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Grupo resgata
história e
imigração
italiana no Vale 
dos Vinhedos

Workshop debate importância do
descarte correto de agrotóxicos
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Fertilização desempenha cada 
vez mais um papel-chave

 A Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agri-
cultura (FAO), considerada a mais 
importante instituição mundial 
direcionada à promoção das políti-
cas de combate à fome, produção 
agropecuária e sustentabilidade, 
afirma que a fertilização desempe-
nha cada vez mais um papel-chave 
na produção de alimentos de boa 
qualidade em larga escala. 

“Isso porque as demandas são 
crescentes e precisamos aumentar 
a produtividade em termos glo-
bais, sempre pensando na susten-

tabilidade. A ideia é articular prá-
ticas para garantir a alimentação 
das gerações futuras com níveis de 
produtividade que também aten-
dam às questões ambientais. Este, 
aliás, é um grande desafio”, apon-
tou o representante da entidade 
no Brasil, o engenheiro agrônomo 
Alan Bojanic.

O especialista destacou como 
exemplo a importância da inicia-
tiva Nutrientes para a Vida (NPV), 
que realiza a difusão do uso e ma-
nejo responsável de fertilizantes 
para a produção agrícola do Brasil. 
Trata-se de uma iniciativa de repre-
sentantes de associações, sindica-
tos e da indústria de insumos para 
um “trabalho educativo e esclare-
cedor ao público leigo brasileiro”.

Bojanic destaca ainda a pro-
moção de programas de fertiliza-
ção do solo na Ásia, na África e 
na América Latina. Além de citar o 
trabalho da FAO na “revolução ver-
de” em áreas do cerrado brasileiro 
como um experimento de suces-
so: “Essas ações incentivam o uso 
de fertilizantes na agricultura”, 
pontua o executivo, ao ressaltar a 
relevância da missão da iniciativa 
Nutrientes para a Vida.
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As diferenças das podas e o
desenvolvimento das videiras
Conforme o hábito de frutificação da cultivar, faz-se podas de produção 
curta ou longa. A poda longa é aquela que se deixa seis ou mais gemas 
por vara e a curta a que se deixa duas gemas por esporão

Em videira, a poda compreende 
a eliminação total ou parcial de di-
ferentes partes da planta, tais como 
braços, sarmentos, brotos, folhas, 
rácimos, gavinhas e, excepcional-
mente, o tronco. Aquela realizada 
durante o período de repouso vege-
tativo da planta é conhecida como 
“poda seca” ou “hibernal” e aquela 
executada durante o desenvolvimen-
to vegetativo é chamada de “poda 
verde”. Entre as podas verde mais 
usuais têm-se a desbrota, desbaste e 
descompactação do cacho, desponte 
do ramo, desnetamento e desfolha. 

Em alguns casos, a poda de pro-
dução para obtenção da “safrinha” 
é também considerada uma poda 
verde porque é feita em planta ainda 
bastante enfolhada apresentando in-
tensa atividade metabólica.

Poda de formação
A videira, por ser uma espécie 

sarmentosa, pode tomar diferentes 
formas conforme o desejo do produ-
tor. O ideal é optar por uma forma 
que facilite o manejo da cultura, pro-
porcione alta produtividade e contri-
bua para produção de fruto de boa 
qualidade. Para formação da planta, 
as podas verde como esladroamento 
do cavalo, desbaste da inflorescên-
cia ou do cacho, desnetamento e 
desponte do broto constituem prá-
ticas auxiliares muito úteis. 

    Um pomar constituído de 
plantas conduzidas e podadas sem 
critério técnico e sem forma defini-
da torna muito ineficiente a execu-
ção dos tratos culturais, inclusive a 
execução da própria poda.

Formação de planta nova
ara produção de uvas finas de 

mesa na região de Marialva, a “espi-
nha de peixe” é a forma mais usual 
por ser de fácil formação, manejo e 
manutenção. As plantas podem ter 
um ou dois braços. 

Para se formar uma “espinha 
de peixe” com dois braços, segue-
-se os seguintes passos. Conduz-se 
verticalmente o broto do enxerto 
até 1m acima da parte superior da 
latada. “Deita-se”, em seguida, este 
broto na horizontal orientando-o 
para o lado mais alto do terreno ou 
na direção da linha de plantio. Este 
constituirá o braço principal da plan-
ta. Transforma-se um neto que sair 
30 a 40cm abaixo da latada em braço 
secundário e orienta-se este para o 
lado oposto do braço principal. Na 
parte que será o tronco, corta-se os 
netos deixando-se apenas uma fo-
lha. Amarra-se alternadamente para 
os dois lados os brotos que saírem 
dos braços e faz-se o desponte des-
tes deixando 10 a 12 folhas. Pode-
-se também obter os dois braços 
despontando-se o broto do enxerto 
próximo à parte superior da latada. 
Força-se, desta forma, a brotação 
das duas gemas terminais que cons-
tituirão os dois braços.

Para formação da “espinha-de-
-peixe” com um braço orientando-se 
o guia somente para um lado.

Renovação da copa
A poda de renovação ou de re-

juvenescimento da copa de uma 

videira adulta é executada visando: 
corrigir a arquitetura “deformada” 
da planta, obter sarmentos mais 
perto dos braços, revigorar a planta 
debilitada e

rejuvenescer a copa da planta 
que sofreu danos de granizo.

 Essa poda pode ser feita no in-
verno ou na primavera-verão. Caso 
realize no inverno, é recomendável 
fazê-la quando não tiver mais riscos 
de ocorrências de geada para asse-
gurar índice mais alto de brotação. 
Normalmente, faz-se poda curta 
porque este tipo de poda estimula 
a brotação das gemas e os brotos 
saem mais vigorosos que a poda 
longa. Mesmo assim, recomenda-se 
aplicar sobre as gemas a solução de 
calciocianamida a 20% ou de ciana-
mida hidrogenada a 4%. Nesta poda, 
elimina-se todos os ramos inúteis. 

Na maioria das vezes, é preciso 
também encurtar os braços. Faz-se 
os cortes bem lisos com ferramentas 
bem afiadas. Protege-se os cortes 
maiores com uma cola para madeira. 
Essa cola “impermeabiliza” os cortes 
impedindo a desidratação e as in-
fecções da planta por fungos. Além 
disso, os tecidos mortos podem di-
ficultar a circulação da seiva por afe-
tar os lenhos vivos localizados perto 
da ferida. Nesta ocasião, através da 
“incisão”, completa-se também as fa-
lhas de sarmento que eventualmente 
existem nos braços. 

Pode executá-la fazendo-se um 
corte na frente das gemas dormen-
tes encontradas nos nós. A aplicação 
da solução de calciocianamida a 20% 
melhora a brotação dessas gemas. 
Elimina-se os brotos em excesso e 
todos os cachos visando favorecer 
o desenvolvimento dos ramos. Des-
ponta-se os mesmos com 10 ou mais 
folhas. Caso faça no verão, submete-
-se as plantas à poda curta após o 
término do ciclo normal de produ-
ção. O grande inconveniente desta 
poda é ter que eliminar as folhas em 
plena atividade fotossintética. Faz-se 
o forçamento da brotação, a desbro-
ta, o desponte do broto e o controle 
de doenças foliares. Esta poda de 
primavera-verão é muito usada no 
Noroeste do Estado de São Paulo.

