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Os cuidados com as
árvores frutíferas
no inverno
Entenda as fases de repouso
vegetativo das plantas

Caminhos de Pedra resgata, 
depois de 15 anos, a
Festa das Flores de Pedra
Desde 2002 o evento não acontecia no ditrito de São Pedro

Safra de cítricos promete ser 
a melhor dos úlimos anos

Gilmar Massoco, produtor de Pinto Bandeira, relata que tem em sua propriedade mais de mil árvores de cítricos, entre bergamotas e laranjas, e deve começar a 
colher a safra de cítricos deste ano apenas em agosto. Página 05
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Agrotóxicos, comorbidade 
psiquiátrica e capacidade
de melhoria pelo aumento
na escolaridade

Na minha infância, a minha 
pediatra disse à minha mãe, obvia-
mente, que deveria me dar frutas. 
Entretanto, ela sempre se questio-
nou se deveria ou não me dar frutas 
compradas no mercado – quando 
não tínhamos aquela variedade no 
nosso sítio – pela quantidade de 
veneno agrícola existente nesses 
alimentos.

Hoje em dia, se sabe que a in-
tensificação do uso de agrotóxicos 
associada à visível toxicidade dos 
produtos, por um lado possibilita, 
pelo menos em tese, o aumento 
da produtividade agrícola porque 
auxiliaria no controle de pragas, 
enquanto de outra banda o seu uso 
desordenado e excessivo, principal-
mente sem equipamentos de pro-
teção, como macacão e máscara, e 
uso de produtos proibidos, provoca 
efeitos nocivos aos seres humanos e 
ao meio ambiente.

O primeiro alerta a respeito dos 
efeitos adversos da utilização dos 
produtos químicos sintéticos ocor-
reu ainda em 1962, quando Rachel 
Carson publicou “Primavera Silen-
ciosa” que falava sobre a implicação 
da atividade humana acerca do meio 
ambiente e o custo ambiental dessa 
contaminação para a sociedade.

A autora chamava atenção para 
a utilização de produtos químicos 
nas lavouras que acontecia com 
pouca ou nenhuma pesquisa prévia 
a respeitos dos seus efeitos, o que 
acabou interferindo nas defesas do 
próprio ambiente.

Segundo Neice Faria e demais 
pesquisadores, diversos estudos 
mostraram associação entre a ex-
posição a pesticidas e a taxas de 
doenças psiquiátricas, incluindo o 
suicídio. Isso ocorre em diversos 
países, como os Estados Unidos da 
América, França, Costa Rica, Brasil e 
África do Sul.

Entende-se que o sistema ner-
voso representa um alvo principal 
para os efeitos agudos e crônicos de 
muitos pesticidas, e que os efeitos 
dos organofosforados, como o glifo-
sato, muito utilizado no cultivo das 
videiras, estão bem estabelecidos 
– a neurotoxicicidade dos organo-
fosforados pode incluir efeitos psi-
cológicos e neurocomportamentais, 
que podem estar relacionados com 
depressão ou alta impulsividade.

Em uma revisão feita pelos pes-
quisadores, encontrou-se que os 

organofosforados não são apenas 
um agente (método) suicida, mas 
via causal. Estudos em animais de-
monstram que a exposição prolon-
gada a pesticidas organofosforados 
interfere com os sistemas serotoni-
nérgicos, produzindo alterações 
comportamentais semelhantes aos 
transtornos depressivos.

Em uma pesquisa desenvolvi-
da especialmente na Região da Ser-
ra Gaúcha, foi encontrada uma co-
morbidade psiquiátrica maior nos 
transtornos psiquiátricos menores 
entre os agricultores – cerca de 
38%.  No estudo, percebeu-se que a 
produção de uva sugeriu aumento 
no risco. 

A intoxicação por agrotóxicos 
apresentou forte associação com 
transtornos psiquiátricos menores 
– a associação entre a intoxicação 
aguda e o uso de remédios psiqui-
átricos reforçou, para os pesquisa-
dores, a consistência do achado. 
Segundo os estudiosos, aparecem 
sequelas neuropsicológicas em 
pessoas que tiveram intoxicações 
agudas moderadas e graves com 
os organofosforados, mesmo que 
não se conheça os efeitos a longo 
prazo.

Na questão de políticas públi-
cas, se denota que a elevação de 
escolaridade e melhoria de indi-
cadores de saúde mental apresen-
ta uma estratégia pontual para as 
ações de instituições envolvidas 
com o meio rural – a escola e to-
das as formas de educação devem 
buscar maneiras de adequação à 
realidade do mundo rural, estimu-
lando e desenvolvendo o agricultor 
integrado ao ambiente em que vive 
e trabalha. O acesso à educação 
e à tecnologia foram fatores com 
efeito bastante positivo, segundo 
pesquisadores, enquanto a exten-
são de terra teve, em certa medida, 
efeito negativo. 

Isso demonstra que não basta 
apenas uma grande propriedade 
rural, grandes posses para a saúde 
mental do trabalhador rural, mas 
também a possibilidade de vencer 
a ignorância e desfrutar dos bene-
fícios sociais que tornam a vida e o 
trabalho coisas menos árduas. Tais 
aspectos podem contribuir para a 
dinamização da agricultura familiar 
de videiras e para a fixação do ho-
mem à terra, garantindo a melhor 
qualidade de vida para todos.

Camila Paese Fedrigo
Advogada. Mestranda em Direito
Ambiental
camila@cpfadvogada.com
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Como cuidar das árvores frutíferas no inverno
Como todas as plantas cultiva-

das, as fruteiras de clima temperado 
são suscetíveis a inúmeros micro-
-organismos que atacam brotações, 
ramos, troncos flores e frutos, levan-
do a perdas na cultura e a enormes 
prejuízos aos produtores.

Esses micro-organismos perma-
necem no pomar de um ano para o 
outro e constituem uma fonte de inó-
culo para o próximo ciclo produtivo.

Tratamento de inverno é o con-
junto de medidas utilizadas para re-
duzir a fonte de inóculo no campo, 
diminuindo, assim, a possibilidade 
de infecção pelo patógeno rema-
nescente e preparar as plantas para 
a brotação, florescimento e fruti-
ficação, além de reduzir os micro-
-organismos por métodos simples 
e menos agressivos ao homem e ao 
meio ambiente.

