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Mosca-das-Frutas ameaça
plantações da Serra Gaúcha

Está sendo aplicado em Bento
Gonçalves o Sistema de Alerta
Mosca-das-Frutas nos pomares
de frutas com caroço.
Consolidado na metade Sul
do Estado, o Programa busca
segurança do alimento e garantia
de produtividade, tanto ao
mercado in natura quanto à
voltada à indústria de conservas

Emater orienta sobre adubação de inverno
No período de dormência das plantas, vários tratos culturais são
necessários para que se obtenha uma produção de qualidade

Serra tem 160 produtores rurais 
regularizados através de
programa de agroindústria
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PEQUENOS 
ATOS,

GRANDES
MUDANÇAS.

A separação dos resíduos sólidos, popularmente conhecidos como 
lixo,  permite o  reaproveitamento, a reciclagem, a compostagem e a 

disposição final ambientalmente adequada.

   COMO SEPARAR OS SEUS RESÍDUOS?

Jornais, listas telefônicas, folhetos, revistas, folhas de rascunho, papéis de 
embrulho, caixas de papelão, folhas de caderno, embalagens longa vida 
(tetrapak) e outros.

   PAPÉIS E PAPELÃO

VIDROS
Garrafas em geral, potes e jarras, vidros de conservas, cacos de vidro e outros.

PLÁSTICOS
Garrafas plásticas, tubos e canos, potes de creme, frascos de xampu, 
baldes, bacias, brinquedos, sacos e sacolas, saquinhos de leite e outros.

METAIS
Latas de cervejas e refrigerantes, enlatados, arames, pregos, tampas, fios, 

objetos de cobre, alumínio, bronze, ferro, chumbo e zinco.

Cascas de frutas e legumes, bagaços de frutas, restos de alimentos.

Papel higiênico e lenços de papel usados, curativos, fraldas descartáveis, 
absorventes higiênicos, bitucas de cigarro e resíduo de varrição.

 ATENÇÃO
Pilhas, baterias, lâmpadas, pneus, restos de remédios, latas de tintas, 

embalagem de agrotóxico e resíduo eletrônico não podem ser destinados junto 
com os resíduos comuns.

Consulte o site  e verifique a destinação 
ambientalmente adequada desses materiais.

www.bentogoncalves.rs.gov.br

Para maiores informações, entre em contato com a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente pelo telefone 3055 7190 

ou Fala Cidadão 0800 9796866.

RESÍDUOS RECICLÁVEIS

RESÍDUOS ORGÂNICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BENTO GONÇALVES

Importação de fertilizantes 
no país cai em julho

2,25 milhões de toneladas 
de fertilizantes foram importadas 
2,25 no Brasil em julho, segundo 
levantamento divulgado pelo Glo-
balFert. Em junho, o aumento da 
importação havia alcançado 57%, 
sendo 2,37 milhões de toneladas.

No entanto, houve crescimen-
to de importação de insumos in-
termediários nitrogenados em 16%  
e fosfatados em 2%. O responsável 

pela queda foi o baixo volume de in-
sumos potássicos, que caiu 17%.

Em comparação com julho de 
2016 as importações aumentaram 
41% (1,6 milhão de toneladas no pe-
ríodo).  O principal porto de entrada 
no mês de julho foi o Porto de Para-
naguá com 47% das importações de 
fertilizantes, seguido pelo Porto de 
Rio Grande com 22% e pelo Porto de 
São Santos com 10%.
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Começa o monitoramento das mosca-das-frutas na Serra

Está sendo aplicado em Ben-
to Gonçalves o Sistema de Alerta 
Mosca-das-Frutas nos pomares de 
frutas com caroço. Consolidado na 
metade Sul do Estado, o Programa 
busca segurança do alimento e ga-
rantia de produtividade, tanto ao 
mercado in natura quanto à volta-
da à indústria de conservas.

Na última quarta-feira, dia 16, 
começou a publicação semanal do 
Boletim Informativo sobre o Siste-
ma de Alerta Mosca-das-Frutas nos 
Pomares de frutas de caroço, como 
pêssego e ameixa, no endereço. A 
região de Pelotas já dispõe dessa 
ferramenta há sete anos, numa 
iniciativa da Embrapa Clima Tem-
perado (Pelotas-RS), e os excelen-
tes resultados motivaram a equipe 
da Embrapa Uva e Vinho (Bento 
Gonçalves-RS), em parceria com a 
Emater-RS/ASCAR, a trazer o sis-
tema, a partir desta safra, para os 
produtores da Serra Gaúcha.

A intenção do Sistema de Aler-
ta é, a partir do monitoramento, 
auxiliar os produtores a tomarem 
medidas de controle para evitar a 
infestação da mosca e as perdas de 
produção, e estimular a racionali-
zação de uso de agroquímicos. A 
grande representatividade da pro-
dução das duas regiões - a Região 
de Pelotas é responsável por 95% 
da fruta destinada à indústria de 
conservas e a Serra Gaúcha, por 
80% das frutas de caroço (pêssego 
e ameixa) para consumo in natura 
do Estado, indica a prioridade na 
sua execução. Também existem 
planos de ampliar o Sistema para 
a região dos Campos de Cima da 
Serra, com foco na cultura da ma-
cieira.

Segundo o pesquisador da 
Embrapa Clima Temperado, Dori 
Edson Nava, que coordenou a im-
plantação do Sistema de Alerta 
em Pelotas, o baque com relação 
à necessidade de controle ocorreu 
na safra 2008/2009, quando foram 
relatadas, pelo setor produtivo da 

Metade Sul, perdas de ‘caminhões 
inteiros de produção’, em função 
do ataque destes insetos. As mos-
cas são consideradas pragas cha-
ves da fruticultura gerando perdas 
de produção nas espécies de caro-
ço, como ameixas e pessegueiros.

“Os danos decorrem em fun-
ção da oviposição nos frutos, e 
posterior eclosão das larvas, levan-
do ao seu apodrecimento. Além 
disso, as fêmeas, durante a ovipo-
sição, abrem entrada para micror-
ganismos que causam perdas na 
pré e pós-colheita, como ocorre 
com a podridão parda”, explicou 
o pesquisador. Ele ainda diz que 
muitos mercados consumidores 
internacionais impõem restrições 
às exportações dos locais em que 
ocorre o ataque da praga.  

A redução das perdas de safra 
dos produtores e um melhor con-
trole da praga na Região de Pelotas 
foi o fator chave para que a equipe 
de entomologia da Embrapa Uva e 
Vinho decidisse trazer o Programa 
para a região da Serra. Segundo o 
pesquisador Marcos Botton, que 
coordena a ação na Serra Gaúcha, 
numa rede colaborativa com a 
Emater/RS-Ascar, 14 produtores e 
as Prefeituras Municipais de Ben-
to Gonçalves, Farroupilha e Pinto 
Bandeira, a expectativa é que os 
produtores não sejam pegos de 
surpresa pela ocorrência da praga. 
“Nosso objetivo é ter informação 
sobre o comportamento da praga  
ao longo da safra, alertando os 
produtores quando o momento é 
de alta ou de baixa infestação e 
quais as melhores medidas de con-
trole que devem ser adotadas pe-
los fruticultores”, comenta Botton. 

