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Agricultura de precisão é tema de debate

Workshop promovido pela Embrapa contará com palestras, demonstrações e visita técnica ao Vale dos Vinhedos. Página 03

Cervejaria Leopoldina 
com novos rótulos
Os lançamentos  complementam os outros cinco 
rótulos da marca: Old Strong Ale, IPA, Pilsner, 
Witbier e Weissbier.

Designer italiano cria couro ecológico feito 
com fibras das cascas e sementes da uva
O tecido levou dois anos de estudos e testes para ser criado e 
começou a ser vendido há um ano
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Cervejaria Leopoldina com 
novos rótulos
A linha de cervejas especiais da Famiglia
Valduga apresenta as novidades

Elaborada na região sul do 
país e batizada em homenagem à 
imperatriz do Brasil, que conquis-
tou o coração de Dom Pedro I, a 
Cervejaria Leopoldina comemora o 
sucesso da marca com três novos 
rótulos: Bohemian Pilsner, Red Ale 
e Session Pale Ale. Os lançamen-
tos chegam para complementar o 
portfólio da cervejaria junto aos 
outros cinco rótulos da marca: Old 
Strong Ale, IPA, Pilsner, Witbier e 
Weissbier.

As novidades, que já estão 
disponíveis no mercado, foram 
elaboradas especialmente para os 
apreciadores de cerveja que não 
dispensam novos e refrescantes 
sabores, a começar pela Leopol-
dina Session Pale Ale. O rótulo foi 
produzido com maltes especiais e 
lúpulo europeu, apresentando ca-
racterísticas de aromas e sabores 
frutados, além de muita refrescân-
cia. Com uma textura cremosa, a 
Session Pale Ale é ideal para ser 
apreciada em temperaturas mais 
amenas e é uma bebida ideal para 
quem gosta de se aventurar em sa-
bores mais amargos. 

Já a Leopoldina Bohemian Pil-
sner é uma excelente opção para 
quem gosta de uma bebida mais 
leve e com muito frescor. Elabora-
da com maltes especiais e lúpulo 
do tipo Saaz, a Bohemin Pilsner é 
do tipo pale lager, de baixa fermen-

tação e com uma bela coloração 
amarelo dourado.  Seu aroma re-
frescante apresenta toques florais 
e sua textura leve oferece uma de-
gustação prazerosa para os fãs de 
cervejas menos encorpadas. A Red 
Ale chega para complementar a li-
nha de cervejas especiais e é elabo-
rada com um blend de maltes es-
peciais e lúpulos do tipo East Kent 
Golding, tradicional da Inglaterra, 
país pioneiro desse tipo de cerveja. 
Uma cerveja de alta fermentação, 
com coloração avermelhada, a Red 
Ale se destaca pelas intensas notas 
maltadas e de toffee.

Produzida pela Famiglia Valdu-
ga, a linha de cervejas especiais da 
Cervejaria Leopoldina conta com 
toda a expertise da família cente-
nária, conhecida por produzir os 
mais renomados rótulos de vinho. 
E para celebrar seus dois anos de 
lançamento, a marca mostra a que 
veio, com novos rótulos, conquis-
tando novos consumidores a cada 
dia.

A Cervejaria Leopoldina utili-
za como base as principais escolas 
cervejeiras do mundo e são elabo-
radas com uma minuciosa seleção 
dos melhores maltes, lúpulos e 
leveduras, importados da Europa. 
Aliando tecnologia e qualidade, as 
cervejas mantêm um alto padrão 
de qualidade e agrada os paladares 
mais exigentes.



Embrapa promove evento sobre Agricultura de
Precisão na Fruticultura e Vitivinicultura
Workshop contará com palestras, demonstrações e visita técnica ao Vale dos Vinhedos

A tecnologia na agricultura 
ajuda na produção e no resulta-
do da colheita. Pensando nisso, a 
Rede de Agricultura de Precisão 
da Embrapa organizou um evento 
sobre os avanços da Agricultura de 
Precisão.

O II Workshop de Agricultura 
de Precisão na Fruticultura e Viti-
vinicultura acontecerá entre 5 e 7 
de julho, na sede da Embrapa Uva 
e Vinho, em Bento Gonçalves. As 
inscrições já podem ser feitas atra-
vés do site https://www.embrapa.
br/uva-e-vinho/wap.

De acordo com a pesquisado-
ra da Embrapa e coordenadora do 
evento, Rosemary Hoff, a agricul-
tura de precisão (AP) “compreende 
o uso integrado de informações e 
tecnologias para o planejamento e 
gerenciamento de um cultivo agrí-
cola, levando-se em conta a varia-

05/07/2017 
- 13h30 – Abertura
- 14h30 –Painel 1 – Histórico da 
Rede AP na Embrapa; O MAPA e 
a rede de agricultura de precisão
- 15h30 – Intervalo
- 16h00 – Painel 2 – Geotecnolo-
gias aplicadas à AP.
- 17h30 – Encerramento
- 19h30 – Confraternização
06/07/2017 
- 8h00 – Painel 3 – Solo e água 

Programação:
para fruticultura de precisão.
- 9h30 - Intervalo
- 10h00 – Painel 4 – Aplicativos e dro-
nes para agricultura de precisão.
- 11h30 - Intervalo para almoço
- 13h30 – Painel 5 – Aplicação da AP 
na fruticultura: resultados de pesqui-
sa.
- 15h30 - Intervalo
- 16h00 – Painel 6 – Soluções comer-
ciais para a AP
- 17h30 – Encerramento

