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Cuidados especiais no inverno são
essencial para o manejo de videira

Seminário sobre enoturismo em Pinto Bandeira
A intenção é criar um ambiente propício para discutir os
desafios, oportunidades e o alto potencial de desenvolvimento 
do enoturismo brasileiro com outras atividades

Relatório da ONU relata que
pesticidas não são essenciais 
para alimentar humanidade

Na estação atual, a planta está dormente, e as enfermidades se proliferam, atacando as frutas e rovocando queda na produção, além de dificuldades de controle das doenças. Página 03
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Comunidade comemora 
as capelinhas

A Comunidade de Monte Belo 
do Sul comemorará as Capelinhas 
em festa no dia 25 de junho.

Naquele domingo, haverá 

missa a partir das 9h na Igreja Ma-
triz de São Francisco de Assis (R. 
João Salvador, 38) e, após, almoço 
festivo.

Nesta terça-feira, 13 come-
ça o II Seminário “Enoturismo: 
Oportunidades e Perspectivas 
de Desenvolvimento”. O evento 
acontece no Salão de eventos do 
CIC.

Segundo dados do Censo 
Vinícola realizado pelo Institu-
to Brasileiro do Vinho (Ibravin), 
pelo menos 25% das vinícolas 
gaúchas apostam no enoturis-
mo como forma de impulsionar 
a receita e dar visibilidade aos 
seus produtos. O mesmo estu-
do, concluído em 2014, apontou 
que 64% vendem diretamente aos 
clientes que as visitam, seja por 
retirada no varejo ou por telefo-
ne e internet.

A intenção é criar um am-
biente propício em que empre-
sários, agentes de governo e es-
pecialistas do ramo discutam os 
desafios, oportunidades e o alto 
potencial de desenvolvimento do 
enoturismo brasileiro com outras 
atividades, além da produção vi-
tivinícola.

A denominada hotelaria de 
charme ou boutique e a gastro-
nomia gourmet estão entre as 
atividades que integram os ro-
teiros de enoturismo. A primei-
ra edição do seminário ocorreu 
em novembro do ano passado, 
durante o 28º Festuris Gramado 
– Feira Internacional do Turismo.

Para conhecer a realidade 
de empreendimentos que têm 
o enoturismo como foco, nes-
ta terça-feira (13), a partir das 
10h30min, será realizada uma 
visita técnica na Don Giovanni, 
em Pinto Bandeira (RS). A viní-
cola familiar oferece pousada, 
restaurante e visita guiada, um 
dos modelos que devem ser 
apresentados no seminário como 

alternativa de agregar valor aos 
produtos, ampliar a receita e di-
vulgar a própria empresa e a re-
gião em que está inserida.           

Nesta quarta-feira (14), com 
início às 15h, ocorrem as pales-
tras com a arquiteta Vanja Her-
tcert, com o chef Rodrigo Bellora 
e com o diretor do Departamento 
de Ordenamento do Turismo do 
MTur, Rogério Cóser. A programa-
ção do seminário ocorre em pa-
ralelo a ExpoBento, no salão de 
eventos do CIC, em Bento Gon-
çalves (RS).

O presidente do Ibravin, Dir-
ceu Scottá, lembra que entre as 
vinícolas que não possuíam ações 
ligadas ao enoturismo quando 
foram questionadas pelo Censo, 
aproximadamente 42% manifes-
taram intenção de desenvolvê-las 
nos próximos cinco anos.

“O enoturismo é cada vez 
mais uma atividade da qual te-
mos de nos apropriar. Este semi-
nário vai poder nos mostrar que 
são inúmeras as formas de atrair 
visitantes, seja pela paisagem, 
gastronomia e, principalmente, 
pelos nossos vinhos. Tudo isso, 
aliado a cultura do vinho que é 
destacada nas regiões vinícolas, 
forma uma excelente alternativa 
para quem busca uma experiên-
cia completa”, acredita. Scottá 
salienta outro dado importante 
registrado pelo estudo: 79% das 
vinícolas que trabalham forte-
mente com o enoturismo estão 
localizadas em roteiros turísticos.

O II Seminário “Enoturismo: 
Oportunidades e Perspectivas de 
Desenvolvimento” tem como pú-
blico-alvo empresários, agentes 
de governo, especialistas e asso-
ciações ligadas aos ramos turísti-
co e vitivinícola. 

Enoturismo é tema de
seminário em Bento Gonçalves
Ação acontece nesta terça-feira, 13, e quarta-
feira,14. Hotelaria, gastronomia e linhas de 
crédito estarão entre os assuntos em debate
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Os tratamentos de inverno 
nos parreirais são essenciais para 
que as doenças se instalem na pri-
mavera. A prática é antiga e mui-
to conhecida, mas pouco usada 
pelos viticultores do Rio Grande 
do Sul. Na estação atual, a planta 
está dormente, e as enfermidades 
se proliferam, atacando as frutas e 
provocando queda na produção, 
além de dificuldades de controle 
das doenças durante a safra.

Um dos tratamentos de in-
verno mais comuns é a aplicação 
das caldas sulfocálcicas. A calda 
sulfocálcica é uma solução à base 
de enxofre em pó, cal e água, e eli-
mina também cochonilhas que se 
alojam no lenho da videira, além 
de musgos, liquens, ácaros e as 
estruturas reprodutivas de orga-
nismos como os causadores das 
podridões da uva, míldio, antrac-
nose e escoriose.

O viticultor fazia a calda sulfo-
cálcica em casa, misturando os in-
gredientes com água quente, em 
um processo um tanto demorado 
e que liberava um odor muito for-
te. Mas hoje, ela pode ser compra-
da pronta em casas agropecuárias, 
a preços bem acessíveis.

Apesar do fácil acesso, a justi-
ficativa para o baixo uso da calda 
no inverno é a corrosão dos ara-
mes de sustentação da videira, o 
que é bastante controverso. Para 
evitar a corrosão dos equipamen-
tos utilizados, a dica é utilizar 
uma solução com vinagre a 10% 
para limpeza após o uso.

A calda sulfocálcica, vale res-
saltar, é pouco tóxica ao homem e 

ao ambiente, quando comparada 
a outros produtos fitossanitários, 
sendo aceita por certificadoras de 
produção orgânica.

