomerados em pequenas 
cadeias, possuem formato de fusóide 
a oval e são unicelulares e bicelulares. 
Condições predisponentes

O fungo sobrevive durante o in-
verno na forma de micélio em lesões 
nos ramos ou como clamidósporos na 
superfície da casca. Os esporos são 
produzidos duas semanas antes da 
queda das sépalas sendo favorecidos 
pela alta umidade relativa (UR). A in-
fecção dos frutos raramente ocorre 
após 30 dias da queda das pétalas. A 
temperatura ótima para germinação 
dos esporos é de 25 a 30°C. A esporu-
lação em ramos ocorre com 70 a 100% 
de umidade relativa, sendo que na 
máxima UR se formam novos conídios 
em apenas 3 horas. A UR aumenta a 
possibilidade de germinação, mas di-
minui a disseminação, enquanto que a 
baixa UR e maior radiação aumentam 
a liberação dos conídios.

Controle
Poda verde melhora a aeração e 

entrada dos raios solares na parte in-
terna da planta o que é desfavorável 
ao desenvolvimento do fungo. Poma-
res com problemas de sarna devem ser 
feitas pulverizações com fungicidas 
cúpricos durante a floração, mancoze-
be, captana, folpete, azoxistrobina ou 
enxofre iniciando-se durante a queda 
das sépalas e nos estádios iniciais do 
desenvolvimento dos frutos. Fungici-
das com ação antiesporulante, como 
as estrobirulinas, na fase de queda 
das sépalas, podem ser eficientes na 
supressão da esporulação do fungo 
nas lesões de ramos e na redução do 
potencial de inóculo nos períodos 
subsequentes Pulverizações a base de 
enxofre ou calda sulfocálcica, durante 
o período de dormência contribuem 
para a redução do inóculo no pomar

A podridão-parda é a principal 
doença das frutas de caroço (pêsse-
go, ameixa e nectarina), ocorrendo 
em praticamente todos os pomares, 
causando perdas severas, principal-
mente em anos com altas incidên-
cias de chuvas

Sintomas
Duas fases de maior susceti-

bilidade das rosáceas à podridão 
parda são bem reconhecidas: flora-
ção e pré-colheita. Inicialmente a 
infecção começa durante a fase de 
floração, infectando os capulhos 
florais, ocasionando a necrose das 
anteras, prosseguindo para o ovário 
e pedúnculo. As infecções podem se 
estender internamente até o ramo, 
resultando no desenvolvimento de 
cancros, anelando-o e, consequen-
temente, ocasionando a morte da 
parte terminal. Flores infectadas 
murcham, tornamse marrons e fi-
cam fixadas ao ramo por uma goma 
(Fig.1). Já durante a fase de pré-co-
lheita, frutos infectados apresentam 
lesões pequenas pardacentas que 
evoluem para manchas marrons 
com a colonização dos tecidos vizi-
nhos pelo fungo.

Frutificações acinzentadas das 
estruturas do patógeno são facil-
mente vistas no campo, sobre a 
podridão (Fig. 2 e 3). Com o passar 
do tempo os frutos infectados tor-
nam-se completamente cobertos de 

Podridão-parda - Monilinia fructicola
esporos, que contribuem para novas 
infecções no pomar. Frutos maduros 
infectados pelo patógeno podem apre-
sentar podridão visível dentro de 48 
horas. Infecções latentes podem ocor-
rer nos frutos verdes, mas sua manifes-
tação ocorrerá durante a maturação, a 
menos que os frutos sejam lesionados 
por insetos ou granizo. Os sintomas 
também podem se manifestar nas fru-
tas na pós-colheita,] imediatamente 
após a retirada da refrigeração.

Condições predisponentes
A sobrevivência do fungo de uma 

safra para outra ocorre nos tecidos mu-
mificados, pedúnculos, flores murchas 
e cancros nos ramos. A penetração 
ocorre pelos órgãos florais. Conídios 
formados em capulhos florais e ramos 
são disseminados por vento, água e 
insetos, atingindo os frutos, nos quais 
podem penetrar diretamente pela cutí-
cula ou por pequenos ferimentos. A 
colonização do fruto maduro é rápida, 
formando micélio inter e intracelular. 
Epidemias de podridão- parda ocor-
rem em tempo chuvoso.

A temperatura ótima é de 25°C e 
o período de infecção exige um míni-
mo de 18 horas a 10°C e de 5 horas 
a 25°C . 

Controle
As medidas de controle cultural 

recomendadas consistem nas práticas 
empregadas durante o período de dor-
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 Manejo das doenças das prunoides (ameixa, nectarina e pêssego) a partir do outono

A antracnose é causada por 
Glomerella cingulata, uma impor-
tante espécie de fungo presente 
nas regiões tropicais e subtro-
picais do mundo. Causa perdas 
significativas em frutas de caroço 
como pêssego, ameixa e nectari-
na, mas também ataca várias espé-
cies de frutas. Em anos com pri-
mavera chuvosa e temperaturas 
altas, esta doença tem provocado 
danos em frutos jovens podendo 
ocasionar queda precoce ou a de-
preciação dos frutos maduros.