Imagens de satélite, sistemas 
de informação geográfica, 
GPS, equipamentos automati-
zados e de informática são al-
guns dos recursos tecnológicos 
à disposição dos agricultores 
para a realização da agricultura 
de precisão.
Porém, hoje já existem conhe-
cimentos e informações bem 
estabelecidos que permitem 
o seu emprego, de maneira 
mais simples, no dia-a-dia das 
propriedades para a maior or-
ganização e controle das ativi-
dades, dos custos e da produ-
tividade.
O primeiro workshop aconte-
ceu nos dias 23 e 24 de julho 
em Juazeiro-BA,  e discutiu a 
aplicação da agricultura de pre-
cisão em cinco espécies fru-
tíferas – uva de mesa, uva de 
vinho, citros, pêssego e maçã.
Pesquisadores de quatro 
Unidades da Embrapa – Se-
miárido, Uva e Vinho, Clima 
Temperado e Instrumentação 
apresentaram trabalhos no 
evento.

Acerto
A agricultura de precisão leva 
em consideração a variação 
das condições de solo e das 
plantas dentro de uma área de 
cultivo. Com as técnicas e os 
equipamentos adequados, os 
agricultores podem melhorar a 
gestão com a adoção de mane-
jos diferenciados para as diver-
sas zonas identificadas nessa 
área.
Segundo o pesquisador Luis 
Henrique Bassoi, da Embra-
pa Semiárido, é preciso apre-

sentar essa agricultura “aos 
produtores e técnicos do setor 
agrícola que ainda não a con-
hecem, e, ao mesmo tempo, 
explicar melhor seus conceitos, 
quebrar alguns paradigmas 
para os que já a conhecem”.
Atualmente, em algumas es-
pécies frutíferas, já é comum a 
coleta de dados durante o ciclo 
de produção.
“Basta um ajuste nessa prática 
e na análise dos dados para 
que o produtor ou o técnico ob-
serve a variabilidade espacial 
e decida com maior acerto o 
manejo de cada uma dessas 
zonas”, afirma.  

Culturas Anuais e Perenes
A agricultura de precisão tem 
sido associada ao uso de má-
quinas e equipamentos sofisti-
cados, com sistemas comple-
xos, em culturas anuais, como 
milho e soja.
No entanto, estudos realizados 
em instituições de pesquisa 
de vários países mostram sua 
evolução para ser aplicada em 
qualquer cultura submetida a 
plantio em diferentes espaços 
agrícolas.
Além disso, na atual fase das 
pesquisas, os fundamentos da 
agricultura de precisão não es-
tão relacionados somente ao 
uso de alta tecnologia.
“Mesmo em área de poucos 
hectares, típica de alguns sis-
temas de produção de frutas, 
existe variabilidade espacial 
e, portanto, uma oportunida-
de para o uso das técnicas de 
agricultura de precisão”, expli-
ca Bassoi.

Primeiro Workshop, em 2013,
apresentou inovações da
agricultura de precisão

em fruticultura

bilidade dos fatores de produção 
de uma cultura no espaço e no 
tempo”.

 A fruticultura de precisão co-
meçou com trabalhos na citricul-
tura e na viticultura para a elabo-
ração de vinhos, mas levou mais 
tempo para ser aplicada, devido 
às pesquisas e testes necessários. 
Rosemary avalia que atualmente 
já existem técnicas e equipamen-
tos para o uso de fruticultores no 
país, tais quais sensores de campo 
e geotecnologias. 

Para um dos organizadores 
do evento, Luciano Gebler , é uma 
área nova não só em nível nacio-
nal, mas também internacional.

A agricultura de precisão co-
meçou com grãos, há cerca de 20 
anos. “A qualidade do suco de uva, 
do vinho, tem uma grande relação 
direta com o solo. A viticultura 

Jornal Vale dos Vinhedos - Terça-Feira, 20 de Junho de 2017 geral 03

da precisão está evoluindo para o 
manejo da planta, que qualifica a 
fruta in natura”, comenta.

O workshop contará com pa-
lestras, demonstração de equipa-
mentos que poderão ser adotados 
por produtores (como drones e 
sensores) e ainda uma visita téc-
nica ao Vale dos Vinhedos. Além 
disso, a Embrapa vai divulgar seu 
trabalho de pesquisa e desenvol-
vimento.

 

- 19h00 – Jantar (por adesão).
07/07/2017
- Dia de Campo no Vale dos Vin-
hedos. Visita a vinhedos e de-
monstração de equipamentos.
9h00 – Saída da Embrapa Uva 
e Vinho
12h00 –Almoço no Vale dos Vin-
hedos (por adesão).
14h00 – Retorno a Bento 
Gonçalves

Pesquisadora da Embrapa e coorde-
nadora do evento, Rosemary Hoff
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Planto Safra 2017/2018 terá 
recurso de R$ 190 bilhões

O governo divulgou na últi-
ma semana, o novo Plano Safra da 
agricultura. Para a safra 2017/2018 
serão liberados R$ 190 bilhões para 
financiar médios e grandes produto-
res. Em 2016, o governo anunciou a 
liberação de quase R$ 203 bilhões, 
mas com a contenção de gastos, en-
tregou R$ 20 bilhões a menos. Ou 
seja, o volume de recursos a serem 
disponibilizados é menor que o do 
ano passado.