 Na forma líquida à base de 
enxofre, outros fungicidas tam-
bém estão sendo comercializados 
e bastante utilizados por produ-
tores de uva para tratamento de 
inverno e tem sido bem aceitos 
uma vez que não causam a corro-
são dos equipamentos por não ter 
a alcalinidade da calda sulfocálci-
ca. O ponto negativo é que esses 
produtos não ou pouco possuem 
ação sobre cochonilhas, musgos e 
liquens, além do preço ser alto. 

 O principal problema encon-
trado pelos viticultores na Serra 
Gaúcha é a elevada umidade, que 
favorece as doenças fúngicas. Por-
tanto, o tratamento de inverno é 
uma prática preventiva simples 
que poderia reduzir os problemas 
e melhorar a qualidade e a produ-
tividade dos parreirais, além de di-
minuir os custos para o produtor 
de uvas e facilitar o manejo fitos-
sanitário no verão.

 A recomendação para o tra-
tamento é de que seja realizado 
com clima úmido e pulverizando 
desde o colo da planta para alcan-
çar os ramos lenhosos, o que pode 
ser feito com uma caneta, tanto 
com pulverizador costal, quanto 
tratorizado.

De maneira geral, a diluição 
da calda sulfocálcica é de 10%, mas 
é indicado que se procure orienta-
ção técnica devido à sensibilidade 
de algumas cultivares ao enxofre 
presente na calda.

Tratamento de inverno é
essencial para manejo de videira

Os ciclos da videira e o
tratamento nas estações frias
No outono e inverno, o cultivo da planta exige cuidados especiais por 
parte dos agricultores

Para os vinhos, o ciclo evoluti-
vo de uma videira ao longo do ano 
será, em geral, determinante de sua 
qualidade. Afinal, como sabemos 
bem, é possível fazer maus vinhos 
de boas uvas, mas é impossível fa-
zer bons vinhos de uvas ruins.

Entender esse processo, que é 
objeto de estudo de muitos cien-
tistas do vinho, além, é claro, dos 
agrônomos e dos enólogos, exige 
que saibamos alguns detalhes bio-
lógicos antes de mergulharmos no 
calendário da vinha.

Uma videira é uma planta ar-
bustiva da família das vitáceas. São 
muitos os gêneros que espalham-
-se por todo o mundo, e a ciência 
acredita que sua origem é asiática, 
embora o cultivo da videira para 
fazer vinho tenha origens mais 
bem documentadas no Egito. Para 
a maioria das pessoas, as duas es-
pécies mais conhecidas são a Vitis 
vinifera e a Vitis labrusca (ou ameri-
cana). Outras espécies também são 
utilizadas para consumo in natura e 
para fazer vinhos, mas a prática de 
séculos levou à conclusão de que 
as mais adequadas para a produção 
de vinhos finos são as Vitis vinife-
ra, em sua maioria de origem eu-
ropeia. A grande diferenciação que 
se faz entre essas espécies é a de 
que a vinífera produz mais açúcar 
e taninos, componentes essenciais 
na produção de álcool e na preser-
vação das características do vinho, 
respectivamente.

Implantando um Vinhedo
Quando se pretende começar a 

cultivar um parreiral, é necessário 
fazer uma pesquisa de solo e de cli-
ma para saber se eles são favoráveis 
ao cultivo das uvas - da mesma for-
ma que não se plantam mangueiras 
no Canadá ou arbustos de frambo-
esas na Costa do Marfim. Produzir 
pode até ser possível, mas o clima 
será determinante na qualidade da 
fruta.

O conceito de terroir (solo, 
clima e trabalho humano) aqui apa-
rece antes mesmo de se começar a 
plantar. É possível que sejam neces-
sárias algumas correções de solo, 
agregando ou tirando nutrientes e, 
principalmente, identificando o re-
gime de chuvas.O enólogo Márcio 
Brandelli, que plantou há menos 
de um ano um novo parreiral den-
tro do Vale dos Vinhedos, explicou 
que, mesmo estando em uma re-
gião muito estudada e reconheci-
damente favorável ao plantido de 

viníferas, o trabalho que fez em 
sua pequena propriedade foi gran-
de. “Chove muito aqui no Vale, em 
uma época crucial para o amadure-
cimento das uvas, então tive uma 
preocupação grande com a drena-
gem do solo, criando espaços para 
que a água não forme poças no vi-
nhedo”, explicou Brandelli.

O contrário do que acontece 
no vinhedo de Márcio Brandelli é a 
realidade de grande parte do Chile, 
onde as chuvas são escassas, as-
sim a única forma de cultivar boas 
frutas é irrigando artificialmente, 
o que aumenta o custo da implan-
tação de um vinhedo, mas permite 
um controle extremo do que a plan-
ta precisa.

O tempo necessário para que 
uma videira produza frutos que 
poderão ser fermentados em vinho 
é de, no mínimo, três anos, desde 
seu plantio. Os especialistas apon-
tam que os vinhos começam real-
mente a mostrar suas característi-
cas depois que a planta tem cinco 
anos e, daí em diante, começam a 
ficar mais consistentes e apresentar 
melhor as características daquele 
terroir.

Outono
O ciclo anual da parreira, uma 

planta perene, inicia-se logo após 
a colheita, entre final de março e 
começo de abril para a maioria da 
regiões brasileiras. Variações po-
dem ocorrer por conta das tempe-
raturas, como é o caso de Santa 
Catarina, onde a colheita começa 
mais tarde e o novo ciclo pode, em 
alguns lugares, iniciar-se somente 
em maio.

Para o restante do Novo Mun-
do do vinho (abaixo do Equador), 
quase toda a colheita ocorre no co-
meço do outono, com exceção das 
uvas brancas em algumas regiões. 
Então, podemos considerar que o 
novo ciclo da videira se inicia no fi-
nal do outono, começo do inverno.