Poda de produção
 Normalmente, a videira começa 

a produzir no segundo ciclo vegeta-
tivo pós-enxertia. Porém, é possível 
também produzir no primeiro ciclo 

vegetativo se a planta tiver bom vi-
gor.

Uma boa poda de produção é 
aquela que permite obter, ao mesmo 
tempo, alta produtividade, frutos de 
boa qualidade e sarmentos de vigor 
mediano a serem utilizados na pro-
dução da safra seguinte. Deve ser 
feita levando-se em conta: hábito 
de frutificação da cultivar, vigor da 
planta ou do sarmento e potencial 
produtivo da planta.

Conforme o hábito de frutifi-
cação da cultivar, faz-se podas de 
produção curta ou longa. A poda 
longa é aquela que se deixa seis ou 
mais gemas por vara e a curta a que 
se deixa duas gemas por esporão. 
As videiras ‘Kioho’ e ‘Vênus’, por 
exemplo, produzem bem com poda 
curta, enquanto que ‘Itália’, ‘Rubi’, 
‘Benitaka’, ‘Sunrise’ e ‘Brasil’ produ-
zem mais com poda longa. Durante 
a realização desta poda, o produtor 
também deve procurar: equilibrar o 
desenvolvimento radicular/parte aé-
rea da planta, obter sarmentos mais 
perto possível dos braços e melho-
rar as condições sanitárias da planta 
eliminando-se as partes afetadas por 
pragas e doenças.

Poda na época normal 
(inverno)

Nas videiras ‘Itália’ e seus mu-
tantes, usualmente, faz-se poda 
mista. Para se produzir na época 
normal, faz-se a poda longa em 
junho-julho deixando-se 6 ou mais 
gemas por ramo (ou conforme o re-
sultado da análise da fertilidade de 
gemas) e estimula-se a brotação des-
sas gemas com calciocianamida ou 
cianamida hidrogenada. Caso ainda 
haja risco de ocorrência de geada, 
“guarda-se” as gemas na parte basal 
do sarmento (sem “forçar” a brota-
ção) para depois , se preciso, usá-las 
para produzir. 

Em plantas de vigor mediano, 
o ideal é deixar 2 ou 2,5 varas por 
metro quadrado (m2), o que repre-
senta 20.000 a 25.000 varas por 
hectare (Tabela 1). Na poda, deixa-se 
preferentemente sarmentos de vigor 
médio que, em geral, são mais pro-
dutivos e apresentam melhor bro-
tação. Elimina-se pela base os sar-
mentos excessivamente vigorosos e 
faz-se poda curta dos ramos fracos 
localizados perto dos braços visando 
obter ramos a serem usados na pro-
dução da safra seguinte.

Grupo promove resgate histórico 
do Vale dos Vinhedos

Que o Vale dos Vinhedos é um 
misto de história e cultura de Bento 
Gonçalves ninguém tem dúvida. E o 
grupo Circolo Trentino é responsável 
por promover esta isto tanto para 
turistas quanto para a população do 
município. Por exemplo, no próximo 
domingo (15), o grupo vai percorrer 
a Linha Graciema e a Linha Bau (no 
Vale, pertencente à Garibaldi) para 
recordar e contar a história dos pri-
meiros colonizadores da região. Esta 
já é a sexta edição do evento. 

O início será às 9h, com recep-

ção e café da manhã. Na saída com 
trator, carroça e bandeiras passando 
por casarões, capitel, vinícolas entre 
outros. Vinho e suco serão servidos 
durante a caminhada e nas paradas 
nos casarões. Aos idosos e quem não 
tiver condições de caminhar será dis-
ponibilizado um ônibus turístico an-
tigo para poderem participar. Ao final 
haverá confraternização com galeto, 
pão, salada e vinho. O valor do passa-
porte é de R$25,00. Ingressos podem 
ser adquiridos no endereço virtual 
https://www.passeiosnovale.com.br.

2ª edição do Festival de Cinema 
de Bento Gonçalves começa dia 16

Festival de Cinema de Bento 
Gonçalves, Serra Gaúcha, Rio Gran-
de do Sul, está na sua segunda edi-
ção, e ocorrerá de 16 a 19 de outu-
bro na cidade de Bento Gonçalves, 
Rio Grande do Sul, Brasil.

O festival é uma iniciativa do 
Circolo Trentino di Bento Gonçalves 
e Trentino Promozioni e tem por 
objetivo focar na divulgação, pre-
miação e na busca de novas expe-
riências no meio cinematográfico 
para a população. Além do desejo 
de incentivar o público a produzir 
e fazer cinema na Região Uva e Vi-
nho.

Premiação 
Filmes Nacionais: Melhor filme; 

Direção; Roteiro; Fotografia; Ator; 
Atriz. 

Filmes Internacionais: Melhor Fil-
me e Melhor Roteiro

Os vencedores das produções re-
ceberão o troféu “Águia de San Vences-
lau”, patrocinado pelo Circolo Trentino 
di Bento Gonçalves e Trentino Promo-
zioni.

As produções internacionais serão 
avaliadas nas categorias Melhor Filme 
e Melhor Roteiro, sendo que o Festival 
busca principalmente filmes em língua 
italiana e/ou dialetos italianos.
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Workshop debate a importância da redução do impacto 
ambiental no descarte de resíduos agrotóxicos

O III Workshop Latino Americano 
sobre Biobeds debateu a importância 
do descarte correto de resíduos de 
agrotóxicos na propriedade rural sem 
poluir o meio ambiente. O evento acon-
teceu na Embrapa Uva e Vinho em Ben-
to Gonçalves, entre os dias 12 e 14 de 
setembro, e contou com a presença de 
representantes da Argentina, Uruguai, 
Paraguai, Chile, Peru, Honduras, Costa 
Rica, Colômbia e Brasil. 

O Sistema Biobed é uma alternati-
va ambientalmente segura para tratar 
os resíduos líquidos de agrotóxicos que 
ficam no pulverizador após a aplicação 
ou derivados depois da lavagem das 
máquinas. Esse volume, que geralmen-
te é descartado diretamente no solo, 
com o biobed é recolhido das rampas 
onde são executadas as atividades com 
os agrotóxicos e pulverizadores e reu-
nido em um local para tratamento. Ali 
é reproduzido, de maneira acelerada, o 
modelo de atenuação que acontece na-
turalmente no meio ambiente. 

Entre os pontos positivos da nova 
tecnologia destacam-se o baixo custo, 
a alta eficiência, a segurança ambiental 
e a adaptação às pequenas e grandes 
propriedades rurais. O sistema Biobed 
Brasil foi desenvolvido pela Embrapa 
Uva e Vinho, a partir do modelo biobed 
utilizado na Suécia desde 1993. Duran-
te cinco anos, o pesquisador Luciano 
Gebler conduziu pesquisas visando à 
adaptação para as condições de clima 
temperado do Sul do Brasil. Segundo 
Gebler, “o Biobed cria um ambiente 
mais propício para os fungos lignolíti-
cos (filamentosos brancos), que são os 
agentes microbiológicos degradadores 

de resíduos de agrotóxicos”. A pesquisa 
também buscou auxiliar os produtores 
rurais para terem mais segurança jurídi-
ca, uma vez que a legislação determina 
serem eles os responsáveis pelo des-
carte desses resíduos líquidos gerados 
na propriedade, mas não deixa claro a 
forma correta de procedimento. 

