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Apicultor 
comemora 
aumento da 
produção de mel 
em 2017

Qualificação de viveiristas
alavanca produção nacional 
de mudas de videira

O apicultor explica que o resultado da safra  
de inverno foi de 12 a 15 kg por caixa, o que 
considera uma boa produção, apesar da imi-
nente extinção da espécie no mundo
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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

Novela da Globo tem cenas
gravadas no Vale dos Vinhedos

A próxima novela das 18h da 
Globo, Tempo de Amar, teve cenas 
gravadas nos jardins de uma viníco-
la no Vale dos Vinhedos. Sob dire-
ção de Jayme Monjardim, o enredo 
gira em torno da personagem Maria 
(Vitória Stradam), uma jovem por-
tuguesa e rica que engata um ro-

mance com o humilde Inácio (Bruno 
Cabrerizo).

A trama é ambientada entre as 
décadas de 20 e 30, em Portugal e 
no Rio de Janeiro, em um cenário 
de vinícolas antigas e vinhedos.  A 
novela Tempo de Amar estreia em 
setembro.

 Tony Ramos e o diretor Jayme Monjardim em cenários do Vale
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Gestão ambiental é indicada para 
produtores rurais para evitar riscos

A gestão ambiental é indica-
da para produtores agrícolas para 
evitar riscos de penalização pela 
fiscalização. Segundo o agrônomo 
e pesquisador da Embrapa, Luciano 
Gebler, “na área ambiental, tudo é 
melhor se for tratado antecipada-
mente do que posteriormente. É 
melhor preparar a propriedade do 
que incorrer em algum problema 
com a lei”, orientou. 

Gebler foi o conferencista da 
aula inaugural do curso de Agro-
nomia do Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – Campus Bento 
Gonçalves, na quinta-feira (10), na 
sede do educandário. A aula-pales-
tra teve como tema “Por que nos 
preocuparmos com a gestão am-
biental na propriedade rural?”

A plateia era formada por 
representantes do poder públi-
co, entidades, lideranças, alunos, 
agrônomos e técnicos agrícolas. O 
agrônomo salientou a importância 
da classe ao ser a responsável por 
estabelecer a comunicação com o 
agricultor, traduzindo a linguagem 
técnica para o dia a dia do produtor. 
“Muitos fazem, ainda hoje, o que o 
pai e o avô faziam. Por isso nós te-
mos que levar a legislação ambien-
tal a eles, mostrar a importância de 
conhecer a lei e os códigos, bem 
como lembra-los de que existem 
assessorias e entidades especiali-
zadas para oferecer o suporte ne-

cessário e auxiliar no cumprimento 
dessas normas que, apesar de an-
tigas, recentemente começaram a 
ser fiscalizadas”, pontuou.

Segundo Gebler, desempenhar 
uma gestão ambiental adequa-
da depende da identificação dos 
riscos derivados de determinada 
atividade. Neste contexto, situa o 
agrotóxico, produto com mais de 
2 mil princípios ativos em diferen-
tes famílias químicas. “Tenho três 
ministérios dizendo que é seguro, 

e eles fizeram testes. Pouca gente 
domina todo o ciclo dos agrotóxi-
cos. Ele é seguro na forma dispersa 
e inseguro na forma concentrada”, 
explicou. 

O planejamento pode começar 
com o próprio produtor fazendo o 
mapeamento da área – a partir de 
um croqui, do Cadastro Ambien-
tal Rural ou de softwares como o 
Google Maps – e descobrindo os 
pontos de riscos ambientais (ecoló-
gicos, sociais e econômicos).

A Casa Valduga acaba de lançar 
um vinho para complementar a linha 
Origem. Disponível a partir de agos-
to, o Casa Valduga Origem Merlot traz 
toda a suavidade da uva Merlot, com 
um toque leve e frutado.

 O novo rótulo apresenta paladar 
igualmente frutado, com taninos su-
aves, o que o torna um vinho macio, 
proporcionando um bom equilíbrio 
com a acidez e seu moderado teor 
alcoólico. Seu aroma tem predomi-
nância de frutas vermelhas e negras, 
como framboesa e ameixa. É uma ex-
celente combinação para acompanhar 
pratos com carnes vermelhas grelha-
das, pizzas, massas e aperitivos.

Lançada em 2015, a linha Ori-
gem possui vinhos jovens, elegantes 
e cheios de história. A linha recebeu 
esse nome para simbolizar o ponto 
de partida da vinícola, resgatando o 
início do grupo Famiglia Valduga no 

Brasil. Versáteis, frutados e leves, os 
vinhos Origem representam a evolução 
da empresa.  Além do Origem Merlot, 
a linha conta com uma seleta lista de 
vinhos que incluem o Origem Chardon-
nay, Origem Elegance Cabernet Sauvig-
non e o Origem Cabernet Sauvignon. 
Todos os vinhos da linha Origem po-
dem ser encontrados em lojas especia-
lizadas ou no e-commerce www.fami-
gliavalduga.com.br.

Sobre a Casa Valduga –Localizada 
no Vale dos Vinhedos, em Bento Gon-
çalves (RS), possui a maior adega de 
espumantes da América Latina e foi 
uma das primeiras vinícolas brasileiras 
a dominar e desenvolver o método tra-
dicional (champenoise) para elaborar 
espumantes ícones. Investe em produ-
tos com padrão de excelência reconhe-
cidos mundialmente e busca sempre 
inovar nos conceitos de elaboração e 
apresentação de seus vinhos.

Casa Valduga apresenta seu novo tinto Origem Merlot
Rótulo chega para incrementar portfólio da vinícola e complementar a 
carta de vinhos jovens da linha Origem

A linha Origem foi lançada em 2015

Evento vai debater startups que 
revolucionam o agronegócio

O número atual de habitantes 
no mundo é de 7,3 bilhões e, se-
gundo a Organização das Nações 
Unidas (ONU), a população deve 
chegar a 8,6 bilhões em 2030 e 
11,2 bilhões de pessoas em 2100. 
Por isso, a tecnologia é essencial 
para a produção de alimentos. 
Com esta premissa, um evento que 
acontece em 21 de setembro, em 
São Paulo, vai debater a importân-
cia da tecnologia e das startups no 
agronegócio. 