O primeiro sinal externo é a 
mudança de coloração das folhas. 
“Solos diferentes também produ-
zem folhas de cores diferentes, mas, 
em geral, o verde se empalidece e 
algumas variedades adquirem um 
tom avermelhado, até ferrugem”, 
explica Brandelli. Isso ocorre, pois 
a planta já começa a guardar ener-
gia quando percebe a mudança da 
estação, que implica - nessa época 
- em menos horas de sol.

A fenologia, que é o ramo da 
ecologia que estuda os fenôme-

Um dos tratamentos de inverno mais
comuns é a aplicação das caldas sulfocálcicas

nos periódicos dos seres vivos e 
suas relações com as condições do 
ambiente (tais como temperatura, 
luz, umidade), ajuda os vinhateiros 
a entender e atuar de forma mais 
precisa nos variados estágios do 
ciclo anual de uma parreira. Assim, 
através da análise dos dados am-
bientais e da observação da planta, 
sabe-se que, nesse período, ela en-
tra em dormência pela diminuição 
do chamado “fotoperíodo”.

Inverno
Essa é a estação mais silenciosa 

e discreta em um vinhedo. A plan-
ta reduz a um mínimo necessário a 
seiva que corre dentro dela e, por 
não enviar essa seiva para as extre-
midades, as folhas caem e os galhos 
mais delicados secam. 

Engana-se, no entanto, quem 
pensa que a videira é uma planta 
frágil. Ela pode suportar tempera-
turas muito baixas (até mesmo ne-
gativas) nesse período de dormên-
cia, sem que isso afete seu ciclo ou 
sua capacidade de produção futura.

É durante o inverno que os 
agrônomos e enólogos vão decidir 
o que vão querer dessa planta para 
a próxima safra. “Cada vinícola tem 
uma filosofia de trabalho e esco-
lhe seu estilo de poda já pensando 
em quantos cachos vai querer que 
venham para a próxima colheita”, 
conta a engenheira agrônoma Ro-
berta Boscato, da vinícola que leva 
seu sobrenome em Nova Pádua. Ela 
também explica que o momento de 
fazer a poda seca (ou hibernal) tam-
bém é uma decisão de cada viníco-
la. Na Boscato, o período do pós 
colheita é o momento de observar 
a formação das gemas (que serão 
as responsáveis pela formação dos 
brotos e dos cachos) e de selecionar 
os sarmentos (galhos que suportam 
as gemas), sendo que esses sarmen-
tos são sempre selecionados já vi-
sualizando a colheita de dois anos 
mais tarde e não somente a do ano 
seguinte.

A poda seca tem alguns objeti-
vos, como limitar o número de ge-
mas para regularizar e harmonizar 
a produção e o vigor (não expondo 
as videiras a excessos de produção 
que podem comprometer a quali-
dade da uva), uniformizar a distri-
buição da seiva para os diferentes 
órgãos da planta e proporcionar a 
ela uma forma determinada que se 
mantenha por muito tempo e que 
facilite a execução dos tratos cultu-
rais.
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Um espumante, um jantar ro-
mântico e um casal apaixonado já 
compõem uma cena linda de amor. 
Agora, imagina se este espuman-
te for desenvolvido especialmente 
para celebrar o Dia dos Namorados?

Aí, o clima fica ainda mais per-
feito. Foi pensando nisso que a 
Ponto Nero produziu uma edição 
especial do espumante Ponto Nero. 
Batizada de Todo Amor Harmoni-
za, a bebida é elaborada com uvas 
Chardonnay e traz um conceito de 
harmonização sem distinções.

 São os 18 meses de matura-
ção que dão ao Ponto Nero Todo 
Amor Harmoniza Edição Especial 
uma identidade singular. Suas notas 
olfativas evidenciam o Chardonnay, 
bem como o abacaxi, as frutas tropi-
cais de polpa branca e as delicadas 
nuances de frutas secas. Na boca, 
o resultado é uma textura cremosa 
em perfeita harmonia com a acidez, 
onde o paladar confirma o aroma, 
resultando em um sabor elegante-
mente fresco e frutado. 

O espumante Ponto Nero Todo 
Amor Harmoniza Edição Especial 
está disponível nas principais lojas 
especializadas em todo o país ou 
pelo e-commerce www.famigliaval-
duga.com.br.

Ponto Nero lança edição especial 
de espumante para brindar o Dia 
dos Namorados
Batizada de Todo Amor Harmoniza, a bebida 
é elaborada com uvas Chardonnay e traz um 
conceito de harmonização sem distinções

O espumante está disponível nas
principais lojas especializadas do país

Vinhos Marcus James chegam ao mercado em 
novas garrafas exclusivas

A linha de vinhos finos Marcus 
James, da Vinícola Aurora, acaba de 
chegar ao mercado em novas garra-
fas, com design elegante e contem-
porâneo, produzidas pela Verallia 
Brasil, com exclusividade para a 
Vinícola Aurora no país. A nova em-
balagem valoriza ainda mais esses 
vinhos, já consagrados no varejo bra-
sileiro, e os destaca nas gôndolas.

Lourdes Conci, gerente de ma-
rketing da Vinícola Aurora, acredita 
que o resultado final atingiu o obje-

tivo da empresa. “Temos certeza de 
que a novidade agregará valor para a 
marca e impulsionará as vendas do 
Marcus James, que estimamos tenha 
crescimento de 5% em 2017”, decla-
ra.

A linha de vinhos finos Marcus 
James inclui os rótulos Chardonnay, 
Riesling e Sauvignon Blanc (brancos), 
Pinotage, Pinot Noir, Tannat, Caber-
net Sauvignon e Merlot (tintos). A 
marca Marcus James é composta 
também por também pelos espu-

mantes Brut e Demi-Sec e os frisan-
tes Happy Hour branco e rosé.

Líder no mercado brasileiro em 
sucos de uva integrais (marcas Au-
rora e Casa de Bento), em vinhos 
finos (marcas Aurora, Marcus James, 
Saint Germain, Clos des Nobles entre 
outros) e em coolers (Keep Cooler, 
Classic e Black), a Aurora tem em seu 
portfólio 13 marcas e mais de 200 
itens. Está presente em todo o ter-
ritório brasileiro e exporta seus pro-
dutos para mais de 20 países.