A utilização de biobeds já é uma 
realidade na América Latina. Durante o 
Workshop, diversas iniciativas de Ins-
tituições de Pesquisa, Universidades e 
empresas foram apresentadas aos mais 
de XX participantes. Na Faculdad de 
Quimica da Universidad de La Republi-
ca (UdelaR/Uruguay), desde 2010 um 
grupo está trabalhando com pequenos 
sistemas de biopurificação, mas com 
objetivo de instalar um sistema maior, 
semelhante ao que existe na Estação 
de Fruticultura de Clima Temperado da 
Embrapa Uva e Vinho, em Vacaria, RS, 
afirma Maria Veronica Cesio, professora 
e pesquisadora do Instituto. 

Na Argentina, Sebastian Blanco, 
da Camara de Sanidad Agropecuaria y 
Fertilizantes trabalha com comissões 
de boas práticas agrícolas difundindo 
tecnologia e conhecimento para os pro-
dutores rurais, inclusive contando com 
um projeto de instalação de biobed. Se-
gundo ele, participar do Workshop foi 
muito importante para obter informa-
ções, trocar contatos e conhecer pes-
soas comprometidas com as pesquisas 
nesse sistema. 

Alejandra Diaz, do Instituto In-
teramericano de Cooperação para a 
Agricultura (IICA - Costa Rica), enxerga 
o biobed como um meio para reduzir 
as contaminações no meio ambiente e 

fazer uma melhor gestão dos exceden-
tes e resíduos de agrotóxicos. Ainda na 
Costa Rica, no Centro de Investigación 
en Contaminación Ambiental (CICA) de 
la Universidad de Costa Rica, pesquisas 
com o sistema biobed estão na etapa 
de implementação de campo, afirma 
Carlos E. Rodriguez-Rodriguez. Segun-
do ele, assim como em outros países 
da América Latina lá se utilizam muitos 
agrotóxicos. Mesmo assim, há pessoas 
que mostram mais consciência ambien-
tal, e são esses que se interessam em 
implementar o biobed, como os peque-
nos produtores, que foram os pioneiros 
a instalar o sistema. 

Por outro lado, em Honduras o 
sistema biobed ainda é desconhecido. 
Para Lourdes Medina, também do IICA, 
a participação no evento vai servir para  
fomentar e divulgar a tecnologia. Ela 
considera o biobed “uma ferramenta 
estupenda que complementa as boas 
práticas agrícolas dentro da questão de 
defensivos agrícolas, e que deve ser co-
locado na pauta das políticas públicas 
agrícolas”.

Complementando a estratégia dos 
biobeds, Mário Fujii, do Instituto Nacio-
nal de Processamento de Embalagens 
Vazias (inpEV), entidade responsável 
pela gestão do Sistema Campo Limpo, 
destacou a importância da co-respon-
sabilidade na gestão de agrotóxicos, 
como já ocorre com as embalagens 
vazias. A estrutura de logística reversa 
das embalagens vazias (destinação e en-
trega das embalagens pelos produtores 
rurais às empresas fabricantes), reúne 
mais de 400 unidades de recebimento, 
entre centrais e postos, em 25 estados 
e no Distrito Federal. Atualmente, 92% 
das embalagens são destinadas à reci-
clagem e 8% à incineração. 

Para Ailton Machado, Diretor Téc-
nico Operacional da Ceasa Porto Alegre, 
o Biobed é uma iniciativa simples, re-
lativamente econômica e que pode ser 
utilizada pelos pequenos produtores, 
principais comercializadores da CEASA. 
“Por isso mesmo, a ideia é apresentar 
e incluir a tecnologia como parte das 
Boas Práticas Agrícolas preconizadas 
pela empresa”. 

No Nordeste, especialmente no 
Vale do São Francisco, principal polo 
produtor de uvas de mesa do Brasil, o 
professor do Instituto Federal do Sertão 
Pernambucano, Almir Costa Amorim Ju-
nior, que também é produtor rural, vê o 
biobed como uma tecnologia bastante 
útil que precisa ser mais difundida para 
os produtores, que além da preocupa-
ção com o meio ambiente também são 
auditados pelos órgãos de fiscalização 
das redes de supermercados america-
nas e europeias (Certificação Global 
GAP). Com o sistema, abre-se uma opor-
tunidade para mostrar a preocupação 
na solução dos problemas ambientais. 

Outras instituições de ensino su-
perior estão investindo em pesquisas 
com o biobed. É o caso da Universidade 
Federal de Santa Catarina, em Florianó-
polis, onde a mestranda Priscila Veiga 
Bernardelle está dando início à implan-
tação de biobeds, para serem acom-
panhados durante seis meses e avaliar 
as especificidades do sistema naquela 
região. 

Sobre o próximo evento sobre bio-
beds, Gebler, coordenador do evento, 
“já foi previsto a realização do próximo 
workshop dentro de dois anos, ou na 
Argentina ou no Uruguai, e dois anos 
depois já está certo que será na Costa 
Rica. Isso é bom, pois impele os grupos 
de pesquisa a buscarem resultados a se-
rem apresentados em dois anos aos de-

mais, criando metas. Além disso, criou-
-se a meta de expandir o conhecimento 
da tecnologia além do meio acadêmico, 
trazendo o ente fiscalizador ao debate 
e o fornecimento da tecnologia ao pro-
dutor rural. Por fim, o compromisso da 
criação de uma rede de comunicação 
com as novas mídias sociais, a fim de 
manter os grupos em contato”.

O que é o Biobed Brasil?
O Sistema é constituído de uma 

estrutura simples, originalmente um 
fosso cavado no solo, impermeabili-
zado e preenchido com uma mistura 
de solo agrícola, palha e turfa, deno-
minado de substrato, sobre o qual é 
plantada uma cobertura vegetal que irá 
receber os resíduos de agrotóxicos. O 
substrato poderá ser utilizado por perí-
odos de até 12 meses sem necessidade 
de substituição, dependendo da inten-
sidade de uso.

Após esse período, que poderá ser 
variável segundo o contaminante e as 
condições ambientais do meio onde 
ocorre a degradação, as moléculas de 
agrotóxicos que restarem estarão for-
temente fixadas à matéria orgânica. 
Seguindo a recomendação original 
para substratos descartados do bio-
bed, o material deve ser armazenado 
por um período de seis meses na for-
ma de compostagem, considerando 
essa etapa como um fator adicional de 
segurança na degradação e dissipação 

dos resíduos de agrotóxicos. Após essa 
fase de compostagem, recomenda-se a 
dispersão do substrato antigo nas áreas 
agrícolas da propriedade rural, de for-
ma que todo o efluente e resíduo ge-
rado nos processos produtivos da pro-
priedade permaneça controlado dentro 
dos seus limites físicos e legais.

O Biobed Brasil, modelo ajustado 
pela Embrapa para a realidade brasileira 
a partir de modelos existentes em ou-
tros países, deverá ser dimensionado 
levando em consideração o volume de 
resíduo líquido que será descartado 
por período de uso na propriedade. Na 
ausência de depósito de resíduos, é ne-
cessário manter a umidade também nos 
períodos sem aplicação de agrotóxicos; 
para isso o produtor deve “regar” o bio-
bed. Caso a umidade esteja muito alta, 
o biobed deve ser drenado. O pesqui-
sador Gebler comenta que, em função 
do clima mais úmido, algumas adapta-
ções foram necessárias para o uso do 
sistema na região Sul do Brasil, como 
uma maior profundidade do reator. Ele 
também avaliou que algumas questões, 
como a substituição da turfa (material 
natural e relativamente escasso e caro), 
por fontes alternativas de fonte de car-
bono orgânico, a aplicação do sistema 
em volumes maiores de resíduos, como 
packing houses são alguns dos princi-
pais desafios a serem trabalhados futu-
ramente pela pesquisa.