Esse controle deve ser iniciado 

nos meses de maio/junho e início de 
julho, fase em que as plantas entram 
em repouso vegetativo e pode ser 
subdividida.

Primeira fase:
• Podar os ramos secos, la-

drões, fracos e doentes, até encon-
trar a parte sadia, de forma a permi-
tir melhor arejamento e insolação 
das árvores;

• Retirar os frutos mumificados, 
doentes e caídos ao solo, juntamen-
te com os ramos podados e as folhas 
velhas. Todos esses materiais devem 
ser amontoados e retirados do po-
mar;

• Tratar o corte resultante da 
poda, pincelando-se pasta bordalesa 
ou cúprica (produto à base de cobre 
diluido em água), que tem como fun-
ção a vedação do corte, impedindo 
a entrada de patógenos ou ainda 

pode-se utilizar tinta plástica que 
possui maior durabilidade, pois é 
mais difícil de ser lavada pela água 
da chuva ou irrigação por aspersão.

Segunda fase:
• Após a limpeza das árvores e 

do pomar, antes do início do flores-
cimento, pulverizar as plantas com 
calda sulfocálcica ou calda bordalesa, 
que servem para proteção da planta 
contra patógenos e pragas, além de 
antecipar ou regularizar floradas, 
proporcionando um talhão mais ho-
mogêneo e o escalonamento da co-
lheita;

• Esta pulverização deve atingir 
uniformemente todos os troncos e 
ramos, para eliminação dos esporos 
remanescentes que não foram elimi-
nados com a poda, além de eliminar 
alguns insetos, preparando a planta 
para a próxima frutificação.

Calda bordalesa neutra, sem óleo
A calda bordalesa é um produto 

alternativo de fácil preparo na pro-
priedade e baixa toxicidade para o 
homem, sendo uma mistura de sul-
fato de cobre e cal virgem. Quando 
bem preparada, pode atuar sobre 
várias doenças das fruteiras de clima 
temperado, como ferrugem, crespei-
ra, cancro dos ramos, chumbinho, 
sarna, podridão-parda, que atacam 
o pessegueiro; antracnose, míldio, 
ferrugem e podridões dos frutos que 
atacam a videira; ferrugem, antracno-
se e seca da figueira e cercosporiose, 
antracnose, que atacam o caquizeiro, 
entre outras.

*Sulfato de cobre - 1 kg  /  Cal 
virgem - 1 kg /  Água limpa - 100 litros

Preparação
• Para o preparo da calda, são 

necessários três recipientes (de pre-
ferência os de plástico, pois o sulfato 
de cobre reage com ferro e alumínio), 
sendo dois com capacidade para 50 
litros e outro para 100 litros;

• Colocar os cristais de sulfato 
de cobre dentro de um saco de te-
cido, em seguida, pendurá-lo sobre 
a boca do recipiente de 50 litros, já 
cheio de água, onde ficará mergu-
lhado por algumas horas até que se 
dissolvam;

• No outro recipiente de 50 li-
tros, hidratar a cal fazendo adição 
progressiva de água até completar os 
50 litros, sempre agitando, com a fi-
nalidade de homogeneizar o “leite de 
cal”; • Preparada as duas soluções, 
colocá-las no terceiro recipiente de 
100 litros, derramando-as ao mesmo 
tempo e agitando para perfeita ho-
mogeneização;

tura, sendo que, quanto mais baixa, 
melhor. Portanto, deve-se esperar es-
friar completamente a solução de cal 
até ficar com a mesma temperatura 
da solução de sulfato de cobre;

• Não diluir a solução com água 
depois de preparada;

• Quando for necessário, depois 
de preparada a calda, adicionar es-
palhante-adesivo ou qualquer outro 
produto;

• A qualidade da calda prepara-
da é representada pela sua capacida-
de de manter seus componentes em 
suspensão. Para avaliar isso, coloca-
-se um pouco de calda em um copo 
de água e mede-se a velocidade da 
sedimentação. Quanto mais lenta, 
melhor será a qualidade da calda. 
Calda sulfocálcica concentrada (30 a 
32˚ Bé)

A calda sulfocálcica é encon-
trada pronta no comércio. Pode ser 
conservada por 30 dias em vasilhame 
bem fechado, tendo-se o cuidado de 
cobrir o líquido com uma camada de 
óleo mineral para isolar a ação do ar. 
Junta-se a calda à água, de acordo 
com a orientação da embalagem, agi-
tando e tomando o cuidado de não 
aplicar em dias ou horários quentes. 
Se preferir, a calda pode ser prepara-
da na propriedade, conforme segue:

Produtos
25 kg de enxofre em pó 12,5 kg 

de cal 100 litros de água
• Colocar a cal em um tambor 

ou recipiente de ferro ou cobre de 
200 litros de capacidade. Em outro 
tambor, colocar 120 litros de água e 
levar ao fogo até ferver. Com a água 
fervendo, hidratar aos poucos a cal 
do tambor de 200 litros, juntando-
-se, em seguida, água e enxofre até 
que se forme uma pasta, sempre a 
mexendo;

• Despejar água fervente sobre 
a pasta, até completar 100 litros. 
Levar então o tambor ou recipiente 
ao fogo, fervendo a calda por meia 
hora, sem parar, sempre mantendo 
constante o volume de 100 litros 
(completando com água quando ne-
cessário). Durante a fervura, agitar a 
calda constantemente com uma pá 
de ferro ou madeira;

• Após 30 a 40 minutos, ficará 
com uma coloração amarelo-âmbar e 
deverá ser, então, retirada do fogo. 
Deixar esfriar e coar, separando-a da 
“borra” que se forma;

• A calda assim preparada pesa, 
geralmente, 30-32˚ Bé, o que pode 
ser verificado através de um aerôme-
tro. 