De acordo com o ministro da 
Agricultura, Blairo Maggi, este ano 
não deve haver cortes, o que man-

tém o valor apresentado inicialmen-
te e que parte do dinheiro já está 
depositado. 

O plano agrícola e pecuário 
2017/2018 prevê R$ 150 bilhões 
para custeio e comercialização da 
produção.

Além disso, o governo reduziu 
a taxa de juros para todas as linhas 
de crédito. Isto é, os médios e gran-
des produtores vão poder pegar em-
préstimos com taxas de juros que 
variam entre 6,5 e 8,5%, ao ano. Os 
recursos começam a ser liberados 
em julho.

Fabricante de maionese não 
vai mais usar ovos de galinhas
criadas em gaiolas

A fabricante de maionese, Hem-
mer Alimentos, decidiu aderir à 
política de não usar mais ovos ori-
ginados de galinhas confinadas em 
gaiolas. As empresas Unilever (dona 
das marcas Hellmann’s e Arisco), 
Cargill (Liza e Maria) e Bunge (Pri-
mor, Soya e Salada) também já ado-
taram essa prática no país. 

95% das cerca de 100 milhões 
de galinhas, usadas na produção in-
dustrial de ovos no Brasil, ficam en-
clausuradas em gaiolas em baterias. 
As gaiolas confinam de cinco a 10 

galinhas juntas e proporcionam pou-
co espaço para as aves. Segundo a 
Hemmer, o objetivo é que a medida 
seja implantada completamente até 
2025.

No sistema livre de gaiolas (ca-
ge-free em inglês), as aves vivem em 
galpões que às vezes possuem aces-
so a áreas externas para pastorear. 
Para a empresa, esse ambiente per-
mite que as galinhas tenham espa-
ço para caminhar, ciscar, botar ovos 
em ninhos, tomar banhos de areia e 
empoleirar-se.

As informações levantadas 
pelo Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) apontou em pesquisa que 
as propriedades de agricultores 
brasileiros têm o maior índice de 
preservação de vegetação nativa 
do Brasil, chegando a 20,5%. Foram 
pesquisados mais de 4,1 milhões 
de terrenos, totalizando uma área 
de mais de 410 milhões hectares.

Todas as Unidades de Conser-
vação (UC) definidas pelas autori-
dades governamentais significam 
apenas 13%. Estão incluídas esta-
ções ecológicas, reservas bioló-
gicas, parques, monumentos na-
turais, refúgios de vida silvestre, 
áreas de relevante interesse ecoló-
gico, florestas nacionais, reservas 
de fauna, reservas de desenvolvi-
mento sustentável, reservas extra-
tivistas, áreas de proteção ambien-
tal (APA) e reservas particulares do 
patrimônio natural (RPPN).

O Brasil possui mais de 66% de 
suas terras ocupadas por vegeta-
ção nativa, enquanto a produção 
de grãos, fibras e agroenergia ocu-
pam apenas 9% do território. “Es-
sas informações são públicas e es-
tão disponíveis no site do Cadastro 
Ambiental Rural (www.car.gov.br).

Nosso trabalho foi compilar os 
dados e integrá-los de forma or-
ganizada, agregada e ajustada ge-
ograficamente para pesquisas de 
inteligência territorial sobre regi-
ões, estados, municípios ou áreas 
de interesse”, explica a superviso-
ra do GITE (Grupo de Inteligência 
Territorial Estratégica), Lucíola Ma-
galhães.

Esses dados, da Embrapa, 
resultam principalmente das in-
formações tabuladas do Cadastro 
Ambiental Rural, o CAR, criado 
pela Lei 12.651/12, o novo Código 
Florestal, que acaba de completar 
cinco anos. Mais de 4,1 milhões de 
imóveis rurais, somando uma área 
superior a 410 milhões hectares, 
estavam cadastrados no Serviço 
Florestal Brasileiro até maio de 
2017.

Os agricultores informaram 
detalhamente, num mapa com 
base em imagens de satélite e em 
diversas fichas, todo o uso e ocu-
pação de suas terras, em conformi-
dade com o Código Florestal.

É como se ao declarar o Im-
posto de Renda o contribuinte in-
formasse a planta da casa, a dispo-
sição de cada móvel, o uso de cada 
cômodo e ainda, na Amazônia, por 
exemplo, deixasse claro que não 
utiliza 80% de seu apartamento a 
título de reserva legal. E que cuida 
de tudo e paga impostos, mesmo 
sobre o que lhe é vedado usar.

No Sul, as unidades de conser-
vação e as terras indígenas, juntas, 
protegem 2%, enquanto os produ-

tores preservam 17% da região nos 
imóveis rurais. As áreas preserva-
das pelos agricultores superam em 
mais de oito vezes as protegidas. 
Considerando apenas a área agrí-
cola, os produtores preservam 26% 
das terras, número bem superior à 
exigência do Código Florestal.

No Sudeste, ainda sem dispo-
nibilidade dos dados do Espírito 
Santo, os produtores preservam 
um território equivalente a 17% 
da região, em vegetação nativa e 
ecossistemas lacustres e palustres. 
Já as áreas protegidas equivalem a 
4%. Na área rural, eles preservam 
29% de suas terras, também bem 
acima da exigência do Código Flo-
restal.