Avaliação de transgênicos deve 
considerar abelhas nativas

A pesquisadora da Embrapa Re-
cursos Genéticos e Biotecnologia, 
Carmen Pires, avalia que as abelhas 
nativas devem ser consideradas na 
avaliação de riscos de plantas trans-
gênicas no Brasil. Ela admite que os 
estudos provam que os OGM (Orga-
nismos Geneticamente Modificados) 
não representam riscos, mas ressalta 
que os procedimentos de biossegu-
rança adotados atualmente no País 
abrangem apenas a espécie europeia 
Apis melífera.

“Reitero que é importante es-
tender essas avaliações para abelhas 
nativas, especialmente se considerar-
mos a riqueza da fauna brasileira”, 
defende a especialista, que irá apre-
sentar essa sugestão durante a sua 
apresentação no Simpósio sobre Per-
da de Abelhas no Brasil, que acontece 
de 16 a 18 de outubro de 2017, em 
Teresina, PI.

De acordo com a Embrapa, no 
Brasil existem cerca de 1.700 espé-
cies de abelhas que atuam na polini-
zação de 89% da flora nativa. Carmen 
afirma ter participado de diversos es-

tudos em todo o mundo mostrando 
que as plantas geneticamente modi-
ficadas não figuram como ameaças a 
esses polinizadores. 

A pesquisadora lembra que exis-
tem 75 produtos transgênicos libera-
dos para cultivo no Brasil: 44 são de 
milho, 15 de algodão, 13 de soja, um 
de cana de açúcar, um de feijão e um 
de eucalipto. A introdução de genes 
oriundos da bactéria Bacillus thrurin-
giensis (Bt), por exemplo, é usada há 
mais de quatro décadas no controle 
biológico de insetos sem qualquer 
registro de danos à saúde humana, 
animal ou ao meio ambiente.

“Hoje sabemos que cerca de 
1.700 espécies de abelhas agem 
como polinizadores na flora nativa, 
mas não temos dados precisos em re-
lação às áreas agrícolas”, destaca Car-
men. Apenas 13 espécies de abelhas 
visitam os cultivos de soja, três os de 
milho e uma os de trigo. “Essa quanti-
dade de espécies de abelhas é muito 
pequena e, com certeza, é o resultado 
dos pouquíssimos levantamentos rea-
lizados nessas culturas”, conclui.
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Primavera é marcada pela abundância 
de frutas cítricas
Abacaxi e ameixa são algumas das opções características desta estação

Passados os meses de dias cinzas 
e muito frio, chega a estação das flores 
abundantes e do céu azul. A primavera 
é a estação mais convidativa para viver 
o mundo fora de casa, aproveitando o 
calor suave e as cores vibrantes que a 
natureza reserva para este período do 
ano.

Além de ser a estação das flores, 
a primavera também é a estação dos 
frutos. As frutas desta estação são ri-
cas em fibras, minerais e antioxidantes, 
que fazem bem ao corpo ao mesmo 
tempo em que são deliciosas. O con-
sumo das frutas da estação é ótimo 
para a saúde: a principal vantagem é 
que os frutos não precisam de tantos 
aditivos químicos para impulsionar seu 
crescimento, pois as condições climáti-
cas da época do ano já são suficientes 
para propiciar o seu desenvolvimento e 
maturação. Desta forma, consumimos 
frutos mais saborosos e naturais, que 
trazem equilíbrio ao funcionamento do 
organismo.

Algumas frutas são propícias desta 
estação do ano. Confira abaixo algumas 
das principais opções.

Laranja Lima
Quem é que não gosta de tomar 

um suco de laranja gelado para re-
frescar um dia de sol? Seja em forma 
de suco ou in natura, a laranja lima é 
uma abundante fonte de vitamina C, 
antioxidante responsável por turbinar 
o sistema imunológico e auxiliar na re-
tenção de ferro. De brinde, a vitamina 
C ainda reduz a secreção do hormônio 
cortisol (relacionado ao estresse), sen-
do um ótimo aliado para aqueles que 
estão tentando parar de fumar. A laran-
ja lima ainda é ótima fonte de fibras e 
potássio, e é uma ótima opção de fruta 
para crianças e gestantes devido ao seu 
reduzido índice de acidez.

Jabuticaba
Esta pequena frutinha roxa e doce 

é um presente para a saúde. Sua colo-
ração escura indica grande presença de 
antocianina, que atua como antioxidan-
te e age contra os radicais livres. Sua 
polpa oferece nutrição completa: con-
tém fósforo, ferro, niacina e vitamina 
C. Ótima opção para quem sofre com 
prisão de ventre – a jabuticaba é com-
posta por uma fibra chamada pectina, 
excelente para estímulo e regulação da 
atividade intestinal, e ainda reduz os 
índices do colesterol ruim (LDL). Seu 
consumo é recomendado em forma de 
vinagre, geleia, suco, licor ou mesmo in 
natura.

Pêssego
Primavera é o período onde os 

pêssegos crescem com fartura. Este 
delicioso fruto se destaca por conta 
da grande quantidade de água em sua 

composição (mais de 80% de seu con-
teúdo é aquoso), ao mesmo tempo em 
que é rico em fibras. Também é ótima 
fonte de minerais (como o potássio – 
que atua no controle da pressão arte-
rial – e o manganês – que atua na ma-
nutenção do tecido ósseo e conjuntivo) 
e vitaminas (C e E – protagonistas no 
fortalecimento do sistema imunológi-
co – e do complexo B – que auxiliam 
na renovação da energia). Além disso, é 
cheio de antioxidantes capazes de criar 
proteção contra doenças oculares e até 
contra alguns tipos de câncer. De brin-
de, as tortas, sucos e mousses produzi-
dos a partir do pêssego são deliciosos 
e ainda carregam todas estas proprie-
dades.

Abacaxi
Símbolo das regiões tropicais, o 

abacaxi é rico em vitamina C que, além 
de fortalecer o sistema imunológico, 
ainda surte efeitos estéticos (retarda o 
envelhecimento da pele e estimula os 
processos de cicatrização, por atuar 
diretamente na produção de colágeno). 
Além disso, sua composição é repleta 
de sais minerais, enzimas e fibras, que 
auxiliam no processo de digestão e to-
nificam a atividade intestinal. E a me-
lhor parte ainda está por vir: mesmo 
sendo delicioso, é majoritariamente 
composto por água e contém pouquís-
simas calorias!

Ameixa
Suculentas e saborosas, as amei-

xas são verdadeiros remédios naturais 
voltados à saúde intestinal: são gran-
des facilitadoras do processo digestivo, 
atuam como ótimos desintoxicantes e 
ainda possuem eficazes propriedades 
laxativas, altamente recomendadas 
para tratamento de quadros de prisão 
de ventre. De brinde, ainda são boas 
fontes de água, hidratos de carbono, 

fibras e são amigas da dieta – seu per-
centual de calorias é mínimo (quando 
consumidas in natura).

Morango
Os deliciosos morangos são procu-

rados o ano inteiro, mas costumam ser 
cultivados com excesso de agrotóxicos 
nas demais épocas do ano, para garan-
tia da colheita. A primavera é tempo de 
encontrar morangos mais puros e sabo-
rosos nas feiras e quitandas! Ricos em 
ácido fólico, minerais e vitaminas, os 
moranguinhos ainda promovem a saú-
de cutânea e reduzem os processos e 
efeitos da retenção de líquidos.