O AgroTech Conference é vol-

tado para profissionais e empre-
sários que desejam conhecer as 
principais transformações tec-
nológicas e oferecer melhores 
oportunidades de negócio e pro-
dutividade, além de Startups das 
áreas de agronegócio, logística, 
pesquisa, comércio e demais 
atividades diretamente ligadas à 
cadeira produtiva do campo.

Mais informações como cus-
tos, local e palestrantes através 
do site https://eventos.startse.
com.br/agrotech/.

Qualificação de viveiristas
alavanca produção nacional 
de mudas de videira

Uma boa notícia em âmbito na-
cional para os produtores de mudas 
de videira: ações previstas no Progra-
ma Mudas de Qualidade, coordenado 
pela Embrapa, resultaram em aumen-
to de 22% de vinhedos formados a 
partir de mudas comerciais desde 
2012 quando foi iniciado no Sul do 
Brasil. No mesmo período, observou-
-se redução nas importações de mu-
das em 9%. Além disso, o Cadastro 
Vitícola registrou pela primeira vez, 
desde o início dos levantamentos, 
decréscimo de 13% da produção de 
mudas na propriedade e do plantio 
de mudas em pé-franco (quando o 
produtor não utiliza porta-enxerto e 
apenas planta a variedade copa reti-
rada das plantas do próprio vinhedo).

No maior estado produtor de 
uvas, o Rio Grande do Sul, a comercia-
lização dos cinco viveiristas acompa-
nhados pelo programa triplicou desde 
2012 e, este ano, eles somaram mais 
de um milhão de mudas produzidas. 
“Cabe destacar que a renovação de 
vinhedos e a formação de novas áreas 
é um processo lento na fruticultura, 
porém os dados já apontam uma sen-
sível melhora de indicadores estag-
nados há anos,” relata o engenheiro 
agrônomo da Embrapa Uva e Vinho, 
Daniel Grohs, à frente do Programa 
Mudas de Qualidade, que reúne insti-
tuições públicas e privadas. 

O trabalho começou seguindo 
modelos internacionais como o FPS 
Grape Program do Foundation Plant 
Service (FPS) dos Estados Unidos. De-
senvolvido pela universidade norte-
-americana de Davis, na Califórnia, 
o FPS Grape Program começou em 
1950 e o seu protocolo definitivo para 
produção, transferência e controle 
de material básico foi aprovado em 
2010, após 60 anos de trabalho. “Nós, 

no Brasil, estamos há apenas quatro 
anos construindo uma história, que 
ainda tem um longo caminho pela 
frente, com diversos desafios, mas 
que já conta com conquistas signifi-
cativas”, compara Grohs.

As recomendações técnicas 
subsidiaram a elaboração de um 
padrão que está sendo regulamen-
tado pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
para o setor. O sucesso da estraté-
gia fez aumentar o número de vivei-
ros credenciados, que já são dez no 
Brasil, e, apenas no Rio Grande do 
Sul, promoveu aumento de 6% ao 
ano na comercialização de mudas.

Os trabalhos desenvolvidos 
pela equipe de pesquisa permiti-
ram estabelecer recomendações 
técnicas a serem observadas nas 
etapas da produção de mudas. O 
programa também forneceu mate-
rial básico (mudas) com qualidade 
fitossanitária, genética e agronô-
mica para formação das plantas 
matrizes (plantas doadoras dos 
propágulos utilizados na produção 
da muda).

O diretor de Relações Institu-
cionais do Instituto Brasileiro do 
Vinho (Ibravin), Carlos Raimundo 
Paviani, destaca a importância das 
ações relacionadas à qualificação 
das mudas de videira para o setor. 
“Esse projeto garante que o investi-
mento feito em novas áreas de cul-
tivo, para renovação ou ampliação 
de vinhedos, seja realizado com 
material vegetativo de procedência 
reconhecida e de qualidade. Isso dá 
garantia aos produtores para um in-
vestimento seguro e permite, a mé-
dio e longo prazos, a modernização 
dos vinhedos a partir de mudas de 
qualidade”, avalia.
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Criador de abelhas Garibaldina comemora melhora da  produção em 2017
Criar abelhas é uma das ativida-

des do produtor e construtor Flavio 
Mossi, que mora na Garibaldina. Ele 
ainda faz vinho colonial, geleia, ca-
chaça e tem em sua propriedade al-
guns animais, produzindo leite e ovos 
para consumo próprio.

A despeito da diminuição da po-
pulação das abelhas, registrada em 
todo o mundo devido ao uso de agro-

tóxicos nas plantações, Mossi afirma 
que neste ano houve uma melhora na 
safra. “Em 2015 e 2016, teve pouca 
produção de mel. Mas neste ano mu-
damos de local para a criação, agora 
estamos próximos ao Clube dos Mo-
toristas e já percebi uma melhora sig-
nificativa”, avalia. Ele acrescenta que 
o resultado positivo pode ter ligação 
com a mudança. 

O apicultor explica que o resul-
tado da safra  de inverno foi de 12 a 
15 kg por caixa, o que considera uma 
boa produção. “Tiramos duas vezes, 
um mês antes de começar o inverno, 
lá por março e depois por dezembro”, 
explica. Mossi comenta que pretende 
expandir a criação. “Eu e meu sócio 
estamos buscando uma outra terra na 
Garibaldina para aumentar a criação. 

 A importância das abelhas
na polinização

Quando uma abelha transmite o 
pólen de uma flor de estrutura mas-
culina para outra feminina, o nome 
do processo chama-se polinização. 
A ação pode ser entre espécies de 
flores iguais ou diferentes e exerce 
uma função importante na natu-
reza, pois permite a formação de 
frutos e sementes, garantindo a re-
produção botânica.