No Centro-Oeste, ainda sem 
disponibilidade dos dados de 
Mato Grosso do Sul, os produto-
res preservam em seus imóveis 
um território equivalente a 33% da 
região, ante 14% em áreas protegi-
das. Mais uma vez, no conjunto da 
área agrícola, os produtores pre-
servam um porcentual superior à 
exigência do Código Florestal: 49% 
das terras, praticamente a metade.

No Norte, no Estado do Tocan-
tins a agricultura preserva o dobro 
da área total de unidades de con-
servação e terras indígenas: 20% 
ante 10%. E em seus imóveis os 
produtores apresentam uma taxa 
de preservação da vegetação nati-
va de 56%! Esse é o único Estado da 
região não inserido integralmente 
no bioma Amazônia.

Nos Estados amazônicos a 
proteção ambiental é muito abran-
gente: 71% do Amapá, 53% do 
Amazonas e 50% do Pará – além de 
amplos territórios recobertos por 
floresta tropical em terras devolu-
tas.

No Nordeste, estima-se que 
apenas 36% dos imóveis rurais se 
tenham cadastrado no CAR. Isso 
limita a interpretação do uso das 
terras. Mas basta para indicar o 
papel dos agricultores na preser-
vação da vegetação. Na maioria 
dos Estados nordestinos, os pro-
dutores preservam mais de 50% 
da área de seus imóveis, quando a 

exigência é de 20% (salvo em parte 
do Maranhão).

A área preservada por essa 
parcela de agricultores cadastra-
dos já representa cerca de 20% da 
região, enquanto as áreas prote-
gidas conservam menos de 10%. 
É provável que os agricultores 
nordestinos preservem três vezes 
mais territórios na Mata Atlântica, 
na Caatinga e nos Cerrados do que 
todas as unidades de conservação 
e terras indígenas da região, jun-
tas.

E se ao total das áreas de ve-
getação nativa preservada forem 
agregadas as pastagens nativas? 
Ninguém plantou a vegetação do 
Pantanal, do Pampa, da Caatinga, 
dos Cerrados e dos campos de alti-
tude exploradas de forma susten-
tável pela pecuária. Essa vegeta-
ção nativa é mantida em equilíbrio 
pela pecuária há séculos. Com essa 
vegetação conservada se chega a 
quase 75% do território nacional.

Não há, no Brasil, nenhuma 
categoria profissional – minera-
dor, médico, professor, industrial, 
militar, promotor, economista ou 
funcionário – que preserve tanto 
o meio ambiente como os agricul-
tores.

Salvo na Amazônia, não existe 
nenhuma instituição, secretaria de 
Estado, órgão federal ou estadual, 
empresa privada ou organização 
não governamental que preserve 
tanta vegetação nativa como os 
produtores rurais. 

E contra os quais – pasmem! 
– algumas instituições ainda pre-
tendem organizar uma verdadeira 
“inquisição informatizada” para 
analisar a situação ambiental de 
cada um no Programa de Regula-
rização Ambiental (PRA), que suce-
derá ao CAR.

Esse enorme esforço de pre-
servação nos imóveis rurais be-
neficia toda a Nação. A responsa-
bilidade e os custos decorrentes 
da imobilização e da manutenção 
dessas áreas recaem inteiramente 
sobre os produtores, sem contra-
partida da sociedade, principal-
mente dos consumidores urbanos. 
A Embrapa calculará o valor e o 
custo de toda essa área imobiliza-
da.

Desde 1990 se fala em pagar 
por serviços ambientais. Esse con-
to de fadas até hoje não foi efeti-
vado. Cidadãos estão dispostos a 
protestar pelo meio ambiente em 
zona rural, mas não cogitam de 
pagar por isso.

Destes os produtores espe-
ram, no mínimo, menos demoni-
zação de suas atividades, maior 
conhecimento de sua realidade e 
o justo reconhecimento. É sempre 
bom lembrar que vilão e vileza de-
rivam de vila, cidade.

Índice de preservação nativa chega 
a 20,5% no Brasil
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Designer italiano cria couro vegano e sustentável 
feito das sobras da produção de vinho

O designer Gianpiero Tessi-
tore, de Milão, na Itália, criou um 
tecido que pode revolucionar a in-
dústria da moda. O couro vegano 
é sustentágvel e feito das sobras 
da produção de vinho. Nomeado 
como Wineleather® (Couro de Vi-
nho), o material é o primeiro pro-
duto da empresa VEGEA Company, 
fundada por Gianpiero em janeiro 
de 2016.

O tecido é tão maleável e du-
rável como o couro feito com peles 
de animais, mas é produzido de 
forma completamente sustentável 
e ética. Gianpiero conseguiu criar o 
Wineleather® prensando as fibras 
vegetais das cascas e sementes de 

uva, um subproduto da indústria 
do vinho.

O tecido levou dois anos de 
estudos e testes para ser criado e 
começou a ser vendido há um ano. 
O material pode ser usado para 
fabricação de bolsas, calçados, re-
vestimentos de móveis e para tudo 
mais que o couro convencional é 
usado atualmente.

A Itália é a maior produtora de 
vinho do mundo, respondendo por 
18% de todas as garrafas vendidas 
no planeta. A fabricação da bebida 
gera milhões de toneladas de resí-
duos sólidos que podem ser apro-
veitados agora para o couro vege-
tal inventado por Gianpiero.

