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Embrapa programa dia de campo 
sobre tratamentos pós colheita

Dois experimentos realizados em propriedades de Faria Lemos e Tuiuty, são estudos onde tratamentos preventivos  não deixam as folhas das videiras cairem precocemente, beneficiando a planta e 
também  sobre a importânca da renovação dos vinhedos. Páginas 04 e 05
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Queimadura de taturana pode 
matar?

Não é bem a queimadura e sim as toxinas liberadas por uma certa espécie 
de lagarta brasileira que realmente podem acabar com a vida de uma pessoa. 
Apelidada de taturana-assassina, a Lonomia obliqua possui um veneno que 
reduz, no organismo da vítima, a formação de fibrina, substância responsá-
vel pela coagulação do sangue. A diminuição da fibrina pode causar graves 
hemorragias. “A pessoa sangra pelo nariz, pelas gengivas e por vários órgãos 
do corpo. Acredita-se que a gravidade desses efeitos está relacionada à quan-
tidade de toxina liberada”, afirma o entomologista (especialista em insetos) 
Roberto Henrique Pinto Moraes, do Instituto Butantan, em São Paulo. A te-
mível taturana é pequenina: mede apenas entre 5 e 7 centímetros; mas tem 
o corpo coberto de pêlos espinhosos, de onde sai o veneno que matou nove 
pessoas no Brasil entre 1989 e 1995, ano em que o Butantan desenvolveu o 
soro antilonômico.

O maior perigo ocorre quando alguém toca acidentalmente em várias la-
gartas ao mesmo tempo – por exemplo, ao subir numa árvore onde existe 
uma colônia delas. Quando isso acontece, é preciso buscar socorro médico 
sem demora. Até o final da década de 80, a taturana-assassina só era encon-
trada no Amapá; mas, desde então, passou a ser vista com freqüência no Sul 
e no Sudeste do país, talvez por causa dos desmatamentos nessas regiões ou 
da possível extinção de algum predador. O resultado é que, hoje, Rio Grande 
do Sul, Paraná e Santa Catarina são os lugares que mais registram ferimentos 
provocados por ela. Juntos, os três estados somam cerca de 400 casos por ano.

Taturana, também conhecida como tatarana (do tupi tata = “fogo” e rana 
= “semelhante”), marandová ou maranduvá, embira, lagarta-de-fogo, bicho-
-que-queima, bicho cabeludo ou mondrová, é o estágio larval (lagarta) de al-
guns insetos da ordem lepidoptera, comumente conhecidos como Mariposas.

Estas taturanas possuem pilosidades com propriedades urticantes e por 
vezes são potencialmente perigosas. Algumas espécies são letais, como a Lo-
nomia obliqua, denominadas “taturanas assassinas”, que podem provocar he-
morragia, insuficiência renal e até levar à morte. Nativas das matas da Região 
Sul do Brasil, ocorreram mais de mil casos de acidentes com lagartas do gênero 
Lonomia, alguns destes resultando em morte. Seu primeiro ataque registrado 
foi em 1989. Desde então, registrou-se cerca de 300 casos de mortes ou aci-
dentes somente na cidade gaúcha de Passo Fundo.[1]

Depois da metamorfose para mariposa, acasalam durante dez horas e a 
fêmea morre em oito dias , o macho, em seis, sendo que na fase adulta não se 
alimentam mais.[1]

Pesquisas indicam que a proliferação destas deve-se ao fato de vários pre-
dadores naturais terem desaparecido com a devastação do ambiente natural. 
Desta forma, as taturanas, que antes alimentavam-se das folhas da aroeira e do 
cedro, passaram a alimentar-se das folhas de árvores dos pomares, diminuindo 
assim a distância do habitat humano.

Caso aconteça um acidente com taturana, lave o local atingido com água 
corrente e sabão neutro e depois aplique compressas frias ou gelo no local 
para aliviar a dor. Lembrando que o gelo precisa estar embrulhado em um 
pano para não queimar a pele.

Não passe nenhuma receita caseira no local, como pasta de dente, café, 
babosa, manteiga, etc. No local haverá uma queimadura e deve ser tratada.

A pessoa atingida deve ser levada para o hospital mais próximo.

O que fazer

O que é  
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A chegada do outono traz uma 
queda nas temperaturas, mas isso 
não é motivo para relaxar no cuidado 
para evitar o mosquito Aedes aegyp-
ti. Após os meses de proliferação no 
verão, a população do inseto chega a 
um pico no final de março, para de-
pois diminuir.

Por isso, é essencial manter os 
cuidados para não permitir a repro-
dução do mosquito transmissor da 
Dengue, Zika Vírus e Febre Chikun-
gunya. A recomendação é que verifi-
que semanalmente possíveis pontos 
de acumulação de água, mesmo em 
pequenas quantidades. É importante 
também observar o acúmulo no lixo e 
destinar pneus a borracharias. 

A água é essencial para a produ-
ção de alimentos. Seja na área urbana 
ou  no interior, a chegada da estação 
chuvosa significa também época do 
ano que aumentam os riscos de pro-
liferação do mosquito da dengue. Al-
guns cuidados simples nas proprieda-
des rurais podem evitar o surgimento 
de criadouros do Aedes aegypti, Os 
especialistas refutam o uso de plan-
tas para repelir insetos e sugerem o 
manejo integrado como uma prática 
mais eficaz de combate ao mosquito.