No trigo, milho e arroz, a polini-
zação é através do vento. Mas 80% 
das vezes, é feita somente através 
das abelhas. As abelhas sem ferrão 
(meliponíneos) são ótimas poliniza-
doras e exercem função ecológica 
essencial para os ecossistemas e 
a agricultura. Outro benefício é a 
geração do mel, remédio natural e 
excelente fonte de nutrientes.

Ficamos felizes com a melhora deste 
ano”, projeta. 

Emater tem relatos da 
diminuição de enxames no 
Estado

Segundo o assistente técnico es-
tadual da Emater-Ascar, Jaime Ries, 
produtores de abelhas do Rio Grande 
do Sul têm informado a diminuição da 
população.

“Não é algo pontual, mas os pro-
dutores relatam perdas. No entanto, é 
comum casos em que dois criadores 
de uma mesma localidade, registrem 
versões diferentes, ou seja, um ganho 
e o outro perda”, comenta. Para Ries, 
ainda não há um estudo da Emater 
que identifique as causas e não há 
como informar que os agrotóxicos são 
os causadores da mortes das abelhas.

“Pode ser por causa dos inseti-
cidas, afinal, as abelhas são insetos. 
Mas também pode ser relacionado a 
outros fatores, como clima. Ainda não 
há uma conclusão”, conclui.

Abelhas estão na lista de 
espécies em extinção

As abelhas foram colocadas na 
lista de espécies em extinção, pelo US 
Fish and Wildlife Service (FWS), uma 
espécie de Ibama dos Estados Uni-
dos. Sete, das 25 mil espécies de abe-
lha entraram na lista, entraram sete: 
Hylaeus anthracinus, Hylaeus longi-
ceps, Hylaeus assimulans, Hylaeus fa-
cilis, Hylaeus hilaris, Hylaeus kuakea, 
e Hylaeus mana – todas abelhas de 
cara amarela, parecidas com a abelhi-
nha comum aqui do Brasil.

Desde 2006, apicultores do mun-
do inteiro têm reclamado que as po-
pulações do inseto caíram. De 2012 
para 2013, 31% das abelhas dos EUA 
tinham desaparecido; na Europa, na-
quele período, o número chegou a 
53%, e no Brasil, a quase 30%.

Estudos acadêmicos indicam que 
em 2035 as abelhas estarão extintas. 
O professor aposentado Lionel Segui 
Gonçalves, da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
(FFCLRP) da Universidade de São Pau-
lo (USP), é um dos maiores especialis-

tas em abelhas no Brasil.
Ele alerta para a extinção gradu-

al do inseto e aponta soluções para 
reverter o quadro. Entre as soluções 
apontadas, estão o fim do uso de 
agrotóxicos nocivos às abelhas e o 
aumento de plantio de árvores para 
aumentar a polinização das flores.

Criadores devem seguir 
nova resolução ainda este 
ano 

Criadores de abelhas sem ferrão 
de todo país estão  próximos da regu-
larização de suas atividades no país. O 
Conselho Nacional do Meio Ambien-
te (Conama), do Ministério do Meio 
Ambiente, realizou reunião no dia 
em abril, em Brasília, e decidiu pela 
revisão da resolução que regulamen-
tava a atividade.  Entre as mudanças 
propostas está a unificação e simplifi-
cação dos procedimentos de registro 
e operação dos meliponicultores em 
território nacional.

A nova resolução deve estimular 
a legalidade dos criadores em todo 
país. O cientista que dedica seu tra-
balho a tornar a meliponicultura uma 
atividade economicamente rentável e 
alternativa de renda aos produtores, 
explica que é difícil afirmar com cer-
teza, mas estima-se que existam mais 
100 mil criadores no Brasil e por con-
ta da burocracia da antiga resolução 
era praticamente impossível o regis-
tro e a regularização. As regras eram 
as mesmas para a criação de animais 
silvestres, com inscrição nacional jun-
to ao Ibama e isso impedia a legaliza-
ção dos meliponicultores. Apenas 11 
criadores haviam se cadastrado em 
todo Brasil.

A nova resolução, deve ser pro-
mulgada ainda em 2017. Em nota 
publicada pela Conama, os pontos de 
consenso para aperfeiçoamento da 
resolução foram a unificação e simpli-
ficação dos procedimentos de regis-
tro e operação dos meliponicultores 
brasileiros; a vedação de transporte 
de abelhas nativas fora de sua área de 
distribuição original; e o congelamen-
to da criação de abelhas nativas fora 
de sua área de ocorrência original.
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Criador de abelhas Garibaldina comemora melhora da  produção em 2017
Abelhas sem ferrão

As abelhas sobrevivem nas colô-
nias com a quantidade de pólen 
armazenado durante o período de 
menor oferta de alimentos. O pólen 
é a principal fonte de proteínas para 
o desenvolvimento dos insetos. As 
abelhas sem ferrão continuam em 
seus ninhos até em épocas des-
favoráveis, já as africanas migram 

para locais mais propícios.
As abelhas sem ferrão garantem 
a cria e manutenção de colônias 
perenes e ainda diminuem a re-
produção, reduzindo a quantida-
de de alimento necessária. Elas 
se reproduzem apenas quando a 
quantidade de alimento estocada 
é suficiente. 