• Depois de preparada, a calda 
deverá apresentar reação neutra. 
Para verificar a reação, pode-se usar 
o papel de tornassol até apresentar 
coloração azul, ou introduzir no lí-
quido uma lâmina de aço oxidável 
por 1 minuto; o escurecimento da 
lâmina indica que a calda encontra-
-se ácida. Neste caso, deve-se colocar 
mais cal até a neutralização completa 
da calda;

• A calda perde sua ação fungici-
da se não aplicada no mesmo dia. No 
caso de grandes volumes, é conve-
niente fazer preparações “estoque” 
de sulfato de cobre e “leite de cal” a 
20%, que devem ser mantidas separa-
das até o momento de sua aplicação.

Pasta bordalesa
Utilizada para proteger cortes e 

ferimentos no tronco das frutíferas, 
assim como os cortes feitos durante 
a poda, empregada em pinturas com 
brocha, após a poda)

* Sulfato de cobre – 1 kg / Cal vir-
gem (de boa qualidade) / 2 kg - Água 
limpa – 10 litros

Os produtos e o preparo são os 
mesmos da calda bordalesa, porém 
com redução do volume de água. 
Essa pasta deve ser pincelada logo 
após os cortes de poda, o que irá pro-
teger e facilitar a cicatrização.

Calda sulfocálcica
Cuidados a serem observados:
• Recomenda-se usar cal virgem 

de boa qualidade, com o mínimo de 
impurezas e bem-calcinada;

• Na ocasião de misturar o sulfa-
to de cobre e a cal, as duas soluções 
devem estar com a mesma tempera-

No dia 16 de setembro acontece 
a 4ª edição do Festa Flores de Pedra, 
que desde 2002 não acontecia no 
Caminhos de Pedra. O principal ob-
jetivo é proporcionar momentos de 
vivências e resgate dos costumes dos 
imigrantes italianos.

A festa começa às10h do dia 16, 
com programação seguindo até às 
18h, no Salão da Sociedade Educati-
va e Cultural São Pedro, no Roteiro 
Caminhos de Pedra, Bento Gonçal-
ves- RS

A história da festa é antiga, sen-
do que a primeira edição aconteceu 
em 1992. Após o primeiro ano de 
festa, uma segunda edição foi reali-
zada em 1998, e a terceira em 2002. 
Segundo os organizadores a festa é 
um resgate da cultura de um povo 
descendente de imigrantes italia-
nos, conforme eles mesmo dizem. As 
flores simbolizam a caminhada e as 
conquistas realizadas (terras, arqui-
tetura, gastronomia, progresso).

No evento deve haver a bênção 
do Padre Paroquial em que a capela 
de São Pedro está inserida. Os pro-
dutos serão expostos no salão e tam-
bém permanecerão abertos nos seus 
devidos locais de atendimento.

 O evento
A Festa inicia às 10h, juntamen-

Tradicional Festa Flores de Pedra 
volta a acontecer  depois de 15 anos
4ª edição do evento acontece no Salão da 
Sociedade Educativa e Cultural São Pedro

te com o Evento da Primavera que está 
na Programação do Município, segui-
do da homenagem aos idealizadores e 
autoridades, após o Desfile de Carros 
Alegóricos que envolvem as sete comu-
nidades que compõem a Linha Palmei-
ro- estas terão o intuito de apresentar a 
sua história e o que dá destaque a cada 
uma-, o Desfile de Carros Antigos pelo 
Grupo Veteran Car Clube dos Vinhedos. 
Haverá uma entrada no salão do Evento 
com shows culturais de hora, bem como 
a exposição dos Empreendimentos do 
Roteiro Caminhos de Pedra, com degus-
tações, divulgação e comercialização 
de produtos e, para encerrar,  na Casa 
Fracalossi Restaurante e Café Colonial, 
o filó italiano. O evento contará com as-
sistência na saúde e também segurança.

O valor do Ingresso é R$ 10,00, 
sendo R$ 5,00 para idosos acima de 60 
anos e crianças até 12 anos não pagam, 
que dará direito a uma taça personaliza-
da e uma pulseira para acesso ao Salão. 
Neste valor, não está incluso o almoço 
nem o Filó.

Dentre os shows culturais conte-
ce apresentação do Coral Caminhos de 
Pedra, Banda Musical São Pedro, Grupo 
ITM- Instituto Tarcísio Michelon, Grupo 
Paisanos da Tradição, Paulinho e Cris-
tiano. Os ingressos serão adquiridos 
no dia do Evento e na Associação Cami-
nhos de Pedra. 
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As indústrias processadoras 
de laranja começam o ano com 
suas compras adiantadas. Preven-
do escassez do fruto, já fizeram 
aquisições para março, três me-
ses antes do cenário observado 
em anos anteriores.

A redução de área plantada, 
tendo como resultado a queda da 
produção do fruto, e a demanda 
aquecida, foram os principais fa-
tores que alavancaram os preços, 
tanto no mercado spot, como no 

A safra 2017/18 da laranja no Bra-
sil promete ser uma das melhores dos 
últimos anos. São esperadas 365,47 
milhões de caixas (40,8kg) produzi-
das. As árvores que estão produzin-
do frutos foram plantadas em 2014. 
Alguns, de variedade mais precoce, já 
começaram a ser colhidos. “Essa pro-
dução é 14% maior do que a média das 
últimas dez safras”, afirma Vinicius 
Trombim, coordenador da Pesquisa de 
Estimativa de Safra da Fundecitrus.

Os setores Centro com 98,64 
milhões de caixas e Norte com 86,49 
milhões respondem por, aproximada-
mente, metade da produção estima-
da. Na terceira posição está o setor 

Com influência do clima, produção da laranja cresce em todo o Brasil
Fundecitrus estima que a safra 2017/18 será 14% maior do que a média das últimas dez registradas
 Sudoeste com 75,32 milhões, seguido 

do Sul (70,83) e do Noroeste (33,19). 
De acordo com Trombim, no caso des-
ta safra, o clima interferiu na emissão 
e no pegamento dos frutos que ocor-
reram entre os meses de agosto e de-
zembro de 2016. “Em julho, os estres-
ses hídrico e termal, provocados pelas 
noites frias, seguidas por dias quen-
tes e secos, favoreceram a indução 
floral. A exceção foram regiões como 
o Triângulo Mineiro”, explica.