Por ter capacidade de proliferar 
tanto em recipientes naturais como 
artificiais, o Aedes aegypti também 
pode ocorrer em áreas rurais. Embo-
ra o transmissor da dengue, chikun-
gunya e zika seja considerado um 
mosquito doméstico, propriedades 
rurais contam com locais de riscos 
capazes de servirem como criadouro. 
Os especialistas salientam que mais 
eficiente do que combater os mos-
quitos com uso de inseticidas é to-
mar cuidados para que os focos não 
surjam.

O mosquito da dengue ocorre no 
meio rural, especialmente em regiões 
onde a área rural é muito próxima às 
cidades. O combate ao Aedes na área 
rural não difere muito dos cuidados 
que devem ser tomados na área ur-
bana.

Embora o raio de voo da fêmea 
do mosquito raramente ultrapasse 
os 300 metros em regiões com aglo-

Os cuidados para combater o Aedes aegypti na área rural
Embora o transmissor da dengue, chikungunya e zika seja considerado um mosquito doméstico, propriedades rurais con-
tam com locais de riscos capazes de servirem como criadouro.

meração de pessoas, nas áreas sem 
barreiras pode chegar a 800 metros. 
Além disso, os mosquitos são trans-
portados por diversos meios com aju-
da involuntária do homem.

A fêmea do mosquito tem a pe-
culiaridade de alçar voos maiores 
quando está grávida. Apesar de ter 
um alcance de voo de 300 metros, 
permanecendo próximo ao local onde 
nasceu, uma fêmea grávida pode voar 
até 3 km em busca de local adequado 
para a postura dos ovos. Uma fêmea 
pode dar origem a 1.500 mosquitos 
durante a sua vida. Na natureza, os 
ovos do Aedes aegypti podem sobre-
viver até 450 dias fora d’água. Tais ca-
racterísticas aumentam a necessidade 
de os proprietários rurais identifica-
rem possíveis criadouros para evitar a 
proliferação do mosquito.

O uso de plantas aromáticas 
para repelir insetos, como a citronela 
(Cymbopogon nardus e C. winteria-
nus), não é considerado um método 
eficaz pelos especialistas. A priorida-
de deve ser identificar locais de risco 
para o surgimento de focos e eliminar 
os possíveis criadouros. Para se livrar 
do problema, o certo mesmo é o sa-
neamento, limpeza e eliminação de 
criadouros.

Outra medida pouco recomen-
dada é o plantio da Crotalária como 
repelente natural do mosquito. Tan-
to quanto outras flores, a Crotalária 
atrai insetos que por sua vez atraem 
libélulas. As libélulas são predadoras 
que comem todo tipo de inseto que 
possam predar, e não sendo o Aedes 
alimento específico dela, estes têm 
pouca chance de serem controlados 
por elas.

Ademais, o ambiente que as li-
bélulas adultas frequentam normal-
mente é próximo de várzeas, brejos, 
córregos, rios e lagos. Para o pes-
quisador, o mais importante é evitar 
a ocorrência de larvas nos potinhos, 
pneus, garrafas e outros dispositivos 
acumuladores de água esquecidos 
nos quintais.

Manejo integrado
A utilização conjunta de diversas 

ações para maior controle da popu-
lação do mosquito é uma alternativa 
viável para evitar o surgimento de 
focos em propriedades rurais. Entre 
as ações podemos citar a utilização 
de telas antimosquito nas portas e 
janela, cortinados, a inspeção e elimi-
nação de locais que possam acumular 
água e servir de criadouro.

As medidas preventivas mais 
simples podem ser complementadas 
com a utilização de larvicidas bioló-
gicos e químicos em bebedouros de 
animais e outros locais com acúmu-
lo frequente de água, assim como 
utilização de fumacê no controle de 
adultos em áreas muito infestadas. 
Quanto mais dispositivos ou ações 
forem utilizadas no manejo integra-
do, maiores serão as chances de su-
cesso no combate ao mosquito

Ações para evitar a 
proliferação do mosquito 
da dengue em 
propriedades rurais

Inspecionar a propriedade ru-
ral e identificar locais de risco para 

proliferação do mosquito. Monitorar 
possíveis criadouros semanalmente;

Se houver plantas ornamentais 
(ex: bromélias) que acumulam água, 
inspecionar e aplicar larvicida se 
houver água parada;

Descartar as embalagens de in-
sumos em locais apropriados, cober-
tos e secos;

Inspecionar os pesqueiros desa-
tivados e barragens;

Checar se cisternas, poços ou 
tambores para água estão tampados;

Inspecionar calhas e telhados;
Bebedouros de animais também 

devem ser checados, principalmen-
te, se pouco utilizados. Se encontrar 
larvas ou pupas nestes locais, os 

bebedouros devem ser escovados e 
a água trocada, no máximo a cada 
cinco dias;

Evitar deixar baldes, carrinhos 
de mão e outros utensílios que acu-
mulam água ao relento;

Inspecionar todas as áreas da 
propriedade, inclusive reservas 
legais, e retirar dos locais desco-
bertos pneus velhos, vasilhames, 
garrafas, latas ou qualquer outro 
objeto descartado que possa acu-
mular água;

Cavidades em cercas de pedra, 
muros, pedras, árvores e outros 
devem ser tampadas com barro ou 
cimento, de modo a evitar que co-
letem água.
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O pesquisdor Lucas Garrido, da 
Embrapa Uva e Vinho, está elaboran-
do para os primeiros dias de abril a re-
alização de dois encontros  para apre-
sentação de resultados de estudos.

