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Tempo nublado e com chuva 
a qualquer hora marcam o 
clima da semana

A semana começa com o tempo 
encoberto e se mantém nesse clima 
até o final de semana. As tempera-
turas irão variar dos 9 graus para 24 
graus e com chuva em quase todos os 
dias. 

Na terça-feira, 11, a previsão é 
para muitas nuvens com curtos perí-
odos de sol e pancadas de chuva com 
trovoadas. A temperatura fica entre 
15 graus a 22° e os índices de UV 
ficam moderados, dispensando um 
pouco do uso do protetor solar. 

Chegando na metade da semana, 
a quarta-feira, 12, promete um dia 
com períodos curtos de sol interca-
lados com períodos de nuvens, dei-
xando a temperatura entre 10 graus 
a 19°. Os índices de UV ficam altos.

Na quinta-feira, 13, teremos uma 
prova da frente fria que pode estar 
chegando. No início da manhã, os ter-
mômetros ficam entre os 9 graus, mas 
a tarde já esquenta um pouco e a tem-

peratura fica entre 21 graus. O tempo 
fica parcialmente nublado,  com sol 
entre poucas nuvens, mas os índices 
de UV ficam altíssimos. 

Na Sexta-feira Santa, 14, irá cho-
ver, mas apenas algumas pancadas à 
tarde e com uma chance mínima de 
acontecer. O tempo fica em uma ne-
bulosidade variável e a temperatura 
fica entre 13 graus e 23°. Os índices 
de UV ficam bastante altos.

No sábado, 15, o dia será mar-
cado por chuva a qualquer hora, mas 
com uma temperatura agradável de 
11 graus na parte da manhã e a tarde, 
24 graus. Mesmo com o tempo nu-
blado, os índices de UV ficam muito 
altos.

No domingo de Páscoa, 16, o 
tempo fica parcialmente nublado, 
com sol entre poucas nuvens. Os ter-
mômetros irão variar entre 13 graus 
e 24°. Os índices de UV ficam mode-
rados. 

Tempo encoberto marcam os dias da semana
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Cisterna promove segurança hídrica e
auxilia para sustentabilidade no meio rural

A utilização da água armazenada 
em cisterna para as rotinas da produ-
ção animal é uma prática desejável 
desde que sejam observados o correto 
manejo das estruturas de captação

A Política Nacional de Recursos 
Hídricos de janeiro de 1997 instituiu 
fundamentos e instrumentos de ges-
tão a fim de regular o uso da água. 
Dentre esses destacam-se o conceito 
de que a água é um recurso natural li-
mitado. O órgão gestor ainda trabalha 
para a implementação da Política na 
sua integralidade.

A água será mais um quesito do 
manejo diário e do custo de produção 
das atividades agropecuárias. Portan-
to, conhecimentos e tecnologias que 
promovam a redução da captação de 
água das fontes naturais terão im-
pactos ambientais e econômicos po-
sitivos. A cisterna é uma tecnologia 
que pode ter como uma de suas fina-
lidades armazenar água de chuva. Na 
propriedade rural, a cisterna promove 
a segurança hídrica e contribui para a 
viabilidade econômica da atividade. A 
utilização da água armazenada em cis-
terna para as rotinas da produção ani-
mal é uma prática desejável desde que 
sejam observados o correto manejo 
das estruturas de captação, condução 
e armazenamento e a legislação rela-
cionada à qualidade da água para os 
diversos usos.

A chuva é considerada uma fonte 
alternativa de água para fins potáveis 
ou não potáveis. Define-se água de 
chuva como a água resultante de pre-
cipitações atmosféricas coletada em 
coberturas nas quais não haja circula-
ção de pessoas, veículos ou animais. A 
precipitação inclui a água da chuva, da 
neve, de granizo, de geada, de neblina 
e do orvalho. A chuva é a forma mais 
frequente de precipitação. As caracte-
rísticas principais da precipitação são 
o seu volume total, a sua duração e as 
distribuições temporal e espacial. Os 
tipos de precipitação são: convectivas 
(grande intensidade e pequena dura-
ção), orográficas (pequena intensidade 
e longa duração) e ciclônicas (peque-
na a moderada intensidade e grande 
área).

Aspectos do sistema de aprovei-
tamento de água da chuva Indepen-
dentemente da escala e da finalidade, 
o sistema de aproveitamento da água 
de chuva é composto por seis com-
ponentes básicos:  Superfície de cap-
tação: área pela qual a água da chuva 
escorre;  Calhas: necessárias para a 
condução da água para a cisterna;  Te-
las e sistema de descarte da primeira 
chuva: para retirada de folhas, galhos e 
detritos, evitando a entrada desses na 
cisterna;  Cisternas: local onde a água 
é armazenada;  Sistema de tratamento: 
dependendo do tipo de uso será ne-
cessária a utilização de tecnologias de 

tratamento para ter água na qualidade 
desejada.