Sintomas
A antracnose é caracterizada 

inicialmente pelo aparecimento 
de lesões marrom-claras sobre 
os frutos, que com o passar do 
tempo transformam-se em lesões 
deprimidas necróticas marrom, 
circular e com anéis concêntricos. 
Massas de esporos alaranjados 
frequentemente ocorrem no cen-
tro. Estas lesões são profundas 
e aumentam rapidamente com 
o amadurecimento dos frutos, 
podendo atingir 4 a 5 cm de di-
âmetro . Frequentemente, ocorre 
a queda dos frutos atacados, mas 
esses podem mumificar e ficar 
aderidos aos ramos. O fungo tam-
bém pode atacar as sépalas e os 
ramos, e causar cancros com le-
sões concêntricas e produção de 
acérvulos.

Etiologia
A fase teleomórfica do fun-

go é Glomerella cingulata sendo 
a primeira a mais frequentemen-
te encontrada nas lesões.Produz 

Esta doença ocorre nos pomares 
de frutas-decaroço, principalmente 
em pessegueiro, debilitando as plan-
tas com o decorrer do tempo. Caso 
medidas adequadas de controle não 
sejam tomadas, a doença ocasiona a 
morte da planta.

Sintomas
Os sintomas iniciais aparecem 

como bolhas pequenas, de 1 a 6 mm 
de diâmetro, nas lenticelas da casca 
do tronco e pernadas durante o outo-
no e inverno. Posteriormente, o tama-
nho das bolhas aumenta,     formando 
lesões necróticas de até 15 mm de di-
âmetro em torno da lenticela (tecido 
hiperplástico), que mais tarde ficam 
deprimidas. Pelo fim do segundo ano 
após a infecção inicial, a área da ne-
crose rodeando as lenticelas alarga e 
a hiperplasia se torna menos visível. 
As lesões necróticas exsudam resina 
(Fig.10). Lesões com mais de 2 cm de 
diâmetro no tronco podem formar 
cancros afetando o floema e o córtex, 
podendo chegar até ao xilema.

Condições predisponentes
O patógeno produz conídios 

numa ampla faixa de temperatura, 

Gomose - Botryosphaeria dothidea
com esporulação máxima ou matu-
ração de esporos na temperatura de 
18 ºC a 24 ºC. O fungo sobrevive du-
rante o inverno na casca e em tecidos 
secos do tronco, onde esporulam in-
tensamente. A forma de disseminação 
acontece por meio das gotas de chuva 
ou irrigação que, ao caírem sobre os 
esporos, espalham os mesmos para 
outros tecidos. As infecções ocorrem 
no outono e na primavera por meio 
de ferimentos 

Controle 
Todos os tecidos mortos (tronco 

ou pernadas) da planta devem ser re-
tirados por meio da poda de inverno 
e destruídos (queimados, picados e 
compostados), de preferência fora do 
pomar, para redução do inóculo pri-
mário. Deve-se evitar todos os fato-
res que possam ocasionar estresse na 
planta, como o déficit hídrico e o uso 
de adubações desequilibradas (Tabela 
1). Recomendam-se pulverizações (Ta-
bela 4) com fungicidas tebuconazol, 
cúpricos ou mancozebe sobre o tron-
co das plantas nas épocas de maior 
infecção (após a queda das folhas e na 
primavera) e após a poda para evitar 
a entrada do fungo pelos ferimentos.

Podridão-parda - Monilinia fructicola
mência, com o objetivo de reduzir as 
fontes de inóculo primário, tais como 
a poda de limpeza com a remoção 
dos frutos mumificados, capulhos 
florais e ramos doentes presentes no 
pomar

Esse material deve ser posterior-
mente queimado ou compostado Em 
seguida é recomendada a pulveriza-
ção das plantas com calda sulfocálci-
ca. Outras práticas que auxiliam no 
controle da doença envolvem a redu-
ção do estresse por meio de aduba-
ção equilibrada evitando o excesso 
de nitrogênio e o déficit de potássio, 
o manejo da irrigação e a época do 
raleio. O excesso de umidade conduz 
á maior intensidade de produção de 
esporos e maior duração da esporu-
lação.

A época crítica para o controle 
da doença é durante a fase de flora-
ção e na pré-colheita. Na floração, re-
comenda-se a aplicação de fungicidas 
a base de cobre, captana, ditianona, 
mancozebe, triazóis, iminoctadina, 
piraclostrobina + metiram ou fluazi-
nam, quando as partes suscetíveis da 
flor estão expostas e antes ou tão logo 
depois da ocorrência de períodos de 
molhamento e temperatura favorável 
à infecção. Os fungicidas não necessi-
tam ser aplicados nos frutos verdes, 
a menos que condições de umidade 
favorável à infecção ocorram por in-
setos ou granizo. Logo, o controle 
dos insetos-praga que ocasionam fe-

rimentos nos frutos e atuam como 
vetores é essencial para o manejo 
efetivo da podridão parda Durante 
a fase de floração recomenda-se, de 
um (tempo seco) a três (tempo chu-
voso) tratamentos com fungicidas 
(Tabela 2 e 3), dependendo das con-
dições climáticas e uniformidade da 
floração.