Um relatório elaborado por 
especialistas das Organizações das 
Nações Unidas (ONU) e apresenta-
do na quarta-feira (7), relatou que 
pesticidas não são essenciais para 
alimentar a população mundial 
crescente. 

O documento acusa as corpo-
rações mundiais que fabricam pes-
ticidas de negarem sistematicamen-
te os danos causados pelos seus 
produtos, de “táticas de marke-
ting pouco éticas e agressivas”, de 
transferirem a culpa dos impactos 
evitáveis dos produtos para os uti-
lizadores, e também lobbying junto 
dos governos, que tem “impedido 
reformas e paralisado restrições” à 
utilização dos pesticidas.

De acordo com o relatório, 200 
mil pessoas morrem por ano de en-
venenamento agudo por causa do 
uso dos pesticidas. Ainda que a in-
dústria do setor, cujo mercado vale 
47 mil milhões de euros por ano, 
defenda que os seus produtos são 
essenciais para a proteção das cul-
turas e o abastecimento de alimen-
tos para uma população mundial 
crescente (que alcançará os 9 mil 
milhões de habitantes até 2050), os 
autores do documento contra-argu-
mentam estas alegações.

“É um mito. Usar pesticidas 
nada tem a ver com acabar com a 
fome. De acordo com a Organização 
das Nações Unidas para a Alimenta-
ção e a Agricultura (FAO), já conse-

guimos alimentar 9 mil milhões de 
pessoas hoje em dia.

A produção está definitivamen-
te a aumentar, mas o problema é a 
pobreza, a desigualdade e a distri-
buição”, explicou Hilal Elver, relato-
ra especial da ONU para o direito à 
comida. Apenas 35% dos países em 
desenvolvimento têm um regime 
regulamentar para o uso destes quí-
micos.

O trabalho recomenda a cria-
ção de um tratado global para ge-
rir a utilização de pesticidas, uma 
viragem para práticas sustentáveis, 

Relatório da ONU relata que
pesticidas não são essenciais para 
alimentar humanidade

incluindo métodos naturais para 
controlar as pragas e a rotação de 
culturas, e o incentivo à produção 
de alimentos biológicos.

“A exposição crônica aos pes-
ticidas tem sido associada ao can-
cro, à doença de Alzheimer e de 
Parkinson, à disrupção hormonal, 
a problemas de desenvolvimento 
e esterilidade.” , diz o relatório. 
Igualmente exposto no relatório 
está o risco para as crianças da con-
taminação da comida por pestici-
das, que levou a 23 mortes na Índia, 
em 2013, e 39 na China, em 2014.

De acordo com o relatório, 200 mil pessoas morrem por ano de
envenenamento agudo por causa do uso dos pesticidas

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

Todas as Unidades de Conserva-
ção (UC) definidas pelas autoridades 
governamentais significam apenas 
13%. Estão incluídas estações ecológi-
cas, reservas biológicas, parques, mo-
numentos naturais, refúgios de vida 
silvestre, áreas de relevante interesse 
ecológico, florestas nacionais, reservas 
de fauna, reservas de desenvolvimen-
to sustentável, reservas extrativistas, 
áreas de proteção ambiental (APA) e 
reservas particulares do patrimônio 
natural (RPPN).

O Brasil possui mais de 66% de 
suas terras ocupadas por vegetação 
nativa, enquanto a produção de grãos, 
fibras e agroenergia ocupam apenas 9% 
do território. “Essas informações são 
públicas e estão disponíveis no site do 
Cadastro Ambiental Rural (www.car.
gov.br).

Nosso trabalho foi compilar os da-
dos e integrá-los de forma organizada, 
agregada e ajustada geograficamente 
para pesquisas de inteligência territo-
rial sobre regiões, estados, municípios 
ou áreas de interesse”, explica a super-
visora do GITE (Grupo de Inteligência 
Territorial Estratégica), Lucíola Maga-

lhães.
Na Região Sul, por exemplo, as 

unidades de conservação e as terras 
indígenas, somadas, representam oito 
vezes menos área de vegetação nativa 
(2%) em relação aos imóveis de produ-
tores rurais (17%). No Centro-Oeste 
(sem dados do Mato Grosso do Sul), 
essa relação é de 33% de agricultores 
para 14% em áreas protegidas.

Segundo o chefe-geral da Embra-
pa Monitoramento por Satélite, Eva-
risto de Miranda, os agricultores são 
que mais preservam o meio ambiente. 
“Esse enorme esforço de preservação 
nos imóveis rurais beneficia toda a Na-
ção.

A responsabilidade e os custos 
decorrentes da imobilização e da 
manutenção dessas áreas recaem in-
teiramente sobre os produtores, sem 
contrapartida da sociedade, principal-
mente dos consumidores urbanos”.

As informações são apontadas pelo Cadastro 
Ambiental Rural

Pesquisa aponta que vegetação 
nativa são as mais preservadas 
por produtores rurais
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da da amostra de ramos bem uniforme 
e representativo com a real situação 
da área. A amostra deve ser retirada 
de um lote que apresenta uniformida-
de das plantas (mesma data de poda 
de, cultivar copa, porta-enxerto, ida-
de das plantas e tipo de solo).

Segue abaixo a metodologia de 
retirada de amostra desenvolvida pela 
Embrapa.

Para coleta da amostra utiliza um 
caminhamento na área em forma de 
Z. Esses ramos serão retirados de 15 
plantas escolhidas aleatoriamente na 
área. Evitar retirar ramos de plantas 
que estão nas bordaduras da área.

Cada amostra deve ser composta 
por 15 ramos com 15 gemas, sendo 
estes ramos maduros e com boa sani-
dade. Esses ramos serão retirados de 
três partes da copa da planta: basal, 
mediana e apical;

Deve-se coletar os ramos garan-
tindo a integridade da 1ª à 15ª gema, 
eliminando as folhas cuidadosamen-
te; amarrar todos os ramos no mes-
mo sentido em feixe; acondicionar os 
ramos em sacos plástico para evitar a 
desidratação das gemas e identifica-
-los em seguida por: produtor, parce-
la, variedade, porta enxerto e telefo-
ne;

Se o material tiver netos estes 
deverão ser separados dos ramos 
com cuidado para não danificar a pri-
meira gema, selecionando 30 netos 
com 3 gemas, exceto a Thompson 
que deverá ter 5 gemas e em seguida 
acondicioná-los em saco plástico;

Fazendo a análise:
Esta análise é feita com auxílio 

de um microscópico ou lupa binocu-
lar de aumento de 30 vezes e um bis-
turi, no qual são feitos cortes no sen-
tido transversal na gema/olho até que 
seja possível identificar ou não a pre-
sença de primórdio de inflorescência 
(cacho), no qual apresenta aspecto de 
um cacho de uvas em miniatura.