Primeiras abelhas no Brasil
chegaram no século XIX

Segundo o apicultor Delmiro Da-
llé, que trabalha há 54 anos com a 
criação de abelhas em Monte Belo 
do Sul, o primeiro enxame de abe-
lha chegou no Brasil em 1870, tra-
zido em uma chaminé de um navio. 
“As abelhas chegaram através dos 
jesuítas no século XVIII”, explica. 
“Elas começaram a procriar na Ilha 
das Cobras, no Paraná”. O objeti-
vo era produzir cera para as velas. 
Além das colmeias, os religiosos 
trouxeram também o conhecimento 
de como extrair cera e mel dessa 
espécie em particular. A espécie 
trazida se chama apis, por isso o 
termo apicultura. 
As Apis são se mostraram extrema-
mente bem adaptáveis e consegui-

ram produzir, colhendo o néctar e 
o pólen das florestas brasileiras, 
em larga escala.  Na década de 
1950 pesquisadores levaram para 
o interior de São Paulo algumas 
abelhas da África, também do tipo 
Apis, que tinham bastante produ-
tividade. Operárias e algumas ra-
inhas dessas abelhas escaparam 
do laboratório e, seguindo seus 
instintos de formar mais colmeias, 
cruzaram com outras abelhas do 
tipo Apis – ou seja, com as abelhas 
europeias. Desse hibridismo surgiu 
a abelha Apismelliferas ou africani-
zada, hoje a principal produtora de 
mel do Brasil e popularmente con-
hecida pelo o poderoso ferrão que 
possui.

Como iniciar uma criação de abelhas
A criação de abelhas (apicultu-

ra) demanda técnica e sabedoria. O 
criador deve sempre buscar novas 
técnicas de manejo e produção. Há 
um curso básico no mercado de 
apicultura, no qual são apresenta-
das noções de segurança, técnicas 
e equipamentos adequados para a 
realização das atividades. 

Os vários tipos de mel – laran-
jeira, eucalipto, girassol, rosas, ale-
crim, etc. – variam em função das 
características e localização geográ-
fica das plantas de onde é extraído o 
néctar e dos tipos das abelhas pro-
dutoras. Por esta razão, o mel pode 
apresentar consistências e cores 
diferentes. Para a começar a criação 
de abelhas, é necessário conhecer 
os tipos de colmeias.

Existem as colmeias de madei-
ras amarradas a arvores e em forma 
cilíndrica. A vantagem desse tipo de 
colmeia é que são simples e baratas, 
podendo ser fabricadas com mate-
rial disponível no local e é o tipo 
de colmeia em que mais se produz 
própolis. A desvantagem é que pode 
dificultar a inspeção da colmeia, 
sendo difícil também de controlar a 
qualidade do mel, de fazer a separa-
ção de favos de mel e a produção de 
mel é baixa, em torno de 6 a 10Kg 
por ano.

Este tipo se parece com dois 
cestos um em cima do outro, feitos 
em madeira e fechados. A produção 
do top-bar é de baixo custo com ma-
teriais que podem ser encontradas 
no próprio local. Além disso, esse 
tipo de colmeia permite inspeção e 
controle da qualidade do mel. Outra 
vantagem é que este formato pro-
duz cerca de 20 a 40Kg de mel por 
ano e mais cera e para completar, o 

tempo de vida da colmeia top-bar 
chega a 10 anos. A desvantagem é 
que devem ser construídas cerca de 
10 colmeias top-bar para se ter uma 
boa produção, o que acaba ficando 
dispendioso.

O terceiro tipo de colmeia bas-
tante usado é a Langstroth que é 
mais cara que as outras colmeias, 
mas possui como vantagem a fácil 
separação dos favos de mel e me-
lhor monitoramento da qualidade 
do mel, com produtividade de 50 a 
60kg por ano.

A desvantagem desse tipo de 
colmeia é que é preciso um extrator 
especial para a extração dos favos 
de mel e a opção por esse tipo de 
colmeia é recomendada para apicul-
tores mais experientes.

A escolha do local para come-
çar a criação de abelhas também é 
muito importante. Deve-se escolher 
uma área rural para a sua alocação, 
por questões de segurança. 

Para colher o mel de forma efi-
ciente use vestuário próprio, com 
proteção de luvas e botas e siga os 
procedimentos de abrir a colmeia 
suavemente. Comece por favos 
cheios de mel e não colha favos 
com abelhas. Para colher o favo use 
fumo; é só soprar o fumo em ambos 
os lados e as abelhas entrarão nas 
colmeias. Depois é só cortar o favo 
e o mel deixando cerca de 1 cm de 
favo na travessa superior. Separe os 
favos maduros dos favos recentes e 
feche as colmeias.

O mel recolhido deve ser colo-
cado em um recipiente limpo e seco 
e coberto com tampa. Depois basta 
colocar um rótulo

Para separar os favos de mel, 
utilize uma faca ou vara quente. O 

favo separado do mel deve ser colo-
cado em uma peneira com recipien-
te plástico embaixo. O favo com mel 
deve ser posto de cabeça para bai-
xo, deixando que o mel pingue pela 
peneira até que as células estejam 
vazias.

Depois de recolhido o mel é 
posto em uma centrífuga, para de-
pois ser  filtrado e decantado por 
um período de 48 horas. Só depois 
está pronto para o envaze e comer-
cialização.
Benefícios do mel

O mel contém cálcio, cobre, 
ferro, magnésio, fósforo e potás-
sio, aminoácidos, ácidos orgânicos 
e vitaminas B, C, D e E. O uso mais 
comum do mel é como adoçante. 
Entretanto, o produto vem sendo re-
conhecido e amplamente usado pe-
las suas propriedades terapêuticas, 
devido às suas características diges-
tivas, analgésicas, anti-inflamatórias, 
anti-microbianas e antissépticas. 
Além disso, o mel também é maté-
ria-prima para a indústria cosmética 
que aproveita suas propriedades em 
cremes, máscaras de limpeza e de 
hidratação.

Na produção apícola, o produ-
tor poderá ainda rentabilizar outros 
produtos como a cêra, utilizada nas 
indústrias de cosméticos, medica-
mentos e velas, o própolis, que co-
bre a parte de dentro da colmeia, e a 
geleia real, nas indústrias de cosmé-
ticos e farmacêutica.