As cisternas podem estar sobre o 
solo, enterradas, semi-enterradas ou 
elevadas e ter diversas formas: retan-
gular, quadrada, cilíndrica ou cônica. 
Dependendo da pressão que a estrutu-
ra da cisterna poderá exercer na super-
fície de apoio, a estabilidade do solo 
deve ser avaliada.

Os materiais mais utilizados na 
construção de cisternas são: vinimanta 
de PVC, manta de PEAD, fibra de vidro, 
alvenaria, ferro cimento ou concreto 
armado. No Quadro 1 tem-se as carac-
terísticas e os cuidados no uso de cada 
tipo de material.

Qualidade da água armaze-
nada na cisterna

A qualidade da água de chuva 
deve ser considerada em três momen-
tos: enquanto está na atmosfera, após 
passagem pela área de cobertura e na 
cisterna. A qualidade pode ser afetada 
pelos seguintes fatores: localização ge-
ográfica da propriedade, presença de 
vegetação no entorno da área de cap-
tação, condições meteorológicas, esta-
ção do ano, tipo de cobertura do telha-
do, condição de conservação da área 
de captação e material da cisterna.

No meio rural, a contaminação da 
água ao passar pelo telhado pode se 
dar por fezes de pássaros e de peque-
nos animais, insetos e outros animais 
mortos em decomposição, restos ve-
getais (folhas, galhos, etc.), poeiras e 
restos do revestimento do telhado. Em 
regiões agropecuárias, a água da chuva 
pode apresentar significativa concen-
tração de nitrato devido ao uso inten-
sivo de fertilizantes, além de eventuais 
resíduos de agroquímicos. Existem 
diferentes concepções de sistemas de 
aproveitamento de água de chuva, e a 
qualidade da água que se quer é um 
dos fatores que determinam essa con-
cepção. 

A importância das Cisternas
Cisternas são reservatórios de 

águas pluviais (das chuvas) dedicados 
ao suprimento de água não potável em 

residências, indústrias, postos de com-
bustíveis, escolas e estabelecimentos 
comerciais.

Apesar da utilização destes reser-
vatórios ter iniciado durante a Revo-
lução Neolítica, (cerca de 10.000 A.C), 
esta é uma ideia ainda pouco difundi-
da, tendo em vista os custos de instala-
ção e manutenção serem relativamente 
baixos e haver grande disponibilidade 
de águas pluviais em virtude das ele-
vadas taxas de precipitação na maioria 
das regiões do Rio Grande do Sul.

Além de redução de gastos finan-
ceiros com a água tratada provenien-
te da rede pública, o uso de cisternas 
é uma das atitudes que mais levam 
consigo a marca da tão proclamada 
sustentabilidade, pois sua instalação 
é prática, tem alto custo-benefício e 
gera retorno do investimento em cerca 
de 2 anos e meio para residências e 1 
ano para indústrias e postos de com-
bustíveis.

No entanto, é importante salien-
tar que a água armazenada em cister-
nas, mesmo quando filtrada, não deve 
ser utilizada para consumo humano. 
Neste aspecto, a qualidade e a saúde 
devem sempre prevalecer em relação à 
redução de custos e à preservação do 
ambiente.

A água das cisternas pode ser em-
pregada em descargas de vasos sanitá-
rios, irrigação de jardins e lavagem de 
pisos, evitando o uso de água tratada 
onde não há necessidade e contribuin-
do para a preservação de rios e córre-
gos.

Além disso, em cidades mais po-
pulosas e com esgotamento pluvial 
deficitário, as cisternas auxiliam no 
controle de enchentes, pois represam 
a água que deveria ser drenada para 
galerias ou cursos hídricos.

É fundamental adotarmos ações 
como esta e incentivarmos nossos 
amigos, familiares e vizinhos a proce-
derem da mesma forma, divulgando os 
benefícios que as cisternas trazem em 
curto período de tempo.

Uma atitude sustentável nada mi-
rabolante, com resultados excelentes e 
comprovados.

A utilização da água armazenada em cisterna para as rotinas da produção animal é uma 
prática desejável desde que sejam observados o correto manejo das estruturas de captação

Além da redução de custos, as cisternas ajudam a conservar a água potável, cada vez 
mais escassa 

Vinhos biodinâmicos ganham
espaço no mercado
Prática consiste em trabalhar o calendário dos astros,
garantindo equilíbrio energético e biológico na produção

O vinho biodinâmico se destaca 
no universo das bebidas. A importân-
cia, com diferencial na garrafa come-
ça a partir do manejo das videiras e 
da produção da uva. O método evita 
o uso de agrotóxicos e fertilizantes 
sintéticos utilizando compostos na-
turais.

Por conta disso e por ser pouco 
ortodoxa, a agricultura biodinâmica 
- originada em 1924 com uma série 
de palestras ministradas pelo filósofo 
austríaco Rudolf Steiner - ficou muito 
tempo às sombras. No entanto, pes-
quisas e resultados concretos têm ga-
rantido destaque a essa cultura.