Para a produção de citros, o clima 
ideal tem temperaturas amenas de no 
máximo 25°C e no mínimo 10°C, com 
invernos frios e secos e primaveras 
chuvosas. 

De acordo com o meteorologis-
ta da Climatempo, Alexandre Nasci-
mento, a tendência nas regiões pro-
dutoras de citros é de temperatura 
amena até o dia 20. Há previsão de 
bastante chuva para o estado de São 
Paulo até o dia 22 sem frio intenso 
nas áreas produtoras e sem calor. En-
tre os dias 26 e 31 de maio, o tempo 
volta a ficar seco. O sol aparece no 
interior paulista com um pouco mais 
de força, mas há previsão de frio de 
madrugada, à noite e no início da 
manhã. Junho promete ser mais seco 
que o mês de maio e com bastante 
frio nas áreas produtoras de São Pau-
lo.

A citricultura brasileira atingiu patamares elevados de preços em 2016/2017

mercado in natura. 
Segundo informações do Ce-

pea, em novembro, as cotações 
atingiram média recorde (série 
desde 1994), de R$26,00 por cai-
xa (40,8kg) para a laranja pera e 
as tardias, mas poucos foram os 
negócios feitos a esse preço, pois 
a maioria dos citricultores já ha-
via comprometido sua produção 
antecipadamente em patamar 
próximo de R$18,00 por caixa.

Na comparação entre o se-
gundo semestre de 2015 e mes-
mo período de 2016, houve valo-
rização de 79,2% para o produto.

A doença, também conhecida como ‘Huanglongbing’, ‘HLB’, ‘G eening’ e ‘Amarelão,’ ataca plantas cítricas 
e pode ocorrer em qualquer fase do desenvolvimento. Não há variedade comercial de copa ou
porta-enxerto resistente à doença e as plantas contaminadas não podem ser curadas

Grenning: a praga que não tem cura e dizima o pomar

Há registros recentes de queda 
na produção e na produtividade de 
citros em função da infecção pelo 
Grenning. Há casos de frutos que não 
se desenvolveram e não atingiram o 
valor comercial e também de citricul-
tores que tiveram que erradicar todo 
o pomar que se tornou improdutivo 
após ser contaminado pela doença.

Segundo pesquisadores há três 
recomendações básicas para a pre-
venção do Grenning: uso de mudas 
sadias em novos plantios; monitora-
mento do pomar para identificação 
de plantas sintomáticas que deverão 
ser erradicadas; e controle do inseto 
vetor da doença (psilídeo). 

Identificação do Grenning - A 
doença conhecida como ‘Huanglon-
gbing’, ‘HLB’, ‘G eening’ e ‘Amarelão’ 
ataca plantas cítricas e pode ocorrer 
em qualquer fase do desenvolvimen-
to. Laranjeiras e tangerineiras estão 
entre as espécies mais afetadas, en-
quanto limeira ácida Tahiti e o trifo-
liata apresentam tolerância um pouco 
maior, mas todas as espécies cítricas 
são susceptíveis a esta doença.

A primeira ocorrência da doen-
ça no Brasil foi em 2004 no estado 
de São Paulo e espalhou-se para os 
estados do Paraná e Minas Gerais. A 
transmissão se dá por um inseto psi-
lídeo chamado Diaphorina citri, que 
é o único vetor da do ença conhecido 
no Brasil e já presente em vários Es-
tados. O psilídeo adquire a bactéria 
ao se ali mentar de uma planta infec-
tada e, enquanto viver, sempre será 
capaz de transmitir a doença a outras 
plantas.

O primeiro sintoma do Grenning 
numa planta cí trica é o aparecimento 
de um ramo amarelo que se destaca 

dos demais ainda verdes. À medi da 
que a doença evolui, outros ramos 
amarelos vão surgindo até que todas 
as folhas da copa da planta tornem-se 
amarelas. Numa fase seguinte as fo-
lhas caem, o que causa seca e morte 
dos ponteiros. No fruto, o principal 
sintoma é a redu ção acentuada do 
tamanho. Sintomas externos tam-
bém podem ser observados durante 
o amadurecimento dos frutos, como 
coloração ver de irregular e inversão 
de cor durante a maturação (em um 
fruto sadio, a maturação se dá da par-
te basal para o centro; já em um fruto 
de uma planta contaminada, inicia-se 
do pedúnculo para o centro). Outro 
sintoma é a assimetria. Os lados de 
um mes mo fruto têm tamanhos di-
ferentes. Os frutos perdem valor co-
mercial por sua deformação e, por 
acumularem menos açúcares, estarão 
inadequa dos para processamento de 
suco.

Erradicação da praga
O Greening (Huanglongbing/

HLB) é a mais destrutiva doença dos 
citros no Brasil. Não há variedade 
comercial de copa ou porta-enxerto 
resistente à doença e as plantas con-
taminadas não podem ser curadas.

As bactérias Candidatus Liberi-
bacter asiaticus e Candidatus Libe-
ribacter americanus são as respon-
sáveis por causar a doença. Elas são 
transmitidas para as plantas de citros 
pelo psilídeo Diaphorina citri.

Tanto as bactérias quanto o psi-
lídeo também são encontrados na 
planta ornamental Murraya spp., co-
nhecida como falsa-murta.

Surgido na Ásia há mais de cem 
anos, o HLB foi identificado no Brasil 
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Com influência do clima, produção da laranja cresce em todo o Brasil
Fundecitrus estima que a safra 2017/18 será 14% maior do que a média das últimas dez registradas
 

A doença, também conhecida como ‘Huanglongbing’, ‘HLB’, ‘G eening’ e ‘Amarelão,’ ataca plantas cítricas 
e pode ocorrer em qualquer fase do desenvolvimento. Não há variedade comercial de copa ou
porta-enxerto resistente à doença e as plantas contaminadas não podem ser curadas

Grenning: a praga que não tem cura e dizima o pomar

em 2004, nas regiões Centro e Leste 
do Estado de São Paulo. Hoje, está 
presente em todas as regiões citríco-
las de São Paulo e pomares de Minas 
Gerais e Paraná.