Até o pólen, usado pelas abe-
lhas para alimentar as suas larvas, é 
usado como suplemento alimentar, 
devido a seu alto valor nutritivo. Por 
fim, a apitoxina, o veneno das abe-
lhas purificado, pode ser utilizado 
como medicamento anti-reumático.
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Cheesebúrguer com anéis de cebola
Ingredientes

500 gramas de carne bovina mo-
ída

1 colher (sopa) de cebola ralada
1 colher (sopa) de salsa (ou salsi-

nha) picada
6 unidades de pão de hambúr-

guer
2 unidades de cebola médias em 

rodelas grossas
1 colher (sopa) de leite
1/2 colher (sopa) de farinha de 

trigo
1/2 colher (chá) de fermento quí-

mico
sal a gosto
pimenta-do-reino a gosto
 

Modo de preparo
Misture a carne, a cebola ralada, 

a salsa, sal e a pimenta. Divida a mis-
tura em 6 porções. Unte com mantei-
ga uma superfície lisa e as mãos. Mo-
dele até obter 6 hambúrgueres. Unte 
uma frigideira com manteiga e aque-

ça em fogo médio (170 ºC a 190 ºC).
Frite os hambúrgueres até dou-

rarem dos dois lados. Mantenha-os 
aquecidos. Separe a cebola em anéis. 
Aqueça bastante óleo em fogo alto 
(200 ºC a 220 ºC).

Em uma tigela, misture o leite, 
a farinha de trigo, o fermento e sal. 
Passe a cebola em rodelas na mistu-
ra. Frite até dourar. Escorra em papel 
toalha. Disponha a carne no pão com 
os anéis de cebola e sirva em seguida.

Nhoque caseiro de batata
O nhoque de batata caseiro é 

muito delicioso e tem um sabor di-
ferente do comprado. Além do mais, 
prevalece o gosto de batata ao de fari-
nha. A receita é italiana.

Ingredientes
-Batatas
-1 ovo
-Sal a gosto
-Farinha de trigo a olho (melhor 

se for de sêmola, mas custa mais)

Modo de fazer:
Calcule 2 batatas médias para 

cada pessoa que for comer. Cozinhe as 
batatas em água fervendo e retire-as 
assim que o garfo entrar na batata. Se 
a batata ficar muito cozida, o nhoque 
não vai ficar bom porque vai precisar 
de muita farinha para dar o ponto de 
enrolar. Assim que as batatas estive-
rem cozidas, retire-as imediatamente 
da água e descasque-as com o cuida-
do, claro, de não se queimar. Em uma 

tigela, esprema as batatas no espre-
medor de batatas para fazer a massa. 
Coloque as batatas espremidas e abra 
um buraco no meio delas, coloque sal 
a gosto e um ovo (apenas um ovo, in-
dependentemente da quantidade de 
batatas) e duas colheres de sopa de fa-
rinha. Amasse as batatas com as mãos 
e vá colocando farinha devagar e até 
dar o ponto de enrolar. Não precisa fi-
car duro, e encontre um ponto médio: 
nem mole, nem duro. Enrole a massa 
como uma cobra e corte-a em peda-
ços de 1 cm. Faça em cada nhoque 
uma leve pressão sobre ele ou com o 
garfo ou com o dedo polegar. Espalhe 
sempre farinha por cima dos nhoques 
já enrolados para que não grudem en-
quanto enrola o resto da massa.

O nhoque enrolado deve ser co-
zido imediatamente ainda que não 
venha a ser comido na hora. Portanto, 
cozinhe o nhoque e reserve se for co-
mer mais tarde ou cozinhe e tempe-
re com o molho de tua preferência e 
sirva.

Receita de bolo gelado de leite em pó
Bolo gelado de leite em pó faz 

a alegria de todas as idades, e ainda 
tem recheio e cobertura. 

Ingredientes:
Massa
5 ovos
3/4 xícara (chá) de açúcar
1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de 

trigo
pitada de sal
1 colher (sopa) de fermento em 

pó
240ml de leite morno
1/4 xícara (chá) de leite em pó
1/2 colher (chá) de essência de 

baunilha
Para finalizar: leite em pó

Calda
1/2 xícara (chá) de leite conden-

sado
1 xícara (chá) de leite
Recheio e cobertura

1 lata de leite condensado
1 caixinha de creme de leite 

(200g)
1 e 1/2 xícara (chá) de leite em pó
150g de manteiga sem sal

Modo de preparo
Para a massa
Na batedeira adicione as claras, 

uma pitada de sal e bata até chegar no 
ponto de neve. Na sequência adicione 
o açúcar aos poucos, as gemas, a es-
sência de baunilha e bata bem. Desli-

gue a batedeira, passe pela peneira a 
farinha e o fermento, alternando com 
a adição dos leites (dissolva o leite em 
pó no leite morno). Misture bem,até 
que todos os ingredientes estejam in-
corporados. Em uma forma (22 x 32 
ou 20 x 30) untada com manteiga e 
polvilhada com farinha de trigo, des-
peje a massa. Leve ao forno preaque-
cido a 180°, por aproximadamente 35 
minutos. Após, espere o bolo esfriar 
alguns minutos e desenforme.

Recheio e cobertura
Na batedeira, adicione a mantei-

ga em temperatura ambiente, o leite 
condensado e bata bem. Na sequên-
cia adicione o creme de leite, o leite 
em pó e bata até ficar cremoso. Cubra 
com filme plástico e leve ao freezer 
por 30 minutos, assim ele ficará con-
sistente e com a cremosidade na me-
dida certa.

Para a calda
Numa tigela despeje o leite con-

densado, o leite e misture. Reserve.
Montagem: Corte o bolo ao meio 

com uma faca de serra. Na forma que 
você assou o bolo coloque metade da 
massa e regue com metade da calda. 
Retire o creme do freezer, misture 
bem, e despeje 3/4 desse creme em 
cima do bolo, espalhando bem com 
uma colher. Coloque a outra metade 
do bolo em cima, faça furinhos com 
um garfo na superfície, despeje o res-
tante da calda, e cubra com o restante 
do creme. Para finalizar salpique leite 
em pó com uma peneira.