Segundo o coordenador da 
Fruticultura da Emater/RS-Ascar 
na Serra Gaúcha, Ênio Todeschini, 
o Sistema de Alerta “é mais uma 
ferramenta colocada à disposição 
dos produtores para fazer frente a 
essa praga que provoca prejuízos 
na produção, racionalizando o uso 

dos agrotóxicos e contribuindo na 
produção e consumo de alimentos 
seguros”.

Evandro Faguerazzi é um dos 
produtores parceiros do projeto 
no município de Bento Gonçalves 
(RS). Em conjunto com seus pais e 
esposa eles produzem e comercia-
lizam pêssego e ameixa na Serra 
Gaúcha. Sua expectativa é conse-
guir reduzir o número de aplica-
ções de produtos. “É muito inte-
ressante esse apoio para controlar 
a mosca, pois muitas vezes falta 
tempo para nós pequenos produ-
tores fazer esse monitoramento 
da forma correta. Espero reduzir e 
também conseguir aplicar o produ-
to na hora certa”, comenta.

Como funciona o Sistema 
de Alerta?

O monitoramento para iden-
tificação de infestação do inseto é 
realizado o ano inteiro em poma-
res de produtores parceiros. Um 
técnico percorre, no início de cada 
semana, as unidades de observa-
ção nos pomares de produtores 
parceiros, onde foram instaladas 
armadilhas do tipo McPhail, isca-
das com proteína hidrolisada. 

O Programa define a instalação 
de uma armadilha por hectare, que 
são vistoriadas para contagem de 
insetos capturados – duas espécies 
de moscas-das-frutas são monito-
radas: a Anastrepha fraterculus e a 
Ceratitis capitata. O material cap-
turado é conduzido ao Laboratório 
de Entomologia, onde é realizada 
análise do material, que posterior-
mente é repassada nas reuniões se-
manais junto aos parceiros e ajuda 
a compor o conteúdo dos boletins. 

Em cada uma das unidades 
de observação também há esta-
ções meteorológicas para acom-
panhamento de dados climáticos, 
principalmente a temperatura e a 
chuva – uma vez que a incidência 
das moscas pode ter relação com 
as variações do clima. 

Entenda o Sistema:
O Sistema de Alerta
É um programa de monitora-

mento da presença de mosca-das-
-frutas (Anastrepha fraterculus) nos 
pomares de pessegueiros das prin-
cipais regiões produtoras. Para seu 
funcionamento são seguidos prin-
cípios básicos do manejo integra-
do de pragas. No caso da mosca-
-das-frutas, são utilizadas técnicas 
de manejo indicadas pela pesquisa 
como armadilhas, aplicação de is-
cas tóxicas ou aplicação de produ-
tos recomendados por cobertura e 
medidas auxiliares de controle.

Armadilhas: são indicadas o 
uso de armadilhas McPhail, isca-

das com proteína hidrolisada, um 
tipo de atrativo alimentar. Ao se-
rem atraídas, as moscas são presas 
nas armadilhas e semanalmente é 
realizada a avaliação por meio da 
contagem dos insetos capturados.

Durante esta inspeção, tam-
bém se procede a substituição da 
proteína. Ao se ter o número de 
insetos capturados nas armadi-
lhas, o produtor tem duas opções: 
realizar o controle com a aplicação 
de isca tóxica ou de aplicação por 
cobertura. São colocadas cerca de 
duas armadilhas por hectare, em-
bora este número possa variar em 
função da uniformidade e localiza-
ção do pomar.

Aplicação de Isca Tóxica: se 
o produtor capturar, durante o 
monitoramento feito pelas arma-
dilhas, um número inferior a três 
moscas por armadilha, então, é re-
alizada a aplicação da isca tóxica 
na borda do pomar e em 25% da 
área. A isca tóxica baseia-se na uti-
lização de um atrativo alimentar, 
misturado com um inseticida.

É também aplicada em hos-
pedeiros alternativos e cerca de 
40 dias antes da colheita, deve-se 
aplicar no interior do pomar. Para 
cada planta são utilizadas de 100 
a 150 ml de calda resultando num 
volume de  50 a 70 litros de calda 

por hectare. A aplicação deve ser 
semanal, feita com pulverizador 
costal ou tratorizada. Se ocorre-
rem precipitações no período, a 
isca tóxica deve ser reaplicada 
após as chuvas.

Aplicação por cobertura: se o 
produtor capturar nas armadilhas 
um número superior a três moscas 
por armadilha, então se recomen-
da a aplicação por cobertura, que 
é a pulverização, geralmente trato-
rizada, em todo o pomar, com in-
seticidas liberados pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuaria e Abaste-
cimento (Mapa) para cada espécie 
frutífera. Mesmo assim, o produtor 
deve  continuar com a aplicação de 
isca-tóxica.

Inseticidas recomenda-
dos

O Sistema de Alerta Mosca-
-das-Frutas surgiu como uma alter-
nativa para atender aos produtores 
de pessegueiro, após a retirada de 
vários produtos da grade de in-
seticidas liberados para uso nos 
pomares. Atualmente, para o con-
trole da praga são utilizados os se-
guintes ingredientes ativos: Delta-
metrina (Decis), Fosmete (Imidan) 
e Malationa (Malathion) sendo o 
ultimo preferencialmente como 
isca tóxica.

A intenção do Sistema de Alerta é, a partir do monitoramento, auxiliar os produtores a tomarem medidas de controle para 
evitar a infestação da mosca e as perdas de produção
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Exportações de vinhos
brasileiros crescem 37% em
volume no primeiro semestre

O primeiro semestre de 2017 
foi positivo para as vinícolas na-
cionais, que tiveram um aumento 
de 37% no volume de exportações 
e 24% no valor de vendas de vinho 
e espumantes, em relação ao pri-
meiro semestre de 2016.

No total, foram exportados 
1,14 milhão de litros, contabili-

zando US$ 2,74 milhões. Os paí-
ses que mais importam do Brasil 
são Paraguai, Estados Unidos, Ja-
pão, China e Reino Unido, além de 
outros 26 países. 

Os espumantes representa-
ram 18% do faturamento total, no 
entanto tiveram 84% a mais no va-
lor comercializado.

Principais destinos 
das exportações 

brasileira de vinhos 
e espumantes:

1º Paraguai
2º Estados Unidos
3º Japão
4º China
5º Reino Unido
6º Cuba
7º Chile
8º Angola
9º Uruguai
10º Bolívia
11º Suriname
12º Suíça
13º Bélgica
14º França
15º Alemanha

Os principais benefícios da 
poda da planta no inverno

As plantas no inverno apre-
sentam algumas particularidades. 
Muitas delas entram em dormên-
cia, uma espécie de repouso visan-
do poupar energia para tempos 
mais fartos e agradáveis. Em botâ-
nica, a dormência é definida como 
estado vegetativo desencadeado 
pela diminuição da temperatura 
e luminosidade, alterando fisio-
logicamente e estruturalmente 
determinadas espécies, inibindo 
a reprodução e crescimento, evi-
tando com isso a perda de água e 
energia durante períodos desfavo-
ráveis à sua sobrevivência.