A presença de frutos infecta-
dos presos à planta ou sobre o solo 
constitui importante fonte de inócu-
lo secundário para novas infecções, 
e pode aumentar a severidade da 
doença em pré e pós-colheita. As-
sim, sempre que possível efetuar a 
coleta dos frutos infectados e a sua 
retirada do pomar. Na fase de pré-
-colheita deve-se realizar três trata-
mentos com os fungicidas registra-
dos para a doença, aos 21, 14 e 7 
dias antes da colheita A escolha do 
produto deve levar também em con-
sideração o período de carência.

No período pós-colheita, é im-
portante evitar o manuseio simultâ-
neo de frutos com sintomas de po-
dridão-parda e sadios para não haver 
disseminação do fungo. Além disso, 
os recipientes utilizados na colheita 
devem ser novos ou lavados perio-
dicamente com cloro ou hipoclorito 
de sódio, as mesas de separação e 
os locais de manuseio dos frutos de-
vem ser limpos regularmente. Além 
dessas medidas,recomenda-se o res-
friamento dos frutos. 

Crespeira - Taphrina deformans
A crespeira ataca principalmente 

as folhas, embora outros órgãos da 
planta também podem ser infectados. 
A utilização do controle químico tem 
sido eficiente em outros países, tor-
nando esta doença de importância 
secundária.

Sintomas
A doença se desenvolve nas fo-

lhas de ramos do ano e com menos 
frequência nos frutos. Durante o final 
do inverno e início da primavera, fo-
lhas jovens apresentam engrossamen-
to e hipertrofia que conduz a defor-
mação do limbo foliar

As áreas encrespadas podem de-
senvolver uma cobertura branca de 
esporos. Folhas infectadas podem 
cair prematuramente ou, algumas ve-
zes, podem persistir na árvore e com 
o passar do tempo adquirem uma 
coloração marrom-escura. Ataques 
precoces originam folhas pequenas, 
enquanto no ataque tardio, o enruga-
mento da folha é parcial, e o tecido 
torna-se avermelhado. As lesões nos 
frutos são caracterizadas por áreas ir-
regulares enrugadas e avermelhadas.

Etiologia
O fungo causador da crespeira 

é uma ascomiceto,  que forma ascos 
livres na parte inferior da folha. Seu 
formato é cilíndrico e clavado, arre-
dondado ou truncado no ápice. Os 
ascósporos são redondos, ovais ou 
elípticos. O micélio é intercelular em 
todos os tecidos da planta hospedei-
ra.

Condições predisponentes
A fase de maior suscetibilidade é 

no início do desenvolvimento do bo-
tão floral, associado a períodos de frio 
e tempo úmido. O fungo desenvolve-
se na temperatura entre de 6 ºC a 30 
ºC, com ótima de 18 ºC a 20°C e a má-
xima entre 26 e 30°C. O fungo sobre-
vive por meio de micélio, nos ramos e 
brotos, ou esporos que permanecem 
sobre a planta.

O patógeno penetra diretamente 
pela cutícula, desde o inchamento das 
gemas e se estabelece no parênquima 
como micélio intercelular. À medida 
que as folhas ficam mais velhas, tor-
nam-se mais resistentes.

Controle
As práticas culturais e as medi-

das de sanitização são insuficientes 
para o controle adequado dessa do-
ença nas áreas com histórico de ocor-
rência, sendo necessária à utilização 
de fungicidas. Os tratamentos com 
fungicidas (Tabela 2 e 3) a base de 
cobre durante o outono e inverno re-
duzemo inóculo primário no pomar. 
Durante a fase deinchamento das 
gemas deve-se utilizar os fungicidas 
captana, mancozebe ou difeconazol 
para evitar a ocorrência de infecção 
por crespeira. Também é recomenda-
da a destruição dos restos culturais 
resultantes da poda de inverno.

Antracnose - Glomerella cingulata
colônia de cor 
rosa com massa 
abundante de es-
poros alaranjada 
em meio de cultura 
BDA. O formato do 
conídio é fusifor-
me.Já C. gloeos-
porioides produz 
colônia de cor cin-
za com massa de 
esporos alaranjada 
em meio BDA, e 
o conídio tem as 
extremidades mais 
arredondadas.
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Mora sozinho? Veja cinco receitas
para uma pessoa só

Morar sozinho nem sempre é fácil, 
pois é difícil fazer a comida em pequenas 
quantidades. Nisso, encontramos cinco re-
ceitas para quem gosta de se arriscar na 
cozinha mas vai preparar somente uma 
porção. 