A bactéria multiplica-se e é leva-
da por meio do fluxo da seiva para 
toda a planta. Quando há sintomas 
na extremidade dos galhos, ela pode 
ficar alojada em vários pontos, inclu-
sive na parte baixa do tronco e nas 
raízes, o que torna a poda inútil e 
perigosa. Além de não curar a plan-
ta, as brotações que surgem após a 
poda servem como fonte para novas 
infecções. 

As árvores novas contaminadas 
pelo greening não chegam a produ-
zir e as que produzem sofrem uma 
grande queda de frutos. Os pomares 
com alta incidência da doença de-
vem ser totalmente eliminados por-
que praticamente todas as plantas, 
inclusive as sem sintomas, devem 
estar contaminadas. 

De acordo com a Instrução Nor-
mativa nº 53 publicada pelo Minis-
tério da Agricultura, em outubro de 
2008, o produtor deve inspecionar e 
eliminar as plantas doentes. As ins-
peções devem ser feitas pelo menos 
a cada três meses e os resultados 
encaminhados à Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado 
por meio de relatórios semestrais. 
Talhões com incidência superior a 
28% de plantas com sintomas devem 
ser totalmente eliminados.

A multa para o citricultor que 
não erradicar as plantas doentes va-
ria de 501 a 3.500 UFESPs (o valor da 
UFESP em 2013 é de R$ 19,37).

Sintomas  - Transmissão -
Manejo

O manejo integrado é a forma 
mais eficiente de combate ao gree-
ning e deve ser feito simultaneamen-
te por todos os citricultores de uma 
mesma região, que devem tomar as 
seguintes medidas:

Inspeção frequente de
todas as plantas do pomar

É recomendado realizar, no mí-
nimo, seis inspeções em todas as 
plantas cítricas durante o ano, prin-

cipalmente entre fevereiro e setem-
bro, quando os sintomas são mais 
visíveis, o que facilita a detecção das 
plantas doentes.

Nas propriedades não conta-
minadas, as inspeções devem ser 
iniciadas pela periferia, nas divisas 
e bordas dos talhões, locais onde 
o psilídeo e, consequentemente, a 
doença tendem a se concentrar. Em 
pomares nos quais a doença está 
presente, deve-se vistoriar todas as 
plantas.

As vistorias devem ser realiza-
das por inspetores bem treinados 
para o reconhecimento dos sintomas 
iniciais da doença.

Em pomares jovens ou menores, 
as inspeções a pé ou em plataformas 
com dois inspetores são eficientes. 
Em pomares com plantas adultas e 
mais altas, as inspeções com plata-
formas de quatro inspetores (dois 
observando o topo e o meio e dois 
observando a saia e o meio da plan-
ta) são mais indicadas.

Erradicação das plantas 
com sintomas

Todas as plantas com HLB de-
vem ser eliminadas, independente 
de idade e severidade dos sintomas. 
Recomenda-se, antes da erradicação, 
realizar pulverização com inseticidas 
nas plantas para evitar que insetos 
contaminados migrem para árvores 
sadias durante a operação de corte 
ou arranquio.

O corte da planta rente ao solo 
e a aplicação imediata de herbicida 
sobre o lenho da planta, para evitar 
o rebrote do tronco e das raízes, são 
as operações mais utilizadas. Não há 
necessidade de queima e a substitui-
ção pode ser feita alguns meses de-
pois, apenas para evitar uma possível 
intoxicação da replanta com o her-
bicida aplicado no tronco da planta 
arrancada.

Eliminação das plantas de 
falsa-murta

A falsa-murta ou murta de cheiro 
é hospedeira do psilídeo e das bac-
térias do HLB e deve ser eliminada 
para não servir de fonte para novas 
contaminações.

Gilmar Massoco, produtor de 
Pinto Bandeira deve começar a co-
lher a safra de cítricos este ano ape-
nas em agosto, mas já projeta que 
terá uma colheita melhor que em 
2016. Ele relata que tem em sua 
propriedade mais de mil árvores 
de cítricos, entre eles bergamotas e 
laranjas, e que é esperada uma pro-
dução de 6.000 kg das frutas para 
2017.

Entre os cítricos, Massoco culti-
va cidras, as quais da casca dá para 
fazer bolos e doces, e que pesam 
entre 1,5kg e 3kg. Há cerca de oito 
anos com a plantação, o agricultor 
vende na Feira Livre de Bento Gon-
çalves, e diz que a procura pelos 
cítricos é grande.  O agricultor tam-
bém possui parreirais de uva e pes-
segueiros.

Massoco conta que as pessoas 
se admiram com o tamanho de suas 
laranjas de umbigo, e que costu-
mam bater fotos quando o visitam, 
mas garante que nada é feito para 
deixá-las maiores . “Minha laranja é 
produto orgânico, a gente não usa 
adubo e nenhum remédio, somente 
alguma coisa embaixo, mas muito 
pouco”, destaca.

Entretanto, apesar das boas ven-
das e safra otimista, ele diz que não 
pretende aumentar a produção, “as 
plantas que eu tenho estão crescen-
do, por isso a gente diz que aumenta 
a safra, mas não vou plantar a mais, 
só manter as árvores que tenho”, 
projeta. Sobre o clima do inverno, 
Massoco avalia que quanto mais frio, 
melhor a produção das frutas.

O produtor vende suas laranjas 
de umbigo entre R$1,50, R$2,50 e 
R$ 3,00 ao quilo,  dependendo da 
época do ano. Massoco planta, colhe 
e armazena os cítricos em caixas. Ele 
transporta para a venda em Bento, 
mas às vezes acaba deixando para 
comercializar também em armazéns 
e mercados. O agricultor foca tam-
bém nos parreirais, os quais disse 
que a safra deste ano igualmente foi 
superior a do ano passado, fixando 
a produção em 170 mil kg de uvas, 

Produtor de Pinto Bandeira projeta 
safra de citros superior a 2016
Das mais  de mil árvores de cítricos, entre eles bergamotas e laranjas,  
Gilmar Massoco espera colher  mais de  6.000 kg das frutas para 2017

distribuídos entre vinícolas e a feira.

