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É comum que muitos se encantem 
com as ricas descrições dos aromas de 
um vinho e que sucumbam ao fascínio 
de navegar pelas diversas nuanças gus-
tativas deste complexo néctar de Baco. 
Vários estudos científicos recentes 
mostram que o assunto está em voga 
e que ainda há muito para ser desco-
berto.

Já sabemos que a sensibilidade de 
nosso paladar vai muito além de doce, 
salgado, ácido e amargo. Estamos, 
contudo, ainda longe de saber com 
precisão tudo o que se passa dentro de 
nossas próprias bocas. Vejamos alguns 
conceitos e novidades sobre o assunto.

Gosto x Sabor
Antes de tudo, é importante dife-

renciar “gosto” de “sabor”. Gosto é a 
percepção das células gustativas ape-
nas, ou seja, de tudo o que se dissolve 
na saliva. Já o conceito de sabor é mais 
amplo. É um conjunto de informações 
sensoriais produzidas em toda a cavi-
dade bucal, formadas a partir da per-
cepção gustativa, olfativa e tátil, que 
chamamos de sensibilidade oral.

Nossas preferências de sabores se 
formam até os três meses de idade. A 
alimentação da mãe durante a gravidez 
e o aleitamento influem em nosso “gos-
to pessoal” para o resto de nossas vi-
das. O sabor está fortemente associado 
a “prazer” ou “desprazer”. Humanos 
e animais evitam gostos associados a 
coisas venenosas ou a qualquer expe-
riência alimentar mal sucedida. Por 
exemplo: se algum dia ingerimos algo 
que nos fez passar mal, provavelmente 
evitaremos instintivamente aquela per-
cepção gustativa por longo tempo ou 
para sempre.

Doce - nossa maneira instintiva 
de reconhecer alimentos energéticos e 
dos vários tipos de açúcares, incluindo 
os adoçantes artificiais.

Desvendando os sabores do vinho
Azedo - sabor dos ácidos, incluin-

do aminoácidos, essenciais ao orga-
nismo, que os utiliza para a síntese de 
proteínas.

Amargo - nossa maneira instintiva 
de identificar possíveis venenos e ali-
mentos tóxicos.

Umami - palavra japonesa que 
significa “saboroso” ou “delicioso”. É 
causado pelo L-Glutamato, um amino-
ácido abundante em proteína animal, 
que originou o tempero “Ajinomoto”. A 
boca possui receptores específicos para 
o umami, logo este não seria uma mera 
combinação dos outros sabores básicos. 
O umami estaria em alimentos com alto 
valor protéico. E, instintivamente, bus-
caríamos tais alimentos “deliciosos”.

Aquoso - recentemente foi prova-
do que possuímos receptores gustati-
vos próprios para a água.

Outro conceito recente é que não 
sentimos apenas os gostos básicos. 
Nosso córtex gustativo, localizado no 
lobo temporal, também percebe uma 
ampla gama de variações de intensi-
dade e qualidade, formando assim um 
complexo leque de sabores.

O quadro abaixo ilustra a evolução 
do estudo dos gostos básicos. Note um 
hiato de cerca de 2 mil anos entre a 
antiguidade clássica grega e o período 
iluminista.

Tudo ao mesmo tempo? 
Em foco ainda, mas sem conclu-

sões definitivas, é a discussão em torno 
do sentido do paladar ser sintético ou 
analítico. A visão é sintética: em um vi-
nho tinto percebemos a sua cor verme-
lhoviolácea, por exemplo, mas não con-
seguimos distinguir entre a combinação 
de tons de amarelados e azulados que 
produziram a cor resultante. O olfato, 
por outro lado, é analítico: percebemos 
os diversos aromas que compõem o fi-
nal de um vinho.
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Uma análise feita pelo Gre-
enpeace com 12 alimentos co-
muns nas dietas dos brasileiros 
revelou resíduos de pesticidas em 
60% das amostras e vestígios do 
uso ilegal de agrotóxicos em mais 
de um terço do material. A lista de 
itens contaminados inclui arroz, 
feijão, banana, mamão, laranja, 
tomate, café e pimentão.

O 113 quilos de alimentos 
foram divididos em 50 amostras, 
das quais 30 continham resíduos 
de agrotóxicos. Desse total, 18 
apresentavam algum tipo de irre-
gularidade, como a presença de 
agrotóxicos proibidos no Brasil, 
que não são permitidos para de-
terminadas culturas, ou em con-
centrações superiores à máxima 
estipulada pela legislação.