Risoto Caprese 
*1 porção / 40min
*1/2 xícara (chá) de arroz arbóreo
*50g de muçarela de búfala
*30g de queijo parmesão ralado
*10 folhas de manjericão
*1/2 taça de vinho branco seco
*4 tomates-cereja cortados ao meio
*1 1/2 colher (sopa) de manteiga
*Sal e pimenta-do-reino a gosto
*1 colher (sopa) de cebola picada
*Azeite de oliva

Para o caldo
*1/2 cenoura cortada
*1/2 cebola cortada
*1/2 talo de salsão
*2 dentes de alho
*Ervas a gosto
*Água para cobrir

Você vai precisar de
2 panelas pequenas
1. Comece pelo caldo, levando todos os 
ingredientes ao fogo em uma panela pe-
quena. Assim que a água ferver, baixe o 
fogo e deixe cozinhar um pouco. Coe o 
líquido e retorne à panela, mantendo-o 
sempre aquecido.
2. Em outra panela pequena, refogue a ce-
bola em um fio de azeite de oliva.
3. Acrescente o arroz e misture bem, dei-
xando fritar um pouco.
4. Adicione o vinho e deixe cozinhar até 
que evapore o álcool.
5. Acrescente os tomates e adicione uma 
concha de caldo, mexendo bem até eva-
porar. Repita a operação aos poucos até 
amolecer o arroz.
6. Adicione a muçarela de búfala, a man-
teiga e o parmesão, misturando bem para 
ficar cremoso.
7. Corrija o tempero com sal e pimenta e 
finalize com manjericão e um fio de azeite 
de oliva.

Espaguete à carbonara 
*1 porção / 20min
*300g de espaguete
*1 colheres (sopa) de manteiga
*2 colheres (sopa) de azeite de oliva
*Tempero verde a gosto
*Sal e pimenta a gosto
*2 ovos inteiros
*1 colher (chá) de queijo parmesão ralado

*2 colheres (sopa) de bacon picado
*1 colher (sopa) de creme de leite

Você vai precisar de
1 panela
2 tigelas
1 frigideira
1. Em uma panela, cozinhe o espaguete 
al dente e reserve. Para ficar nesse ponto, 
não cumpra todos os minutos da embala-
gem. Reserve.
2. Em uma tigela, misture a manteiga e o 
azeite de oliva com o tempero verde, o sal 
e a pimenta até obter um creme. Reserve.
3. Em outra tigela, bata os ovos, o creme 
de leite e o queijo parmesão. Reserve.
4. Em uma frigideira, frite o bacon até ficar 
bem dourado.
5. Desligue o fogo e junte o macarrão à 
frigideira e os dois cremes, de manteiga e 
de ovos, misturando bem.

Yakissoba
*1 porção / 20min
*150g de macarrão oriental
*40g de carne cortada em tiras
*40g de camarão
*40g de frango cortado em cubos ou tiras
*3 ramos de brócolis
*1 cenoura cortada em tiras
*1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
*1/2 pimentão amarelo cortado em tiras
*1/2 cebola cortadas em tiras 
*1 colher (sopa) de amido de milho diluído 
em 1/2 xícara (chá) de água
*1/2 xícara (chá) de molho shoyu
*Azeite de oliva

Preparação
1. Em uma panela, cozinhe a massa até fi-
car al dente. Reserve.
2. Em uma frigideira, doure o frango, a 
carne e o camarão, um de cada vez, em 
um fio de azeite de oliva. Reserve.

3. Na mesma frigideira, refogue os legu-
mes com o shoyu e deixe cozinhar um 
pouco. Se necessário, acrescente um pou-
co de água somente para não queimar.
4. Misture aos poucos ao refogado o ami-
do diluído, vai ajudar a engrossar o caldo.
5. Acrescente à frigideira as carnes e a 
massa e misture bem.

Bolo de chocolate de 
caneca 
*1 porções / 5min
*1 ovo
*4 colheres (sopa) de leite
*3 colheres (sopa) de óleo
*2 colheres (sopa) de chocolate em pó
*2 colheres (sopa) de açúcar
*3 colheres (sopa) de farinha de trigo
*1 colher (café) de fermento em pó

Você vai precisar de
1 caneca de 300ml
1. Bata bem o ovo com um garfo em uma 
caneca de 300ml.
2. Acrescente os demais ingredientes (lei-
te, óleo, chocolate em pó, açúcar, farinha e 
fermento), misturando bem até que se in-
corporem e virem uma massa homogênea.
3. Leve ao micro-ondas por cerca de 3 mi-
nutos, no máximo.
4. Pode ser servido com calda de chocola-
te ou provado diretamente na caneca.

Sopa de mandioquinha e alho-
poró 
*1 porção / 20min
*500g de mandioquinha cortada em cubos
*Água para o cozimento 
*1 ramo de alho-poró cortado pequeno
*1/2 cebola picada
*1 dente de alho picado
*Sal e pimenta a gosto 
*Azeite de oliva

Você vai precisar de
*1 panela pequena
*Liquidificador
1. Em uma panela pequena, doure a cebola 
e o alho em um fio de azeite. 
2. Acrescente a mandioquinha e a água até 
cobrir, deixando cozinhar até que amole-
ça.
3. Em seguida, bata a mistura no liquidifi-
cador. Se necessário, acrescente mais 1/2 
xícara (chá) de água para deixar na consis-
tência que preferir.
4. Na mesma panela, refogue o alho-poró 
e acrescente o creme da mandioquinha, 
deixando cozinhar.
5. Corrija o tempero com sal e pimenta e 
sirva regado com um fio de azeite.Risoto Caprese 