Cubra a forma com papel alumí-
nio, e leve à geladeira por no mínimo 
quatro horas.

Milkshake cremoso de ovomaltine
Ingredientes
100 ml de leite frio 
4 bolas de sorvete de creme de 

leite: 
3 colheres de sopa de Ovomaltine
Modo de preparo
Coloque em um liquidificador 

o leite e três bolas de sorvete. Bata 

por cerca de um minuto. Acrescente a 
última bola de sorvete e o chocolate. 
Bata ligeiramente de forma a que os 
ingredientes fiquem bem misturados 
e o sorvete não dissolva por comple-
to.Despeje o milkshake em um copo 
alto e salpique com um pouco de ovo-
maltine para embelezar.

Receita argentina: aprenda a fazer 
uma clássica empanada de carne

Pobre Juan é um tradicional res-
taurante argentino com endereços 
em São Paulo, Rio de Janeiro, Campi-
nas, Goiânia e Recife. Uma das entra-
dinhas mais pedidas do cardápio é a 
clássica empanada de carne. 

Massa
1kg de farinha de trigo
250g de banha de porco
7g de sal
220ml de água
Modo de preparo
1. Enfarinhe o trigo com a ba-

nha de porco até ficar bem soltinha, 
como uma farofa.

2. Misture a água e o sal, colo-
que na farinha e misture até ficar ho-
mogêneo.

3. Deixe descansar por 4 horas.
4. Abra a massa com uma espes-

sura de 3 mm, corte em discos de 12 
cm e reserve. 

Carne para o recheio
1kg de carne (coxão mole ou pa-

tinho)
80g de pimentão verde em 

cubos pequenos
80g de pimentão vermelho em 

cubos pequenos
125g de cebola em cubos pe-

quenos
50g de alho poró
1 colher de sopa de páprica doce
100ml de óleo de milho

1 unidade e pimenta dedo e 
moça em cubos pequenos

150ml de molho de tomate
20g de salsinha
Sal
Pimenta do reino moída
5 ovos cozidos
Modo de preparo
1. Corte a carne em cubos bem 

pequenos e reserve.
2. Aqueça uma panela, colo-

que o óleo, a cebola e deixa dourar. 
Acrescente a pimenta dedo de moça, 
a carne e a páprica. Mexa algumas 
vezes e deixe até a carne ficar cozida.

3. Acrescente o molho e tomate 
e os pimentões deixa cozinhar por 
mais alguns minutos.

4. Adicione a salsa, acerte o sal 
e a pimenta.

5. Desligue o fogo e deixe es-
friar.

6. Depois que o recheio estiver 
frio, adicione os ovos ralados.

Para a montagem
1. Com auxílio de uma colher, 

coloque o recheio no centro dos dis-
cos de massa e feche apertando bem 
as pontas.

2. Leve para assar em forno a 
180°C por 7 minutos. Retire-as do 
forno, deixe esfriar e leve para fritar 
em óleo a 170°C. Frite-as até ficar 
dourada. Sirva imediatamente.
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Olheiras podem ser minimizadas 
com receitas caseiras

Olheiras, não aquelas de can-
saço depois de um dia pesado, po-
dem indicar alguns problemas de 
saúde sobre os quais você precisa-
rá tomar alguma atitude. Algumas 
causas podem ser afinamento da 
pele (envelhecimento), alergias, re-
tenção de líquidos e desidratação, 
insônia, anemia e até genética. Re-
médios caseiros podem amenizar 
as olheiras. 

Antioxidantes
Quando as olheiras são causa-

das por fragilidade capilar, incre-
menta a ingestão de alimentos ri-
cos em antioxidantes como amoras, 
mirtilos, salsinha, cebola, feijão e 
romã. Tome chá verde ou chá preto. 
E coma bananas

Vitamina C
Também para fortalecer os ca-

pilares, aumente a ingestão diária 
de frutas e legumes ricos em vita-
mina C: laranjas, cenouras , kiwi, li-
mão, pimentão, morangos, tomates 
e alface.

Compressas com chá frio
O chá preto, verde, ou de ca-

momila gelado ajuda a reduzir as 
olheiras. Aproveite o saquinho de 
chá que você tomou para fazer essa 
compressa. Se dê alguns minutos, 
deitada com os olhos cobertos por 
eles.

Rodelas de pepino

Também são ótimas para re-
duzir olheiras e acalmar a irritação 
dos olhos. Deixe as rodelas de pepi-
no, por 15 minutos sobre os olhos 
fechados, enquanto relaxa ou tira 
uma soneca.

Compressa com suco de toma-
te

Encharque pedaços de algodão 
com suco frio de tomate e aplique 
nos olhos, em compressa. Cubra 
toda a região dos olhos e a pele 
abaixo destes.

Relaxamento

Relaxar alguns momentos, du-
rante o dia, pode te ajudar a reduzir 
as olheiras derivadas do estresse e 
da correria.

Compressas de rodelas de ba-
tatas

Rodelas finas de batata crua são 
excelentes para reduzir olheira, e 
também aquela dor de cabeça cha-
ta que te atinge no final do dia, ou 
após muitas horas de computador. 
Aplique as rodelas em toda a testa 
e nos olhos, e descanse um pouco, 
respire.

Métodos caseiros para clarear os pelos
Alguns métodos caseiros são 

a solução para quem tem pelos e 
quer clareá-los em casa.  O chá de 
camomila concentrado é um ótimo 
produto natural para descolorir os 
pelos do corpo (alourá-los é o ter-
mo mais correto). Qualquer formu-
lação que tenha como base a camo-
mila (e que não contenha produtos 
agressivos) será uma boa opção 
pois não provoca irritação na pele.