No total, 13 amostras apre-
sentavam agrotóxicos proibidos 
para aquela cultura específica. 

Análise encontra 60% de
pesticidas em alimentos
Entre os itens contaminados: arroz, café e laranja

Três amostras continham agrotó-
xicos permitidos, mas em nível su-
perior ao máximo permitido.

Em 17 amostras de diversos 
alimentos havia mais de um agro-
tóxico – o que segundo os espe-
cialistas provoca o chamado “efei-
to coquetel”, quando diferentes 
substâncias interagem e geram 
efeitos nocivos que não são fisca-
lizados.

Das quatro amostras de ma-
mão estudadas, três apresenta-
ram quatro tipos diferentes de 
resíduos. Duas delas estavam con-
taminadas com procloraz, um pes-
ticida banido no Brasil e proibido 
para qualquer alimento.

Uma possuía resíduos do 
pesticida difenoconazol em con-
centração nove vezes superior à 
permitida. Duas outras continham 
famoxadona, um pesticida não 
permitido para o mamão.

Uma nova geração de fertili-
zantes, fabricada a partir de nano-
partículas de metais de transição 
(como ferro, cobre e cobalto) deve 
aumentar a produtividade agrícola 
em 25%, segundo cientistas russos 
da National University of Scien-
ce and Technology MISiS, Ryazan 
State Agrotechnological Univer-
sity e na Derzhavin Tambov State 
University, que desenvolveram o 
produto. 

Nova geração de fertilizantes
promete aumentar produtividade

De acordo com os pesquisado-
res, microelementos dos metais de 
transição influem diretamente no 
crescimento e fortalecem os sis-
temas de defesa da planta contra 
pragas e doenças.

A base da pesquisa foram as 
nanopartículas de metais, que têm 
um poderoso efeito estimulante 
sobre o crescimento da planta na 
fase de crescimento inicial. O estu-
do está ainda em fase de testes.

O Ministério de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
vai lançar um aplicativo para celular 
para cerca de 5 milhões de produto-
res no país. Ele foi desenvolvido em 
parceria da Agência de Defesa Agro-
pecuária do Estado do Ceará (Ada-
gri) com o Departamento de Saúde 
Animal (DSA) do ministério.

Chamado de Saúde Animal, será 
lançado oficialmente no próximo 
dia 4 de dezembro e vai oferecer 
informações sobre doenças, vacinas, 
trânsito de animais e ainda receber 
denúncias sobre situações irregula-
res ou suspeitas em qualquer lugar 
do pais. A vantagem é que o aplicati-
vo funciona offline, ou seja, mesmo 
que  o sinal da operadora seja ruim 
no interior, ele funcionará.

Ainda em fase de testes, o apli-
cativo vai funcionar tanto no sistema 
Android quanto no IOS e já tem uma 
atendente virtual, chamada Lia, que 
responde em português, espanhol 
ou inglês a perguntas dos usuários. 
Para acessar as informações, o usu-
ário terá que se cadastrar e a partir 
dai ficará conectado com a atenden-

Aplicativo especial para produtores rurais será 
lançado em dezembro

te virtual, que poderá responder às 
suas perguntas. Isso é importante 
para a localização do usuário, pela 
qual o aplicativo identifica a região 
e pode oferecer o conteúdo mais 
adequado.

As notificações de doenças, ou 
de suspeitas de doenças, poderão 

ser feitas off line e a assistente Lia 
avisa que elas serão transmitidas ao 
sistema assim que o usuário se co-
nectar a uma rede. Apesar da quan-
tidade e da complexidade do con-
teúdo, o aplicativo é leve suficiente 
para não sobrecarregar a memória 
dos smartphones.

Vinícolas brasileiras participam de feira 
na China pelo segundo ano consecutivo

Seis vinícolas participaram da 
ProWine China em Shangai, na últi-
ma semana. A projeção é de ampliar 
o mercado para os vinhos brasilei-
ros num dos países que mais cresce 
em consumo, inserir a categoria dos 
sucos de uva 100%, além de se posi-
cionar estrategicamente em um dos 
países-alvos da iniciativa desenvolvi-
da pelo Instituto Brasileiro do Vinho 
(Ibravin). Entre as vinícolas partici-

Expectativa é que se concretizem US$ 500 mil em negócios
pantes está a Aurora.