Nos jardins e pomares esta é a 
hora para realizar dois tipos prin-
cipais de poda: a poda de limpeza 
e a poda de formação.

A poda de limpeza é aquela na 
qual retiramos galhos, ramos, fo-
lhas, flores secas e doentes. É uma 
poda  de toda importância: além 
de deixar as plantas com melhor 
aspecto, é através desta pratica 
cultural que evitamos a prolifera-
ção de doenças.

A poda de formação por sua 
vez, como o próprio nome diz, 
proporciona a forma desejada da 
planta.

No caso das cercas-vivas, logo 
após o plantio, faz-se a primeira 
poda de formação com uma te-
soura ou aparador de cerca-viva. 
Este procedimento inibe a domi-
nância apical através da redução 
do hormônio responsável pelo 
crescimento do ramo principal e 
aumenta a síntese de hormônios 
nas gemas axilares favorecendo a 
brotação de ramos laterais para 
tornar a planta densa, com mais 

folhas.
Na plantas ornamentais, a 

poda de formação do tipo topia-
ria define o formato da planta, 
como ocorre nos buxinhos (Buxus 
semprevirens) podados em forma 
esférica. Já nas roseiras, a poda, 
além de ajudar no controle fitos-
sanitário, favorece a brotação e a 
floração.

Nas frutíferas, a poda de for-
mação propicia a entrada de luz 
visando favorecer a frutificação e 
a própria formação da planta, des-
de o plantio.

Mais específicas e nem sem-
pre realizadas no inverno existem 
também as podas de rejuvenesci-
mento e as de produção.

Cada espécie tem o momento 
ideal e a forma correta de ser po-
dada. A poda da videira na sua for-
mação, por exemplo, determina 
que sejam mantidos apenas dois 
ramos, chamados de “braços” que 
a deixarão com aspecto de espi-
nha de peixe facilitando os tratos 
culturais, o manejo e a colheita.

Para bons resultados, devem-
-se utilizar as ferramentas ade-
quadas para cada tipo de planta e 
poda.

Muito importante é o cuida-
do com a cicatrização dos ramos 
podados. É a maneira de se evitar 
doenças.

Uma medida simples é passar 
cola para madeira nos cortes. Ao 
impermeabiliza-los, evitamos a 
desidratação das plantas e a sua 
contaminação por fungos.

Cuidar das plantas no inverno 
é ter mais flores e frutos na prima-
vera e verão.

Aurora Millésime 2012 entra 
na Virgin Wines, loja on-line 
do Reino Unido

O vinho Aurora Millésime Ca-
bernet Sauvignon 2012 passa a in-
tegrar a seleção da Virgin Wines, 
loja on-line do Reino Unido com 
mais de 580 rótulos de 19 países.

O vinho ícone da maior viníco-
la do Brasil, elaborado exclusiva-
mente em anos de safra excepcio-
nal para a Cabernet Sauvignon nos 
vinhedos da Cooperativa Vinícola 

Aurora e sempre muito bem ava-
liado pela crítica especializada do 
Brasil, estará ao lado de grandes 
rótulos internacionais nessa gran-
de vitrine de vendas pela Internet.

”Esta será mais uma frente im-
portante para a marca Aurora no 
Reino Unido”, comenta Rosana Pa-
sini, gerente de exportação e im-
portação da Vinícola Aurora.

Vinícola Aurora aumenta exportações para o Caribe 
com as vendas a novo cliente, em Curaçao

A Vinícola Aurora acaba de con-
quistar mais um país para a sua car-
teira de clientes internacionais. Em 
agosto seguiu o primeiro lote para 
Curaçao, para um distribuidor local, 
com vários itens das marcas Aurora 
(Espumantes Procedências Pinot Noir, 
Rosé Brut, Chardonnay Brut e Mosca-
tel, além dos Varietais Riesling , Merlot 
e Pinot Noir e os Reserva Chardonnay 
e Tannat). No lote seguiram também 
suco de uva Aurora, Keep Cooler Clas-
sic, itens da marca Saint Germain e La 
Tablada Tannat (que a Aurora elabora 
em suas instalações no Uruguai). 

  Este é o segundo país do Caribe 

a se tornar cliente da Vinícola Aurora, 
que exporta sucos de uva para Trini-
dad y Tobago desde o ano passado. A 
Aurora tem relações comerciais com 
clientes em mais de 20 países, entre 
eles Estados Unidos, Reino Unido, Chi-
na, Japão, Coreia do Sul, Cingapura, 
Hong Kong, Dinamarca, entre outros. 

  Em junho, a Vinícola Aurora 
entrou com seu vinho de exporta-
ção Brazilian Soul Premium Selection 
Chardonnay no restaurante do hotel 
Tannishuss da Dinamarca e em julho, 
passou a integrar a concorrida sele-
ção de rótulos da Virgin Wines on-line 
shop, do Reino Unido, com o top de 

Novo país no portfólio da Aurora compra espumantes, vinhos brancos e 
tintos, frisantes, coolers e suco de uva de várias marcas da vinícola

linha Aurora Millésime Cabernet Sau-
vignon 2012.

Nas frutíferas, a poda de formação propicia a 
entrada de luz visando favorecer a frutificação e 
a própria formação da planta

O Programa Estadual de 
Agroindústria Familiar, instituído 
em 2012, permite que o produtor 
rural possa se legalizar junto aos 
órgãos competentes com apoio 
técnico da Emater. Para comercia-
lizar produtos industrializados ou 
semi-industrializados, o agricultor 
precisa fazer o registro e constituir 
agroindústria para obter o alvará. 
É o caso de quem vende vinho, 
queijo, mel, aipim descascado, mo-
ranga descascada, pães e biscoitos, 
por exemplo.

Para vender produtos de ori-
gem animal, o agricultor precisa 
fazer o cadastro na secretaria da 
Agricultura do município para ven-
der apenas no município; se for 
comercializar em todo o Estado, 
a inscrição deve ser feita na Inspe-
toria Veterinária do Estado. Para 
os produtos de origem vegetal, o 
alvará deve ser obtido junto à se-
cretaria da Saúde. Já para vender 
bebidas, o registro é junto ao Mi-
nistério da Agricultura.

Os produtos vendidos por agri-
cultores cadastrados no programa 
de agroindústria familiar pagam 
uma taxa de 2,3%, dos quais 2,1% 
vão para o Fundo de Assistência ao 
Trabalhador Rural (Funrural) e 0,2% 
para o Serviço Nacional de Apren-

dizagem Rural (Senar). Para esta-
belecer uma agroindústria familiar, 
não é necessário constituir CNPJ.