Todas as gemas do ramo devem 
serem analisadas cuidadosamente 
utilizando lâmina de bisturi. Para fa-
zer esta análise você deve fazer cor-
tes finos na superfície da gema, de 
forma cautelosa para não danificar o 
primórdio de inflorescência (cacho). 
Conforme aprofundando os cortes 
será possível visualizar a presença ou 
ausência de primórdio de inflorescên-
cia (cacho). Cada cacho encontrado 
deve ser marcado na planilha na po-
sição exata em que o mesmo foi en-
contrado.
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A análise de gema é um proce-
dimento laboratorial que serve para 
determinar a quantidade de gemas 
necessárias nos ramos e nas plan-
tas para obtenção da produtividade 
desejada, bem como, fornecer infor-
mações sobre a qualidade das gemas 
da área, como  à presença de gemas 
escuras ou mortas. Essas informações 
juntas servem para orientar o viticul-
tor a estimar o número de cacho que 
terá na área, e, consequentemente a 
qualidade dos cachos e produtividade 
estimada.

Morfologia da gema:
As gemas da videira são geral-

mente classificadas como mix de ge-
mas, isso porque tanto folhas, flores 
e frutos são desenvolvidas no mesmo 
local. Uma gema é composta por: uma 
gema primária, que normalmente 
produz um ou mais fruto; uma gema 
secundária, que produz até um ter-
ço dos frutos; e uma gema terciário, 
que produz pouco ou nenhum fruto. 
Juntas, essas gemas são cercados por 
escalas (brácteas) que serve de prote-
ção durante a fase de dormência. As 
gemas secundária e terciárias se de-
senvolvem (brotam) quando ocorre al-
gum dano na gema primária (morte da 
gema por condições climáticas, inseto 
ou dano mecânico),  que dão origem 
aos brotos que podem ser férteis.

Embora possa ocorrer o desen-
volvimento das gemas secundárias 
ou terciárias, isso não garante ao 
produtor uma colheita com o mesmo 
potencial que se esses cachos fossem 
gerados pelas gemas primárias. Isso 
ocorre porque as duas gemas rema-
nescentes (secundária e terciária) nor-
malmente não são tão frutíferas como 
a gema primária.

As gemas podem ser classificadas 
pela sua natureza (frutífera ou vege-
tativa), bem como, pela sua localiza-
ção no ramo, podendo ser axillaires 
(quando estão localizadas nas axilas 
das folhas), latentes (quando perma-
necem inativa indefinidamente e es-
tão localizadas na madeira) e gemas 
basilares ou “cegas” (quando situam-
-se na inserção do ramo com a madei-
ra velha).

A dormência da gema primária 
geralmente inibe o desenvolvimento 
das gemas secundárias e terciárias. 
Quando ocorre o desenvolvimento da 
gema primária, é possível visualizar 
através do microscópio um primórdio 
de cacho. A figura abaixo mostra a 

diferença de uma gema vegetativa e 
uma gema frutífera.

O conhecimento da posição das 
gemas férteis para cada variedade é 
de fundamental importância na defi-
nição do tipo de poda a ser emprega-
da no vinhedo.

A fertilidade das gemas é influen-
ciada pela posição da gema no ramo, 
e isso está diretamente relacionado à 
sua exposição a luz solar. Em algumas 
variedades as gemas basais tendem a 
apresentar baixa fertilidade quando 
comparada as gemas medianas. Um 
estudo realizado pela Universidade de 
Davis com a variedade Thompson Se-
edless demonstrou que a melhor fer-
tilidade das gemas estão nas posições 
de 7º a 13°. A fertilidade de gema na 
posição basal (três gemas) é menos da 
metade que a fertilidade encontrada 
nas posição 7° a 13° gemas.

Como é feito este tipo de 
análise?

Para fazer uma análise de gema, 
você vai precisar de lâminas (bisturi), 
um estereomicroscópio ou micros-
cópio, uma tesoura de poda, e um 
notebook ou computador para docu-
mentação.

O primeiro passo para análise de 
gema começa como a coleta do mate-
rial. A época ideal para colher a amos-
tra é durante o período de repouso. 
Na região do Vale do São Francisco os 
produtores realizam essa análise 15 
dias antes da poda de produção.

Coleta da amostra:
A precisão desta análise depende 

principalmente do produtor na retira-

A importância da identificação e 
análise da gema da videira
A análise de gema é uma ferramenta que o viticultor dispõe para orientar 
na tomada de decisão no momento da poda de produção

Segundo a pesquisadora da Em-
brapa Uva e Vinho Andrea De Rossi, 
uma das coordenadoras do evento, 
a programação foi definida pela 
Comissão a partir do levantamen-
to de necessidades junto ao setor, 
para trazer novas ideias e propostas 
viáveis ao desenvolvimento das pe-
quenas frutas de forma sustentável, 
bem como, contribuir para a conso-
lidação das mesmas como alternati-
vas viáveis de incremento de renda 
da agricultura familiar e do médio 
produtor rural.  

Dentro desta perspectiva, ela 
destaca a palestra “Modelo de or-
ganização e papel social das minifá-
bricas de castanha de caju na região 
Nordeste”, desenvolvido por Fábio 
Paiva, engenheiro agrônomo e pes-
quisador da Embrapa Agroindústria 
Tropical.

   As pequenas fábricas de casta-
nha de caju incorporam novos avan-
ços em equipamentos e processos, 
permitindo a obtenção de amêndo-
as inteiras e alvas em maior propor-
ção e com melhor qualidade.