A presença na ProWine China 
deve resultar em US$ 500 mil em 
vendas. O desempenho deve su-
perar a performance comercial da 
primeira participação na feira, em 
novembro de 2016, quando as em-
presas brasileiras estimaram US$ 
410 mil em vendas nos 12 meses 
seguintes.

Entre novembro de 2016 e se-

tembro deste ano já foram comer-
cializados US$ 403 mil em produtos 
vinícolas nacionais, com 128,5 mil 
litros exportados.

De janeiro a setembro des-
te ano, as exportações brasileiras 
cresceram 132% em volume e 38% 
em valor, se comparado ao mesmo 
período de 2016, quando foram 
vendidos 43,5 mil litros, atingindo 
US$ 230,8 mil em negócios.

Arqueólogos anunciaram neste 
mês a descoberta da mais antiga evi-
dência de produção vinícola do mun-
do. No sítio de Gadachrili Gora, na 
República da Geórgia, foram encon-
trados resíduos de vinho em fragmen-
tos de jarros de cerâmica. Por meio de 
análise química, os cientistas dataram 
a origem da produção da bebida em 
cerca de 6.000 a.C., mil anos antes da 
data até então aceita.

O sítio arqueológico de Gada-
chrili Gora fica a aproximadamente 
50 quilômetros da capital Tbilisi. As 
escavações revelaram diversos frag-
mentos de cerâmica, que foram ana-
lisados pelos pesquisadores. Com 
novo métodos de extração química, 
eles confirmaram a presença de áci-
do tartárico, composto marcador da 
uva e do vinho, além de outros três 
ácidos orgânicos associados: málico, 
succínico e cítrico. Os resíduos foram 
encontrados em oito jarros grandes, 
o que indica a produção em escala da 
bebida.

“Nós acreditamos que este é o 
mais antigo exemplo de domesticação 
de videiras euro-asiáticas selvagens 
apenas para a produção de vinho”, 
comentou Stephen Batiuk, pesquisa-
dor da Universidade de Toronto e co-
autor do estudo publicado na revista 
“Proceeding of the National Academy 
of Sciences“. — A versão domesticada 
da fruta tem mais de 10 mil varieda-

Produzido há 8 mil anos, vinho mais antigo do 
mundo é descoberto na Geórgia

des de mesa e de vinho. A Geórgia é 
lar de mais de 500 variedades apenas 
para a produção de vinho, sugerindo 
que as uvas foram domesticadas e 
cruzadas na região por muito tempo.

O local das escavações abrigou 
dois vilarejos que datam do período 
Neolítico, que começou por volta de 
15.200 a.C em regiões do Oriente Mé-
dio e se encerrou entre 4.500 a.C. e 
2.000 a.C. em outras partes do mun-
do. O período é caracterizado por 
um conjunto de ativistas que inclui o 
início da agricultura, a domesticação 
dos animais e o desenvolvimento de 
técnicas como a cerâmica e a tecela-
gem.

“A cerâmica, que era ideal para o 
processar, servir e armazenar bebidas 
fermentadas, foi inventada neste perí-
odo junto com muitos outros avanços 
na arte, tecnologia e cozinha”, expli-
cou Batiuk. — Em essência, o que es-
tamos examinando é como o pacote 
neolítico de atividade agrícola, produ-
ção de ferramentas e artesanato de-
senvolvido anteriormente mais ao sul, 
onde estão Iraque, Síria e Turquia, foi 
adaptado ao ser introduzido em regi-
ões diferentes com climas e plantas 
diversas.

Combinando dados arqueológi-
cos, químicos, botânicos, climáticos e 
de datação por carbono, os pesquisa-
dores demonstraram que a Vitis vini-
fera, usada até hoje na produção de 

vinhos, era abundante naquela região. 
Ela crescia sob condições ambientais 
ideias no durante o Neolítico, simila-
res às das atuais regiões vinícolas da 
Itália e França.

— Nossa pesquisa sugere que 
uma das primeiras adaptações da for-
ma de vida neolítica ao avançar para 
o Cáucaso foi a vinicultura — disse 
Batiuk. — A domesticação da uva apa-
rentemente levou ao surgimento da 
cultura do vinho na região.