Banana
Sabia que o consumo da bana-

na faz você se sentir bem? É verdade 
sim: as bananas são grandes fontes de 
triptofano, aminoácido que influencia 
na produção de serotonina – o neu-
rotransmissor que causa sensação de 
bem-estar. Além disso, é rica em fibras, 
minerais, vitamina B, e potássio. São 
excelentes remédios para o tratamento 
de quadros de diarréia e de câimbras 
recorrentes.

Amora
Estas pequenas frutas asiáticas es-

tão se incorporando cada vez mais aos 
hábitos alimentares dos brasileiros – o 
que é ótimo, pois seus benefícios são 
múltiplos: abundante fonte de vitami-
nas (A, C e do complexo B), minerais 
(como potássio e o silício, que atua 
como estimulante na ação das proteí-
nas de sustentação do corpo), e ainda 
possui poderoso efeito laxante, super 
indicada para o tratamento de prisão 
de ventre. Compõe deliciosas receitas 
de sorvetes, tortas, geleias e licores – 
mas cuidado, quando não consumidas 
in natura, as amoras podem ser alta-
mente calóricas.

Empresas tem até 1º de janeiro 
de 2018 para apresentar análise 
de agrotóxicos em fitoterápicos

Os fabricantes de fitoterápicos 
têm mais três meses para apresentar 
a análise de resíduos de agrotóxicos 
para os seus produtos. O objetivo 
é controlar a presença de resíduos 
de agrotóxicos em medicamentos 
feitos a partir de plantas medicinais, 
já que isto pode representar risco à 
saúde das pessoas.

A presença de resíduos de 
agrotóxicos em plantas medicinais 
e fitoterápicos é uma preocupação 
das agências reguladoras de medi-
camentos. A própria Organização 
Mundial da Saúde (OMS) recomenda 

que estas análises sejam incluídas no 
processo de registro dos fitoterápi-
cos.

O prazo final é de 1 º de janei-
ro de 2018 para a apresentação das 
informações para cada fitoterápico 
no Brasil. As análises devem ser re-
gistradas com o código 11300 – “Fi-
toterápico – Inclusão da análise de 
agrotóxicos a Fitoterápicos”

O prazo foi definido pela resolu-
ção RDC 93/2016 e já é uma prorro-
gação do prazo inicial previsto para 
adequação, que inicialmente era de 
dois anos.

Vale dos Vinhedos é cenário 
de novela das seis

A nova novela das seis da Globo, 
“Tempo de Amar” estreou na tele-
visão, no último 26 de setembro. A 
trama já registra o maior índice de 
audiência no horário em nove anos. 
Gravada em Bento Gonçalves, no Vale 
dos Vinhedos, a novela chegou a mo-

bilizar 250 figurantes por dia. O dire-
tor Jayme Monjardim escolheu o local 
para conseguir imprimir uma atmosfe-
ra europeia de décadas atrás.  

A equipe gravou no Sul em julho 
e além do Vale, também gravou no Ca-
minhos de Pedra e na Maria Fumaça.
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Mofo nos alimentos pode ser evitado
Quando os alimentos são es-

quecidos ou deixados de lado, pode 
surgir uma superfície esverdeada e 
um cheiro ruim. Normalmente, ele é 
jogado fora por causa do mofo, ou 
bolor.

O mofo é o resultado de uma 
grande concentração de fungos, que 
são organismos que estão presen-
tes em qualquer matéria orgânica. 
O que vemos nos alimentos seriam 
as hifas, que são os fios que consti-
tuem o corpo dos fungos. 

Alguns hábitos simples evitam 
que estas situações aconteçam. Na 
hora de comprar, por exemplo, o 

consumidor já deve verificar se o ali-
mento não tem sinais de mofo. Isso 
evita inclusive que o mofo infecte 
demais alimentos que estão em casa. 

Também a compra da comida 
deve ser consciente e não demasia-
da. As carnes, por exemplo, têm fa-
cilidade de estragar e com isso, pro-
blemas com bolor. A umidade dentro 
de casa é responsável muitas vezes 
pelo mofo. O ideal é ter até 40% do 
nível de umidade. 

Uma dica bacana é cobrir os ali-
mentos com capas ou filmes plástico 
para não deixá-los expostos e, assim, 
ficarem protegidos dos esporos.

Alimentos que não podem ser 
guardados na geladeira

Para muita gente, a geladeira é 
um território seguro para armazenar 
todo tipo de alimento. Porém, isso 
não passa de um mito, uma vez que 
o tempo de vida de certas frutas e 
legumes pode, sim, ser prejudicado 
justamente pelo eletrodoméstico.

Os tomates, por exemplo, ad-
quirem mais rapidamente uma 
textura “esfarinhada” ao serem 
guardados dessa forma. O melhor 
é deixá-los em um local seco. As-
sim como qualquer tipo de batata 
deve ser armazenado em local seco 
e fresco, a não ser que esteja em 
embalagens a vácuo que podem ser 
refrigeradas.

Já para cebola e alho, também 
não há recomendações de colocá-

-los na geladeira, pois podem ficar 
mais úmidos, facilitando a formação 
de fungos. As frutas, por sua vez, pe-
dem local seco e fresco, e só devem 
ser colocadas na geladeira quando 
estiverem bastante maduras. 

Pães e pó de café
Com a refrigeração, o pão aca-

ba ganhando muita umidade, o que 
pode causar mofo. Uma alternativa, 
caso o alimento não seja consumido 
em poucos dias, é o congelamento.

Com a alta umidade na geladei-
ra, não é interessante refrigerar o pó 
de café. O ideal é armazená-lo em 
local seco e fresco, de preferência 
em pote vedado, evitando a entrada 
de insetos.

Truques práticos para eliminar 
manchas de vaso sanitário

O vaso sanitário é um dos ele-
mentos do lar que mais utilizamos ao 
longo do dia e, por razões óbvias, é 
fundamental limpá-lo e desinfetá-lo 
regularmente. No entanto, por causa 
do acúmulo dos germes, umidade e de 
outras substâncias que fazem contato 
com sua superfície, é comum que apre-
sente manchas que são muito difíceis 
de eliminar.

Essas manchas, caracterizadas por 
uma cor amarelada ou marrom, podem 
ser geradas pelo acúmulo de cálcio e 
de outros minerais presentes na água 
que abastece nossas casas. Ainda que 
as indústrias ofereçam uma ampla va-
riedade de produtos químicos para 
minimizar seu aspecto, muitos desa-
conselham seu uso pelo impacto am-
biental que provocam.

A boa notícia é que existem so-
luções ecológicas que, elaboradas 
com ingredientes naturais, ajudam a 
removê-lo sem afetar o ambiente ou a 
saúde.

Vinagre branco e limão para 
limpar o vaso sanitário

A combinação de vinagre branco 
com limão é um desinfetante natural 
por excelência que, durante décadas, 
tem representado uma forma ecológi-
ca de manter muitas superfícies limpas.

Neste caso ela é bastante útil por-
que os ácidos naturais de ambos os 
ingredientes decompõem facilmente 
os depósitos de minerais e sujeira do 

banheiro.
Sua aplicação diminui de maneira 

notável as manchas e também remo-
ve os micro-organismos que causam 
maus odores.