“É uma alternativa que pos-
sibilita a inserção de pequenos e 
médios produtores no agronegó-
cio da castanha de caju, através de 
associações, cooperativas e suas 
representações, com níveis de pro-
cessamento adaptados às condições 
de pequena e média escalas de in-

dustrialização”, explica Fábio Paiva. 
Ele reforça que o istema incentiva 
a geração de empregos para as co-
munidades nas etapas de plantio, 
tratos culturais, zolheita, processa-
mento da castanha e na comerciali-
zação dos produtos obtidos no seu 
processamento.

   Nos dias 4 e 5 de julho, ante-
cedendo o Seminário, serão ofereci-
dos cursos sobre morango, mirtilo, 
amora-preta e framboesa, nos quais 
os participantes vão conhecer as-
pectos da produção, caracterização 
das espécies, morfologia, exigên-
cias para o cultivo, cultivares, esta-
belecimento da plantação, colheita, 
pós-colheita e comercialização.

   A abertura oficial do Seminá-
rio acontece na noite do dia 5, com a 
palestra do Dr. Anibal Caminitti (Ar-
gentina) sobre o “Desenvolvimento 
econômico de pequenas frutas - ex-
periência de intervenção”, que será 
seguida do tradicional coquetel “En-
contro dos Sabores”, no qual serão 
apresentadas delícias feitas com pe-
quenas frutas e com frutas nativas.

O seminário segue até a noite 
do dia 6 com uma diversificada pro-
gramação, abordando desde proces-
sos de certificação até novas cultiva-
res de frutas. Para mais informações 
e inscrições acesse o site do evento 
em http://www.embrapa.br/uva-e-
-vinho/sbpf.

Cursos, palestras e apresentação de trabalhos 
fazem parte da programação do IX Seminário 
Brasileiro sobre Pequenas Frutas

Embrapa Uva e Vinho promove 
Seminário sobre pequenas frutas 
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Quatro fatos científicos que os
apaixonados por café devem saber
O que a ciência já sabe a respeito de uma das bebidas mais
consumidas do mundo

Vários estudos científicos sobre 
uma das bebidas mais produzidas e 
consumidas do mundo já foram fei-
tos e comprovam os efeitos e bene-
fícios do café no organismo. Além de 
acelerar o metabolismo, melhorar a 
concentração e estimular a memória, 
algumas descobertas menos famosas 
podem servir para explicar por que 
tantas pessoas gostam — ou são qua-
se viciadas — na bebida cafeinada:

O corpo humano produz um 
hormônio chamado cortisol, que pro-
move a sensação de alerta. O cortisol 
é liberado de acordo com o período 
do dia e costuma atingir seu nível 
máximo assim que saímos da cama. 
Em outras palavras, tomar café logo 
após acordar é um desperdício de ca-
feína: o ideal é esperar algum tempo. 
Se você se levanta às 8h, tome café 
a partir das 9h30. No período da tar-
de, o ideal é tomar uma xícara entre 
13h30 e 17h, quando o hormônio 
reduz sua quantidade no organismo.

O composto químico da 
cafeína é parecido com um 

neurotransmissor do sono
Durante o dia, seu cérebro pro-

duz níveis naturais de adenosina, que 
regula a função cerebral. A cafeína 
“imita” esses receptores, com a mes-
ma função de controlar a intensidade 
do seu sono. Por acaso, o composto 
químico dos dois é bastante similar.

Café pode ajudar a pre-
venir Alzheimer e outras 
doenças

Um estudo desenvolvido na Fa-
culdade de Medicina de Lisboa, em 
Portugal, afirmou que o consumo de 
café pode retardar os sintomas do 
Alzheimer. Outras pesquisas já prova-
ram que beber café também diminui 
os riscos de doenças como diabetes 
tipo 2, depressão em mulheres e Pa-
rkinson.

A cafeína forma naturalmente 
pequenos cristais de 40 micrômetros 
de tamanho. A foto acima venceu um 
prêmio de fotografia científica em 
2012, por mostrar algo comum e roti-
neiro em um ângulo diferente.

Os efeitos da cafeína 
surgem 10 minutos após o 
primeiro gole

Um estudo feito pela Universi-
dade de Barcelona, na Espanha, mos-
trou que, após 10 minutos, a cafeína 
atinge metade de sua concentração 
máxima no sangue, suficiente para 
começar a causar algum efeito. Em 
45 minutos, quando alcança o nível 
máximo, já pode deixá-lo mais aler-
ta. Dependendo da velocidade com 
que o organismo absorve a “droga”, 
é possível manter esse efeito por 3 a 
5 horas.

Além da cafeína, vários 
compostos do café fazem 
bem para a saúde

Os outros compostos incluem 
antioxidantes, que protegem o cor-
po dos malefícios de radicais livres. 
Essas moléculas causam envelheci-
mento e estão associadas a doenças 
como câncer e problemas cardíacos, 
distúrbios que o café também ajuda 
a prevenir.

De boca em boca, algumas 
“verdades culinárias” são passadas 
adiante, mas raramente elas têm al-
guma base científica. Veja a seguir 
exemplos delas: 

Azeite de oliva não pode 
ser usado para fazer
fritura

Esta afirmação está incorreta! A 
explicação que costumam dar é de as 
moléculas de gordura desse tipo de 
azeite queimam a uma temperatura 
inferior à dos demais e, por isso, ele 
produziria aldeídos e outros com-
postos químicos que poderiam ser 
tóxicos e dariam um sabor ácido 
para os alimentos. Porém, estudos 
indicam que o azeite de oliva não se 
decompõe a temperaturas elevadas 
e produz menos aditivos químicos 
do que os outro óleos

Cozinhar o macarrão em 
uma panela grande 
enquanto a água ferve

A recomendação dos chefs é 
que a água começa a ferver mais 
rápido em uma panela grande e 
também que o macarrão não fica 
grudado. Entretanto, a quantidade 
de macarrão baixará a temperatura 

da água tanto em uma panela pe-
quena quanto em uma grande. Ou 
seja, ambas têm o mesmo ponto de 
ebulição. E ainda, a panela menor 
precisa de menos energia por ter 
uma superfície menor para aquecer. 
Para evitar que o macarrão grude, é 
preciso ficar de olho nos primeiros 
60 segundos, que é quando o amido 
da superfície incha e explode. Outra 
dica que costumam dizer, é para co-
locar gostas de azeite na água. Esta 
informação também não procede! A 
quantidade de azeite não faz dife-
rença alguma.