De acordo com Ricardo Ca-
pelli, técnico da Emater Serra, en-
tre os custos que o produtor rural 
pode ter no processo de regulari-
zação estão a taxa do alvará e os 
laudos de análise da água e contro-
le de pragas, além do investimen-
to nas instalações onde o produto 
será industrializado, caso necessá-
rio. Também há um custo para os 
cursos que o produtor rural desejar 

fazer.
Já o apoio técnico de profis-

sionais da Emater é gratuito para 
os agricultores cadastrados no 
programa. Esse apoio profissional 
inclui, por exemplo, o trabalho de 
engenheiros de alimentos para cal-
cular a informação nutricional que 
deve constar no rótulo do produto 
comercializado.

Além das 160 agroindústrias 
já regularizadas na Serra, cerca de 
220 estão em processo de cadas-
tramento, segundo Capelli.

Serra tem 160 produtores rurais regularizados 
através de programa de agroindústria



De 12 a 14 de setembro acon-
tece na Embrapa Uva e Vinho em 
Bento Gonçalves, o III Workshop 
Latino Americano sobre Biobed. O 
evento tem como objetivo a divul-
gação do sistema Biobed, a discus-
são sobre o controle de resíduos de 
pesticidas, bem como a busca da 
sustentabilidade do agronegócio. 

 Público-alvo: Grandes e Mé-
dios Produtores Rurais e Coopera-
tivas, Profissionais ligados à inova-
ção, Pequenos Produtores Rurais 
e Cooperativas, Agentes de Trans-
ferência de Tecnologia (TT-ATER), 
Institutos de Pesquisa Agropecuá-
ria

 
O desenvolvimento do 
sistema 

O Sistema Biobed Brasil foi 
desenvolvido pelo pesquisador 
Luciano Gebler, da Embrapa Uva e 
Vinho, a partir do modelo Biobed 
utilizado na Suécia, desde 1993. 
Durante cinco anos, ele conduziu 
pesquisas visando a sua adaptação 
para as condições de produção de 
frutas de Clima Temperado do sul 
do Brasil.

Gebler comenta que o Biobed 
reproduz o modelo de atenuação 
que acontece livremente na na-
tureza, porém em uma situação 
criada para favorecer e acelerar o 
processo. “O Biobed depende ba-
sicamente da atuação de fungos 
lignolíticos, também conhecidos 
como fungos filamentosos bran-
cos, que são os agentes microbio-
lógicos degradadores de resíduos 
de agrotóxicos”, esclarece. Entre 
os pontos positivos da nova tecno-
logia, Gebler destaca o baixo custo 
e eficiência, além de ser ambiental-
mente segura e adequada para ser 
utilizada na propriedade.

O Sistema Biobed Brasil
O Sistema é constituído de 

uma estrutura simples, original-
mente um fosso cavado no solo, 
impermeabilizado ou não, preen-
chido com uma mistura de solo 
agrícola, palha e turfa, denomi-
nado de substrato, sobre o qual 
é plantado uma cobertura de gra-
ma que irá receber os resíduos de 
agrotóxicos.

O substrato poderá ser utiliza-
do por períodos de até 12 meses 
sem necessidade de substituição, 
dependendo da intensidade de 
uso.

O Biobed permite uma aera-
ção melhor  do que existe no solo, 
favorecendo processos aeróbicos 
para degradação de agrotóxicos 
no ambiente. Após determinado 
tempo, variável segundo o conta-
minante e as condições ambientais 
do meio onde ocorre a degrada-
ção, as moléculas de agrotóxico 
que restarem estarão fortemente 
fixadas por adsorção nos micropo-
ros das argilas ou da matéria orgâ-
nica do solo.

Seguindo a recomendação ori-
ginal para substratos descartados 
do Biobed, o material deve ser ar-
mazenado por um período de seis 
meses na forma de compostagem, 
considerando essa etapa como um 
fator adicional de segurança na de-
gradação e dissipação dos resíduos 
de agrotóxicos.

Após essa fase de composta-
gem, recomenda-se a dispersão do 
substrato antigo nas áreas agríco-
las da propriedade rural, de forma 
que todo o efluente e resíduo ge-
rado nos processos produtivos da 
propriedade permaneça controla-
do dentro dos seus limites físicos 
e legais.

III Workshop Latino
Americano sobre Biobed
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Emater orienta sobre adubação 
de inverno em pessegueiros

No período de dormência das 
plantas do pessegueiro (inverno), vá-
rios tratos culturais são necessários 
para que se obtenha uma boa produção 
de frutas com qualidade. Pode-se citar 
como práticas que estão sendo execu-
tadas a adubação, poda seca, cultivo de 
culturas de cobertura de solo e trata-
mentos fitossanitários de inverno. O 
enólogo da Emater/RS-Ascar de Bento 
Gonçalves, Thompsson Benhur Didone, 
explica sobre cada uma dessas práticas, 
que são permanentemente trabalhadas 
com os agricultores.

“A adubação de correção deve ser 
baseada em análises de amostras de 
solo e, no caso de adubação de manu-
tenção, também deve ser considerada 
a exportação de nutrientes do solo 
pelo volume de produção de frutos 
comercializados. Quanto à poda seca, 
é a principal prática cultural que está 
sendo feita e encontra-se bastante 
adiantada nas variedades superpreco-
ces, como a BRS Kampai e PS 25.399 
(do cedo), cultivadas em mesoclimas 
mais quentes – vales de rios. Essas va-
riedades já demonstram a abertura das 

primeiras flores, de forma antecipada 
devido ao escasso número de horas de 
frio acumulado até o momento. Nesse 
caso, deve-se ter cuidado com a apli-
cação de caldas como tratamento de 
inverno, pois podem resultar em danos 
nas gemas floríferas”, esclarece. 

De acordo com Didone, nos locais 
mais altos, boa parte da poda seca já foi 
feita na pré-poda ou poda de outono, 
cabendo destaque para as variedades 
Chimarrita (variedade mais cultivada) e 
PS 10.711 (do tarde). Nessas variedades 
recomenda-se a aplicação de calda bor-
dalesa ou sulfocálcica.

Didone ressalta ainda que a gran-
de maioria dos pomares possui cober-
tura vegetal no solo, prática que tem 
importância evidenciada neste ano 
de períodos chuvosos constantes. A 
proteção do solo contribui para evitar 
ou diminuir o efeito da erosão, para a 
manutenção e elevação da matéria or-
gânica, a reciclagem dos nutrientes e a 
melhoria da estrutura do solo.

“Como tratamentos fitossanitários 
que podem e devem ser feitos, desta-
camos a aplicação de calda sulfocálcica 

(enxofre, cal + fervura). Porém, deve-se 
ter o cuidado da calda estar armazena-
da de forma correta, em local seco e ao 
abrigo da luz. Também se faz necessário 
que a calda tenha a graduação em que 
são feitas as recomendações de diluição 
em água, que são baseadas em caldas 
com 32° Be. Sempre é importante saber 
a graduação da calda para fazer a dilui-
ção correta”, afirma Didone. 

Segundo ele, na microrregião de 
maior concentração e cultivo de plan-
tas de produção de pêssegos de mesa 
da Serra Gaúcha, constituída pelos 
municípios de Pinto Bandeira, Bento 
Gonçalves e Farroupilha, está sendo 
instalado o sistema piloto de monito-
ramento e alerta da presença de mosca 
das frutas, principal praga da cultura na 
região.