Segundo o pesquisador, são co-
muns antigas populações que tinham 
no vinho uma bebida central em pra-
ticamente todos os aspectos da vida, 
das práticas medicinais aos rituais de 
celebração.

— Como medicamento, lubrifi-
cante social, substância de alteração 
do estado da mente e commodity de 
alto valor, o vinho se tornou foco de 
cultos religiosos, fármacos, cozinhas, 
economias e das sociedades por todo 
o Oriente Próximo antigo — disse Ba-
tiuk.



Jornal Vale dos Vinhedos - Terça-Feira, 21 de Novembro de 201704 geral

A Embrapa Uva e Vinho publi-
cou um novo estudo sobre os tripes, 
pequenos insetos muito comuns no 
Brasil e no Rio Grande do Sul, que 
podem causar danos nas videiras. Os 
pesquisadores Marcos Botton, Aline 
Nondillo e Adriano Cavalleri, analisa-
rem a espécie (pertencente à ordem 
Thysanoptera), por cerca de quatro 
anos, com ênfase para que o estudo 
fosse direcionado aos produtores de 
uva de mesa.

Segundo Marcos Botton, o con-
trole dos tripes é durante a floração. 
“É muito comum que os produtores 
confundam os danos causados pelos 
tripes com os da mosca da fruta, por-
que eles surgem apenas nesta época, 
em que já acontece o controle da mos-
ca da fruta”, explica. “Mas, se o produ-
tor não souber de onde vem o dano, 
ele não poderá monitorar e controlar 
da maneira correta, tendo o mesmo 
problema na safra do ano seguinte”, 
registra.

Serra Gaúcha
Em 2011, por meio de um censo 

realizado em 43 propriedades que cul-
tivam uvas finas de mesa (Vitis vinifera) 
destinadas ao consumo in natura sob 

Embrapa divulga pesquisa sobre controle, biologia e monitoramento de pequenos insetos em uva de mesa
Espécies tripes causa sérios prejuízos para a agricultura, destruindo tecidos da planta e transmitindo fungos, bactérias e vírus

cobertura plástica, na região da Serra 
Gaúcha, os tripes foram mencionados 
como a principal praga por 35,6% dos 
produtores entrevistados. As espécies 
encontradas nos vinhedos amostra-
dos, no período da floração, foram F. 
gemina e F. serrata, numa relação de 
98,14% e 1,86%, respectivamente.

Os tripes
Os tripes têm tamanho que varia 

entre 0,5 e 15 mm de comprimento 
(na vida adulta). Cerca de 100 espécies 
de Thysanoptera são consideradas 
pragas em diversos tipos de plantas 
cultivadas.

De acordo com o estudo da Em-
brapa, essas são encontradas em flo-
res de diversas plantas e causam sé-
rios prejuízos para agricultura, porque 
produzem danos diretos, indiretos 
transmitindo patógenos como fungos, 
bactérias e vírus. Ainda, podem des-
truir os tecidos da planta ao succionar 
o fluido vegetal. 

Os tripes podem ser abundantes, 
especialmente em flores, folhas, ra-
mos e frutos de diversas espécies de 
plantas. Eles possuem o aparelho bu-
cal do tipo picador-sugador e são am-
plamente conhecidos como fitófagos 

sugadores de seiva.
Certas espécies, como as per-

tencentes aos gêneros Frankliniella, 
Thrips e Scirtothrips, são transmis-
soras de vírus do gênero Tospovirus, 
que também podem provocar perdas 
significativas na produção em culturas 
como o tomate e pimentão.

Caracterização dos danos 
em videira

Na videira, os tripes podem oca-
sionar danos nas folhas ou frutos, em  
decorrência de sua alimentação e ovi-
posição. Estes insetos alimentam-se 
por meio da sucção do conteúdo das 
células provocando o colapso da pare-
de celular ou a destruição das células. 
Como consequência da alimentação, 
ocorre a formação de áreas descolori-
das e o aparecimento, nos locais ata-
cados, de pontos ferruginosos (necro-
se nos tecidos) ou pardo-enegrecidos 
causados pela deposição de gotas 
fecais.

Danos nas folhas
Nas folhas, geralmente a alimen-

tação de duas espécies, a R. syriacus 
e S. rubrocinctus se caracterizam por 
manchas amareladas, que se tornam, 
posteriormente marrons, as quais, em 
altas infestações, podem causar ne-
crose e desfolhamento parcial ou total 
da planta.