A carne deve ser cozida no 
fogo alto para que fique 
suculenta

Fritar a carne no fogo alto, an-
tes de levá-la ao forno não é a me-
lhor forma de manter o seu sabor. 
Isso porque a temperatura mais ele-
vada faz as fibras e os músculos da 
carne se contraírem e, como conse-
quência disso, a carne perderá mais 
líquido. E quando a carne está fria, 
ela demora mais para ser selada em 
comparação com a carne assada an-
tes. Para manter a carne suculenta, o 
melhor é deixar que ela descanse um 
pouco depois de assada. 

Regras da culinária derrubadas 
pela ciência

O que é o arroz parboilizado?
O arroz parboilizado tem este 

nome por causa da palavra inglesa 
parboiled, que junta partial e boiled 
para expressar a ideia de parcialmen-
te fervido. No Brasil, o arroz era para 
ter recebido o nome de “pré-cozido”, 
mas o Ministério da Agricultura vetou 
a ideia.  Isso porque, de acordo com 
o Ministério, cozinhar é uma coisa, 
parboilizar é outra. Mais especifi-
camente, é imergir o arroz em água 
aquecida a uns 50°C.

Esse processo mantém os nu-
trientes do arroz integral (vitamina B, 
magnésio, fósforo e potássio) e per-
mite o cozimento mais rápido que o 
arroz branco. Ou seja, o parboilizado 
é mais fácil de preparar, mais nutri-
tivo e seu gosto é semelhante ao do 

arroz branco.

Tabela nutricional
comparativa:

Arroz branco
Fibras: 0,2 g
Proteínas: 7 g
Calorias: 120
Tempo de preparo: 25 min
Arroz parboilizado
Fibras: 0,5 g
Proteínas: 7,3 g
Calorias: 112
Tempo de preparo: 20 min
Arroz integral
Fibras: 1 g
Proteínas: 7,3 g
Calorias: 107
Tempo de preparo: 40 min
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Como tirar manchas de roupas 
brancas

Aquelas manchas amareladas 
que insistem em ficar em suas rou-
pas brancas, podem sair de maneira 
fácil e barata. Veja técnicas caseiras 
a seguir que ajudam a eliminá-las:

Suco de limão e sal
Ingredientes
Limões: 2, apenas o suco
Água morna: 2 litros
Sal grosso: 1/2 xícara
Sabão neutro: quantidade ne-

cessária
Como usar: 
1. Coloque a água em uma ba-

cia e adicione o suco dos limões, o 
sal e o sabão neutro;

2. Coloque as peças de roupas 
abertas e deixe ficar molho por 2 
horas;

3. Enxague normalmente e dei-
xe secar ao sol.

Leite de vaca
Ingredientes
Leite de vaca: 1/2 litro
Como usar:
1. Deixe o leite na geladeira até 

esfriar bem;
2. Despeje em uma bacia e 

coloque as roupas para ficarem de 

molho;
3. Deixe agir por 1 hora e lave 

com sabão e água depois. 

Água oxigenada e limão
Ingredientes
Água oxigenada vol. 20: 250 ml
Limão: 1, apenas o suco
Água: 2 copos
Como usar:
1. Faça uma mistura da água 

oxigenada, o suco de limão e a água;
2. Pode ser usada colocando as 

roupas para ficar de molho nesta 
solução por 1 hora ou colocar essa 
mistura no ciclo de enxague da má-
quina de lavar roupa.

Vinagre de maçã
Ingredientes
Vinagre de maçã: 1/2 xícara
Como usar:
1. Basta aplicar o vinagre de 

maçã na região e deixar agir por 30 
minutos;

2. Depois lave normalmente e, 
caso não saia completamente da 1º 
vez, repita o procedimento.

Bicarbonato de sódio
Ingredientes
Bicarbonato de sódio: 3 colhe-

res de sopa
Sabão em pó: quantidade sufi-

ciente
Como usar:
1. Faça uma mistura com água, 

sabão em pó e bicarbonato;
2. Deixe a roupa de molho por 

20 a minutos e lave normalmente;
O bicarbonato potencializa a 

ação do sabão em pó, deixando as 
roupas livres de manchas.

Hortelã livra sua casa de
formigas, ratos e aranhas

Ninguém gosta de ter a presença 
de insetos e roedores dentro de casa. 
Nada mais incômodo do que abrir um 
pote de açucareiro e se deparar com 
pontinhos pretos, ou melhor, com 
formigas nele.

Além disso, podem transmitir 
doenças. Uma planta é capaz de afas-
tá-los, porque tem um odor que os 
repele: a hortelã.

Spray de hortelã
Para fazer o spray de hortelã é 

muito simples.Compre um frasquinho 
de óleo essencial de hortelã – você 

pode encontrá-los em lojas de produ-
tos naturais ou na internet  –  misture 
algumas gotas em água e coloque em 
um vidrinho com spray. Essa mistura 
pode ser aplicada nos cantos da casa, 
especialmente onde os insetos e roe-
dores costumam aparecer.

Hortelã protetora de
hortas

Para afastar os insetos de sua 
horta, é indicado plantar mudas de 
hortelã em volta. Os insetos vão ficar 
bem longe por não gostarem do odor 
da hortelã.

Truques simples para as donas-de-casa
Como manter o sorvete macio 

no freezer
Depois de aberto, um pote de 

sorvete acaba endurecendo no fre-
ezer. O gelo acumulado também 
altera o sabor. Para evitar esse acú-
mulo e manter a sobremesa cremo-
sa, guarde o pote no freezer dentro 
de um saco plástico.

Como limpar o milho verde:
Para tirar facilmente os fios do 

milho que ficam grudados na espi-
ga, pegue uma escova de dentes 
para ajudar na tarefa. A escovinha 
faz com que os fios quebrem com 
menor frequência e saiam com mais 
facilidade.