“No mês de agosto, o sistema de 
alerta passará a divulgar as informações 
e recomendações sobre o controle da 
mosca das frutas. Assim, neste mês 
estaremos divulgando em que se cons-
titui e como funcionará o Sistema de 
Alerta Fitossanitário para a presença da 
Mosca das Frutas”, diz o enólogo.

Práticas sustentáveis na agricultura para preservação 
e conservação do solo e do meio ambiente

O solo é um recurso natural não-re-
novável que, devido à forte urbanização 
da sociedade, crescimento da população 
e do padrão de consumo-mercado, está 
sendo exigido acima da capacidade de 
recomposição.

Com o cenário global atual surge 
desafio de produzir alimentos suficien-
tes para toda a população, estimada 
em 9 bilhões de pessoas até 2050 e ao 
mesmo tempo preservar e conservar os 
solos e o meio ambiente.

Descarte correto de embalagens 
É a correta destinação final às em-

balagens vazias dos agrotóxicos utili-
zados na agricultura. O agricultor deve 
lavar (tríplice lavagem ou lavagem de 
alta pressão), inutilizar as embalagens e 
entregar a uma unidade de recebimento 
indicada pelo revendedor na nota fiscal. 
As indústrias devem retirar as embala-
gens nas unidades de recebimento e dar 
correta finalização (incineração ou reci-
clagem).

Controle das queimadas 
Apesar da facilidade da utilização 

das queimadas para limpeza de áreas 
recém desbravadas, seu uso deve ser 
condenado, pois acarreta muitos prejuí-
zos, como a queima da matéria orgânica 
e volatilização do nitrogênio, o que di-

minui a fertilidade do solo. As áreas sub-
metidas a queimadas sucessivas tornam-
-se cada vez mais pobres, o que causa a 
consequente degradação do solo.

Adubação verde, química, orgâni-
ca e calagem 

A Adubação verde, Consiste na in-
corporação de plantas especialmente 
cultivadas para este fim ou restos de 
plantas forrageiras e ervas daninhas ao 
solo, sendo esta uma das formas mais 
baratas e acessíveis de se repor a maté-
ria orgânica no solo, melhorando suas 
características físicas e estimulando os 
processos 6 Práticas de Conservação 
de Solo e Água químicos e biológicos. 
A adoção da adubação verde propor-
ciona aumento na infiltração e retenção 
de água no solo, o que é importante 
do ponto de vista conservacionista, 
além de ocasionar melhoria na fertili-
dade do solo. Para este tipo de prática 
geralmente são cultivadas plantas for-
rageiras – que podem ser aproveitadas 
pelos animais e leguminosas , que são 
responsáveis também pela fixação de ni-
trogênio no solo. As principais culturas 
utilizadas nessa prática são milheto, sor-
go, mucuna-preta, feijão-caupi, leucena, 
entre outras.

Já a adubação química, orgânica e 

calagem, são necessárias para repor re-
gularmente os nutrientes retirados pelas 
culturas, de forma a manter um nível 
adequado desses elementos, uma vez 
que solo quimicamente pobre ocasiona 
a queda de rendimento das culturas e 
consequentemente redução no nível de 
proteção do solo. O uso de esterco ainda 
auxilia na melhoria das características fí-
sicas do solo. O uso de calcário deve ser 
feito sempre que o pH do solo estiver 
muito baixo, pois a acidez excessiva pre-
judica a absorção de muitos elementos 
essenciais para o desenvolvimento das 
plantas.

Manejo integrado de pragas 
Implantado no país há 40 anos, o 

MIP é uma técnica que consiste em man-
ter as pragas abaixo do nível em que cau-
sam danos econômicos para as lavouras. 
O controle é feito por diversas formas : 
por meio de insetos, uso de feromônios, 
retirada e queima da parte do vegetal 
afetada, adubação equilibrada, poda e 
raleio etc. O manejo é uma alternativa 
proposta pela comunidade científica 
para diminuir o uso de agrotóxicos, que 
torna os insetos mais resistentes e cau-
sam contaminação dos alimentos e do 
lençol freático quando aplicados indis-
criminadamente.
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Escondidinho de carne com polenta
O escondidinho de carne des-

fiada com polenta reúne o sabor 
italiano com o gaúcho. 

Ingredientes
2 colheres de sopa de óleo
1 cebola
3 unidades de dente de alho 

picados
4 tomates picados
1 quilo de fraldinha cozida e 

desfiada
Sal a gosto;
Pimenta a gosto;
1/2 xícara de azeitonas picadas
4 colheres de sopa de cheiro 

verde

Ingredientes para a po-
lenta

 3/4 xícara de fubá
 1/2 xícara de água fria
2 colheres de sopa de óleo
2 unidades de alhos picados
 2 xícaras de caldo de legumes
 1 colher de sopa de manteiga
4 colheres de sopa de queijo 

ralado

Modo de preparo:
 Comece por refogar a cebola e 

o alho no óleo. Acrescente o tomate 
e a carne e cozinhe um pouco. Tem-
pere com o sal e com a pimenta e 
depois junte as azeitonas e o cheiro 
verde.

Para preparar a polenta mistu-
re o fubá com a água fria. Reserve; 
Em uma panela de pressão aqueça 
o caldo e refogue o alho. Adicione 
o caldo de legumes e deixe levantar 

fervura. Coloque o fubá na panela e 
mexa sem parar. Tampe a panela e 
conte 15 minutos depois de chiar. 
Deixe sair a pressão e acrescente o 
queijo e a manteiga.

Montagem
Coloque metade da polenta em 

um refratário. Faça uma segunda 
camada com a carne. Cubra a carne 
com mais uma camada de polenta.  
Salpique com queijo ralado.

Salada Caesar é opção saudável
A salada Caesar é uma refei-

ção completa, porque contém nu-
trientes, proteínas e também car-
boidratos. Ela pode ser preparada 
para quem quer algo mais leve, 
como por exemplo, no jantar, mas 
também é uma ótima pedida para 
acompanhar outros pratos. 

 
Ingredientes

2 filés de anchova
1 dente de alho
1/2 colher (chá) de mostarda
1 colher (chá) de molho inglês
1 colher (sopa) de suco de li-

mão
3 colheres (sopa) de vinagre
4 colheres (sopa) de maionese
4 colheres (sopa) de azeite de 

oliva
7 colheres (sopa) de óleo de 

milho
3 filés de frango grelhados
2 pacotes de alface americana 

lavados
1 pacote de torradinhas

60 gramas de queijo parme-
são ralado

pimenta-do-reino a gosto
sal a gosto
 

Modo de preparo
No liquidificador, coloque a 

anchova, o alho, a mostarda, o 
molho inglês, o suco de limão e o 
vinagre. Bata por 1 minuto e acres-
cente a maionese. Bata por mais 
1 minuto e acrescente, em fio, o 
azeite e o óleo de milho. O molho 
deve adquirir a consistência de 
uma maionese fina. Tempere com 
sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Grelhe e doure os filés de 
frango, cortando-os em tiras e, 
depois, em iscas. Rasgue as folhas 
de alface com as mãos, coloque-
-as em uma saladeira e acrescente 
6 colheres (sopa) do molho. Mis-
ture bem e salpique as torradi-
nhas. Polvilhe o queijo parmesão 
por cima e espalhe os pedaços de 
frango.