Para alourar os pelos, ou o 
cabelo, você poderá fazer um chá 
bem forte com camomila.  Coe por 
um sedaço fininho (um guardana-
po ou filtro de pano) para retirar os 
pedacinhos que a camomila deixa 
no chá. Passe no local que preten-
de clarear e deixe secar. Use para 
enxaguar seus pelos, diariamente. 
A camomila não descolore mas aju-
da a clarear e, paralelamente, pro-
tege a pele.

Outro método é um preparo 
de casca de laranja, suco de limão 
e iogurte. Transforme cascas secas 
de laranja em pó e misture com 
iogurte natural e algumas gotas 
de limão. Essa máscara deverá ser 
aplicada, por até 20 minutos, no 
máximo, na região de pelos que 
você gostaria de clarear. Tenha os 

cuidados devidos em relação ao 
sol e hidratação da pele. Repita até 
que seus pelos estejam na tonali-
dade que mais lhe agrada.

Uma opção viável também é 
o suco de limão com mel. Misture 
os dois ingredientes para fazer um 
creme homogêneo. Aplique sobre 
o local a descolorir e deixe agir 
por uma meia hora. Não saia ao 
sol com a máscara de limão com 
mel sobre a pele. Tenha cuidado 
- limão é fotossensibilizante e faz 
queimaduras sérias ao sol. Após o 
tempo de exposição, retire toda a 
máscara com água e sabão. Hidra-
te bem a pele, a seguir

Mesmo quando se usam pro-
dutos naturais - limão, laranja, 
mel, iogurte - temos de saber 
que a química continua agindo. 
Ou seja, o processo de descolorir 
os pelos, no caso, é um processo 
químico de queimar, ou esgotar a 
melanina, ou enfraquecer o pelo 
por oxirredução (o mesmo pro-
cesso que mata as células com ra-
dicais livres) e que o laboratório, 
no caso, é nosso corpo. Portanto, 
tome muito cuidado, mesmo com 
o uso de descolorantes de origem 
natural.

Coisas do dia a dia podem causar manchas na pele
Muitas pessoas sofrem com o 

surgimento de manchas acastanhadas 
na pele. O melasma ocorre com mais 
frequência no rosto, embora também 
seja passível de aparecer nos braços e 
colo. Apesar de estarem relacionadas 
a muitas causas adjacentes, as man-
chas são originárias de uma hiperpro-
dução de melanina, uma proteína que 
dá coloração à pele.

Embora o melasma não tenha 
cura, ele pode ser amenizado com 
tratamentos dermatológicos e hábitos 
mais saudáveis, como por exemplo, o 
uso constante de protetor solar. Enga-
na-se completamente quem acha que 
somente a exposição ao Sol provoca 
o aparecimento das machas. Há ain-
da outros elementos que contribuem 
para o problema.

Secador de cabelo e chapinha, 
Fogão e forno e Ferro de passar rou-

pa.
Eles podem contribuir para o sur-

gimento de melasma. O calor induz à 
produção de melanina como uma for-
ma de proteger a pele.

Luminária e abajur
Além do calor, as luzes emitem 

radiação – embora em um grau muito 

menor do que o Sol. Como está mais 
próxima da pele, também é passível de 
causar as manchas.

Computador
Considere que 8 horas de exposi-

ção à luz do computador equivalem a 
1 minuto e 20 segundos de exposição 
solar. Embora pareça irrelevante, é im-
portante lembrar que existem pessoas 
que chegam a ficar o dia inteiro em 
frente às máquinas, e o fazem dentro 
de escritórios e outros ambientes fe-
chados e iluminados por lâmpadas.

Celular
A luz emitida pelos smartphones 

é capaz de influenciar a produção de 
radicais livres na pele, o que provoca 
alterações nas células – especialmente 
os melanócitos (células da pigmenta-
ção) e fibroblastos (produtores de co-
lágeno).

 Lâmpadas fluorescentes
As lâmpadas fluorescentes desco-

bertas podem provocar manchas, es-
pecialmente quando somos expostos 
com regularidade a elas.
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Azaleia é fácil de ser cultivada e floresce todo o ano
A azaleia é uma planta de flor 

originária do Japão. No país, o seu 
nome quer dizer “arvore de rosas” e 
é comum encontrar a flor nos jardins 
orientais. Aqui, a planta se adaptou 
ao clima em vários estados. Além de 
fácil de ser cultivada, ela ainda flo-
resce o ano todo se bem cuidada. A 
azaleia pode atingir até 2 metros de 
altura mas também é encontrada em 
médio porte e até as mínis, ideais 
para vasos pequenos que serão colo-
cados no peitoril de janelas internas.

Para propagar a azaleia, é neces-
sário se fazer por estaca de pontei-
ros de 7 a 10 cm de comprimento. É 
preciso escolher o ramo reprodutor, 
um ramo forte, que tenha galhos la-
terais e folhas. Retire todas as folhas 
da base deixando só 4 a 5 no pon-
teiro.

Tenha preparado os vasos em 
que vai plantar as novas mudas de 
estacas com terra misturada com 
areia, sem adubação prévia, com 
boa drenagem. As mudas novas não 
devem ser colocadas em terra recen-
temente adubada. Ou seja, prepare 
sua terra adubada com, pelo menos, 
3 meses de antecedência da época 
da colocação das estacas.

Em 2 meses as estacas estarão 

enraizadas. Os cuidados necessários 
são a manutenção da umidade da 
terra e do ambiente da muda mas, 
não se pode encharcar a terra, por-
tanto, cuide bem da drenagem. Uma 
boa dica é fazer uma cobertura com 
meia garrafa pet cortada, deixando a 
abertura para cima. Você manterá a 
terra regada, úmida e a garrafa pro-
piciará um ambiente mais protegido 
para a mudinha. Após esse tempo, 
transplante a sua azaleia para o seu 
local definitivo. Escolha bem o local 
definitivo do plantio, atendendo às 
características que menciono abaixo 

neste texto.
As azaleias gostam de luz e sol 

direto por, pelo menos 4 horas ao 
dia. Se a azaleia estiver plantada no 
jardim, escolha um lugar menos ven-
toso pois esta planta não gosta tanto 
assim de ventania.