Entre as variedades de citros, está a cidra gigante, que pode alcançar até três quilos
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Receita para escurecer os cabelos 
sem produtos químicos

 perda de pigmento dos cabe-
los é um monstro para a vaidade da 
maioria das pessoas. Há quem não 
se importe com alguns cabelos grisa-
lhos, mas para outros isso se traduz 
num grande problema. Então, para 
resolver a situação ou se vai ao ca-
beleireiro ou encontra-se no super-
mercado tinturas para o cabelo que 
permitam a aplicação em casa.

Os perigos das tinturas indus-
trializadas são vários, pois são com-
postas normalmente por corantes 
metálicos como chumbo ou prata, o 
alcatrão e o formaldeído. Além disso, 
as tinturas processadas e industriali-
zadas deixam os fios quebradiços e 
danificados.

Ou seja, é uma mistura podero-
sa de químicos que, uma vez intro-
duzidas no nosso organismo, não 
serão filtrados e, por acumulação, 
geralmente resultam em graves dis-
funções corporais.

No caso dos corantes metálicos, 
o chumbo é um metal pesado que, 
ao entrar no nosso organismo, pode 
provocar câncer, problemas muscula-
res e neurológicos. Por outro lado, o 
formaldeído provoca efeitos como a 
dermatite, a queda capilar e também 
câncer.

A Agência Internacional de Pes-

quisa do Câncer (IARC) considera o 
alcatrão um carcinogênico, logo o 
seu pior efeito é ser um potenciador 
de câncer.

Para substituir esses químicos 
por algo natural sem deixar de tin-
gir os cabelos,  encontramos uma 
receita que em nada vai prejudicar 
sua saúde.

Itens necessários:
2 xícaras de água
1 colher de sopa de chá preto
5 cravos-da-índia
1/3 de copo de nozes

Como preparar:
Adicione todos os ingredientes 

numa panela de água a ferver.
Deixe cozer durante 20 minutos.
Em seguida, coe e a sua tintura 

estará pronta para usar.

Como aplicar:
Use o preparado de preferência 

durante o banho;
Aplique o seu xampu normal e 

junte a mistura dos ingredientes, 
deixando atuar por 15 minutos.

Depois, lave sempre com bas-
tante água e repita o processo até 
duas vezes por semana

Dicas para conservar os chás
Para manter o bom paladar do 

chá, que depende do seu estado de 
conservação, é recomendável man-
tê-lo em um recipiente hermetica-
mente fechado, para evitar o contato 
com o ar, e guardar em local fresco 
e escuro, onde não há oscilação de 
temperatura e exposição solar.

Aconselha-se que o chá em fo-
lha seja guardado em recipientes 
próprios para alimentos, escuros e 
com tampas herméticas, de prefe-
rência em latas ou frascos de metal 
ou cerâmica. Já os chás em caixinhas, 
comprados em supermercados, vêm 
com os saquinhos protegidos e po-
dem ser mantidos na sua embala-
gem original.

Caso os saquinhos de chá não 
tenham qualquer proteção, elas es-
tarão mais expostas ao ar mesmo 
dentro da embalagem. Por esta ra-
zão, o melhor a ser feito é transferi-
-las para uma lata ou outro recipien-
te adequado. Tenha o cuidado de 
não guardar chás diferentes no mes-
mo frasco, para que os seus aromas 
não se misturem.

Os melhores locais para guardar 
os chás são os armários da cozinha 
ou a despensa, desde que não es-
tejam perto de eletrodomésticos, 
exaustores ou outras fontes de calor.

A partir do momento em que 
uma embalagem de chá é aberta, 

o seu frescor inicial começa a ser 
perdido. Se você não consumir chá 
regularmente, o ideal é comprar um 
pouco de cada vez.

Lembre-se de manter os chás de 
aromas suaves separados dos chás 
mais fortes e de respeitar o prazo 
de validade do produto. Se for bem 
conservado, o chá não estraga facil-
mente, apenas perde a sua fragrân-
cia e sabor, porém ele não deve ser 
guardado durante muitos anos.

Além das dicas para conservar 
o chá adequadamente, existem al-
gumas recomendações sobre o que 
se deve evitar para que o produto 
esteja sempre bom. Confira a seguir:

- Mesmo guardando os chás em 
um armário adequado, nunca o co-
loque junto com outros produtos de 
odores fortes, como café e especia-
rias;

- Não guarde um chá durante 
muitos anos;

- Evite a luz, umidade, o ar e o 
calor, pois estes fatores levam o chá 
a uma deterioração rápida e desa-
gradável.

As melhores formas de 
guardar chá

O chá em folha deve ser guar-
dado em recipientes próprios para 
alimentos, escuros (para evitar a ex-

posição solar) e com tampas hermé-
ticas (para evitar o contacto com o ar 
e a humidade), de preferência em la-
tas ou frascos de metal ou cerâmica.

Evite conservar o chá solto em 
sacos de plástico (permitem a ex-
posição à luz, ar e humidade); reci-
pientes de madeira (o seu odor pode 
alterar o chá); vidro (permite um 
contacto excessivo com a luz); e de 
plástico (permite um contacto exces-
sivo com a luz e pode proporcionar a 
formação de odores desagradáveis).

No que toca ao chá em caixas, 
que se adquire no supermercado, 
por norma as suas saquetas vêm 
protegidas e podem assim ser man-
tidas na sua embalagem original. 
Se as saquetas de chá não tiverem 
qualquer proteção, estarão, mesmo 
dentro da embalagem, mais expos-
tas ao ar, por isso, pode considerar 
transferi-las para uma lata ou outro 
recipiente apropriado. Porém, não 
misture chás diferentes no mesmo 
frasco, para evitar que os seus aro-
mas se mesclem.

Os melhores locais para 
guardar chá

Armazenar chá em casa de for-
ma correta implica encontrar um 
local fresco, seco e escuro, longe de 
qualquer fonte de humidade e de 
calor, bem como da exposição so-
lar direta. Os melhores locais para 
guardar chá são, sem dúvida, os ar-
mários da cozinha ou a despensa, 
desde que estes não sejam próximos 
de eletrodomésticos, exaustores ou 
outras fontes de calor.