Ingredientes
½ xícara de vinagre branco (125 

ml)
Suco de 1 limão
Adicione o suco de um limão a 

meia xícara de vinagre branco e es-
fregue a mistura energicamente sobre 
as áreas que deseja limpar. Segundo 
o tipo de mancha, você pode utilizar 
uma esponja de aço ou lixa d’água para 
facilitar a tarefa.

Pedra-pomes

Ainda que a pedra-pomes se des-
taque por sua capacidade de remover 
a pele morta dos pés, também é muito 
útil para retirar as manchas que se for-
mam no banheiro. Seu poder abrasivo 
acaba com as manchas e deixa a super-
fície com um aspecto mais higiênico.

O que você deve fazer?
Umedeça a pedra-pomes com um 

pouco de água morna e esfregue-a so-
bre as áreas em que notar a presença 
de manchas.

Evite usar a pedra seca, já que 
pode arranhar a cerâmica.

Volte a umedecê-la sempre que 
necessário para facilitar esse trabalho.

Segredinhos básicos para cuidar melhor da sua casa
Confira dicas para manter sempre limpos os travesseiros, almofadas,
cortinas, bichos de pelúcia e até dos tênis

Objetos de decoração e de uso 
pessoal são os mais atingidos pela 
sujeira causada pela ação do tempo 
e dos ácaros. A chegada do inverno, 
geralmente seco, é a época ideal 
para a lavagem de cortinas, tapetes, 
almofadas, bichos de pelúcia e tênis. 
Mas para manter sua durabilidade, é 
preciso lavá-los de maneira adequa-
da. Ricardo Monteiro, Gerente Ope-
racional da Quality Lavanderia, dá 
dicas de como fazer a limpeza desses 
objetos. Monteiro alerta entretanto, 
que algumas peças grandes ou mais 
elaboradas devem ser levados de 
preferência à lavanderia, mas há so-
luções caseiras: 

Travesseiros e almofadas - São 
peças que acumulam muitos ácaros, 
podendo causar alergias respirató-
rias. Monteiro explica: “A forma mais 
eficiente de eliminar os ácaros é a 
limpeza com água e sabão neutro. 
Devem ser lavados a cada seis meses, 
em média, dependendo da sujidade. 
O ideal é levá-los à lavanderia, para 
melhor limpeza e higienização. Se 
colocados na máquina, principalmen-
te os recheados com penas, ficam 
muito malcheirosos e podem danifi-
car o mecanismo da máquina domés-
tica”. 

Cortinas - Podem ser lavadas 

em casa, com água e sabão. Mon-
teiro alerta: “Devem ficar de molho, 
em tanque ou bacia, no máximo uma 
hora, para não ficarem com mau chei-
ro. Depois do molho, podem ir para a 
máquina (se ela tiver capacidade para 
o peso e as dimensões do objeto). O 
ideal é que sejam levadas a cada seis 
meses. Secar algo grande em casa 
pode ser desastroso: seque as cor-
tinas na sombra além de desbotar, 
corre-se o risco de a peça não secar 
totalmente”.

Persianas - Sua limpeza deve ser 
mantida todos os dias, usando-se 
espanador alternado com pano úmi-
do. “Podem ser lavadas em casa, mas 
jamais colocadas na máquina, pois 
ficam irreversivelmente amassadas”, 
adverte Monteiro. Ele explica que, 
para persianas de tecido, o melhor é 
que sejam levadas à lavanderia a cada 
seis a oito meses. Atenção às peças 
coloridas: elas mancham facilmente 
quando produtos inadequados são 
aplicados. 

Tapetes - Outro foco de ácaros, 
os tapetes devem ser aspirados com 
frequência, por acumularem muito 
pó, e limpos com escova macia e sa-
bão neutro, com pouca água. “O pro-
blema maior do tapete é o enxágue, 
muito difícil em casa, mesmo se es-

tendido no quintal. Ele também pode 
desbotar se exposto ao sol. Tapetes 
persas mancham com facilidade devi-
do a utilização de corantes naturais. 

Bichos de pelúcia - Quem não 
tem um bichinho de pelúcia, princi-
palmente se tiver crianças em casa? 
Por acumular muitos ácaros e mi-
croorganismos, devem ser lavados 
constantemente se a criança o utiliza 
diariamente e a cada seis meses se 
estiverem somente como enfeites. Os 
pequenos podem ser colocados na 
máquina, no modo suave. Os mais de-
licados ou muito grandes devem ser 
levados para uma boa lavanderia. 

Tênis - Podem ser lavados em 
casa, sejam de tecido ou couro. O im-
portante é lavar com uma escova de 
cerdas macias com água e detergente 
neutro. O molho dever ser por no má-
ximo 30 minutos. Para a secagem, de-
vem ser colocados de cabeça para bai-
xo, sem pendurá-los, de preferência 
em locais arejados, sem ação direta 
do sol. As lavanderias, porém, ofere-
cem um benefício extra aos calçados: 
a higienização. Trata-se de um pro-
cesso no qual são utilizados produtos 
especiais para a remoção de sujidades 
e manchas. Os tênis são limpos com 
eficiência por dentro e por fora e odo-
res desagradáveis são removidos.
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Pepino é excelente para sistema 
digestivo e é diurético

O pepino é composto por fi-
bras, que no caso é excelente ele-
mento quando trata-se do sistema 
digestivo, além de auxiliar no forta-
lecimento do fígado e rins, dos ca-
belos e unhas, por causa da quantia 
encontrada de sílica e flúor. O pepi-
no conta com benefícios que tem os 
seguintes efeitos: alcalinizantes, mi-
neralizantes, refrescantes, calmati-
vo, laxante, emoliente e tonificante.

Ele também é classificado como 
um diurético natural que ajuda na 
dissolvência das pedras nos rins, 
sem falar que ele coopera para a re-
novação da pele, até porque conta 
com uma grande quantidade de po-
tássio (versatilidade dos músculos 
e agiliza a renovação das células da 
pele).

Suco Caliente de pepino

Ingredientes:
3 ½ xícaras de tomates picados;
2 xícaras de pepino picado;
1 talo de salsão;
3-4 gotas de estévia (opcional);
½ colher de café de pimenta 

preta moída;
¼ colher de café de pimenta 

caiena;
½ colher de café de sal mari-

nho.
Preparo:
Bata tudo no liquidificador;
Despeje o suco em um copo 

alto, sirva enfeitado com folhas de 
hortelã. Este suco é perfeito para os 
meses de verão.

Dica: As quantidades de pi-
menta sugeridas na receita podem 
ser menores. Procure deixar o suco 
como o seu paladar gosta. É somen-
te uma sugestão, mas pode ser re-
duzida.

Os sintomas de colesterol alto, 
em geral, não existem, só sendo pos-
sível identificar o problema através do 
exame de sangue. Porém, o excesso de 
colesterol pode levar a um depósito de 
gordura no fígado, o que pode gerar al-
guns sinais como:

- Bolinhas de gordura na pele, co-
nhecido como (xantelasma);

- Inchaço do abdômen sem razão 
aparente;

- Aumento da sensibilidade na re-
gião da barriga.

O inchaço abdominal e a sensibi-
lidade nessa região normalmente são 
provocados pelo aumento do fígado 
e do baço que ocorre quando as con-
centrações de triglicerídeos no sangue 
atingirem valores altos, podendo até 
produzir outros sintomas como dor ab-
dominal intensa e náuseas frequentes.