Gemada é lanche para a garotada
Gemada tem gosto de infância, 

é um doce com poucos ingredien-
tes, fácil de fazer e não tem tanta 
concentração de produtos indus-
triais, como salgadinhos e biscoi-
tos, por exemplo.

1 copo de leite fervente

1 gema
1 colher de sopa rasa de açúcar
Canela a gosto
Em uma caneca bata a gema 

com o açúcar até tirar o cheiro de 
ovo. Depois, junte o leite fervendo, 
polvilhe com canela e beba.

Molho de gorgonzola para acompanhar massas e carnes
O molho de queijo gorgonzola 

pode servir em massas e também como 
acompanhamento de carnes, torradas 
e até pães, deixando o prato mais sa-
boroso. 

200 g de queijo gorgonzola
2 caixas de creme de leite
2 dentes de alho
Manteiga para fritar o alho

Modo de preparo:
Coloque a manteiga até derreter 

na panela. Acrescente o alho e frite, até 
começar a escurecer, não muito frito. 
Adicione o queijo gorgonzola em pe-
daços pequenos, e mexa sem parar até 
derreter todo o queijo. Depois de der-
retido, coloque as duas caixas de creme 
de leite e misture bem, até esquentar. 
Desligue, e coloque em um refratário.

As coberturas e os recheios dão 
uma textura cremosa ao bolo e fazem 
toda a diferença no sabor.

Os recheios são essenciais para 
quem quer fazer um bolo com várias 
camadas, como por exemplo bolos de 
festas aniversários, casamentos, bo-
das e formaturas. Eles dão uma tex-
tura cremosa ao bolo e fazem toda a 
diferença no sabor.

Para quem precisa de uma recei-
ta para fazer aquele bolo especial em 
casa, ou trabalha com bolos e está 
precisando de sabores novos para 
seus produtos, separamos 12 receitas 
perfeitas para você variar e encantar a 
cada garfada. 

Recheio de leite 
Ingredientes: 
3 gemas (passadas na peneira)
1 colher (de sopa) de margarina 

ou manteiga
2 lata leite condensado
1 xícara de leite
Modo de preparo:
Junte todos os ingredientes em 

uma panela e leve ao fogo, mexendo 

Receita de recheio de leite para bolo
sempre em fogo  baixo até engrossar

Leve à geladeira quando estiver 
frio e depois use para rechear e cobrir 
o bolo.
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Restos de sabonete podem ser 
transformados em sabão líquido

Quando o sabonete está 
chegando ao fim, é comum que 
aqueles pequenos pedações se-
jam jogados fora. Mas é possível 
reciclá-los em casa e usá-los como 
sabão líquido. Para isso, separe 
600 ml de água e alguns restos de 
sabonete.

Em uma panela, coloque a 
água epique todos os restos de 
sabonete. Em seguida, leve ao 
fogo e vá mexendo até que tudo 
esteja dissolvido. Desligue o fogo 
e, quando esfriar, passe o sabão lí-
quido diretamente para os frascos 
que pretende usar (use um funil 
para ficar mais fácil).

A consistência vai depender 
sempre da quantidade de sabone-
te e de água utilizados.

Alternativas para quem tem pouco espaço 
mas quer jardim em casa

Ter um jardim bonito costuma 
ser um dos sonhos de consumo de 
muita gente que se interessa por de-
coração ou simplesmente por quem 
gosta de cuidar de plantas e ter um 
espaço para relaxar. O problema é 
o espaço reduzido, cada vez mais 
comum em centros urbanos. Ter um 
jardim pequeno não é impossível, e 
algumas alternativas podem ajudar 
a montá-lo em empresas, pátios  e 
terraços de apartamento. 

Jardins de inverno podem ser 
utilizados para delimitar ambientes 
integrados, feitos embaixo de esca-
das, banheiros, salas e cozinhas. Já 
os verticais podem ser colocados 
em qualquer lugar por menor que 
seja. São duas opções que podem 
ser amplamente utilizadas mesmo 
em empresas.

Planejamento
O primeiro passo para mon-

tagem e decoração do seu jardim 
pequeno é o planejamento. Isso 
porque você precisa ter em mente o 
espaço disponível e as possibilida-
des de iluminação. São esses passos 
que determinarão o tipo de jardim 
possível e também quais os tipos de 
plantas que melhor se adaptam ao 
local.

A respeito do local, seu jardim 

deverá ter acesso a alguma lumi-
nosidade já que mesmo as plantas 
localizadas em área interna e sem 
exposição direta ao sol precisam da 
luz para garantir sua sobrevivência. 
Outra coisa que deixa a manutenção 
mais prática é ter um ponto de dre-
no por perto (ralo) e uma torneira.

Escolha das plantas
É preciso ver o que é mais ade-

quado de acordo com oferta de 
luminosidade do local e também 
ao uso que ela terá. Outro ponto 
importante a ser considerado é a 
frequência com a qual você pode 
cuidar desse jardim pequeno, já que 
ele exigirá no mínimo a rega e algu-
ma manutenção.

Plantas de meia-sombra cos-
tumam ser mais interessantes para 
quem deseja fazer um jardim de 
inverno e já são velhas conhecidas 
de quem gosta de decorar pois são 
bastante utilizadas para decoração 
de interiores: samambaias, ráfia, 
pata de elefante, antúrio, lança de 
São Jorge, columélia, lírio da paz e 
outros.

Jardins pequeno na vertical é 
preciso pensar no tipo de suporte 
utilizado e a exposição das plan-
tas a luminosidade. Suportes com 
blocos e vasos de cerâmica não tão 

profundos precisam de plantas com 
raízes mais superficiais (dinheiro-
-em-penca, lambari-roxo, peperô-
mia etc). Já os suportes de blocos 
de concreto pré-moldado permitem 
o uso de barba de serpente e aspar-
go-pendente. Os quadros-vivos tem 
como indicação o uso de pingo de 
ouro, bromélias, orquídeas, begô-
nia, chifre-de-veado e outros.

Pedras 
O uso de seixos, pedras e 

cascalhos são dos recursos mais 
utilizados, seja para a simples de-
coração dos jardins comuns ou ci-
mentados, sendo utilizados como 
forração seca.Fonte: Site Link Atual

Seixos e pedras normalmen-
te são utilizadas na formação de 
bordas decorativas e caminhos pai-
sagísticos, o que rende um visual 
incrível. O cascalho é mais rústico, 
e associados, o resultado é uma 
aparência reconfortante. Vai mui-
to bem em ambientes comerciais, 
caso a ideia seja um jardim de in-
verno.