  Segundo o pesquisador “ob-
servamos que depois das colheitas o 
agricultor gralmente não faz nenhum 
trabalho em seu vinhedo e as folhas 
caem precocemente, o que vai refletir 
em qualidade na próxima safra”

 O pesquisador quer mostrar aos 
agricultores da  região, dois experi-
mentos realizados em propriedades 
de Faria lemos e Tuiuty, onde trata-
mentos preventivos  não deixam as 
folhas das videiras cairem precoce-
mente, beneficiando a planta.

 Outro trabalho que o pesquisa-
dor quer compartihar a experiência 
é com relação à  renovação de vi-
nhedos. “Frequentemente ouvimos 
dos agricultores que as plantas estão 
morrendo e que não adianta plantar. 
Vou provar com este experimento que 
estou trabalhando há três anos nestas 
duas propriedades, que  há condições 
de conseguir  renovação de vinhedos 
de forma eficaz”, destaca o pesquisa-
dor.

Logo após a colheita os vinhedos 
iniciam uma etapa de transição entre 
o período vegetativo/produtivo e um 
período de repouso, conhecido como 
dormência. Nesta etapa, ao longo 
do outono, as videiras são estimula-
das a este estado de dormência pela 
redução no comprimento do dia e, 
principalmente, pelas primeiras fren-
tes frias, com temperaturas próximas 
ou abaixo de 7°C. Quando a planta 
recebe esses estímulos, as folhas co-
meçam a senescer, perdendo a função 
de fixação de carbono (fotossíntese) 
e caem. Portanto, enquanto a videira 
ainda não recebeu os primeiros frios 
do outono, as folhas que estão sadias 
e funcionais são capazes de produzir 
reservas, as quais são importantes 
para a manutenção da planta durante 
o inverno e para o crescimento inicial 
da videira na primavera. Essas reser-
vas são estocadas nos ramos, troncos 
e principalmente nas raízes da videira.

O processo de senescência das 
folhas no outono é devido à ação de 
hormônios vegetais, tais como ácido 
abscísico e etileno. Estes hormônios 
também são acumulados pela planta 
em condições de estresses físico/quí-
micos, como falta de água, excesso de 
água (alagamento), toxidez por algum 
composto presente no solo (ex.: ex-
cesso de cobre, resíduos de herbicida, 
etc), mas também por estresses bió-
ticos, como excesso de produção por 
planta, presença de vírus ou presença 
de fungos que promovem doenças de 
raiz, de tronco ou doenças foliares 
(ex.: míldio). Portanto, se as plantas 
no vinhedo já apresentam ao longo 
do ciclo condições de estresse, certa-
mente a vida útil das folhas será muito 
reduzida nesta etapa pós-colheita e as 
plantas serão suprimidas em reservas, 
em vigor e em potencial de produção 
nos ciclos seguintes. Diante destas co-
locações, é imprescindível o cuidado 
sanitário das plantas ao longo do ciclo 
para que sejam também favorecidas 
nesta etapa pós-colheita. Isto torna-se 
ainda mais importante em anos com 
alta pluviosidade, como ocorreu na 
última safra.

Em virtude de que os cloroplas-
tos das folhas são degradados no 
processo de senescência, as folhas 
da videira perdem a cor verde e se 
tornam amareladas no outono. Essa 

Embrapa prepara dia de campo pós colheita e renovação de vinhedos

tonalidade amarelada é típica para 
variedades que produzem uvas bran-
cas. Já nas variedades de uvas tintas, 
pelo fato de possuírem uma elevada 
concentração de antocianinas nos te-
cidos, as folhas senescentes apresen-
tam colorações que variam do verme-
lho ao roxo ou violáceo, dependendo 
do pH do meio. É importante destacar 
que o processo de senescência geral-
mente se distribui de modo uniforme 
entre as plantas do vinhedo. Quando 
ocorrem variações de senescência e 
antecipações de quedas foliares em 
manchas ou reboleiras, é importante 
que o viticultor verifique as causas. 
Certamente, estes sintomas estão 
associados a algum fator de estresse, 
como a incidência de doenças fúngi-
cas , pragas, viroses, deficiências nu-
tricionais ou problemas na região de 
enxertia da planta.