“Os vinhos produzidos de ma-
neira biodinâmica vão além do sim-
ples orgânico e são elaborados de 
forma ampla, respeitando os ritmos 
da natureza  e trabalhando para res-
taurar a energia e o equilíbrio do 
ecossistema”, explica o enólogo de 
uma vinícola da Serra Gaúcha, Maciel 
Ampese, que está aos poucos implan-
tando esse sistema. Essa maneira de 
trabalhar a terra e a videira, garante a 
expressão máxima da uva e do vinho.

Segundo Ampese, um bom vinho 
biodinâmico tem mais complexidade, 
maior índice de polifenóis e sabores 
mais intensos e persistentes. É uma 
bebida que expressa a característica 
do local e da uva escolhida.

Na Europa, essa cultura é bem 
difundida, principalmente em países 
como França, Itália e Alemanha. Na 
América, a prática existe, mas ainda 
é tímida. No Brasil, ainda é muito re-
cente e tem poucos seguidores, que 
estão crescendo pouco a pouco.

Na Serra Gaúcha uma vinícola já 
conseguiu empregar algumas mudan-

ças: os fertilizantes químicos foram 
substituídos por compostos orgâni-
cos, os herbicidas deram lugar a uma 
cobertura vegetal da terra em torno 
da videira e o uso de fungicida foi 
diminuído consideravelmente. Isso 
garante menor impacto químico na 
natureza, na saúde de quem trabalha 
nos vinhedos e nos vinhos produzi-
dos.

“Já podemos observar maior vi-
talidade no vinhedo, mais vida no 
ecossistema, uvas com mais sabor e 
profundidade. Ainda faltam muitos 
passos, muito trabalho e paciência, 
mas estamos entusiasmados com os 
resultados” comemora o enólogo.

Vinho biodinâmico, 
orgânico ou natural?

Veja abaixo a diferença entre três 
formas de produção de vinhos:

Orgânico: Trabalha o desen-
volvimento da flora e da fauna para 
manter o equilíbrio do local usando 
compostos não sintéticos. Tem uma 
legislação específica e uma série de 
produtos autorizados para utilização.

Biodinâmico: Segue a premissa 
dos vinhos orgânicos, mas incorpora 
questões mais amplas como o cuida-
do com o calendário dos astros, ga-
rantindo um equilíbrio energético e 
biológico na produção.

Natural: Tem como conceito a 
elaboração do vinho com a mínima 
intervenção do homem e o mínimo 
uso de compostos. 

A principal diferença é que a be-
bida fermenta naturalmente, sem uti-
lização de leveduras externas. Não há 
legislação que contemple esse tipo de 
produção.

 A importância, com diferencial na garrafa, começa a partir domanejo das videiras e 
da produção da uva
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Abertas as inscrições para o treinamento de técnicos e auditores no sistema da Produção Integrada de Uva para Processamento
Técnicos agropecuários, tecnólogos em viticultura e enologia, enólogos e engenheiros agrônomos podem se inscrever até o dia 24 de maio

A Embrapa Uva e Vinho, em par-
ceria com o Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
promove a  primeira capacitação para 
técnicos interessados em atuarem 
como responsável técnico ou auditor 
do sistema da Produção Integrada de 
Uva para Processamento – Vinho e 
Suco (PIUP), em propriedades rurais e 
vinícolas. Dividido em módulo a capa-
citação acontecerá na sede da Empre-
sa de Pesquisa, em Bento Gonçalves 
(RS), no período de 29 de maio a 08 
de junho.

A Produção Integrada tem a sua 
base na adoção de boas práticas, tan-
to agrícolas quanto de fabricação, nas 
quais o manejo integrado de pragas 
e doenças, a rastreabilidade e o res-
peito ao meio ambiente e à saúde da 
população garantem a produção de 
alimentos mais seguros e de alta qua-
lidade. Além disso, os vitivinicultores 
que cumprirem todas as normas po-
derão certificar seus produtos e usar 
o selo Brasil Certificado, obtendo, 
assim, maior reconhecimento e remu-
neração pelo seu trabalho, além de 
acessar novos mercados.

Segundo Samar Velho da Silveira, 
pesquisador da Embrapa Uva e Vinho 
e presidente da Comissão Técnica Na-
cional da Produção Integrada de Uva 
para processamento e membro da 
Comissão Técnica da Produção Inte-
grada do Rio Grande do Sul, a adoção 
voluntária ao sistema da Produção 
Integrada (PI) pelos viticultores e viní-
colas é uma forma segura de manter a 
produção através da sustentabilidade.

“A Produção Integrada busca pro-
duzir uvas de alta qualidade, dando 
prioridade a métodos seguros, com 
uso racional de produtos agroquími-
cos, com foco na sustentabilidade, 
aumento da rentabilidade, tornando 
o produtor mais competitivo em um 
cenário de economia globalizada e 
mercados exigentes em qualidade e 
segurança do alimento”, comenta.

Outro benefício do sistema, se-
gundo Silveira, é trazer uma contri-
buição para a gestão da propriedade, 
pois todas as atividades deverão ser 
organizadas e registradas no Caderno 
de Campo. “Além do controle, com 
esses dados o produtor pode realizar 
análises econômicas mais pertinentes 
e confiáveis”, complementa.