Como limpar liquidificador
As lâminas dificultam a limpeza 

do liquidificador e também tornam 
difícil a tarefa. Para remover a sujei-
ra rapidamente, bata em alta velo-
cidade alguns cubos de gelo, água 
morna e detergente. Deixe batendo 

por um ou dois minutos.
Como engomar roupa de seda
Dissolva uma folha de gelatina 

branca em um litro de água fer-
vente. Depois, junte essa mistura 

a uma quantidade de água fria que 
cubra a peça e molhe-a. Torça a 
peça, deixe secar um pouco e pas-
se-a ainda úmida, coberta por um 
papel de seda.



geral08 Jornal Monte Belo - Terça-Feira, 13 de Junho de 2017

Deliciosa sobremesa de mousse de maracujá
Com esta receita rápida, você 

prepara um delicios mousse sem per-
der muito tempo! Confira:

2 caixas de gelatina de maracujá
2 xícaras de água quente

1/2 xícara de suco de maracujá
2 xícaras de leite de vaca
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite sem 

soro

Receitas para aproveitar o inverno sem se preocupar com a balança

Para quem não abre mão de sabo-
rear uma boa comida, mas também 
não quer terminar os dias frios 
brigando com a balança, a Gazeta 
reuniu algumas receitas práticas, 
gostosas e preparadas com ingre-
dientes menos engordativos. Como 
nem só de sopa se sobrevive no 
inverno, é preciso de um pouco de 
criatividade para poder comer de 
tudo. 

Creme de abóbora
Ingredientes:
½ embalagem de macarrão con-

chinha
2 colheres (sopa) de manteiga 

ou margarina
2 dentes de alho picados
½ kg de abóbora, moranga ou 

paulista, em cubos
2 tabletes de caldo de legumes
3 ovos
1 xícara (chá) de creme de leite
½ xícara (chá) de leite
Sal, noz moscada e cebolinha pi-

cada a gosto 
Modo de preparo: em uma pa-

nela grande, aqueça a manteiga ou 
margarina e refogue o alho. Acres-
cente a abóbora e deixe cozinhar até 
formar um purê. Junte 2 ½ litros de 
água fervente, o caldo de legumes 
e mexa até desmanchar. Deixe cozi-

nhar em fogo baixo por cerca de 15 
minutos. Retire do fogo, bata no li-
quidificador e retorne para panela. 
Acerte o sal, junte a massa e deixe 
cozinhar por cerca de seis minutos 
ou até que fique al dente. 

Em uma tigela pequena, coloque 
três gemas peneiradas, o creme de 
leite e bata até envolver bem. Acres-
cente ao creme de abóbora, mexa 
delicadamente e deixe cozinhar por 
mais três minutos. Retire do fogo, 
tempere com a noz moscada, polvi-
lhe a cebolinha e sirva a seguir. 

Valor calórico:
176 calorias/porção 

Espaguete ao pesto de 
manjericão com legumes 
sauté

Ingredientes:
500 g de espaguete 
6 colheres (sopa) de azeite
3 cenouras médias em tirinhas 

finas
3 abobrinhas em tirinhas finas
Sal e pimenta do reino a gosto
Pesto de manjericão:
1 maço pequeno de manjericão
2 dentes de alho, picados
½ xícara (chá) de azeite
Sal 
Para finalizar:

Castanhas de caju ou do pará 
picadas

Queijo parmesão ralado 
Modo de preparo: 
comece preparando os legumes 

sauté. Em uma frigideira de fundo 
largo, aqueça o azeite, refogue a ce-
noura e a abobrinha em fogo alto, 
mexendo sempre para não murchar. 
Acerte o sal, tempere com a pimenta 
do reino e reserve. Prepare o pes-
to. Leve ao liquidificador todos os 
ingredientes e bata até formar uma 
pasta. Em uma panela grande ferva 
cinco litros de água com sal. Colo-
que a massa e mexa de vez em quan-
do, até que a água volte a ferver. 

Deixe cozinhar por 10 a 12 
minutos ou até que fique al dente. 
Escorra a massa, acomode num re-
fratário grande, acrescente o pesto 
de manjericão e envolva bem com a 
ajuda de dois garfos grandes. Junte 
os legumes sauté e mexa delicada-
mente. Espalhe por cima a castanha, 
polvilhe queijo parmesão e sirva a 
seguir. 

Variação: 
o pesto também pode ser feito 

com rúcula, substituindo o manjeri-
cão por 10 a 15 folhas da verdura. 

Valor calórico:
619 calorias/porção 

Cupcake de atum
Ingredientes
8 gemas
Meia xícara (chá) de farinha de 

trigo
8 claras
1 colher (chá) de sal 
Opção de recheio:
1 embalagem de creme de ricota
1 lata de atum escorrido
Meia xícara (chá) de azeitona 

verde picada
2 colheres (sopa) de salsinha pi-

cada
Meia colher (chá) de sal 
Modo de preparo: pão-de-ló: 

forre uma assadeira grande com pa-
pel manteiga. Preaqueça o forno em 
temperatura média (180oC). Bata as 

gemas com a farinha e reserve. Bata 
as claras em neve firme e junte o sal. 
Acrescente delicadamente às gemas. 
Coloque na assadeira e leve ao for-
no por 20 minutos, ou até dourar a 
superfície. Vire ainda quente sobre 
uma tábua e retire o papel. Deixe 
esfriar e corte em cubos pequenos. 
Reserve. 

Modo de preparo do recheio: 
em uma tigela, misture bem to-

dos os ingredientes do recheio esco-
lhido. Reserve. 

Montagem: em tigelas indivi-
duais pequenas, faça camadas alter-
nadas de cubos de pão-de-ló e de 
recheio. Decore a gosto. Cubra e 
conserve na geladeira até servir. 

Dica: 
utilize potinhos descartáveis 

para servir em festa infantil ou refei-
ção informal. Se preferir, acrescente 
outros ingredientes de sua prefe-
rência ou substitua o pão-de-ló por 
pão de fôrma sem casca cortado em 
cubos.

Prepare a gelatina com a água 
quente. Depois é só bater todos os 
ingredientes no liquidificador e colo-
car numa travessa para gelar.