Mesmo guardando o chá num 
armário fechado, nunca o coloque 
junto de outros alimentos ou pro-
dutos com odores fortes, caso das 
especiarias ou café. Evite guardar o 
chá no frigorífico, uma vez que aí 
estará exposto a todo o tipo de hu-
midade e odores, o que não só vai 
adulterar a sua composição, como 
irá encurtar o seu prazo de validade.

Almofadas: de 2 a 3 anos. In-
dependente do enchimento, com o 
tempo elas se transforma em colô-
nias de ácaros.

Pantufas: 6 meses. São ambien-
te perfeito para fungos. É recomen-
dável lavá-las frequentemente.

Toalhas: 1 a 3 anos. Toalhas 
molhadas são o melhor ambiente 
para bactérias. Nem lavá-las é sufi-
ciente para eliminá-las.

Escova de dente: 3 meses. É im-
portante trocá-las após um resfria-
do, assim você não corre o risco de 
adoecer novamente.

Pentes e escovas: 1 ano. Devem 
ser lavados pelo menos uma vez por 
mês.

Perfumes: 1 a 3 anos. Quando 
aberto, dura em média dois anos.

Chupeta: 2 a 5 semanas. Nelas 
se juntam muitos micróbios, o ideal 
e trocar independente de seu aspec-
to.

Objetos aleatórios da sua casa que 
possuem prazo de valiade
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A folha da oliveira em uso medicinal
Pesquisas científicas têm com-

provado o poder curativo da folha 
de oliveira, destacando a proteção 
do sistema cardiovascular e imu-
nológico, o aumento de energia, o 
auxílio no controle da pressão arte-
rial, a prevenção do diabetes e do 
mal de Alzheimer.

Devido à sua atividade anti-
bacteriana, antifúngica e antiviral, 
o extrato desta folha é utilizado 
para como reforço nos tratamentos 
contra diversos males, como candi-

díase, meningite, encefalite, gripe, 
herpes, hepatite B, pneumonia, 
malária, dengue, tuberculose, go-
norreia, diarreia, infecções nas vias 
urinárias, nos ouvidos, nos dentes 
e até no auxílio ao tratamento da 
aids. E quando tomado regularmen-
te, o chá desta planta se mostrou 
altamente eficaz também contra a 
aterosclerose.

Um estudo da University of Mi-
chigan Health System mostrou que 
a substância oleuropeína, presen-

te nessa folha, regulariza o açúcar 
do sangue. Por tanto, a infusão de 
oliveira traz grandes resultados no 
tratamento e prevenção do diabe-
tes.

As folhas da oliveira possuem 
quatro vezes mais potássio, mag-
nésio, manganês, fósforo, selênio, 
zinco e cobre do que o chá verde. 
Esses minerais são altamente an-
tioxidantes e atuam contra o enve-
lhecimento, além de estimularem o 
metabolismo.

Bebendo cerca de 3 xícaras por 
dia, em um período de 3 a 4 meses, 
é possível perder peso eliminando 
gorduras. Aliando o chá com uma 
alimentação saudável e com a prá-
tica de exercícios físicos.
Como fazer o chá:

Basta ferver 1 litro de água,  e 
quando entrar em ebulição, adicio-
nar 2 colheres (sopa) de folhas de oli-
veira. Tampe e aguarde 20 minutos.

Decorrido esse tempo, coe e 
tome a primeira xícara.

O chá de oliveira não deve ser 
inerido por grávidas e lactantes.

As folhas de oliveira são facil-
mente encontradas em lojas de pro-
dutos naturais ou em grandes mer-
cados.

Os pelos do nariz e sua importância
O médico otologista elucida sobre a importância 
dos pelos do nariz para a nossa saúde

A utilidade dos pelos do 
nariz

Nossos pelos nasais têm uma 
função extremamente importante 
para todo o corpo. Eles nos prote-
gem de microrganismos nocivos, 
através da união entre o muco e 
os movimentos dos pelos das fos-
sas nasais.

Todos sabemos que no nariz 
filtra o ar que inalamos e esses 
pequenos pelos chamados cí-
lios é que são responsáveis pela 
“varredura” do ambiente. Eles se 
movimentam, levando o muco 
contaminado para a área correta – 
o estômago – que irá destruí-los 
através dos ácidos. Vários germes 
vivem nas bases desses pelinhos 
que, se retirados, deixarão de pro-
teger o corpo, causando sérios ris-
cos à saúde.

Os riscos de se aparar os 
pelos nasais

De acordo com os estudos re-
alizados por uma equipe liderada 
pelo Dr. Erich Voigt, de uma con-
ceituara universidade americana, 
é fundamental que se conheça o 
que ele chama de Triângulo Peri-
goso da Face. Segundo o estudo, 
se você retirar a proteção nessa 
zona, corre sérios riscos de saúde.

 Essa área é o conjunto de pe-
quenos vasos sanguíneos localiza-

dos entre os cantos dos lábios e o 
nariz. De acordo com o Dr Voigt, 
se você aparar muito os pelos das 
narinas, há risco de ter algumas 
consequências bem severas, como 
por exemplo, meningite ou abs-
cesso cerebral.

Isso acontece porque as veias 
que drenam o sangue do nariz e 
do cérebro são as mesmas. Se 
aparar muito curto ou pior, ar-
rancar os pelos com máquina ou 
pinça, você corre o risco de que 
microrganismos e afins entrem 
não somente nas cavidade nasais, 
mas também nos seios da face e 
no cérebro.

Como aparar os pelos do 
nariz

Existe uma forma correta de 
aparar para não causar danos. 
Aprenda:

- Higienize a área a ser trata-
da

Use uma tesourinha sem 
ponta, reta e esterilizada. É im-
portante que ela seja usada ex-
clusivamente para a região das 
narinas, evitando contaminação. 
Posicione-se em frente ao espelho 
de aumento, desse utilizados para 
maquiagem. Retire delicadamente 
a superfície excessiva de pelos

Cuidado, pois os pelos não 
podem ficar muito curtos.

Conheça as vantagens de se deixar o feijão de 
molho antes do cozimento

A prática de deixar o feijão de 
molho antes de ir para a panela 
antigamente era muito usada para 
eliminar substâncias do grão que 
poderiam causar gases.