Esse será o primeiro curso para 
técnicos se capacitarem e implemen-
tarem as Normas Técnicas Específicas 
(NTE) de uva para processamento, pu-

blicadas na instrução normativa nº42, 
de 9 de novembro de 2016. A capa-
citação será teórico-prática e já no 
momento da inscrição o participante 
deverá escolher se quer ser auditor 
ou técnico responsável, além de optar 
se quer fazer a parte campo (fazenda) 
e/ou vinícola (indústria). As vagas são 
limitadas.

O valor da inscrição dá direito à 
capacitação, aos nove Manuais Téc-
nicos da PIUP, que abordam todas 
as etapas do processo de produção, 
incluindo os documentos de acom-
panhamento do sistema (clique aqui 
para acessar a versão digital). Infor-
mações adicionais e a inscrição, no va-
lor de R$ 250,00 cada módulo, estão 
disponíveis no endereço https://www.
embrapa.br/uva-e-vinho/eventos/piup.

A importância do sistema de uva 
para processamento

A produção de uva para proces-
samento é um importante segmento 
gerador de emprego e renda no país, 
capaz de fornecer um produto – suco, 
vinho e espumante – com valor agre-
gado. Prova disso é que, segundo da-
dos do Instituto Brasileiro do Vinho 
(Ibravin, 2014), exporta-se vinhos e 
espumantes para 40 países, destacan-
do-se, em valores monetários, o Reino 
Unido, a Bélgica, o Paraguai, a Alema-

nha, os Países Baixos (Holanda), os 
Estados Unidos e o Japão. O mercado 
externo é um importante referencial 
de imagem, embora grande parte do 
produto brasileiro seja destinado ao 
mercado nacional.

Essa condição só foi alcançada 
devido ao desenvolvimento de tec-
nologias de ponta no Brasil. Todavia, 
devido ao rigor crescente do merca-
do externo em relação a produtos de 
qualidade, em conformidade com os 
requisitos da sustentabilidade am-
biental e da segurança do alimento, 
mediante a utilização de tecnologias 
não-agressivas ao meio ambiente e à 
saúde humana, temos o grande desa-
fio de desenvolver e adotar sistemas 
de produção que, ao mesmo tempo, 

atendam a essas exigências e permi-
tam boas produtividades.

A adoção do sistema da Produção 
Integrada (PI) de parte dos viticulto-
res e vinícolas, é uma forma segura 
de vencer esses desafios. A Produção 
Integrada de Uva é definida como a 
produção econômica de uvas de alta 
qualidade, dando prioridade a méto-
dos seguros do ponto de vista ecoló-
gico, os quais minimizam os efeitos 
secundários nocivos do uso de agro-
químicos, de modo a salvaguardar o 
ambiente e a saúde humana. Além dis-
so, a PI surgiu para atender, também, 
à sustentabilidade social e à rentabili-
dade da produção, tornando o produ-
tor mais competitivo em um cenário 
de economia globalizada e mercados 

exigentes em qualidade e segurança 
do alimento.

A adoção da PI, adicionalmente, 
permite outros benefícios aos produ-
tores, por abranger princípios de sus-
tentabilidade ambiental, permitindo 
o ajustamento de conduta junto a ór-
gãos ambientais. Traz, também, uma 
grande contribuição para a gestão 
da propriedade, já que direciona o 
produtor a organizar e registrar suas 
informações, possibilitando análises 
econômicas mais pertinentes e con-
fiáveis.

Para o consumidor, os produtos 
da PI garantem a redução dos riscos 
de contaminação, sejam de ordem 
química (resíduos de agrotóxicos, 
micotoxinas, nitratos e outros), física 
(solo, vidro, metais e outros) ou bio-
lógica (dejetos, bactérias, fungos e 
outros). Para atingir esses objetivos, 
devem-se seguir normas, desde o ma-
nejo do vinhedo até a embalagem do 
produto processado, passando pelo 
cuidado na colheita e no transporte.

Em sintonia com a preocupação 
setorial, diversas ações vêm sendo 
organizadas pela Embrapa para pro-
duzir com melhor qualidade e maior 
segurança para o produtor e para o 
consumidor. Desde 1997, a Embrapa 
Uva e Vinho tem atuado com o siste-
ma PI, inicialmente com a cadeia pro-
dutiva da maçã, possibilitando uma 
certificação que é aceita internacio-
nalmente por estar respaldada pela 
chancela oficial do governo brasilei-
ro. O processo de certificação envolve 
a auditoria da empresa ou produtor 
rural que produz a uva, o vinho e/ou o 
suco, por uma empresa certificadora, 
a qual deve ser acreditada pelo Ins-
tituto Nacional de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia (Inmetro) para esta 
finalidade.