Se parte significativa do parrei-
ral está amarelada ou avermelhada 
e observam-se plantas com as fo-
lhas com coloração mais escura que 
àquela típica da senescência natural, 
destoando do restante do vinhedo, 
estas plantas podem estar afetadas 
por viroses ou situadas em solo com 
excesso de nitrogênio, resultante da 
presença excessiva de matéria orgâni-
ca ou adubação mineral desequilibra-
da. Em qualquer caso, é importante 
marcar as plantas com coloração di-
ferenciada a fim de monitorá-las no 

ciclo seguinte. Este monitoramento 
consiste em observar o vigor e a 
produtividade destas plantas na sa-
fra, assim como realizar exames do 
tecido vegetal em laboratório para 
detectar possíveis doenças ou defi-
ciências nutricionais. Outro sintoma 
que o produtor deve estar atento é a 
queda precoce de folhas. Nesse caso, 
a causa mais provável é a incidência 
de doenças da parte aérea, como a 
mancha-das-folhas, causada pelo 
fungo Pseudocercospora vitis (Figu-
ra 3) e o míldio, causada pelo fungo 
Plasmopara viticola (Figura 4).

Em termos da fase de senes-
cência dos órgãos de parte aérea da 
videira, a mancha-das-folhas, cau-
sada pelo fungo Pseudocercospora 
vitis (anamorfo de Mycosphaerella 
personata) é a principal doença a 
ser controlada no vinhedo. A razão 
deste controle reside no fato de 
que, se a copa não estiver protegi-
da, o processo de senescência pode 
ser bastante acelerado, e, por essa 
aceleração, a planta pode deixar de 
manter folhas ativas para fotossín-
tese e mobilização de reservas de 
carboidratos para as raízes. Assim, 
manter o vinhedo sem proteção para 
mancha-das-folhas, no período de 
pós-colheita, em sucessivas safras, 
pode acarretar no enfraquecimento 
das plantas e aumento de suscetibi-
lidade das mesmas para outras do-
enças. Em termos gerais, o controle 

da mancha-das-folhas pode ser feito 
pela aplicação de fungicidas usados 
para o controle do míldio, exceto os 
cúpricos.

Além da coloração foliar, nesta 
etapa de transição entre colheita e 
dormência o viticultor deve estar 
atento aos sintomas de murchamen-
to nas folhas (também cachos antes 
da colheita) e brotações. Estes são, 
geralmente, sintomas de infecção 
por fungos de raízes, como Fusarium 
oxysporum, Phaeoacremonium sp. e 
Cylindrocarpon destructans, sendo 
este último fungo o causador da 
doença “pé-preto” da videira. Estes 
fungos atacam os vasos do xilema da 
planta, por onde são transportados 
os nutrientes e a água do solo para 
a parte aérea. Ao interromper este 
fluxo, promovem o definhamento da 
parte aérea, a antecipação de senes-
cência e a morte precoce das plan-
tas. Estar atento a estes sintomas 
pode permitir, após a confirmação 
da doença por exames laboratoriais, 
que a planta seja retirada do vinhedo 
para evitar a disseminação do pató-
geno para as plantas sadias e para 
o solo. É importante salientar que, 
no caso destas doenças, não se re-
comenda o plantio imediato de nova 
muda no local de onde foi retirada 
a planta doente, pois o local pode 
estar contaminado com o patógeno 
e deve ser tratado antes de um novo 
plantio.

Em virtude de que o viticultor 
precisa evitar o acúmulo de trabalho 
no momento da poda de inverno, ele 
costuma efetuar a pré-poda no ou-
tono, a qual consiste em retirar os 
ramos que produziram no ano, even-
tualmente despontar algum ramo 
e proceder a seleção e amarrio dos 
sarmentos que vão produzir na pró-
xima safra .

Essas operações são realizadas 
visando a possibilidade de se facili-
tar, no final do inverno, a poda seca, 
a qual pode ser curta, longa ou mista 
(ou seja, por esporão, vara ou am-
bas) , dependendo da variedade e 
do vigor das plantas. Contudo, cabe 
destacar que o viticultor não pode 
antecipar a pré-poda e a desponta 
dos ramos no outono antes da que-
da natural das folhas. Ou seja, se não 

esperar o processo de senescência se 
concretizar, ele estará propiciando uma 
supressão de nutrientes da planta, po-
dendo incidir em desequilíbrios fisioló-
gicos que impactam no vigor de cresci-
mento, na perda de produtividade e na 
vida útil do parreiral.

Nesse sentido, o ideal é o produtor 
esperar a queda das folhas da videira 
para iniciar as práticas de pré-poda e 
esse momento varia de acordo com a 
variedade ou com o histórico da safra. 
Mas, geralmente, nas condições sul-
-brasileiras já é possível iniciar essas 
ações a partir da segunda quinzena de 
maio para a maior parte das variedades 
de videira.

Nesta etapa, após a queda natural 
das folhas, o produtor também pode 
efetuar a poda antecipada ao invés da 
pré-poda. A poda antecipada corres-
ponde à execução da poda das plan-
tas no outono já deixando a carga de 
gemas do ciclo seguinte. Esta prática 
tem sido testada na região da Serra 
Gaúcha em algumas propriedades e se 
apresenta como uma alternativa para 
se diluir a mão de obra na execução da 
poda. As plantas apresentam um com-
portamento de brotação muito similar 
às plantas que são podadas na época 
convencional (final de julho/agosto), 
inclusive com um certo atraso na data 
de brotação.