O que causa o colesterol alto
A principal causa do colesterol alto 

é ter uma alimentação pouco saudável, 
rica em alimentos com gordura como 
queijos amarelos, embutidos, frituras 
ou produtos industrializados.

No entanto, a falta de exercício fí-
sico ou os hábitos de vida pouco saudá-
veis como o cigarro ou o consumo de 
álcool também aumentam o risco de ter 
mais colesterol ruim.

Além disso, existem ainda pessoas 
que sofrem com colesterol alto heredi-
tário que acontece mesmo quando têm 
cuidado com a alimentação e fazem 
exercício físico.

Como tratar colesterol alto
A melhor forma de reduzir o co-

lesterol alto e evitar o uso de remédios 
é fazer atividade física regularmente e 
ter uma alimentação saudável, pobre 
em gorduras e com bastantes frutas e 
legumes. Além disso, também existem 
alguns remédios caseiros que podem 
ajudar a desintoxicar o corpo e o fígado.

É importante baixar o colesterol 
alto porque ele pode ter graves conse-
quências para a saúde que incluem ate-
rosclerose, pressão alta, insuficiência 
cardíaca e infarto. Veja algumas receitas 
de remédios caseiros para baixar o co-
lesterol alto:

Receitas para baixar o
colesterol

Estas receitas são ótimas estraté-

Como identificar e evitar colesterol 

gias para baixar colesterol, sendo uma 
ótima opção de refeição saudável e 
equilibrada.

Creme de abacate
Benefício: É rico em gorduras sau-

dáveis e antioxidantes que ajudam a re-
duzir o colesterol ruim.

Como fazer: Bater no liquidificador 
1 abacate maduro com 100 ml de leite 
desnatado e adoçar à gosto.

Panqueca de berinjela
Benefício: A berinjela que tem 

propriedades funcionais que ajudam 
a equilibrar o colesterol e trigliceríde-
os, já a semente de linhaça é rica em 
omegas 3 e 6 e também cria uma goma 
no estômago prolongando o efeito de 
saciedade da refeição, ajudando no pro-
cesso de emagrecimento.

Massa: Bater no liquidificador 1 
copo de leite desnatado + 1 copo de 
farinha de trigo integral + 1 ovo + 1/4 
copo de azeite, sal e orégano.

Recheio: Refogar 1 berinjela com 
peito de frango desfiado e temperar à 
gosto. Outra opção é fatiar a berinjela e 
assar com temperos como alho fresco, 
sal, cebola, limão e curry.

Salada de alface com
cenoura e limão

Benefício: A salada de alface com 
cenoura e limão contribui para redução 
do colesterol porque tem um baixo teor 
de gordura.

Como fazer: Colocar em um reci-
piente alface picada, cenoura crua rala-
da, cebola em rodelas e temperar com 

1 limão espremido e alguns dentes de 
alho fresco.

Soja verde refogada
Benefício: A soja verde na vagem 

contém isoflavonas que auxiliam na re-
dução do colesterol, é pobre em gordu-
ras e a qualidade da proteína da soja é 
muito parecida com a da carne, com a 
vantagem de não conter colesterol, su-
perando em qualidade todas as outras 
proteínas vegetais.

Como fazer: Cozinhar a soja verde 
em água e depois de macia, temperar 
com molho de soja, vinagre e gengibre 
em pó.

Arroz integral com cenoura
Benefício: É rico em fibras que fa-

vorecem a eliminação de moléculas de 
gordura pelas fezes, além de vitaminas 
do complexo B, minerais como zinco, 
selênio, cobre e manganês assim como 
fitoquímicos com ação antioxidante. A 
camada externa do arroz integral pos-
sui orizanol, uma substância conhecida 
por prevenir e controlar doenças car-
diovasculares.

Como fazer: Refogar o arroz inte-
gral com alho, cebola e sal e depois adi-
cionar água e cenoura ralada.

No tratamento para baixar o co-
lesterol, aconselha-se evitar ingerir 
alimentos de origem animal e também 
alimentos gordurosos, como as carnes 
vermelhas. Usar na alimentação frutas e 
legumes frescos e cereais integrais au-
xiliam o organismo a eliminar excesso 
de gordura do sangue, resultando em 
saúde.

Alguns estudos, como o da Uni-
versity Malaya Medical Centre, têm 
mostrado que a carambola pode 
representar risco significativo para 
algumas pessoas, pois possui uma 
neurotoxina que não existe nas outras 
frutas.

Segundo a University Malaya Me-
dical Centre, esta toxina afeta os ner-
vos e o cérebro. No entanto, ela não 
costuma afetar pessoas saudáveis, 
pois o organismo será capaz de elimi-
nar as toxinas normalmente.

Segundo o alerta, pessoas com 
problemas renais podem sofrer com 
as intervenções da toxina, uma vez 
que o rim será incapaz de eliminar as 
toxinas após a ingestão da fruta.

Os sintomas de intoxicação após 
a ingestão da fruta geralmente são:

Toxina encontrada na carambola 
pode ser perigosa

- Crises epilépticas
- Dormência e fraqueza
 Soluços
- Confusão mental
No Brasil esta toxina foi catalo-

gada pela Universidade de São Paulo 
como caramboxina em uma pesquisa 
publicada pela revista Angewandte 
Chemie International. A pesquisa rea-
firma e alerta a respeito dos mesmos 
sintomas acima, portanto o efeito da 
toxina é comprovado. Segundo o pro-
fessor Norberto Peporine Lopes, um 
dos coordenadores da pesquisa, pes-
soas com funções renais comprometi-
das não conseguirão eliminar a toxina, 
que por sua vez acabará indo para a 
corrente sanguínea e terá contato com 
receptores do sistema nervoso, ini-
ciando os sintomas da intoxicação.

Truques simples ajudam a pegar no sono em 1 minuto
Para quem tem insônia ou de-

mora para pegar no sono, as técnicas 
desenvolvidas pelo Dr. Andrew Weill, 
da Universidade de Harvard, nos Es-
tados Unidos, ajudam a resolver este 
problema. Chamada de técnica de res-
piração 4-7-8, o método pesquisado 
pelo médico alcança a sonolência em 
apenas 60 segundos. Descrito como 
um “tranquilizante natural para o sis-
tema nervoso”, ele é pioneiro, e con-
siste na redução da tensão corporal.

Como fazer:
Expire completamente o ar de 

seus pulmões;
Em seguida, feche a boca e ina-

lar o ar pelo nariz enquanto conta até 

quatro, mentalmente;
Depois, segure a respiração por 

sete segundos e expire o ar pela boca 
contando até oito.

A cada quatro vezes que se faz 
essa mecânica se contabiliza um ciclo.

Para adormecer, você deve repe-
tir o ciclo três vezes.

Dr. Andrew disponibilizou o ví-
deo da técnica em seu canal no You-
Tube e ressaltou que a técnica é extre-
mamente simples, leva pouco tempo 
e não requer o uso de nenhum tipo de 
equipamento.