Senar dá aulas gratuitas de informática online 
para agricultores

Os produtores agrícolas pode-
riam ter uma capacitação melhor 
através da internet, caso as áreas 
rurais fossem dotadas deste serviço 
com qualidade.

As aulas gratuitas de informá-
tica através do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar) é online 
e pretende dar subsídios para que o 
agricultor aprenda a usar o compu-
tador e os dispositivos móveis e a 
navegar e pesquisar de forma segura 
na internet.

A idade mínima para a inscrição 
é de 14 anos. Com carga horária de 
15 horas, distribuídas em 21 dias, 
a próxima turma está programada 
para início em 5 de julho.

As aulas são divididas em três 
módulos que abordarão a introdu-
ção à informática, Windows 7 e seus 
programas, e Introdução à internet.

Para os interessados, as inscri-

ções podem ser feitas através do 
site http://ead.senar.org.br/cursos/

inclusao-digital/informatica-e-inter-
net-basico-2/#.

Pesquisas analisam a importância do 
solo para os serviços ecossistêmicos

O solo é visto por muitos como 
algo sem vida e sem importância. 
Entretanto, pesquisas revelam que 
ele é o responsável por dar supor-
te à vida e é a base dos sistemas 
de produção vegetal e pecuária 
para fornecimento à sociedade de 
alimentos, medicamentos, fibras, 
madeira e combustíveis. Além dis-
so, é essencial aos serviços ecossis-
têmicos.

“Primeiro é necessário reco-
nhecer que o solo é um sistema 
complexo, formado por minerais, 
matéria orgânica, ar, água, micro 
e macrorganismos. E esse sistema 
está em processo constante de 
formação, um processo lento e es-
sencial para a sua manutenção e re-
novação”, indica a pesquisadora da 
Embrapa Solos do Rio de Janeiro, 
Elaine Fidalgo.

No solo ocorrem a ciclagem e o 
armazenamento de nutrientes ne-
cessários ao desenvolvimento das 
plantas. Ele também serve de reser-
vatório de água, sendo fundamen-
tal no processo de abastecimento 
do lençol freático e de aquíferos. 
Ainda, exerce a função de filtro de 
água, liberando-a com boa qualida-
de para os corpos de água superfi-
ciais e subterrâneos, garantindo a 
vida.

As pesquisas detalham que o 
solo abriga micro e macroorganis-
mos, que compõem a sua biodiver-
sidade e participam de processos 
essenciais como, por exemplo, a ci-
clagem de nutrientes e a decompo-
sição de resíduos e poluentes, além 
de contribuírem para a absorção 
de água e nutrientes pelas plantas, 
como é o caso dos fungos micorrí-

zicos, e para a nutrição das plantas, 
como ocorre na fixação biológica 
do nitrogênio (FBN).

No país, uma economia anual 
de 11 bilhões de dólares por ano 
é possível  devido ao processo de 
FBN, a inoculação (adição de rizó-
bios às sementes de soja no mo-
mento da semeadura) que substitui 
totalmente a necessidade do uso 
de adubos nitrogenados nas lavou-
ras de soja.

Outra curiosidade sobre o 
solo é que é o maior reservatório 
de carbono do ecossistema, sendo 
mais de duas vezes superior ao da 
atmosfera e também duas vezes su-
perior ao contido na vegetação. O 
carbono armazenado é proveniente 
da mineralização do carbono orgâ-
nico e, assim sendo, contribui com 
a regulação da composição dos ga-
ses da atmosfera. Desse modo, a 
manutenção da qualidade do solo 
a partir de usos e manejos do solo 
que contribuem com o sequestro 
de carbono pode minimizar os po-
tenciais efeitos das mudanças cli-
máticas.

A Embrapa realiza diversas 
pesquisas, visando analisar as fun-
ções e os serviços ecossistêmicos 
do solo e como ele responde aos 
impactos das atividades antrópicas, 
principalmente da agropecuária. 
Os estudos são desenvolvidos pela 
rede de pesquisa Serviços Ambien-
tais na Paisagem Rural. Para saber 
mais é possível acessar o Espaço Te-
mático de Serviços Ambientais na 
Embrapa através da página https://
www.embrapa.br/tema-servicos-
-ambientais.

Couro ecológico de resíduos de uvas
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Benefícios do limão para a 
sua beleza

Com o limão, além de você re-
mover manchas escuras, você dilui a 
gordura do seu rosto, mas cuidado! 
Use estas dicas somente à noite, e 
lave bem antes de ir ao ar livre, pois 
ao sol, o procedimento pode formar 
queimaduras intensas! Além de ser 
preciso tomar muito cuidado para 
evitar passar em cortes ou em ma-
chucados, devido à acidez da fruta. 

Preencha um frasco com vál-
vula spray com metade de suco de 
limão e metade de água. Com esta 
composição dentro do frasquinho, 
borrife em sua pele. Deixe agir por 
alguns minutos e lave muito bem em 
seguida.

Esfoliação labial:
Aplique algumas gotas do suco 

de limão nos lábios durante a noite, 
antes de dormir.

É importante limpar os lábios 
muito bem pela manhã. A solução 

elimina as células mortas e promo-
ve maciez, deixando os lábios mais 
hidratados. 