Essa prática ainda não está valida-
da para todas as variedades e locais de 
cultivo. Neste caso, é necessário que 
o produtor efetue testes desta prática 
em poucas plantas no vinhedo, obser-
vando os impactos na produção, antes 
de adotar em toda área. Outro ponto 
importante é que, pelo fato dos feri-
mentos de poda nesta época de outo-
no permanecerem mais tempo abertos, 
o produtor deve ter um maior cuidado 
sanitário com os cortes da poda. 

Para isto, após os cortes é neces-
sária a aplicação de produtos específi-
cos, como Score na dosagem de 1 g/L, 
Captana (Orthocide), 2,4g/L, ou Enxofre 
(Kumulus) 4g/L, para evitar a entrada de 
fungos de madeira que podem reduzir 
a vida útil das plantas.

Além disso, é imprescindível que 
o viticultor adote a prática de desinfec-
ção das tesouras de poda entre plantas, 
principalmente entre as plantas marca-
das que manifestaram variações de cor 
e murchamento de folhas no período 
de senescência, conforme destacado 
anteriormente. No mercado, podem 
ser encontrados os seguintes produtos 
de ação desinfetante para as tesouras 
de poda, com suas respectivas concen-
trações de uso: produto comercial à 
base de dióxido de cloro estabilizado 
a 5%, diluído em água na proporção de 
1 ml do produto para 1000 ml de água; 
Álcool 70%; Hipoclorito de sódio (água 
sanitária), diluído em água na propor-
ção de 1:1 (v:v).

O acompanhamento da senescên-
cia, portanto, além de interessante no 
aspecto paisagístico, é uma etapa im-
portante para a gestão do vinhedo.
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Na Região Sul do Brasil a renova-
ção de vinhedos tem sido dificultada 
pela pouca disponibilidade de novas 
áreas para plantio, à implantação do 
novo Código Florestal e ao elevado 
valor das terras. 

Em muitos casos, o replantio da 
videira em áreas anteriormente ocu-
padas por esta cultura tem se revela-
do um grande desafio pela ocorrência 
das chamadas “doenças de áreas de 
replantio” ou “desordens do replan-
tio”, acarretando em grande declínio 
e morte de plantas, que resulta em 
aumento do custo de implantação e, 
até mesmo, inviabilidade dos novos 
plantios. 

Um conjunto de fatores contri-
bui para esses problemas, entre os 
quais destacam-se o excesso de co-
bre nos solos resultante de décadas 
de fungicidas à base desse elemento 
químico; adubações desequilibradas; 
utilização de material vegetativo de 
baixa qualidade sanitária; acúmulo 
de patógenos e pragas da videira no 
solo; utilização excessiva de herbici-
das e má drenagem da área. 

Com a utilização de tecnologias 
integradoras,  a Embrapa busca esta-
belecer novos vinhedos produtivos 
em áreas de replantio de pequenos 
produtores da Região Sul do Brasil. 
A partir da seleção de áreas de re-
plantio de vinhedos nos estados do 

Embrapa prepara dia de campo pós colheita e renovação de vinhedos

Tecnologias para a viabilização e sustentabilidade dos vinhedos em áreas de renovação
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná, que apresentam grandes pro-
blemas de desenvolvimento das plan-
tas, serão implantados experimentos 
visando a correção de desequilíbrios 
contidos no solo, como a alta inci-
dência de fungos e nematoides cau-
sadores de doenças, e a utilização de 
material vegetativo de alta qualidade. 

Os vinhedos implantados serão 
acompanhadospor pesquisadores e 
técnicos e os resultados quantificados 
ao longo de três anos. Estudos parale-
los estão sendo conduzidos para ava-
liar populações de micro-organismos 
benéficos e de ácaros que controlam 
fungos e outras pragas presentes no 
solo. 

Cada área de replantio será alvo 
de diversas ações, que serão acompa-
nhadas por pesquisadores de várias 
áreas do conhecimento. Anualmente, 
serão realizadas reuniões com técni-
cos e produtores para a transferência 
imediata dos resultados gerados. 

Em termos estruturais, o proje-
to conta com uma rede de institui-
ções de pesquisa, ensino e extensão, 
composta pela Embrapa Uva e Vinho, 
Embrapa Clima Temperado, Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural de Santa Catarina (Epagri), Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), Universidade do 

Pampa Gaúcho, PROTERRA, Emater-
-RS e Emater-PR. Ao final do projeto, 
espera-se disponibilizar uma série de 

conhecimentos, tecnologias, práticas 
e processos que, se adotados de for-
ma integrada, permitirão a recupera-

ção ou a regeneração do solo, a fim 
de suportar a exploração da ativida-
de vitícola de forma sustentável. 
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Geleia de frutas com chia
Acrescente na sua dieta para 

não ter que largar o doce, mas não 
se incomodar tanto com as calo-
rias. 

Ingredientes
*Geleia de frutas com chia - 

Foto: Getty Images
*Geleias de framboesa e mo-

rango com chia
*200 gramas da fruta de sua 

escolha
*4 colheres de sopa do gel de 

chia
*Adoçante ou açúcar a gosto.

Como fazer
Leve as frutas picadas e o gel 

de chia (obtido através da hidrata-
ção de uma colher de sopa de chia 
em 60 ml de água) em uma panela 
em fogo baixo. 