Dessa forma, a Produção Integra-
da preconiza que todo o sistema de 

A adoção do sistema da Produção Integrada (PI) de parte dos viticultores e vinícolas, é uma forma segura de vencer esses desafios

A produção de uva para processamento é um importante segmento gerador de emprego e renda no país, capaz de fornecer um 
produto – suco, vinho e espumante – com valor agregado
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Abertas as inscrições para o treinamento de técnicos e auditores no sistema da Produção Integrada de Uva para Processamento
Técnicos agropecuários, tecnólogos em viticultura e enologia, enólogos e engenheiros agrônomos podem se inscrever até o dia 24 de maio

produção, desde a produção da uva 
no campo, até a elaboração do vinho 
ou do suco, passe por um processo 
de avaliação de conformidade com 
os requisitos descritos nas Normas 
da Produção Integrada de Uva para 
Processamento, permitindo receber o 
selo da Produção Integrada somente 
aqueles produtores ou vinícolas que 
atendem as Normas. A avaliação de 
conformidade é uma exigência de 
mercado, que assegura a qualidade e 
a inocuidade do produto, possibilitan-
do o controle e a rastreabilidade hábil 
e permanente de todo o sistema e do 
processo produtivo. 

O processo de certificação permi-
te, portanto, o acesso a mercados ex-
ternos, os quais são reconhecidamen-
te exigentes em termos de segurança 
do alimento.

Após diversos outros processos 
de certificação para frutas, como a 
maçã, o pêssego, a uva de mesa, a 
manga e o mamão, a uva para proces-
samento foi trabalhada em um proje-
to coordenado pela Embrapa e com a 
parceria de diversas instituições e em-
presas privadas. Este projeto abrange 
os polos de viticultura de clima tem-
perado, tropical semiárido e subtropi-
cal do Brasil, representados, respecti-
vamente, pelo Estado do Rio Grande 
do Sul, pelo Vale do São Francisco e 

pelo Estado do Paraná. No Rio Grande 
do Sul, o projeto iniciou-se na metade 
de 2010, com a instalação de quatro 
áreas de validação em vinhedos da 
Serra Gaúcha e da Campanha. 

Os primeiros resultados foram 
obtidos na safra 2011, culminando 
no processamento da matéria-prima – 
elaboração de suco ou vinho, de acor-
do com a cultivar – e na realização de 
análises multiresíduos na uva, no suco 
e no vinho.

A análise multiresíduo visa detec-
tar a eventual presença de resíduos 
químicos na uva e em seus produtos, 
sendo que a relação de moléculas quí-
micas analisadas segue a legislação 
vigente. Nesse sentido, o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) atualiza periodicamen-
te os limites máximos de resíduos e 
de contaminantes tolerados para fins 
de monitoramentos de agrotóxicos, 
através da publicação, no Diário Ofi-
cial, de Instruções Normativas. Des-
sa forma, sabe-se quais os princípios 
ativos proibidos, os permitidos e em 
que níveis podem estar presentes nos 
alimentos.

Além do Rio Grande do Sul, fo-
ram instaladas parcelas de validação 
das Normas da Produção Integrada de 
Uva para Processamento no Vale do 
São Francisco e no Estado do Paraná. 

Em complementação a estas ativida-
des, foram preparados manuais técni-
cos a serem utilizados nos cursos de 
capacitação para técnicos que atuarão 

junto a produtores de uvas e a viníco-
las. Estes manuais contêm a informa-
ção técnica necessária para implantar 
o sistema de Produção Integrada, des-

de a instalação do vinhedo – passan-
do pelo manejo do solo e da planta 
– e a colheita até o processamento da 
uva na vinícola.

 A Produção Integrada tem a sua base na adoção de boas práticas, tanto agrícolas quanto de fabricação
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Manteiga caseira saudável
Manteiga caseira é uma ótima 

escolha para quem quer economizar. 
Essa receita é orgânica e tem a van-
tagem de ser muito saudável uma vez 
que inclui uma grande quantidade de 
minerais e vitaminas que vêm do lei-
te integral: basta pensar na vitamina 
A que proporciona efeitos benéficos 
para a saúde das membranas, dos te-
cidos , olhos, pele e dentes.

A manteiga que você compra no 
supermercado é feita com leite pas-
teurizado e portanto tem efeitos mui-
to negativos sobre a saúde do corpo, 
a que você pode preparar em casa é 
baseada em ingredientes muito mais 
saudáveis.

Ingredientes
O creme de leite não pasteuri-

zado não é tão facilmente encontra-
da nos supermercados em vez disso 
você também pode usar o pasteuriza-
do com a certeza de que o processo 
não falhe mesmo que a pasteurização 
acaba tornando o leite mais pobre do 
ponto de vista nutricional.

Modo de preparo
Após ter colocado em uma pane-

la o creme de leite e levá-lo a uma 
fervura você precisa mantê-lo no 
fogo por cerca de dez minutos dei-
xando o bastante elevado o calor; 
após este período de tempo fica um 
creme chantilly. O creme deve ser fer-
vido até que se torne granulado de 
modo que o leite separe da mantei-
ga, o leite deve ser removido e para 
garantir que você tenha sucesso você 
pode se ajudar com uma peneira.