Máscara para tirar cravos:
Prepare uma máscara com açú-

car e gotas de limão. Aplique sobre 
o rosto fazendo movimentos de es-
foliação.

É importante fazer durante a 
noite, pois o sol ou a claridade pode 
ocasionar manchas na pele. Após a 
esfoliação retire bem o conteúdo 
com água abundante.

Fortalecedor de unhas:
Para fortalecer as unhas, mistu-

re duas colheres de azeite com suco 
de limão. Aplique sobre as unhas e 
deixe agir por aproximadamente 20 
minutos.

Repita esse procedimento uma 
vez por semana.

Planta que auxilia o combate às
dores nas articulações

Uma das plantas mais estudadas 
pela ciência era usada por maias, in-
cas e índios brasileiros. Esses povos 
chamavam o seu óleo de “óleo da 
vida”, pela sua capacidade curativa.  
Muitas das propriedades da copaí-
ba são atribuídas à ação do do áci-
do caurenoico, que age como anti-
-inflamatório, hipotensor, diurético, 
antimicrobiano e relaxante muscular.

E o óleo extraído da planta é 
usado para aliviar a inflamação e 
ajudar a curar pé-de-atleta, feridas, 
erupções cutâneas, dermatites, 
eczema e psoríase, além de auxiliar 
a restaurar a pele danificada e curar 
pequenas cicatrizes. Ainda, age 
como como um agente antisséptico, 
desinfetante e antimicrobiano para 
uso interno e pode repelar insetos. A 
copaíba tem mais benefícios, como 
atuar contra a queda de cabelo e 
contra a caspa.

Um estudo recente da Universi-
dade Federal do Pará apresentou a 
eficácia da copaíba na recuperação 
de pacientes que sofreram algum 

tipo de derrame cerebral. Chefiada 
pelo neurocientista Wallace Leal, os 
pesquisadores provocaram lesões 
no cérebro de ratos, simulando um 
AVC (acidente vascular cerebral). E o 
resultado foi que a copaíba tem um 
efeito anti-inflamatório e protetor 
no sistema nervoso central, além de 
diminuir a lesão pós-AVC. 

Como a copaíba age no 
sistema digestivo:

Recupera o processo digestivo,  
eliminando as toxinas e facilitando 
a digestão. Também é usada para 
tratar úlcera e gastrite e diminuir a 
formação de gases, além de regular 
o intestino e combater a prisão de 
ventre.

Como a copaíba age nos 
músculos e articulações:

A planta fortalece músculos, 

tendões e ossos, evitando a osteo-
porose e também combate as dores 
musculares na coluna, articulações, 
artrose e artrite.

Como usar a copaíba e 
onde comprar

Existem dois tipos de óleo da 
planta: o de uso externo e o de uso 
interno.É preciso ter certeza de que 
o óleo é puro, sem o uso adicional 
de conservantes e outras substâncias 
tóxicas, para usá-lo internamente. 
Se não tiver essa certeza, descarte 
seu uso interno. Se houver certeza 
de que o óleo pode ser usado inter-
namente, tome uma gota para cada 
dez quilos de peso, diluindo em um 
pouco de água. Normalmente o óleo 
é encontrado em lojas de produtos 
naturais, entretanto é preciso pes-
quisar as procedências, pois há mui-
tas falsificações.

Cuidados na cozinha que contribuem com a dieta
Refeições prontas congeladas e 

outros alimentos processados não 
são indicados para quem quer ema-
grecer ou ter uma vida saudável. 
Com uma tabela nutricional rechea-
da de gorduras e sódio, o ideal para 
a dieta é cozinhar em casa. Mas 
nem sempre a comida caseira é si-
nônimo de saúde e poucas calorias.

É preciso ter alguns cuida-
dos na hora de cozinhar. E isso é 
desde a hora das compras. A dica 
é organizar uma lista de compras 
que priorize alimentos naturais. 
No mercado, é importante ler os 
rótulos e prestar atenção na tabela 
nutricional e lista de ingredientes.

Outra dica é apostar em ali-
mentos regionais e sazonais. A va-
riedade de hortaliças, frutas, peixes 
e frutos do mar, abundância de car-
nes fazem da cozinha nacional uma 
das mais ricas do mundo em ter-
mos de combinações de alimentos 
e possibilita estabelecer uma ali-
mentação nutritiva e que favorece 
a saúde. O consumo de alimentos 
frescos e minimamente processa-
dos,  promove saúde.

Veja outras dicas que auxiliam 
no combate ao ganho de peso:

-Não deixar doces, sobremesas 
e outras guloseimas à disposição na 

despensa, geladeira e refrigerador.
-Comer arroz e feijão. A com-

binação dos dois é notável, porque 
o arroz é fonte de carboidratos, e 
na versão integral, ainda contém 
carboidratos complexos e vitami-
nas do complexo B. O feijão, por 
sua vez, é grande fonte de fibras 
alimentares. Ambos se comple-
mentam em termos de aminoáci-

dos essenciais.
-Escolher refeferências saudá-

veis. Por exemplo, trocar queijos 
mais gordurosos por queijos ma-
gros, cereais e farinhas refinadas 
pelas versões integrais. Além dis-
so, controlar o uso de sal, óleos ou 
azeite.