Adoce como preferir e mexa, 

deixando na panela até engrossar 
e ficar com a consistência de ge-
leia.

Receita elaborada pela chef 
Lidiane Barbosa, especialista em 
gastronomia funcional

Asse pães e bolos em uma caixinha de leite
Não tem forno? Bom, encon-

tramos uma solução para os seus 
problemas! Agora, você pode as-
sar um pão ou um bolo, usando 
uma caixinha de leite usada. Mas, 
como assim? 

Como transformar uma 
caixa de leite numa 
forma?

Mas atenção… se a caixinha 
tiver bico de plástico, este vai der-
reter, por isso, utilize uma caixa 
que seja toda de papelão.

1. Recorte uma das laterais da 
caixa e lave-a bem por dentro;

2. Preencha a caixa com a 
massa do pão ou do bolo;

3. Aqui também pode untar 
com manteiga antes de colocar a 
massa, mas a caixa já é antiade-
rente;

4. Agora é só colocar seu bolo 
no forno para assar e, quando es-
tiver pronto, pode cortar a caixa e 

desenformá-lo facilmente;
Se quer preparar um bolo 

mas está sem forma adequada, 

agora já sabe como resolver seu 
problema, utilizando uma caixi-
nha de leite!

Aprenda a fazer leite condensado caseiro
Uma receita que faz você eco-

nomizar! Afinal, qual é o ingrediente 
mais utilizado nas receitas de doce 
brasileiras? É isso mesmo: o leite con-
densado!

Em apenas três minutos você 
pode fazer o seu próprio leite con-
densado.Siga essa essa receita e 
aprenda a fazer 340g de leite conden-
sado.

Receita de Leite Condensa-
do Caseiro
Ingredientes:

• Leite em pó: 1 xícara
• Açúcar: 1 xícara
•Água fervendo: 1/2 xícara

Modo de preparo:
1. Coloque a água em um liquidi-

ficador. Esse ingrediente deve ser co-
locado em primeiro lugar para evitar 
que os restantes grudem.

2. Acrescente depois o açúcar e o 
leite e bata até que fiquem bem incor-
porados e dissolvidos.

Ervas em vez de sal. Que tal?
O sal usado em excesso pode 

causar muitos problemas na nossa 
vida. E na dieta ele pode ser um vilão, 
com isso, encontramos uma receita 
de um sal muito mais caseiro e muito 
mais saudável.  E ele pode ser usado 
por todos, até mesmo por quem tem 
pressão alta.

A baixa concentração de sódio e 
o uso de ervas aromáticas e medici-
nais tornam este sal muito saudável. 
Mas pode ter certeza: este sal é mais 
saboroso e muito melhor para a saú-
de que o sal comum. As ervas que 
compõem este sal são muito benéfi-
cas à saúde.

O alecrim é estimulante, favore-
ce a atividade mental (memória), o co-
ração, os nervos, combate o estresse 
e a ansiedade. 

O manjericão é rico em magné-
sio, ferro, cálcio, potássio e vitamina 
C.

Devido à presença do magné-
sio, ele melhora a saúde do sistema 
cardiovascular, pois estimula os mús-
culos e vasos sanguíneos a relaxar, 
melhorando o fluxo sanguíneo e re-
duzindo o risco de arritmias cardía-
cas.

O manjericão possui flavonóides 
que protegem as estruturas celulares, 
os cromossomos contra a radiação e 
contra os efeitos dos radicais livres.

Ele também é anti-inflamatório, 
estimulante digestivo, calmante, pre-
vine problemas digestivos e infecções 
no intestino.

O orégano tem alta atividade 
antioxidante porque contém ácido fe-
nólico e flavonoides, além de proprie-
dades antimicrobianas, o que faz com 
que seja bom para ajudar a preservar 
alimentos. Ele, entre outras coisas, é 
estimulante das funções gástricas e 
biliares, sedativo, parasiticida, expec-
torante e diurético; alivia dores reu-
máticas; estimula o sistema nervoso 
e o apetite.

Ingredientes
• 20 gramas de alecrim desidra-

tado
• 20 gramas de manjericão desi-

dratado
• 20 gramas de orégano desidra-

tado
• 10 gramas de sal marinho (se 

puder, melhor usar o sal rosa do Hi-
malaia)

Use uma balança para calcular 
com precisão os 20 gramas de cada 
ingrediente. Mas, se não tiver, use 
como medida uma colher de sopa 
cheia no caso das ervas e, no caso do 
sal, meia colher.

Modo de preparo
• Liquidifique bem todos os in-

gredientes.
• Armazene o sal de ervas num 

vidro fechado.
Utilize-o como substituto do sal 

comum em todas as receitas. A quan-
tidade é a mesma que você utilizaria 
de sal comum.
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Faça seu próprio viagra
Também conhecido como 

“azulzinho”, o Viagra é o estimu-
lante sexual masculino mais famo-
so do mundo. Como tal, também é 
bastante caro. Mas, agora há uma 
forma de fazer o seu próprio Viagra 
caseiro. E totalmente natural. Basta 
uma melancia e um limão.

Para quem não sabe, a melan-
cia contém substâncias como a ci-
trulina e o licopeno, que são impor-
tantes estimulantes sexuais. 