Já as injúrias ocasionadas por H. 
haemorrhoidalis caracterizam-se pela 
presença de pontuações prateadas ou 
esbranquiçadas, que se unem em áre-
as maiores.

Danos em frutos
Nos frutos, os danos também são 

bem visíveis. Quando ovipositam so-
bre as bagas forma-se um halo esbran-

quiçado ao redor de uma pequena 
cicatriz no local de postura. À medida 
que a baga cresce, em algumas va-
riedades, pode ocorrer também uma 
rachadura no local desta cicatriz, che-
gando a apodrecer o cacho. A cicatriz 
pode ainda servir como porta de en-
trada para microorganismos patóge-
nos que reduzem a qualidade da fruta.

O dano ocasionado em bagas de-
precia a qualidade dos frutos podendo 
afetar a sua comercialização.

Monitoramento
O monitoramento deve ser inicia-

do com o botão floral ainda fechado 
e terminado na fase de grão chumbi-
nho. Para isso, as inflorescências e/ou 
cachos devem ser batidos sobre uma 
superfície branca (papel ou bandeja 
plástica) para contagem direta dos tri-
pes visando avaliar sua.

Pode-se ainda sacudir os cachos 
no interior de sacos plásticos para 
posterior contagem em laboratório. 
Outra alternativa seria a utilização de 
armadilhas adesivas para observar os 
movimentos migratórios dos tripes, 
especialmente no início da floração.

O monitoramento deve ser feito 
em 10 inflorescências por hectare e 
quando 20% dos cachos apresentarem 
em média dois ou mais tripes por in-
florescência, o controle químico é re-
comendado .

Segundo Botton, caso haja a pre-
sença dos tripes nas frutas, o reco-
mendado é buscar assistência técnica 
profissional, que saberá qual produto 
é mais eficaz e como proceder.

Controle
Para o manejo dos tripes de flo-

res, o método mais empregado pelos 
produtores tem sido o controle quími-

co. Dentre os inseticidas autorizados 
para emprego na cultura, o imidaclo-
prido é utilizado para o manejo de tri-
pes que ocasionam danos em folhas 
devendo ser evitado na floração (Sele-
nothrips rubrocinctus).

Para o manejo dos tripes em in-
florescências, o cloridrato de forme-
tanato e o espinosade são recomen-
dados para F. gemina, F. schultzei e F. 
occidentalis. No caso do formetanato, 
a adição de 1% de açúcar na calda de 
pulverização, aumenta a eficácia do 
tratamento.

Embora autorizado para uso na 
cultura da videira visando o manejo 
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de tripes que ocorrem nas flores, a 
azadiractina apresenta reduzido efei-
to devido a baixa ação de contato.

Quando o período de floração é 
curto, um controle satisfatório é ob-
tido com apenas uma aplicação de 
inseticida. Entretanto, em situações 
que se observa uma alta densidade 
de tripes e um período prolongado de 
floração, uma segunda aplicação pode 
ser necessária devendo ser feita de 
acordo com o monitoramento.

Uma alternativa para diminuir a 
população de tripes que ocorrem na 
floração da videira é o manejo de plan-
tas hospedeiras localizadas dentro e/

ou nas bordas do pomar.

A pesquisa
O pesquisador conta que duran-

te os quatro anos de pesquisa foram 
analisados os tipos de espécies de 
tripes presentes na região e os danos 
causados por elas (e principalmente a 
diferença entre os tripes e a mosca da 
fruta). Além disso, os produtos para 
o controle também foram estudados, 
juntamente com o registro. “Uma 
dessas ferramentas tem origem bioló-
gica, ou seja, é menos agressiva para 
o meio ambiente e para quem conso-
me”, pondera.
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Ingredientes
2 xícaras (chá) de arroz cozido
2 colheres (sopa) de azeite
2 ovos ligeiramente batidos
2 colheres (sopa) de farinha de 