-Evitar beliscar enquanto co-
zinha. A atitude desregula a fome.
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Cebola ajuda a eliminar ácaros

Os ácaros são invisíveis a olho 
nu, mas estão por toda a parte e, pior, 
podem trazer riscos à saúde. Presen-
tes nos colchões, travessereiros, fro-
nas, cortinas, tapetes e tecidos, eles 
costumam se alimentar das partículas 
mortas da pele humana, que ficam 
presente nas camas.

Os ácaros são aracnídeos que são 
vísiveis apenas pelas lentes de um mi-
croscópio, e, por causa do tamanho, 
podem causar fortes crises alérgicas e 
complicações respiratórias. 

Outra ameaça nos colchões é a 
base de petróleo, com a qual eles são 
fabricados. Grande parte desses ma-
tériais podem liberar toxinas e moti-
var o aparecimento do câncer.

A quantidade de química que 
encontramos nestes materiais podem 
fragilizar o sistema imunológico e 
nervoso, sendo a causa doenças au-
toimunes, complicações nos tecidos, 
órgãos, lesões cerebrais, artrite, en-
tre outras coisas.

Para eliminar os ácaros e a quí-
mica presentes na cama, o ingredien-
te principal pode ser a cebola, que 
ajuda a sugar as toxinas do ambien-
te, liberando elementos que acabam 
com os germes, bactérias e vírus.

Para usá-la como “repelente”, 
basta cortá-la grande em três peda-
ços e colocá-los debaixo da cama em 
três locais: perto da cabeça, no cen-

tro e nos pés da cama. A cebola vai 
absorver os produtos químicos tóxi-
cos presentes no colchão, evitando 
que sejam jogados na atmosfera. E 
ainda fará a purificação do ar.

Outros benefícios da
cebola:

- Acaba com o catarro acumula-
do, trata a tosse, trata rouquidão e as 
mucosidades;

-Contém substâncias que ajudam 
a controlar a insulina;

- Pode ajudar no tratamento de 
cataplasmas, quando há feridas aber-
tas e supurantes, como por exemplo, 
picadas de animais venenosos, como 
cobras ou aranhas;

- Age como um poderoso anti-
-inflamatório e é usada para tratar. 
Ajuda a tratar complicações em lu-
gares como : pele, cérebro, garganta, 
ossos, estômago, rins e intestinos;

-Possui ação digestiva, ajuda a 
abrir o apetite e normaliza as funções 
dadas ao estômago;

-Age como um poderoso diuré-
tico e depurativo, serve para acabar 
com as toxinas, previnindo futuras 
retenções de líquido;

-É composta por altas doses de 
vitaminas, principalmente a vitamina 
C, isso faz com que esse alimento te-
nha ação antioxidante;

Receita para afastar os insetos da sua casa
Insetos podem ser portadores 

e transmissores de doenças e tam-
bém, incômodos e barulhentos. Por 
exemplo, só de moscas, existem 
mais de 1 milhão de espécies no 
mundo. Só ao tocar os alimentos ou 
utensílios de cozinhas, estes insetos 
já depositam bactérias e partículas 
de sujeira.

Para afastá-los de casa, é pre-
ciso manter sempre a casa limpa e 
arejada, e conservar os alimentos 
em lugares fechados e protegidos. 
O uso de inseticidas pode ser pre-
judicial às plantas e animais de esti-
mação, quando usados em excesso. 
Também existe uma receita caseira e 
eficaz, que mantém os insetos longe 
de casa.

Ingredientes:
Óleo vegetal: 1/2 xícara
Shampoo suave: 1/2 xícara
Vinagre: 1/2 xícara

Modo de preparo:
1. Misture todos os ingredien-

tes numa vasilha;
2. Despeje a mistura em uma 

garrafa com borrifador;
3. Pulverize os cantos da casa 

onde mais frequentemente surgem 
os insetos;

Dicas simples para se livrar de odores 
indesejáveis e até manter a casa cheirosa

1- Use saquinhos de chá secos
Os saquinhos de chá secos tiram 

o odor, absorvem a umidade e podem 
ser usados para tirar os odores dos 
sapatos.

2. Perfume os lugares fechados
Use amaciante em folha, colo-

que-o dentro de malas, roupas e qual-
quer outro objeto que fique sem uso 
(e fechados) por muito tempo.

3. Queime papel aromatizado
Com uma folha em mãos, dobre 

em ziguezague e queime uma das 
pontas (assopre logo depois de quei-
mar, como um incenso).

4. Lembre das velas apagadas
Se você possui velas sem usar ou 

cansou de um cheiro em um determi-
nado ambiente, experimente deixar 
velas apagadas nas gavetas e armários 
para aromatizar as roupas.

5. Misture com vodca
Você pode criar seu próprio 

spray de ambiente misturando uma 
xícara de água com duas colheres de 
sopa de vodca e 25 gotas de óleo es-
sencial. Para um aroma relaxante no 
quarto, experimente usar lavanda e 
baunilha. Para a cozinha e o banheiro, 
tente a combinação canela, cravo e 
melaleuca. Para concentração e para 
ficar alerta, use menta e alecrim.

6. Mantenha as cascas de frutas 
cítricas

Usou um limão ou laranja e a cas-
ca ficou sobrando? Coloque sal mari-
nho no interior de uma metade vazia 
e deixe na geladeira – ela vai absorver 
todos os cheiros desagradáveis.