De acordo com investigadores 
da Universidade do Texas, a citruli-
na age mesmo de forma similar ao 
princípio activo do Viagra.

Só há uma regra dourara: não 
pode acrescentar mais nenhum in-
grediente com vista a melhorar o 
sabor da mistura. Nem açúcar, nem 
sal nem qualquer outro ingredien-
te.

Ingredientes
o Melancia cortada aos cubos
o Sumo de 1 limão espremido

Preparação
1. Corte a melancia em pedaços 

pequenos e ponha numa batedeira
2. Bata muito bem
3. Deverá obter cerca de um li-

tro de sumo de melancia
4. Até a parte branca do inte-

rior da fruta deve ser aproveitada 
pois é riquíssima em citrulina

5. Despeje o sumo numa pane-
la e ponha a ferver

6. Acrescente o sumo de limão 
e misture bem

7. Deixe a mistura ferver até 
que a maior parte evapore

8. Reduza o líquido a metade
9. Desligue o lume e espere 

cerca de 1 hora

10. Ponha a mistura dentro de 
uma garrafa de vidro e conserve no 
frigorífico

11. Beba a bebida em jejum, de 
manhã cedo e antes do jantar

A dose pode variar entre 2 
colheres de sopa e 1/3 de copo. A 
quantidade depende do seu peso. 
Este Viagra caseiro é seguro e efi-
caz para pessoas de todas as idades 
e sexos. Com o seu consumo regu-
lar, o vigor sexual é recuperado sem 
pôr a saúde em risco.

Receitas com casca de limão que 
tem o efeito de um analgésico 

A casca do limão pode ajudar 
e muito na sua saúde, pois con-
tém alto teor de vitamina C.  Além 
de conter antioxidantes essenciais 
para combater doenças cardiovas-
culares, o limão é muito benéfico na 
luta contra o cancro e um auxiliar 
precioso no combate a inflamações. 

Apresentamos duas receitas 
que podem ajudar bastante na di-
latação dos vasos sanguíneos e que 
produzem um efeito anti-inflamató-
rio.

Receita 1
1. Rale a casca de um limão, evitan-
do a parte branca do fruto
2. Esfregue a casca diretamente na 
parte do corpo dorida e depois en-
role uma ligadura
3. Mantenha a casca no sítio duran-
te cerca de 2 horas
4. Repita esta aplicação durante vá-
rias noites
5. Não se esqueça de verificar se é 
alérgico à casca de limão

Receita 2
1. Coloque a casca de dois limões 
numa jarra e cubra com azeite
2. Feche o frasco e deixe a mistura 
descansar durante duas semanas num 
local fresco e escuro
3. Esfregue o óleo obtido na área afe-
tada e cubra com gaze
4. Deixe descansar durante a noite
5. No dia seguinte, lave com água fria
Não se esqueça de verificar se é alér-
gico à casca de limão!

Exercício que deixa a barriga 
“seca” sem academia

Muitas pessoas fazem exercícios, 
e outras, pela correria do dia a dia, fi-
cam sem tempo para manter o corpo 
em forma. Porém, encontramos um 
método incrível: você não precisa ir à 
academia para conseguir uma barriga 
sequinha. Isso é o que pensa a fisiote-
rapeuta inglesa Sammy Margo.

Sammy é muito conhecida na 
Inglaterra e ficou ainda mais famosa 
graças a um método desenvolvido por 
ela que promete melhorar a postura, 
a autoestima e, como tanto deseja-
mos, disfarçar a flacidez da barriga.

O procedimento é bem fácil: 
basta passar um cordão na altura da 
barriga, contraindo os músculos até a 
metade do que você pode aguentar – 
é muito importante que não seja por 
completo.

Feito isso, amarre o cordão e 
tente manter a musculatura contraída 
durante todo o dia.

Você pode sair, trabalhar, passe-
ar, fazer as atividades comuns do dia 
a dia, enquanto a técnica vai fazendo 
efeito.

Os músculos da barriga contraí-
dos por várias horas é um poderoso 
exercício.

Ou seja, você vai exercitar seu 
abdome enquanto faz as suas tarefas 
e não vai precisar parar para fazer ne-
nhum exercício abdominal.

E mais: acredita-se que esse tru-

que é capaz de “enganar” o cérebro, 
que vai pensar que o cordão é o limite 
da barriga.

E o que isso significa? Vamos 
comer menos porque o cérebro não 
vai “querer” ser responsável por “es-
tourar” o abdome. Ah, você também 
pode contribuir, melhorando a postu-
ra, deixando a coluna reta. Margo ex-
plica que essas dicas são importantes 
porque as pessoas vivem reclamando 
de dores na coluna e do excesso de 
peso. Então, para quem não tem tem-
po e é sedentário, os truques são um 
“prato cheio”.

Ainda segundo ela, a boa postura 
evita o estresse, a estafa e ainda me-
lhora o nosso estado de espírito.

Se você pensa que é conversa 
furada, a Universidade de Auckland 
(Nova Zelândia) publicou um artigo 
comprovando que a manter a boa 
postura influencia diretamente a nos-
sa autoestima e bem-estar.