Sopa de mandioquinha e alho-poró

Sobremesa para o almoço de 
domingo Banana Chinesa 
Ingredientes: 
* 2 xícaras de açúcar
* 1 xícara de água
* 2 xícaras de farinha de trigo
* 2 colheres de sopa de amido de mi-
lho
* 1 colher de café de sal
* 1 ovo
* 1 colher de sopa de óleo
* 500 ml de água gelada
* 1 colher de sopa rasa de fermento 
químico
* 6 bananas prata
* 2 colheres de sopa de gergelim
* Óleo para fritar (1 a 2 litros, depen-
dendo da frigideira)

Modo de Preparo: 
1.Faça primeiramente a calda co-

locando as duas xícaras de açúcar e a 
xícara de água em uma panela.

2.Deixe ferver até que a mistura 
engrosse e fique dourada.

3.Retire do fogo e descanse a pa-
nela sobre um pano úmido para inter-

romper o cozimento. Reserve.
4.Em uma outra vasilha, misture 

a farinha, o amido, o sal, o ovo, o óleo 
e metade da água gelada para fazer 
a massa.

5.Mexa bem com a ajuda de um 
fouet.

6.Adicione água até que a mistu-
ra fique com uma textura nem muito 
líquida nem muito firme.

7.Coloque o fermento, misture 
mais um pouco e reserve.

8.Corte as bananas ao meio e 
mergulhe-as na massa.

9.Frite em óleo a 180°C até dou-
rar bem.

10.Retire da frigideira e coloque 
sobre um papel absorvente.

11.Passe as bananas empanadas 
na calda de açúcar e deixe secar em 
uma forma antiaderente, de prefe-
rência uma de silicone (caso não seja, 
unte a forma).

12.Salpique gergelim enquanto o 
caramelo ainda está quente.

13.Sirva em seguida.
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Noz-moscada contra labirintite
Chá de noz-moscada é ótimo 

para melhorar o seu tratamento con-
tra insônia e da labirintite.

Labirintite: a inflamação 
no interior do ouvido

A labirintite é uma condição cau-
sada pela inflamação interna do ou-
vido. Mais especificamente, naquela 
área apelidada de “labirinto”. 

Esse distúrbio vai acabar com-
prometendo o seu equilíbrio e a au-
dição. 

Sintomas e recomendações
Tonturas e vertigens sãos os sin-

tomas face aos quais deverá estar em 
alerta, porque apesar dessa condição 
ser mais comum em pacientes com 
mais de 40 anos, ela também se veri-
fica em pessoas mais novas. 

Quem bebe álcool com frequên-
cia e fuma excessivamente tem mais 
chances de vir a sofrer dessa doença. 

Remédios como a aspirina, pro-
dutos com cafeína, chocolates e re-
frigerantes fazem parte da lista de 
malfeitores que criam condições para 
que esse problema possa surgir.

Não há melhor recomendação 
para evitar esse cenário perigoso do 

que um estilo de vida saudável. 
Aqueles que praticam uma ali-

mentação regulada e que fazem exer-
cício físico não têm tanta propensão 
de vir a desenvolver labirintite.

Receita do Chá 
Ingredientes:
o Folha de louro: 1 unidade
o Noz-moscada ralada: 1/4 colher 

de chá

o Água: 1 copo

Modo de preparo:
1. Leve a água a ferver com a fo-

lha de loureiro.
2. Acrescente a noz-moscada.
3. Tampe e deixe amornar. De-

pois, estará pronto a beber.
Caso sinta necessidade, volte a 

repetir esse tratamento passado um 
mês.

Como evitar comer carne estragada
Com a Operação Carne Fraca 

rolando, estamos bem apreensivos 
quanto ao que comer. Então encon-
tramos algumas dicas de como não 
comer carne estragada. 

Datas de validade
Prefira produtos novos, ou seja, 

com datas mais próximas da produ-
ção do que do término do prazo de 
validade. “O tempo trabalha contra a 
conservação de todo alimento, mes-
mo dentro do período marcado na 
etiqueta”, diz o chef István Wessel, 
especialista em carnes.

O período de 60 dias de validade, 
muitas vezes usado por frigoríficos, 
só é adequado se a carne for manti-
da na temperatura ideal durante todo 
o tempo. “Quem garante isso? No 
supermercado, por exemplo, podem 
haver muitos acidentes de percurso, 
como quando o cliente desiste da car-
ne na boca do caixa e ela permanece 
lá por horas”, diz Wessel.

Use o nariz

“Todo produto quando começa a 
se decompor, ou quando recebeu um 
tratamento químico, dá sinais para o 
nariz. A carne em condições normais 
não tem cheiro de nada”, diz Wessel. 
Ele ressalta que quando a peça é em-
balada à vácuo, o pacote tem um chei-
ro que deve desaparecer em dois ou 
três minutos. Caso contrário, há algo 
errado. Não se guie apenas pela cor, 
que pode ter alteração por diversos 
fatores.