7. Polvilhe bicarbonato de sódio 
no carpete ou tapete

Polvilhe uma caixa de bicarbona-
to de sódio no carpete ou tapete e 
deixe agir por 30 minutos. Em segui-
da, passe o aspirador de pó.

8. Moa grãos de café
Se você tem o hábito de moer 

grãos de café em casa, sabe que a 

casa fica com um cheiro maravilhoso. 
Tente usar os grãos em uma meia lim-
pa dentro do armário ou freezer para 
retirar odores indesejados.

9. Tire os odores do freezer com 
baunilha

Depois de jogar fora (ou doar) 
tudo o que está velho, umedeça algo-
dão em extrato de baunilha e passe 
pelas superfícies do freezer.

10. Use vinagre para neutralizar o 
cheio do peixe

Para evitar o cheiro forte quando 
cozinhar peixe, deixe uma vasilha com 
vinagre branco ao lado do fogão – ele 
vai absorver e neutralizar os odores.
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Quibe (frito ou assado)

Ingredientes:
1 xícara de chá de trigo para quibe
1/2 kg de carne moída (sempre mo-

ída na hora)
1 cebola picadinha
1 dente de alho picadinho
Pimenta síria moída na hora a gos-

to
Suco de meio limão
1 xícara de chá de hortelã picadi-

nha
Sal a gosto

Modo de preparo:
Deixar o trigo para quibe de molho 

em 1/2 litro de água quente por meia 
hora.

Após esse tempo juntar os outros 
ingredientes.

Misturar muito bem com as mãos. 
Se for fazer frito modelar no formato e 
fritar em óleo quente.

Escorrer sobre papel absorvente e 
servir.

Se for fazer no forno
Colocar em uma assadeira untada 

com azeite. Cortar em quadrados, regar 
com azeite.

Decorar cada quadrado com uma 
castanha de caju. Levar ao forno prea-
quecido por 30 minutos.

Retirar e servir se quiser com coa-
lhada seca regada com azeite.

Omelete de forno
Ingredientes:

8 ovos
2 colheres (sopa) de creme de 

ricota
1 colher (sopa) de queijo par-

mesão
1 colher (sopa) de azeite
1 cebola roxa cortada em finas 

fatias
1 abobrinha pequena cortada 

em cubinhos
2/3 de xícara (chá) de ervilhas

salsinha fresca a gosto
cebolinha picada a gosto
pimenta moída e sal a gosto

Modo de Preparo:
Preaqueça o forno a 200º. Em 

uma tigela junte todos os ovos (por 
precaução gosto sempre de quebrá-
-los um a um em uma xícara) e com 
a ajuda de um fouet misture bem, 
até que esteja, bem incorporados 
e com uma leve espuma na super-
fície.

Junte o creme de ricota, o par-
mesão, o azeite, a cebolinha, a pi-
menta e o sal. Misture novamente.

Unte um refratário com um fio-
zinho de azeite e despeje a mistura 
de ovos sobre ele. Por fim espalhe 
a abobrinha em cubos, a ervilha e a 
cebola roxa.

Leve para assar por 15 a 20 mi-
nutos e desligue quando a omelete 
estiver assada e levemente dourada 
na superfície. Finalize com salsa 
fresca.

O Rio Grande do Sul é o maior con-
sumidor e o terceiro maior produtor da 
semente no país. Confira esta receita 
que tem tudo a ver com o clima frio:

Ingredientes:
100g de pinhão
50g de arroz arbóreo
100ml de vinho branco
50g de queijo parmesão
1 maço de rúcula 
50g de tomate seco
20g de queijo gorgonzola
20ml de azeite de oliva
1 cebola médica picada
1 dente de alho
1 talo de salsão
10g de manteiga
Água suficiente para cozinhar o 

arroz e o pinhão

Modo de preparo:
1) O primeiro passo é colocar o 

pinhão para cozinhar. Enquanto ele co-

Risoto de pinhão para inovar neste inverno
zinha, aproveite para preparar o arroz 
do risoto.

2) Em um panela, misture o azeite, 
a cebola, o alho e a manteiga mantendo 
em fogo até dourar. Feito isso, acres-
cente o arroz e o vinho. Deixe os ingre-
dientes fritar. 

3) Aos poucos, acrescente água 

fervente até o arroz ficar cremoso. 
4) Após cozido, retire o pinhão da 

água e descasque ele ainda quente e 
pique.

5) Misture o pinhão já picado, os 
queijos parmesão e gorgonzola, o to-
mate seco, a rúcula e manteiga no arroz 
cremoso e misture bem. 

Ingredientes:
Meio quilo de músculo cortado 

em cubinhos;
4 batatas;
2 cenouras;
3 tomates;
1 cebola;
2 dentes de alho;
1 colher de sopa de molho de pi-

menta;
1 colher de sopa rasa de cominho;
1 colher de sal;
2 litros de água.

Como fazer:
Refogue o músculo em um fio de 

óleo. Salpique um pouquinho de sal e 
reserve. Bata no liquidificador: a bata-
ta, a cenoura, o tomate e dois dentes 
de alho. Cubra com água.

Acrescente esse batido de legu-
mes à carne, tempere com sal, pimen-
ta, cominho, mostarda e complete 
com o restante da água.

Deixe cozinhar por 50 minutos. 
Abra, acrescente as batatas picadas e 
cozinhe por mais 10 minutos.

Receita de sopa Eslava