Uma vez que todo o conteúdo 
da chaleira foi colocado em uma tige-
la, no coador não tem nada além da 
manteiga. E assim a manteiga caseira 
está pronta para ser consumido. Se 
você quiser mantê-la, coloque na ge-
ladeira, depois de ter dado a massa a 
forma clássica possivelmente dentro 
de uma jarra. Desta forma, manteiga 
caseira é capaz de durar até dois me-
ses: em suma você pode usar quando 
quiser, para bolos, sobremesas e co-
berturas de todos os tipos.

Ingredientes
• 500g de bacalhau dessalga-

do cozido
- 1 cebola ralada
- 500g de batata cozida
- 1/4 de colher (chá) de pimenta-

-do-reino
- 2 colheres (sopa) de azeite de 

oliva
- 2 colheres (sopa) de salsa pica-

da
- 1 ovo
- 1 xícara (chá) de farinha de tri-

go

Modo de preparo:
- Se comprou o bacalhau salga-

do, deixe de molho na geladeira por 
24 horas, deve trocar a água no míni-
mo 5 vezes.

- Após o tempo, escorra a água, 
tire a pele do bacalhau assim como as 
espinhas e desfie-o.

- Doure a cebola no azeite, junte 
o bacalhau na mesma panela e conti-
nue a mexer por 5 minutos.

- Acrescente a batata em purê, o 
ovo, a salsa, a pimenta e a farinha de 
trigo.

Receita de Bolinho de bacalhau no forno
- Feito isso, unte as mãos e mo-

dele os bolinhos.
- Por fim, disponha numa assa-

deira untada.
- Pincele o azeite na superfície de 

cada um.
- Leve para assar em forno pre-

aquecido a 200°C por, aproximada-
mente, 30 minutos ou até ficarem 
dourados.

- Sirva como aperitivo.
Dica: Pode também moldar os 

bolinhos com 2 colheres (sopa) de fa-
rinha de trigo.

Receita de nhoque ao creme de pesto com burrata 
e presunto de parma
Chef ensina jeito diferente e sofisticado de preparar a massa

Além de mostrar como se pre-
para a tradicional massa de nhoque 
de batata, o chef João Paulo Franken-
feld, do Riso Bistrô, ensina como in-
crementá-la de um jeito sofisticado, 
porém fácil de fazer, usando pesto, 
molho branco, burrata e presunto de 
Parma. 

Ingredientes do nhoque
1 kg de batata
200 g de farinha
2 ovos
Noz moscada a gosto
Sal a gosto

Modo de preparo do nhoque
Cozinhe as batatas e depois pas-

se pelo espremedor. Tempere com sal 
e noz moscada, adicione a farinha e 
os ovos. Trabalhe um pouco a mas-

sa (não amasse muito para não ficar 
mole). Enrole nos tamanhos deseja-
dos e cozinhe em água fervente com 
sal até que o nhoque boie e retire em 
seguida.

Ingredientes do molho 
branco e do pesto

1 litro de leite
60 g de farinha
60 g de manteiga
Noz-moscada a gosto
Sal a gosto
3 maços de folha de manjericão
100 g de parmesão
100 ml de azeite de oliva

Modo de preparo do 
molho branco

Em uma panela, derreta a man-
teiga e adicione a farinha. Deixe co-

zinhar por 5 minutos, depois coloque 
o leite, a noz-moscada e o sal. Dei-
xe ferver por no mínimo 5 minutos, 
sempre mexendo para evitar que 
queime o fundo da panela.

Modo de preparo do pesto 
Cozinhe as folhas de manjericão 

por cinco minutos e depois faça o 
branqueamento para deixá-las verdi-
nhas.

 Basta colocar em uma bacia com 
gelo e água fria. Depois, coloque em 
um liquidificador junto com parme-
são e azeite de oliva.

Montagem final
Misturar o pesto com o molho. 

Coloque a massa em um prato, adi-
cione o molho e finalize com burrata 
e presunto de parma bem fatiado.
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O que o caqui beneficia na nossa saúde
Excelente fonte de fibras (pecti-

na) e vitaminas A, C e E, o Caqui con-
ta ainda mais com sais minerais como 
ferro, cálcio e fósforo, licopeno, tani-
no, açúcares e baixa acidez, substân-
cias ativas que mudam ligeiramente 
conforme o tipo da fruta.

Benefícios do caqui para a 
saúde

Suas fibras contribuem para au-
mentar a sensação de saciedade, me-
lhorar o fluxo intestinal, favorecendo 
a eliminação de toxinas e evitando a 
constipação.

O alto teor de antioxidantes pre-
sentes nas vitaminas e fitonutrientes 
faz do caqui uma fruta que contribui 

no combate aos radicais livres asso-
ciados a diversas doenças, como as 
cardiovasculares, de ossos, visão, en-
velhecimento precoce, etc. Fortalece 
o sistema imunológico e age na ma-
nutenção da saúde.