Receita deliciosa de bolinho de arroz
trigo

½ de xícara (chá) de queijo par-
mesão ralado

¼ de xícara (chá) de salsinha pi-
cada

¼ de xícara (chá) de leite
Sal a gosto
Modo de preparo
Misture o arroz com o azeite, os 

ovos, a farinha, o queijo ralado, a sal-
sinha e o leite. Verifique o tempero. 
Pegue porções equivalentes a 1 co-
lher (sopa) e molde os bolinhos com a 
ajuda de 2 colheres de sopa. Frite os 
bolinhos aos poucos em óleo quente, 
até ficarem dourados. Escorra em pa-
pel toalha e sirva

1 abóbora japonesa com casca
1 maço de cebolinha
2 pimentões verdes
3 tomates sem pele
1 maço de aipo (ou salsão)
1 repolho grande (ou 1 maço de 

couve)
1 cebola grande
3 cenouras sem casca
1 nabo (ou bardana) sem casca
3 xíc. (chá) de vagem picada (ou 

ervilha fresca)
Sal light, pimenta-caiena, curry, 

salsa e sálvia a gosto
Modo de preparo
Pique as folhas e os legumes, 

coloque-os numa panela, cubra com 
água e ferva por 10 minutos. Abaixe o 
fogo mantendo o ponto de fervura por 
40 minutos. Tempere a gosto. Congele 
em porções. Caso queira, acrescente 2 
col. (sopa) de arroz integral na hora de 
consumir. Rende 10 porções.

Ingredientes
300g de açúcar cristal (1 ¼ xíca-

ra de chá)
1 litro de leite
Modo de preparo
Em uma panela, coloque 300 g 

de açúcar cristal, 1 litro de leite e leve 
ao fogo médio até encorpar e ficar 
com cor de caramelo claro (cerca de 
35 minutos). Retire do fogo, transfira 
para uma batedeira e bata bem até 
esfriar (cerca de 15 minutos).

Desligue a batedeira e utilize 
em seguida. Para saber o ponto cor-
reto do leite condensado, deixe um 
pires no freezer por cerca de 1 hora.

Coloque uma gota do leite con-

Ingredientes
 500 gramas de massa de lasanha 

cozida
250 gramas de queijo mussarela 

em fatias

Receita de sopa funcional

Como fazer leite condensado caseiro
densado no pires gelado e vire-o 
para a gota escorrer. O ponto correto 

é quando a gota não escorre rapida-
mente.

Aprenda a preparar lasanha de queijos
3 colheres (sopa) de manteiga
2 colheres (sopa) de farinha de 

trigo
3 xícaras (chá) de leite
50 gramas de queijo gorgonzola 

esfarelado
100 gramas de queijo provolone 

ralado
50 gramas de queijo parmesão 

ralado
1 lata de creme de leite 
Modo de preparo
Para fazer o molho, em uma pa-

nela, doure a farinha com a mantei-
ga. Espere amornar. No liquidificador, 
bata a mistura de farinha e manteiga, 
o leite, o gorgonzola, o provolone, o 
parmesão e o creme de leite. Trans-
fira para uma panela e leve ao fogo 
brando, a 160 ºC, mexendo sempre 
até engrossar. Em um refratário, alter-
ne camadas de massa, molho e mus-
sarela. Termine com molho, polvilhe 
queijo parmesão e leve ao forno alto, 
preaquecido, a 200 ºC, até derreter o 
queijo e dourar.

Ingredientes 
3 massas de pastel da sua prefe-

rência
4 tomates
cebola
1 pimentão grande
orégano a gosto
3 saquinhos de molho vermelho 

em pó
1 kg de mussarela

Delicioso pastel caseiro de pizza
800 gramas presunto 
Modo de Preparo 
Pique o tomate, o presunto, o pi-

mentão, a mussarela e a cebola tudo 
em quadradinho. Misture esses ingre-
dientes em uma vasilha e acrescente 
o orégano e molho vermelho em pó; 
Depois é só deixar agir por mais ou 
menos 1 hora. Recheie a massa de 
pastel. Frite em óleo quente.

Ingredientes 
1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
100 gramas de margarina
1/2 xícara (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de Água
2 unidades de gema de ovo
3 xícaras (chá) de leite
1 xícara (chá) de açúcar de confei-

teiro
3 colheres (sopa) de amido de mi-

lho
1 lata de leite condensado
3 colheres (sopa) de Chocolate em 

pó 
Modo de preparo
Massa

Torta mármore de leite condensado
Em uma tigela, misture a farinha 

de trigo, a margarina, o açúcar e a 
água. Cubra com filme plástico e deixe 
descansar na geladeira por 1 hora. Com 
um rolo, abra a massa e forre o fundo 
e as laterais de uma forma de 22 cm de 
diâmetro com aro removível. Reserve.