Ele diz que a técnica baseia-se 
uma antiga prática indiana chamada 
de pranayama, que significa “contro-
le da respiração”, e mencionou que 

ela ajuda no controle da ansiedade. 
O cientista sugere que a técnica seja 
praticada duas vezes por dia e entre 
seis e oito semanas pra que você con-
siga adormecer em apenas 60 segun-
dos.
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Delicioso rocambole de pão de mel
Ingredientes

Massa
– 1/2 xícara de mel
– 2 colheres (sopa) de achocola-

tado em pó
– 3 ovos
– 1/4 xícara (chá) de farinha de 

trigo
– 1/4 xícara (chá) de açúcar mas-

cavo
– 1 colher (chá) de canela em pó
– 1/2 colher (chá) de noz mos-

cada ralada
– 2 colheres (sopa) de óleo
– 1 colher (chá) de fermento em 

pó
– 1 colher (chá) de bicarbonato 

de sódio (opcional)

Recheio
– 1 lata de leite condensado
ou
– 350 g de doce de leite

– 1 caixa de creme de leite
– 1/2 colher (sopa) de maisena
– 80 ml de água

Cobertura
– 1 e 1/2 xícara (chá) de choco-

late em barra

Modo de preparo
Massa
Na batedeira, bata as claras em 

neve e reserve-as em um recipiente. 
Em seguida, coloque na batedeira 
as gemas, a canela em pó, o açúcar 
mascavo, o mel e o óleo, batendo 
tudo até que fique homogêneo. As-
sim que bater tudo, desligue a bate-
deira e vá aos poucos adicionando a 
farinha peneirada e o achocolatado 
em pó, misturando delicadamente. 
Após misturar tudo, acrescente as 
claras em neve, o fermento em pó 
e o bicarbonato de sódio, e torne a 

Três tipos de merengues diferentes
O merengue é a união de claras 

de ovos com açúcar, que foi inven-
tado no século XVI e é muito usado 
até hoje em bolos e doces. Existem 
três tipos da iguaria: italiano, suíço 
e francês.

Merengue italiano
Para fazer o merengue italiano, 

as claras devem ser batidas em picos 
moles. Em seguida, adiciona-se calda 
de açúcar e água a elas para que fi-
que uma textura macia. Precisamen-
te, a calda deve estar a 121°C, mas, 
se não tiver um termômetro dispo-
nível, verifique se a calda está em 
ponto de bala mole. Depois disso, 
a velocidade da batedeira deve ser 
aumentada até o merengue esfriar. 
O merengue italiano geralmente é 
usado para cobrir bolos e substituir 
o creme de leite nas mousses.

Merengue suíço
Nesse tipo de merengue, as cla-

ras são levadas em banho-maria com 
açúcar até atingirem 60°C (para o 
açúcar dissolver). Em seguida, essa 
mistura é batida na batedeira até es-
friar (cerca de 10 minutos). A mistura 
deve ficar em picos mais firmes e fi-
car com textura lisa, boa para cobrir 

bolos e tortas. O merengue suíço 
também é utilizado nos macarons, 
doce francês.

Merengue francês
Nesse tipo, as claras devem ser 

batidas com metade do açúcar da 
receita e, quando o volume tiver 
aumentado bastante, deve-se acres-
centar a outra metade do açúcar. 
Para verificar se o açúcar dissolveu 

enquanto é batido com as claras, 
você deve colocar um pouco da mis-
tura entre os dedos e sentir se está 
bem macio. O merengue francês ge-
ralmente é usado para fazer suspiros 
e receitas que vão ao forno, como a 
torta de limão, pois é necessário as-
sar as claras, que foram batidas cru-
as. O merengue francês também é 
ideal para receitas que vão ao forno, 
como uma deliciosa torta de limão.

mexer até ficar uma mistura homo-
gênea.

Despeje a massa em uma forma 
retangular untada e enfarinhada, e 
leve ao forno em temperatura baixa 
por aproximadamente 15 a 20 minu-
tos. Você pode fazer o teste do pali-
to para saber se está no ponto — se 
ao espetar o palito no bolo e ele sair 
com massa, é sinal de que ainda está 
cru. Retire do forno e deixe esfriar.

Recheio
Caso vá fazer o doce de leite 

caseiro, você vai precisar apenas co-
zinhar o leite condensado na panela 
de pressão. Assim que pegar pres-
são, basta deixar por 20 minutos e 
pronto. Em uma panela, coloque o 
doce de leite, o creme de leite, a 
maisena e a água e vá mexendo até 
engrossar. Assim que a mistura es-
tiver soltando da panela, retire do 
fogo e reserve.

Cobertura
Usando a técnica de banho-ma-

ria, derreta o chocolate por comple-
to. Reserve em seguida.

Montagem
Quando a massa estiver fria, 

desenforme-a e coloque-a sobre um 
pano úmido limpo.

Para adicionar o recheio e for-
mar o rocambole: espalhe o doce 
de leite sobre toda a massa, e em 
seguida enrole-a no sentido da lar-
gura.

Em seguida, após estar frio, 
coloque o rocambole no local onde 
será servido e despeje toda a cober-
tura sobre ele. Quando a cobertu-
ra endurecer o doce já está pronto 
para ser saboreado. 

Lasanha de berinjela com
presunto e queijo

Tempo: 1h30 (+10min de descan-
so)

Rendimento: 6 porções
Dificuldade: fácil
Ingredientes da Lasanha de berinje-

la com presunto e queijo
• 3 berinjelas fatiadas na horizontal
• Sal, pimenta-do-reino e manjeri-

cão picado a gosto
• Óleo de coco para untar
• 1 colher (sopa) de óleo de coco
• 2 dentes de alho picados
• 1 cebola picada
• 1/2 xícara (chá) de extrato de to-

mate
• 5 tomates picados
• 1 xícara (chá) de água
• 200g de queijo mussarela fatiado
• 200g de presunto fatiado
• 100g de queijo parmesão ralado
Modo de preparo

Espalhe as fatias de berinjela em 
uma fôrma, polvilhe com sal e deixe des-
cansar por 30 minutos. Passe por água 
corrente e seque com papel-toalha. Em 
uma frigideira untada com óleo, em 
fogo médio, frite a berinjela até dourar 
dos dois lados. Reserve.

Em uma panela, em fogo médio, 
aqueça o óleo e frite o alho e a cebo-
la até dourar. Adicione o extrato e frite 
por 2 minutos. Acrescente o tomate, a 
água e cozinhe com a panela tampada, 
mexendo de vez em quando. Tempere 
com sal, pimenta e manjericão. Em um 
refratário médio untado com óleo, in-
tercale camadas de berinjela, de molho, 
de mussarela e de presunto, terminan-
do em berinjela e molho. Polvilhe com 
o parmesão. Leve ao forno médio, prea-
quecido, por cerca de 30 minutos. Deixe 
descansar por 10 minutos e sirva.

Ingredientes
• 3 abobrinhas italianas raladas
• 2 cebolas em cubos
• 3 dentes de alho picados
•2 tomates sem sementes em 

cubos
• 2 ovos
• ½ xícara de leite
• ½ xícara de farinha de trigo
• Sal
• Pimenta do reino
• 2 colheres de sopa de salsinha 

picada
• 1 colher de chá de orégano
• 1 colher de sopa de fermento 

em pó
• 4 colheres de sopa de farinha de 

pão.
• 1 xícara de queijo parmesão ra-

lado
Preparo
1. Em um recipiente misturar a 

abobrinha, a cebola, o alho e o tomate.
2. Juntar os ovos, o leite, a farinha 

de trigo, o sal, a pimenta, a salsinha e o 
orégano e por fim o fermento.

3. Misturar bem e dispor em um re-
fratário previamente untado com man-
teiga e polvilhado com farinha de pão.

4. Cobrir com a farinha de pão e 
com o queijo parmesão e levar ao forno 
preaquecido a 180 graus por, aproxima-
damente, 40 minutos ou até que esteja 
dourada.

Torta de Abobrinha