Ao fazer compras no açougue em 
que a peça não costuma estar embala-
da à vácuo, peça para cheirar a carne 
antes de levar para casa. “Não deve 
haver constrangimento algum nisso”, 
diz Wessel.

Conservação em casa 
Dias na geladeira de casa. “A 

temperatura do eletrodoméstico é de 
7°C, 8°C, quando o ideal é até 4°C.” 
E, no freezer, não deixe que armaze-
namento passe de 30 dias. “O que 
temos em casa não é um congelador, 
que trabalha rápido, mas um conser-

vador, que mantém o produto conge-
lado. É diferente do industrial, onde a 
carne pode ser mantida por 90 dias”, 
explica Wessel.

Vencida X Contaminada
Diferentemente de alguns países 

que indicam o prazo de “consumo 
ideal”, o Brasil usa dados de validade. 
No caso da carne, em que há risco pra 
saúde, é o ideal. “Uma carne vencida 
não necessariamente faz mal a saúde. 
Mas, na dúvida, é melhor respeitar a 
data”, diz a bioquímica de alimentos 
Ellen Lopes.

De outro lado, há a contamina-
ção, fato que depende totalmente 
da procedência do produto: das prá-
ticas no campo, do abate, do corte, 
da estocagem, da distribuição e da 
manutenção da temperatura. “Os re-
gulamentos devem ser cumpridos. Há 
patógenos que não alteram a carne, 
mas podem causar diarreia, vômito e, 
em alguns casos, até levar a óbito”, 
diz Lopes. Por isso a importância de 
comprar em um local de confiança. 

Ácido em excesso no organismo 
causa cansaço 

Você já acordou cansado e acha 
que precisa de estimulantes como o 
café para conseguir enfrentar a ma-
nhã ou o resto do dia? Sua primeira 
ação pode ser obter mais sono, mas 
e se você dormir 8 horas por noite 
e ainda se sentir cansado na hora de 
levantar?

A resposta pode ser uma condi-
ção que muitas pessoas sofrem, mas 
não sabem, a fadiga adrenal. Pode ser 
facilmente diagnosticada por médi-
cos devido às diferentes maneiras em 
que se manifesta, geralmente como 
irritabilidade geral, sentimentos de 
infelicidade e depressão. Na verdade, 
estima-se que quase 80% das pessoas 
experimentam fadiga adrenal em sua 
vida, mas nunca a diagnosticam.

Fadiga adrenal é causada por 
uma série de coisas, incluindo o es-
tresse prolongado que ativa as glân-
dulas suprarrenais, que ficam sobre-
carregadas e, consequentemente, 
afetam o equilíbrio químico natural 
dentro do corpo. No entanto, há uma 
grande causa que muitas vezes fica 
esquecido, os importantes níveis de 
pH dentro do nosso sangue.

Como os níveis de pH no 
sangue causam fadiga 
adrenal?

O nível de pH ideal para o sangue 
fica em torno de 7,35. Uma gota ou 
um aumento pode ter um efeito enor-
me sobre como agimos em nosso co-
tidiano, então nossos corpos buscam 
maneiras de manter o contrapeso do 
pH certo.

O problema principal vem quan-
do os níveis ácidos aumentam demais 
– isto é chamado de acidose, e pode 
ser causado pelo que você come e 
bebe. As células vermelhas do sangue 
em seu corpo alegremente movem-
-se, transportando oxigênio para cada 
célula, e para fazer isso elas precisam 
ter uma carga negativa, a fim de repe-
lir umas às outras.

Isso também enfraquece os gló-
bulos vermelhos, o que significa que 
eles podem morrer, o que, por sua 
vez, produz mais ácido. O ponto de 
tudo isso é que seus níveis de ener-
gia diminuem mais e mais ao longo 
do tempo, resultando em uma fadiga 
crônica que o sono simplesmente não 
consegue resolver.

De que forma o que você 
come afeta seus níveis de 
pH do sangue?

Você ficará surpreso ao saber 

que não são os alimentos e bebidas 
óbvias que fazem com que seus níveis 
de pH se tornem ácidos. Há muitos 
alimentos despretensiosos que po-
dem ter um efeito ruim sobre o nosso 
sangue, por isso não ache que o suco 
de laranja ácida que você bebe é uma 
causa direta. Aqui está o porquê.

O ácido de tudo o que comemos 
é secretado em nossos estômagos. 
Uma vez que a digestão é longa, é o 
ácido residual ou alcalino do alimen-
to que é passado para o sangue. Ali-
mentos e bebidas, como café, álcool 
e proteína animal, deixam um resíduo 
ácido que o corpo absorve.

De que maneiras posso aumen-
tar meus níveis alcalinos de pH?

A maneira mais eficaz de com-
bater níveis de pH ácido elevados é 
comer alimentos que são altamen-
te alcalinos. É importante entender 
quais tipos de alimentos e bebidas 
fornecem o resíduo alcalino necessá-
rio para diminuir os níveis de ácido.