Seu aporte de vitamina C contri-
bui para a saúde da pele, estimulando 
a produção de colágeno e combaten-
do a flacidez.

Seu consumo é indicado para 
quem busca uma alimentação saudá-
vel e equilibrada. Ótima opção para 
repor as energias depois da prática de 
exercícios físicos. Os diabéticos, en-
tretanto, devem consumir com muita 
moderação, já que é uma fruta de alto 
índice glicêmico.

A ‘pressão alta’ está relaciona-
da a diversos fatores; alto nível de 
estresse, obesidade, insônia, cigar-
ro, álcool, consumo exagerado de 
sal. A atividade física em excesso 
ou os altos níveis de estresse po-
dem deixar os músculos tensos e 
os vasos sanguíneos contraídos, o 
que faz com que a pressão arterial 
suba. Neste caso, é importante o 
relaxamento. 

Na imagem vemos os pontos 1 
e 2, que traçam uma linha que pas-
sa por trás do lóbulo da orelha e vai 
até o centro da clavícula. A técnica 
é alisar esta  área com movimentos 
suaves, iniciando atrás da orelha e 
terminando na clavícula. Repita o 
procedimento durante cerca de 1 
minuto.

Maneiras de reduzir a pressão 
arterial sem medicações

Chocolate em barra contém baratas

Hipertensão é um mal que atinge mais de 30 milhões de pessoas no Brasil

A seguir vemos o ponto 3, que  
está na altura do lóbulo da orelha 
e na linha do nariz. Massageie cada 
lado do rosto com as pontas dos 
dedos, durante 1 minuto, pressio-
nando firmemente. A expectativa é 
que seu corpo relaxe e sua pressão 
arterial volte ao normal.

Este tratamento consiste em 
adequar o fluxo sanguíneo, o que é 
muito importante para os músculos 
e tecidos internos. Caso o sangue fi-
que estagnado, a situação não será 
resolvida. Esta técnica pode ser ex-
perimentada como um complemen-
to, mas caso o problema persista, 
não deixe de procurar um médico.

Infelizmente o boato foi confir-
mado, o chocolate contém baratas. 
Para quem gosta de comer chocolate, 
estas noticias podem ser um pouco 
chocantes, pois foi o FDA (órgão regu-
lador de comida e remédio dos EUA) 
que afirmou  que, em média, cada 
barra de chocolate contem oito peda-
ços de baratas.

É parcialmente legal ter até 60 

pedaços de baratas em 100g de cho-
colate.

Não se aplica só a chocolate, o 
mesmo acontece com outros alimen-
tos.

Como os insetos são moídos 
com os restantes ingredientes, o im-
pacto na saúde dos consumidores é 
mínimo, porém os únicos afetados 
deveram ser alérgicos e asmáticos.

Poucos conhecem a utilidade do 
café no trato com a pele. Por ser um 
vasodilatador, o café permite manter 
a firmeza, além de ser antioxidante e 
anti-inflamatório, o que neutraliza os 
radicais livres que danificam a pele.

Algumas receitas naturais são 
bastante eficazes e usam o café como 
principal ingrediente.

Veja algumas:
– Eliminação de pele morta:
Misture o pó de café com clara de 

Os benefícios do café nos cuidados com a pele
ovo. Aplique sobre a face.

– Redução de celulite:
Faça uma mistura de café com 

azeite. Aplique nos locais afetados e 
cubra com plástico filme, deixe agir 
por 5 minutose e depois lave normal-
mente.

– Clareamento do rosto:
Misture 3 colheres de pó de café 

com 1 copo de leite. Aplique na face e 
no pescoço fazendo movimentos cir-
culares, massageando a pele. Depois 
de agir por 20 min, lave normalmente.

– Hidratando e renovando a pele:
Faça uma mistura com 3 colheres 

de pó de café, 1 colher de pó de cacau 
e um pouco de água. Passe no rosto e 
deixe agir por 30 minutos. Limpe com 
uma toalha quente e úmida.

– Eliminando manchas escuras 
de acne:

Misture o pó de café com óleo de 
bebê e passe na pele, fazendo movi-
mentos suaves. Basta realizar com fre-
quência que os resultados irão surgir.
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Tenha uma horta hidropônica dentro de casa
Você gosta de verduras saudá-

veis, mas não consegue acordar ce-
dinho para ir a feira? Bom, se na sua 
sacada existe um espaço grande, que 
tal planejar e construir a sua própria 
horta hidropônica?

Primeiramente, vamos falar so-
bre a hidropônica, que é um sistema 
que funciona da seguinte maneira: as 
plantas são cultivadas fora do solo. 
Elas crescem e se desenvolvem na 
água, flutuando em reservatórios, 
alojadas em calhas ou tubos, em um 
meio composto por brita, areia ou ou-
tros materiais inertes.

Nesse tipo de cultivo, as raízes 
das plantas ficam submersas em água 
com alguns nutrientes que impulsio-
narão o desenvolvimento das plantas 
sem necessidade de terra.