Decks
Você pode encontrá-lo pronto 

e disponível em lojas especializa-
das e apenas montá-lo da forma 
desejada, servindo tanto para os 
jardins comuns quanto os verticais. 
Assim como seixos, cascalhos e 
revestimento para jardins cimenta-
dos, decks também vão muito bem 
em ambientes comerciais.

Material reciclado
Para quem gosta de algo mais 

voltado para o artesanal ou gosta 
de reaproveitar itens que poderiam 
acabar indo para o lixo, utilizar 
itens reaproveitados para decora-
ção de jardim pequeno é um verda-
deiro achado. Estamos falando em 
garrafas pet, botinas infantis, xíca-
ras, chaleiras e canecas, além de 
pneus, sendo estes apenas alguns 
dos itens que podem ganhar nova 
utilidade diante das possibilidades 
oferecidas por um jardim.

Aprenda como plantar bucha
vegetal e conheça seus benefícios

A bucha vegetal, também co-
nhecida como buchinha, cabacinha, 
buchinha do norte entre outros, é o 
fruto originário da trepadeira Luffa 
ou Luffa Cylindrica como é seu nome 
científico. De fácil acesso, é possível 
encontrá-la nas prateleiras de super-
mercados, drogarias, feiras livres e 
armazéns, porém, o que pouca gen-
te sabe é que seu cultivo também é 
simples e pode ser feito em casa sem 
grandes esforços.

Ideal e muito utilizada para fins 
estéticos, de higiene pessoal e do-
méstico, a bucha vegetal possui pro-
priedades e funções que vão além da 
limpeza da pele e da louça. Folhas, 
frutos e sementes desse vegetal são 
indicados para fins medicinais, no tra-
tamento e prevenção de males como 
asma, hemorragias, rinites, sinusite e 
bronquite.

Sua ação expectorante garante o 
alívio de dores de cabeça, falta de ar 
e demais incômodos ocasionados por 
problemas respiratórios, podendo ser 
utilizado como soro para lavar e ume-
decer as narinas e vias respiratórias. A 
sua ingestão não é indicada.

Para a higiene pessoal, o uso da 
bucha serve para eliminar as células 
mortas da pele, usando-a durante o 
banho age como um esfoliante natu-
ral, limpando bem os poros sem agre-
dir a pele.

Já no uso doméstico, no lugar 
das buchas sintéticas, feitas muita ve-
zes à base de petróleo e quando des-
cartadas acabam agredindo o meio 
ambiente, elas servem para lavar lou-
ças já que não riscam e não acumulam 
resíduos ou bactérias (desde que se-
jam lavadas após o uso e deixadas em 

local fresco para secarem).
Além de todos os benefícios e 

funções as buchas vegetais também 
são de fácil cultivo, para que você ter 
em casa será necessário:

• 3 sementes de Luffa Cylindrica;
• 1 vaso grande, de aproximada-

mente 50 x 50 cm;
• Terra para plantio preta;
• Tesoura de jardinagem para 

poda.
Com todos os itens em mãos 

deposite a terra no vaso enchendo 
pouco mais da metade, feito isso abra 
um buraco de cerca de 3 cm na terra 
e coloque as sementes, cubra com o 
restante da terra e regue com água.

O vaso deve ser colocado em lo-
cal fresco e que bata sol, pois a luffa é 
um tipo de planta que gosta e precisa 
de sol para poder crescer. Uma dica é 
procurar fazer o plantio na primavera, 
pois é a época do ano propícia para 
o desenvolvimento dela. Esse é um 
tipo de planta que gosta e se adap-
ta melhor ao calor e estações quen-
tes. É necessário regá-la uma vez por 
semana com quantidade moderada 
de água, não exagere encharcando a 
terra.

Levará em torno de um ano para 
os primeiros frutos estarem no ponto 
exato para a colheita. Como saber se 
já é hora de colher? Simples, a casca 
que envolve a buchinha deve estar 
entre o amarelo e o marrom. Estando 
assim, colha, abra a casca e bata a bu-
cha em uma superfície até as semen-
tes se soltarem. Caso não tenha pres-
sa deixe-as descansando em um local 
seco e fresco até que as sementes se 
soltem sozinhas. Guarde as sementes 
para repetir o processo.
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Doenças podem ser detectadas 
precocemente pela boca

Na secreção que protege os den-
tes e a língua, pode estar uma im-
portante ferramenta de diagnóstico 
médico.

De acordo com uma equipe de 
pesquisadores da Universidade de 
Malmö, na Suécia, nos próximos 10 
anos, um cotonete molhado será ca-
paz de revelar, em poucos minutos, 
substâncias relacionadas a diversas 
doenças, como diabetes e muitos ti-
pos de câncer. Hoje, o material já é 
usado para detectar o HIV. 

A coleta pela saliva possui um 
método simples, não invasivo de co-
leta e baixo custo comparada à coleta 
de sangue, por isso tem despertado 

especial interesse nos pesquisadores 
com o intuito de acrescentar uma 
possibilidade de exame complemen-
tar.   

A saliva foi estudada também 
como forma de detectar imunoglobu-
lina M contra rubéola e observou-se 
uma especificidade maior, quando 
comparado ao padrão considerado 
ideal do teste. Esses resultados indi-
cam que a utilização da saliva pode 
ser uma alternativa válida para a 
obtenção de espécimes clínicas na 
investigação de casos recentes de ru-
béola, com ênfase nas atividades de 
vigilância epidemiológica e controle 
da virose.

Deixe seu sorriso mais bonito 
com a lente de contato dental

É comum que um sorriso bo-
nito conta muito na hora da con-
quista ou no momento de passar 
por aquela entrevista de emprego. 
Para deixar os dentes mais bonitos, 
vale apostar em uma nova técnica 
que está ganhando espaço nos con-
sultórios de dentistas: as lentes de 
contato dental.  Elas melhoram o vi-
sual dos dentes mal posicionados, 
separados, quebrados e, ao mesmo 
tempo, dão a oportunidade do pa-
ciente ter um sorriso branco outra 
vez.

As lentes de contato dentais 
não mancham à toa com a ingestão 
de alguns alimentos como vinho, 
açaí e café, ao contrário das facetas 
de resina, que são mais porosas e 
permitem a impressão de pigmen-
tos escuros.

As indicações são simples, os 
cuidados que se deve ter com as 
lentes de contato dentais são os 
mesmos que deveria ter com os 
dentes normalmente: evitar morder 
alimentos ou materiais muito duros 
(palitos de dente, tampa de garrafa, 
rapadura etc.) e evitar o excesso de 
alimentos que mancham os dentes, 
além de escová-los e passar o fio 
dental todos os dias.

A duração média é de 10 a 15 
anos, mas há casos em que esse 
tempo é bem maior. Embora as 
lentes sejam muito finas, quando 
aderidas a uma superfície tornam-
-se mais resistente. Hábitos como 
roer unhas e usar os dentes para 
abrir embalagens não são bons 
para manter o tratamento e preci-
sam acabar.