Aprender os diferentes 
níveis de pH dos alimentos 
é fundamental para ajustar 
a sua dieta

**Grupos de alimentos que au-
mentam a acidez: carne e aves (pro-
teína animal), peixe, laticínios, ovos, 
grãos e álcool.

**Alimentos que aumentam os ní-
veis de alcalinidade: frutas, nozes, le-
gumes e vegetais (proteínas vegetais).

**Alimentos que têm níveis de pH 
neutros: gorduras naturais, amidos e 
açúcares.

**Beber muita água é crucial para 
ajudar a combater a fadiga geral – 
funciona um pouco como regar uma 
flor murchando. A água não é ácida 
nem alcalina, mas há maneiras de 
torná-la mais alcalina: adicionando 
bicarbonato de sódio ou até mesmo 
suco de limão a ela.

**Ao experimentar fadiga crôni-
ca, é importante visitar o seu médico 
para eliminar quaisquer condições 
graves que possam estar causando 
isso.

**Dormir o suficiente e fazer 
exercícios regularmente é sempre 
uma parte importante de um esti-
lo de vida saudável e pode ajudar a 
diminuir qualquer cansaço que você 
experimenta.

**No entanto, se todos os outros 
meios de compreender a sua fadiga 
estão falhando, comece a eliminar os 
alimentos ácidos e introduzir varie-
dades mais alcalinas para ver a dife-
rença.
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Melhore sua vida com água solirizada
Em diversas religiões temos o 

costume de abençoar a água que be-
bemos, e acreditamos que essa água 
se transforma em um remédio es-
piritual. O que a maioria não sabe é 
que essa mesma água pode ajudar no 
processo de cura de doenças físicas e 
emocionais também.

O nosso corpo é constituído por 
70% de água, por isso reage bem a in-
gestão de água energizada, que vibra 
em uma determinada frequência. A 
ciência também já comprovou que a 
água absorve a energia ao seu redor. 
Um potente método de cura através 
da água que podemos nos beneficiar 
é a água solarizada. A água solarizada 
nada mais é do que a energização da 
água através da luz solar e das cores. 
A água deve ficar exposta por algu-
mas horas no sol absorvendo a ener-
gia das cores e dos raios solares. Cada 
cor possui uma propriedade curativa 
específica, seguem algumas:

Água solarizada Laranja
É estimulante da circulação do 

sangue, da tireoide e dos hormônios.
Age sobre o baço, o pâncreas, o 

fígado, a vesícula, os rins (cálculos) e 
as alergias.

Possui efeito antiespasmódico, 
sendo, portanto aplicados a casos 
de espasmos musculares e cãibras de 
qualquer natureza.

Fortalece e expande os pulmões; 
tonifica o estômago e ajuda no meta-
bolismo do cálcio.

Ameniza as perturbações emo-
cionais que afetam o estômago.

Sua energia atua diretamente 
no campo etérico devido à escala vi-
bracional desse corpo ser da mesma 
frequência vibracional da cor laranja. 
A cor laranja está relacionada com a 
expressão física do Sol. Compre esta 
garrafa para obter através da sua cor, 
prosperidade, alegria, coragem, sabe-
doria, ambição, criatividade e sexu-
alidade seletiva. Boa para revitalizar 
pessoas emocionalmente esgotadas.

Água solarizada azul
Traz equilíbrio, paciência, har-

monia e serenidade, tranquilizando o 
corpo e a mente. Ajuda nos casos de 

insônia e estresse.
Essa água vai te ajudar a expres-

sar o que você não consegue, a se li-
bertar do que está engasgado e você 
não consegue falar. Ajuda no trata-
mento de mágoas.

Água solarizada violeta 
É profundamente espiritual, mís-

tica e religiosa. O violeta atua sobre 
quem está espiritualmente desequili-
brado, descrente e sem conexão com 
as forças divinas.

Possui propriedade cicatrizante, 
estimula o baço, alimenta o sangue e 
a região superior do cérebro.

Se você quer se conectar com 
Deus e com o seu Eu superior, esse 
é o remédio. Alivia sintomas da qui-
mioterapia.

Água solarizada verde
Combate infecções, inflamações 

e intoxicações. É dilatadora, bacterici-
da, desinfectante, antisséptica. Alivia 
tensões e emoções. Estimula a fertili-
dade, o crescimento e a hipófise.

Trás paz e harmonia, acalma e 
suaviza todo o organismo, remove os 
medos.

Como fazer?
Coloque água mineral ou filtrada 

em uma garrafa de vidro na cor que 

você precisa. Deixe no sol por umas 
4 horas, se o dia estiver nublado, dei-
xe por pelo menos 6 horas. Em dias 
chuvosos deixe o dia todo.Não use 
garrafa plástica. O plastico em con-
tado com a luz solar elimina toxinas 
nocivas.

Você pode usar garrafas de vinho 
ou cerveja, desde que sejam lavadas 
com água e sabão e esterilizadas com 
água fervente.

Na impossibilidade de fazer a 
água solarizada,  faça uma oração e 
mentalize toda a positividade impon-
do as mãos sobre a água.

Ofereça a água a seus familiares, 
caso algum reclame, seja sábio, deixe 
a garrafa na geladeira e não fale nada.