Além disso, disseram que pesso-
as que mantêm a coluna reta e se sen-
tam corretamente conseguem se sair 
melhor em momentos de estresse, 
são mais seguras e se expressam bem.

O contrário disso, pode causar 
depressão, diminuir o desejo sexual e 
nos deixar mais irritados.

Enfim, o método desenvolvido 
pela inglesa é bem simples e acessível 
a todos.
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11 coisas para jogar fora do seu banheiro
1. Qualquer remédio ven-
cido 

Não existem motivos para guar-
dar medicamentos que passaram da 
data de validade – principalmente 
quando pensamos na quantidade de 
espaço útil que todas as caixas e fras-
cos ocupam.

2. Amostras de perfumes e 
produtos de beleza

 Sabemos que amostras grátis 
são maravilhosas, mas se você não as 
usa é melhor dizer adeus. Você pro-
vavelmente não vai usar nada que já 
está parado há mais de seis meses –  
lembre-se disso sempre que o desa-
pego parecer difícil.

3. Produtos pela metade 
que você não usa há pelo 
menos três meses

Sabe aquele creme que você ga-
nhou de natal, usou algumas vezes, 
mas não se adaptou ao cheiro? É dele 
que estamos falando.

4. Maquiagem expirada
Normalmente conseguimos usar 

a maioria dos produtos do dia a dia 
até o final antes que a data de venci-
mento chegue. Por isso é muito fácil 
esquecer até mesmo que ela existe 
– mas o perigo mora naquela som-

bra ou pó bronzeador de ocasiões 
especiais parados na gaveta. Atente 
aos prazos e jogue-os fora. Não sinta 
remorso – é melhor se livrar do que 
ainda está pela metade do que passar 
pó estragado no seu rosto, disso te-
mos certeza.

5. Toalhas de banho man-
chadas

Todas as mulheres (e alguns ho-
mens) têm aquela toalha cheia de 
manchas de tinta de cabelo ou de 
esmalte – uma hora elas devem se 
tornar panos de chão ou irem direto 
para o lixo.

6. Pentes e acessórios de 
cabelo velhos

Pentes sem dentes, escovas sem 
cerdas e elásticos alargados fazem 
parte dessa categoria. Diga adeus!

7. Pincéis de maquiagem 
antigos

 Tudo envelhece, até mesmo os 
pincéis mais limpos e bem cuidados. 
Eventualmente a sua coleção precisa 
ser renovada e os velhos devem dar 
espaço aos novos.

 8. Escovas de dente
Esperamos que você troque sua 

escova de dentes regularmente – a re-

comendação dos dentistas é de três me-
ses por escova. Mas se você não faz isso, 
aproveite nosso lembrete agora e passe 
em uma farmácia ou supermercado.

9. Bobes
Quem usa bobes hoje em dia? A in-

ternet, principalmente o Pinterest, está 
cheia de tutoriais de ondas perfeitas e 
penteados criativos que não precisam 
deles. Então, se você pode, liberte-os e 
abra espaço nas gavetas.

10. Excesso de artigos de 
higiene para viagem

Concordamos que os mini potes de 
shampoo e condicionador são uma gra-
ça, mas ninguém precisa de uma gaveta 
inteira cheia deles e de sabonetinhos de 
hotel.

11. Secador de cabelos e 
qualquer outro eletrônico 
com o cabo desgastado ou 
revestimento quebrado

Quem tem chapinha e nunca der-
rubou, deixou cair ou puxou o fio até 
sair da tomada que atire a primeira pe-
dra. Uma hora seu aparelho realmente 
estraga com esses pequenos acidentes 
diários. É importante prestar atenção, 
até por segurança, e desapegar dos ele-
trônicos que não estão mais no melhor 
dos estados.

Remédio natural para deixar 
seus calcanhares sedosos

Calcanhares rachados, pele 
seca e áspera nos pés são um pro-
blema muito comum que todos 
enfrentamos de vez em quando. 
Isso acontece devido a uma série 
de razões como sapatos descon-
fortáveis, dieta insalubre e falta 
de umidade estão no topo da lista. 

Você só precisa de dois ingre-
dientes para prepará-lo. Além de 
corrigir os calcanhares secos e ra-
chados também vai ajudar varizes 
veias e milhos. É muito eficaz e 
simples de fazer.

Ingredientes:
250 ml de álcool a 70%
10 comprimidos de aspirina

Preparação e aplicação:
Esmague as 10 aspirinas em 

um pó fino e misture com o álco-

ol. Deixe a mistura embeber por 
1-2 dias e, em seguida, você pode 
começar a usá-lo. Agitar bem a 
mistura e embeber uma almofada 
de algodão. Coloque as almofa-
das de algodão na área afetada e 
envolvê-lo com papel de plástico. 
Colocar as meias e deixá-lo duran-
te a noite.

Lavar, limpar e secar os pés na 
parte da manhã e aplicar um cre-
me de gordura ou glicerol. Repita 
este procedimento todas as noites 
durante o tempo que você se sen-
tir necessário, mas normalmente 
10 dias são suficientes para resul-
tados perfeitos.

Você vai dizer adeus aos sal-
tos rachados, pele seca, calos e 
veias varicosas com este remédio 
natural simples, mas incrivelmen-
te eficaz.