Couve-flor pode auxiliar na
prevenção contra o câncer

A couve-flor é uma hortaliça sau-
dável que promove benefícios para a 
saúde. Assim como o brócolis, ela é 
da família dos vegetais cruciformes. A 
água compõe 85% da couve-flor e ela é 
rica em importantes nutrientes. 

A couve-flor contém substâncias 

que potencialmente bloqueiam o cres-
cimento de alguns tumores. Uma des-
sas substâncias é o sulforafano. Alguns 
componentes da hortaliça também já 
se mostraram eficazes para inibir o 
desenvolvimento de câncer na bexiga, 
estômago e pulmão.

Por ser uma boa fonte de fibras, a 
couve-flor é boa a saúde do sistema di-
gestivo. Além disso, o sulforafano pre-
sente nela ajuda a proteger as paredes 
do estômago e evita que certas bac-
térias se fixem no órgão. Para quem 
sofre de prisão de ventre, consumir 
fibras é essencial.

A hortaliça ainda possui a colina, 
uma vitamina do grupo B muito im-
portante para a saúde e desenvolvi-
mento do cérebro. A colina é essencial 
para os neurotransmissores (substân-
cias que transmitem mensagens de um 
nervo para o outro) e para a memória.

Por último, a couve-flor ajuda no 
combate aos radicais livres, o que au-
xilia na prevenção do envelhecimento 
celular, na prevenção do câncer e di-
minui o risco de doenças degenerati-
vas do cérebro. Os antioxidantes são 
minerais, vitaminas e outras substân-
cias químicas que ajudam a proteger 
as nossas células de substâncias pre-
judiciais.

Os principais benefícios do Alecrim para saúde
Estudos descobriram que os nossos 

antepassados não estavam errados em 
usar receitas de chá de Alecrim medici-
nalmente. A erva contém carnosol que 
é um composto anti-câncer potente. Es-
tudos realizados mostraram que ele tem 
uma eficácia contra o câncer de mama, 
câncer de próstata, câncer de cólon, leu-
cemia e câncer de pele. Em um outro es-
tudo com ratos, mostraram que o Alecrim 
ajudo na redução de agente cancerígeno 
em até 76% do tumores mamários.

Principais benefícios do Alecrim 
Alecrim Ajuda a Melhora a Memó-

ria: O Alecrim tem propriedades que au-
mentam a memória. Estudos realizados 
mostraram que o Alecrim contém uma 
diterpina chamado ácido carnósico que 
tem propriedades neuro-protetoras que 
ajudam a proteger contra a doença de Al-
zheimer, bem como a perda de memória 
que acontece com o envelhecimento.

Benefícios do Alecrim Para o Hu-
mor: O mesmo estudo que descobriu que 
o cheiro doAlecrim melhorou  memoria 
das cobaia, também descobriu que seu 
humor melhorou significativamente em 
comparação com o grupo controle.

Benefícios do Alecrim Para Enxaque-
ca: O Alecrim é um popular remédio na-
tural para enxaqueca a séculos. Ferva um 
pouco de Alecrim em uma panela grande 
de água e coloque em uma tigela. Colo-
que uma toalha sobre a cabeça e inclinar-
-se sobre a panela para inalar o vapor por 
cerca de 10 minutos. Porque cheirando 
Alecrim pode melhorar a memória e hu-
mor, este método também pode ajudar 
com a função da memória e colocá-lo em 
um melhor estado de espírito.

Alecrim Ajuda no Alívio de Dores: 
Ele não só ajuda a aliviar a dor da enxa-
queca, mas o óleo essencial presente no 
Alecrim também pode ser aplicado para 
tratamento natural de artrite, dores mus-
culares e outras dores como, articulares 
e musculares.

Alecrim é um Agente Anti-inflamató-
rio: O Alecrim contém dois anti-inflama-
tórios poderosos, O ácido carnósico e o 
carnosol. Um estudo revelou que estes 
dois compostos inibiram a COX-2, uma 

enzima que provoca a dor e a inflamação 
no corpo. Eles também inibiu a produção 
de excesso de óxido nítrico, que também 
desempenha um papel importante no 
processo inflamatório.

Alecrim Ajuda no Fortalecimento do 
Sistema imune: O Alecrim estimula o sis-
tema imunológico, graças a suas proprie-
dades antioxidantes, anti-inflamatórios, e 
as propriedades anti-cancerígenas.

Alecrim é um Agente Antibacteria-
nas: Estudos descobriram que o Alecrim 
tem poderosas propriedades antibacte-
rianas contra H. pylori (bactéria que cau-
sa úlceras de estômago) e estafilococos 
infecções.

Benefícios do Alecrim Para a Saúde 
Digestiva: O Alecrim é muitas vezes usa-
do para ajudar a tratar problemas diges-
tivos, como dor de estômago, prisão de 
ventre, Indigestão, e quase qualquer ou-
tro problema digestivo relacionado. Ela 
também ajuda a prevenir doenças trans-
mitidas por alimentos, quando ingeridos 
com os alimentos, como, carne ou ovos.

Alecrim Ajuda no Crescimento do 
Cabelo: Estudos inicias mostraram que o 
Alecrim podem estimular o crescimento 
do cabelo. O estudo descobriu que as 
pessoas com alopecia, uma doença que 
faz com que o cabelo caia, teve um sig-
nificativo crescimento do cabelo depois 
de esfregar Alecrim, lavanda, Tomilho e 
madeira de cedro em seu couro cabeludo 
durante sete meses. No entanto, não é 
claro se isto foi o Alecrim ou outras ervas 
que provocou o crescimento da planta.

Alecrim Melhora Circulação: O óleo 
de Alecrim é muitas vezes aplicado fre-
quentemente como um remédio natural 
para má circulação, embora não tenha ha-
vido estudos que provar esse efeito.

Alecrim Possui Propriedades Diuré-
tica: O Alecrim é um diurético leve, o que 
significa que ele pode ajudar a se livrar 
do inchaço e retenção de água no orga-
nismo. Além disso, O Alecrim quando 
utilizado regularmente, pode ajudar no 
aumento do fluxo da urina e ajudar a fun-
ção dos rins em níveis ideais para ajudar 
a se livrar do excesso de água no corpo.

Benefícios do Alecrim Para Saúde 
Respiratória: O Alecrim é um ótimo remé-
dio natural para problemas respiratórios. 
Respirando o cheiro do óleo essencial 
pode ajudar com o congestionamento 
devido a resfriados, alergias, infecções 
respiratórias e gripe. Além disso, Você 
também pode ferver Alecrim fresco em 
uma panela de água, coloque-o em uma 
tigela, e respirar o vapor para ajudar a 
limpar os pulmões e garganta. Isso tam-
bém irá ajudar com dores de cabeça asso-
ciada a doenças respiratórias.

Alecrim Ajuda na Desintoxicação do 
fígado: O Alecrim tem sido usado para 
tratar problemas de fígado por cente-
nas de anos. Um estudo revelou que o 
extrato de rosmaninho reduziu cirrose 
em ratos que receberam tioacetamida, 
um composto tóxico que é tóxico para 
o fígado. Ele também impediu danos ao 
fígado a partir de tetracloreto em ratos e 
camundongos.