Uma vantagem mais do que inte-
ressante é que além de o cultivo ser 
simples, não há a presença de pragas. 
As plantas ficam em um ambiente 
mais controlado e protegido contra 
pragas e doenças.

Alguns cultivares muito desen-
volvidos em cultivo hidropônico são: 
alfaces, rúculas, tomates, morangui-
nhos e até mesmo flores como orquí-
deas, por exemplo.

Assim sendo, mãos a obra!

Para montar uma horta 
hidropônica você precisará:

01 zig-zag feito com canos de 
PVC levemente inclinados (para a ca-
ída da água) e furados (para que os 
vegetais possam ter espaço para sair 
quando começarem a crescer) – Vale 
lembrar que os furos devem ser de ta-
manho que comporte um pé de alface 
adulto, por exemplo.

Estruturas de ferro que possam 
suportar o peso da horta hidropônica 
(canos), como por exemplo Mão Fran-
cesa.

Fitinhas abraçadeiras para pren-
der os canos na estrutura de ferro, 
que funcionará como suporte.

01 tambor para colocar a água.
01 bomba de aquário, com uma 

mangueira que leve a água até o cano 

mais alto. A água corre pelos canos 
devido à inclinação deles e retorna 
para o tambor.

É importante esclarecer que, 
quanto maior a distância entre o tam-
bor e o cano mais alto onde a man-
gueira começará a jogar a água, maior 
deve ser a capacidade da bomba.

Água
A água utilizada para este tipo de 

horta não é uma água qualquer. Como 
os vegetais não têm os nutrientes da 
terra para se desenvolver, é preciso 
que a água esteja nutrida a ponto de 
suprir as necessidades destes vege-
tais.

Esse tipo de água (solução) 
pode ser encontrada pronta ou você 
mesmo(a) pode prepará-la.

Para a solução você precisará de:
– 2 recipientes
– 283,5 g de nitrato de sódio
– 283,5 g de nitrato de cálcio
– 283,5 g de sulfato de potássio
– 425 g de superfosfato
– 142 g sulfato de magnésio (sais 

de Epsom)
– 28 g sulfato de ferro
– 1 colher de chá de sulfato de 

manganês

– 1 colher de chá de ácido bórico
– 1/2 colher de chá de sulfato de 

zinco
– 1/2 colher de chá de sulfato de 

cobre Almofariz e pilão
– saco de plástico (opcional)
– rolo de macarrão (opcional)

Instruções de preparo da 
solução nutritiva

Combine o nitrato de sódio, ni-
trato de cálcio, sulfato de potássio, 
superfosfato e sais de Epsom em um 
recipiente limpo.

Combine o sulfato de ferro, sulfa-
to de manganês, ácido bórico, sulfato 
de zinco e sulfato de cobre em um re-
cipiente separado e, em seguida, so-
que com o pilão. Você também pode 
colocá-los em um saco de plástico 
resistente e triturá-los bem com um 
rolo de macarrão.

Combine bem as misturas. Dis-
solva 1 colher de chá da mistura final 
em 1 litro de água e use 30 ml dessa 
solução para cada 12 litros de água. 
Você também pode adicionar 1/2 co-
lher de chá para cada 400 litros de 
água. Descarte o pó restante que não 
for usado dentro de 24 horas, já que 
ele perde suas propriedades após 
esse período.

Detergente para limpar vidros
No almanaque de hoje trouxe-

mos uma receita especial para você 
que está cansado de ficar esfregando 
vidros, esse detergente caseiro faz 
todo o esforço  para você.

Você vai precisar de:
1 litro de pet
1 coador

Modo de preparo:
Coloque no litro uma colher de 

sopa de amido,
½ xícara de álcool de limpeza,
½ xícara de vinagre,
Após, tampe o litro e chacoalhe. 

Depois, coloque em um recipiente de 
spray. Pronto, agora você pode salvar 
seus braços do esforço!

Bolinhas na roupas, como tirar?
Tem um festa hoje e quando foi 

escolher a roupa, encontrou ela cheia 
de bolinhas brancas. O que fazer?

Primeiro, as bolinhas são causa-
das pelo atrito entre as roupas, a dica 
é não colocar muita roupa na máqui-
na de lavar e não misturar os tecidos 
(malha com viscose, por exemplo). 
Guardar em cabides do lado avesso 
também preserva mais a peça.

Para retirar as bolinhas, existe 
uma técnica que consiste em passar 
a lâmina de barbear, que é bastante 
conhecida até; porém, é preciso to-

mar muito cuidado para não rasgar 
o tecido.

Outra ideia é usar uma lixa de 
unha. Use o lado mais áspero para 
passar no tecido, como se estivesse 
passando a roupa, esticando sempre 
para “varrer” o tecido com a lixa sem 
precisar usar muita força. Quando 
terminar, passe uma esponja macia, 
para tirar os resíduos das bolinhas. 
Para tecidos mais sensíveis, use lixas 
menos ásperas ou já com um tempo 
de uso. Já para roupas mais grossas, 
pode usar até uma nova.