Mas, se as suas azaleias estive-
rem em vaso, cuide doexcesso de 
vento e chuva, que poderá matar 
a planta. Para que a sua azaleia dê 
flores todos os anos, faça uma poda 
de limpeza após as floradas e, nesta 
época também, faça a adubação com 
composto bem curtido.

Principais dicas para ter um jardim bonito e bem cuidado
Teto ventilado
A pérgola pode ser uma bela so-

lução para varandas, como propôs a 
paisagista Paula Galbi. Para fugir do 
lugar-comum, a profissional dese-
nhou um modelo de cumaru, execu-
tado pela Flora e Arte, com base em 
formato de caixa de um lado e treliça 
do outro. Ferro e bambu são outros 
materiais comuns para a criação de 
pérgolas. O ferro dá um visual mais 
sofisticado. A madeira permite aca-
bamentos variados. Ecológico e leve, 
o bambu é mais indicado para mode-
los suspensos – de preferência, por 
cabos de aço. Independentemente 
do material, vale aplicar um verniz 
que proteja a peça de intempéries e 
chumbar a estrutura no piso ou na 
parede.

Parede de escalada
Quer ter um efeito parecido com 

o dos jardins verticais sem gastar tan-
to? Coloque vasos na parede! Para 
ficar ainda melhor, acrescente uma 
textura diferente ao espaço, como 
fez Odilon Claro. O paisagista usou 
ripas de madeira de demolição e 
criou uma composição com caixas de 
aço galvanizado e vasos de cerâmica 

recheados de samambaias e peperô-
mias. Ao escolher os vasos, verifique 
se têm mesmo furos no fundo, para 
que a água excedente da rega não fi-
que acumulada e apodreça as raízes. 
Forre a base com uma pequena cama-
da de pedras ou argila expandida e, 
sobre ela, posicione uma manta de 
poliéster. Só então coloque o subs-
trato e a muda: 2/3 de terra comum 
e 1/3 de adubo orgânico é uma boa 
mistura. Para que a terra fique mais 
drenada, acrescente também um pou-
co de areia. Atente a este detalhe: a 
superfície da planta deve ficar no 
mesmo nível da boca do vaso.

Orgânicos em casa
Ter folhas verdes frescas, er-

vas para um chá da tarde e tempe-
ros sempre à mão é uma delícia. E 
o melhor de tudo: sem agrotóxicos. 
Se você ainda não possui uma horta 
em casa, saiba que não há empeci-
lhos, nem mesmo de tamanho, para 
planejar a sua. Vale plantar as mudas 
em cachepôs de aço galvanizado, em 
canteiros de terra, no quintal ou  em 
vasos, como no projeto da paisagista 
Juliana Freitas. Os temperos – neste 
caso, decorativos – ficam apoiados 

em um painel treliçado com bandeji-
nhas, executado pela Marcenaria Bre-
tas. Analise com cuidado o local que 
receberá os temperos, pois o sol é um 
fator importantíssimo. As hortaliças 
devem receber luz natural durante 
a manhã ou à tarde por pelo menos 
quatro horas diárias. Importante: adu-
be mensalmente com composto orgâ-
nico para renovar os suprimentos das 
plantas.

Rejeição zero
Gordinhas e fáceis de cuidar, as 

suculentas são ótimas opções para 
jardineiros de primeira viagem. Em 
geral, essa família de espécies pede 
regas semanais, mas preste atenção 
nos sinais. Se perceber que a planta 
está murchando, aumente a quan-
tidade de água; se as folhas da base 
começarem a apodrecer, diminua. Im-
portante: a água deve ser direciona-
da para a terra, nunca para as folhas. 
Caso a suculenta fique pálida e fina, é 
porque não está recebendo a quanti-
dade necessária de luz. Montar tinas 
com exemplares diferentes, como fez 
a paisagista Paula Galbi, é uma ótima 
maneira de compor mais de um vaso 
dessa família, mas atente para que as 
mais altas não façam sombra sobre as 
menores. Para proporcionar o cresci-
mento por igual, gire o vaso de tem-
pos em tempos.

Um banco, uma prosa...
Um jardim não é só feito de 

plantas. É preciso curti-lo com a fa-
mília e os amigos. E, por isso, vale a 
pena colocar um banco ou algumas 
cadeiras entre as espécies. Neste pro-
jeto, os paisagistas Fabio Vincenzo, 
da Jardineria Green Art Paisagismo, 
e Izabel Possatto optaram por duas 
espreguiçadeiras vermelhas com um 
banquinho de apoio. A unha-de-gato, 
que tomou conta do muro lateral, e a 
jabuticabeira com forração de tapete 

inglês completam o clima bucólico 
do quintal. Se a metragem permitir, 
invista também em uma mesa para re-
feições. Seus cafés da manhã ficarão 
muito mais gostosos ao ar livre.

Passeio sem pressa
Para incentivar a interação com 

o jardim, crie caminhos pelo quintal, 
como fez o paisagista Roberto Ris-
cala. O efeito fica ainda melhor se o 
passeio ganha desenho sinuoso. Já 
que as plantas e gramas não aguen-
tam o pisoteio constante, opte por 

seixos, cruzetas, deques, pedriscos ou 
pisos drenantes e intertravados para 
formar as demarcações de espaço e 
posicione as espécies ao redor des-
ses caminhos. Como as áreas de cir-
culação costumam ser estreitas, evite 
espécies com espinhos e folhas pon-
tiagudas, como iuca, cica e dasilirium. 
Opte por aquelas que podem ser 
controláveis com poda, como murta, 
tumbérgia-arbustiva, podocarpo e 
nandina. Mas fique atento ao grau de 
insolação da área antes de escolher.