Obsessores ficam enfraquecidos 
quando suas vítimas ingerem água 
energizada. 

Se as orações em sua casa e a 
ingestão de água energizada forem 
constantes, os obsessores não irão 
aguentar e se afastarão de você e de 
sua família. A água solarizada tem du-
ração de aproximadamente três dias, 
é conveniente que você faça duas 
vezes por semana para ficar sempre 
abastecido.

Deixo aqui uma oração para você 
fluidificar e abençoar a sua água. 
Lembre-se de pronunciar palavras po-
sitivas para transmutar as moléculas 
da água.

Torneira que acaba com as bactérias e remove agrotóxicos
Quem busca uma vida mais 

saudável vai adorar saber dessa no-
vidade! A linha composta por mo-
nocomando e torneira DocolVitalis 
Ozônio elimina as bactérias e retira 
os agrotóxicos dos alimentos em 
30 segundos.

Tudo graças à tecnologia aco-
plada ao produto, capaz de mis-
turar ozônio (O3), que possui pro-
priedades esterilizadoras, à água. 
A substância ainda tem potencial 
para remover odores desagradá-
veis, como o de alho e peixe das 
mãos.

Com design moderno, as peças 
da linha estão equipadas com ala-
vanca de acionamento, que regula 
a vazão e controla a temperatura, 
e um exclusivo botão batizado de 
Tech Flow. Ao ser acionado, ele in-
corpora o O3 à agua.

Receitas caseiras e naturais para 
se livrar das pragas no jardim
Receitas caseiras

Apesar de parecer assustador, 
todos esses problemas podem ser 
resolvidos com receitas caseiras 
fáceis de preparar. Além de não 
poluírem o planeta, os inseticidas 
naturais podem ser usados em 
plantas comestíveis e não são tó-
xicos para os seres humanos. Siga 
as indicações a seguir e garanta 
um jardim lindo, florido e sem 
pragas.
Pimenta e alho 

Repelir insetos que atacam o jar-
dim.

Ingredientes | 100 g de alho 
+ 100 g de pimenta + 2 l de ál-
cool.

Modo de preparo | Bata no 
liquidificador o alho e a pimenta. 
Despeje a mistura em uma garrafa 
escura junto com o álcool e deixe 
curtir por sete dias. Dilua 100 ml 
dessa mistura a cada 10 l de água 
e pulverize as plantas que preci-
sam ser protegidas.

Sabão em barra
Combater cochonilhas, perceve-

jos e ácaros.
Ingredientes | 5 l de água + 3 

kg de sabão de coco picado + 2 l 
de óleo mineral.

Modo de preparo | Leve os 
ingredientes ao fogo até que o 
sabão esteja completamente dis-
solvido. Misture o preparado com 
óleo mineral na proporção de 1,5 l 
de calda de sabão para cada 2 l de 
óleo. Pulverize as plantas até que 
a infestação cesse.

Cebola
Combater pulgões, cochonilhas 

sem carapaça e lagartas.
Ingredientes | 200 g de cebo-

la + 2 l de água.
Modo de preparo | Bata os in-

gredientes no liquidificador e dei-
xe curtir durante dez dias. Após o 

período de descanso, dilua 330 ml 
da mistura em 1 l de água.

Preste atenção nestes 
detalhes

O melhor horário de cuidar das 
plantas | Para um melhor aprovei-
tamento das receitas, cuide das 
suas plantas durante a manhã ou 
no final da tarde, quando a tem-
peratura é mais fresca e os estô-
matos (estruturas minúsculas lo-
calizadas nas folhas, responsáveis 
por regular a fotossíntese, a respi-
ração e a absorção de nutrientes) 
estão abertos. Além disso, não se 
esqueça de usar equipamentos de 
proteção, como máscara e luvas, 
ao preparar e borrifar as misturas.

Cinza de churrasco vira adubo 
| Fez um churrasco em casa? Es-
palhe as cinzas do carvão pelos 
vasos, canteiros e jardineiras. Vale 
aproveitar também as cinzas de 
fogueiras e lareiras. Além de fun-
cionarem como adubo, elas tam-
bém são fertilizantes naturais.

Casca de ovo é fonte de cálcio | 
Não jogue mais as cascas de ovos 
no lixo. Ricas em cálcio, elas são 
ótimas para melhorar o cresci-
mento das raízes. Deixe as cascas 
secarem por dois minutos no for-
no quente e bata no liquidificador. 
Retire este pó branco bem fino e 
espalhe pelos vasos e jardineiras.

Armadilha para lesmas e ca-
racóis | Para se livrar desses visi-
tantes incômodos sem matá-los, 
espalhe pelo jardim pedaços de 
chuchu ou sacos de estopa embe-
bidos em cerveja. As pragas serão 
atraídas por essas armadilhas e, 
após algumas horas, poderão ser 
facilmente recolhidas. Para elimi-
ná-los, polvilhe sal, bicarbonato 
de sódio ou canela em pó ao redor 
do vaso, o que cria uma barreira 
também para as formigas.