E os benefícios foram compro-
vados cientificamente, em um es-
tudo feito pelo Centro de Pesquisa 
em Alimentos da Universidade de 
São Paulo e da Embrapa Arroz e 
Feijão, que descobriu que ao dei-
xar o feijão de molho por um perí-
odo entre 8 e 12 horas, é possível 
acelerar o processo de cozimento, 
pois os grãos já estarão hidrata-
dos, e também ocorre a eliminação 
de propriedades antinutricionais, 
que ficam dissolvidas na água.

Por isso, também é importan-
te descartar a água que serviu para 
deixar de molho. Entre essas subs-
tâncias eliminadas, estão a rafinose 
e a estaquiose, tipos de oligossaca-
rídeos que causam desconforto in-
testinal ao serem fermentados no 
intestino. Se ingeridas, o resultado 
são gases e flatulência.

E reduzindo a quantidade de 
elementos antinutricionais, o orga-
nismo consegue assimilar mais fa-

cilmente alguns nutrientes, como 
proteínas e minerais.
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Faça o seu próprio queijo!
É possível manter a dieta sau-

dável, sem abrir mão da variedade 
de alimentos saborosos, com esta 
receita simples, saudável e econô-
mica à base de leite, iogurte e li-
mão.

Ingredientes:
1 litro de leite integral
1 copo de iogurte natural sem 

açúcar
Meio limão
1 tolha de algodão limpa

1 panela com a forma de 12 
centímetros
Modo de preparo:

Deixe o leite no fogo por 15 
minutos, depois adicione o iogurte 
e o suco de limão.

Feito isso, misture lentamente 
por alguns segundos e deixe a mis-
tura descansar por três horas, no 
mínimo. Passado esse tempo, colo-
que a toalha de pano dentro de um 
escorredor e coloque o escorredor 
dentro de uma panela.

Depois, derrame a mistura no 
pano. Isso fará com que você consi-
ga separar o queijo do soro.

A parte que ficou no pano deve 
ir para uma forma e ser guardada na 
geladeira por 30 minutos. Depois é 
só retirar, descobrir e acrescentar 
um pouco de sal, se desejar.

Feito isso, leve para a geladeira 
outra vez para ficar por mais 8 ho-
ras. Finalizada essa etapa, já pode 
consumir o seu delicioso queijo 
caseiro.

Ingredientes da massa
1 batata doce média cozida, 

amassada e passada no espreme-

Receita de panqueca de batata doce
dor

1 ovo inteiro orgânico caipira
1 clara

1 pitada de sal
Recheio

2 fatias de queijo branco
2 fatias de tomate
Manjericão fresco à gosto
Orégano à gosto

Modo de preparo
Misture todos os ingredientes 

até formar uma massa homogênea. 
Em uma frigideira antiaderente, 
aquecida em fogo baixo com um 
fio de azeite extra virgem, coloque 
parte da mistura, deixe por um mi-
nuto e vire.

Repita o processo com o res-
tante da massa. Acrescente o quei-
jo branco, o tomate, o manjericão 
fresco, o orégano, feche-as e sirva! 
Rende 2 duas panquecas grandes.

Calorias por porção: 191, car-
boidratos: 10g, proteína: 13g, lipí-
dios: 11g

A receita é sem glúten, sem lac-
tose, sem farinha, sem açúcar e nem 
precisa ir ao forno! Confira:

Ingredientes da massa
1 xícara de chá de amêndoas 

(pode substituir por qualquer nuts de 
preferencia)

1 xícara de tâmaras sem caroço 
picadas

Raspas de limão (opcional)
1 pitada de sal

Ingredientes do recheio
3 xícaras de castanha de caju (de 

molho por 12 horas)
½ colher de chá de óleo de coco
½ xícara de chá de mel
½ xícara de chá de suco de limão
1 pitada de sal
Raspas de limão (reservar)

Modo de preparo
No processador, bata as amên-

doas até formar pedaços pequenos. 
Acrescente os demais ingredientes e 
bata até obter uma massa uniforme. 
Quanto mais bater, mais pegajosa fica 
a massa, porém a ideia é ficar uma 
farofinha um pouco grudenta. Cubra 
com a massa o fundo e as bordas de 
uma fôrma para torta com 22 cm de 

Tortinha de limão fit: saudável
e saborosa

diâmetro (caso queira fazer menor 
diminua as proporções). No liquidi-
ficador, bata todos os ingredientes 
do recheio até formar uma mistura 
bem cremosa e uniforme. Despeje 
essa mistura sobre a massa e coloque 
no freezer por uns 30 minutos para 
firmar bem. Leve para geladeira por 
pelo menos 4 horas antes de servir, 
quanto mais gelada melhor.

Dicas
- Para fazer a montagem da mas-

sa na forma, utilize um saco plástico 
daqueles de congelamento para que 
não fique grudando na mão.

- É importante deixar as casta-
nhas de caju de molho antes para ela 
ficar mais molinha e fácil de bater, 
dando a textura do mousse.

- A quantidade do limão do re-
cheio é opcional. Quem gostar mais 
azedinho coloca mais ou menos. Vai 
de acordo com a preferência.

- Pode substituir o mel por xili-
tol ou qualquer adoçante culinário de 
preferencia.

- Se fizer de última hora e não 
der tempo de colocar na geladeira, 
coloque direto no congelador por 
umas 2 horas e retire 20 minutos an-
tes de comer.

Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 lata de leite (medida da lata 

de leite condensado)
3 ovos inteiros
1 xícara (chá) de açúcar
2 xícaras de água

Modo de preparo:
Primeiro, bata bem os ovos no 

liquidificador.
Acrescente o leite condensado 

e o leite, e bata novamente.
Derreta o açúcar na panela até 

ficar moreno, acrescente a água e 
deixe engrossar.

Coloque em uma forma redon-
da e despeje a massa do pudim por 
cima.

Asse em forno médio por 45 
minutos, com a assadeira redonda 
dentro de uma maior com água.

Espete um garfo para ver se 
está bem assado.

Deixe esfriar e desenforme.

Receita de pudim para sua sobremesa