Recheio
No liquidificador, bata as gemas, o 

leite, o açúcar e o amido. Transfira para 
uma panela, leve ao fogo brando e, sem 
parar de mexer, cozinhe até engrossar. 
Deixe o creme esfriar, coberto com fil-
me plástico, para não criar uma camada 
dura na superfície.

Cobertura
Misture bem o leite condensado e 

o chocolate em pó e reserve.
Montagem
Coloque o recheio sobre a massa 

e, por cima, distribua a cobertura. Asse 
no forno preaquecido a 200°C durante 
aproximadamente 35 minutos. Retire 
do forno e deixe esfriar bem antes de 
servir.
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Apesar de ainda não serem op-
ções recorrentes na escolha de plan-
tas para decoração de casas e jardins, 
as plantas carnívoras têm ganhado 
espaço e têm sido reconhecidas por 
sua beleza exótica. Embora tenham 
o nome agressivo, as plantas carnívo-
ras estão longe de trazerem qualquer 
tipo de malefício a quem as têm.

No mundo, são mais de 750 es-
pécies, distribuídas em 20 gêneros. 
Elas se caracterizam por sua habi-
lidade de atrair pequenos animais, 
como insetos, aracnídeos, répteis, 
anfíbios e até pequenas aves, digerí-
-los e utilizar seus nutrientes. Por vi-
verem em solos pobres, ácidos e en-
charcados, essas plantas dependem 
do nitrogênio contido nas proteínas 
dos animais – além de luz – para so-
breviverem.

Suas folhas modificadas e arti-
culadas são chamadas “armadilhas” e 
geralmente têm formatos diferentes 
e cores vibrantes justamente para 
atrair suas presas. Algumas espécies 
conseguem digerir mais de um ani-
mal por vez.

Cultivo
Um dos principais fatores para 

cultivar plantas carnívoras em casa é 
procurar recriar, com a máxima fide-
lidade, seu habitat natural – que nun-
ca é o solo comum, rico em nutrien-
tes. A opção correta é o sphagnum, 
um tipo de musgo que consegue re-
ter água, mesclado a materiais iner-
tes que deem volume, como areia. 
É importante lembrar que, durante 
sua evolução, as plantas carnívoras 
adquiriram a habilidade de capturar 

Planta carnívora em casa: como 
cultivar e os cuidados necessários

pequenos animais graças à pobreza 
nutricional do solo. 

Cuidados
Alimentação
O ideal é deixar que as plantas 

capturem sozinhas seus alimentos. 
Para isso, deixe-as próximas a uma 
janela ao menos em parte do dia para 
que ela atraia os insetos. Se perceber 
que a planta está com dificuldade 
para realizar essa tarefa, você pode 
introduzir insetos vivos (elas não se 
alimentam de animais mortos por in-
seticidas).

Água
As espécies de plantas carnívo-

ras cultivadas em casa precisam de 
bastante de água e devem ser rega-

das todos os dias. Verifique regular-
mente a umidade do musgo, pois é 
dele que a planta irá sugar boa parte 
da água para sua manutenção.

Armadilhas
Não estimule a movimentação 

das armadilhas sem motivo. Algumas 
plantas podem morrer se o mecanis-
mo for constantemente disparado 
sem nenhum alimento dentro.

Luz
Para se fortalecerem, as plantas 

carnívoras devem tomar sol durante 
o dia todo, sempre de forma indireta, 
pois a exposição direta pode matá-
-las. Enquanto não atingirem com-
pletamente a maturidade, exponha 
gradativamente à luz solar para que 
se acostumem.

Se você tem o sonho de cultivar 
o mais belo jardim da vizinhança, mas 
não sabe por onde começar, as maiores 
e mais eficientes dicas podem ser mais 
simples do que parecem. Com a manu-
tenção adequada, seu jardim poderá 
absorver o clima de beleza e riqueza 
que você tanto sonha em obter entre 
suas plantas.

Basta ter muita atenção, cuidado 
redobrado e força de vontade para ad-
ministrar cada parte do ambiente. Con-
fira algumas dicas para fazer sua ma-
nutenção de plantas e demais cuidados 
para conservar a pureza de seu jardim, 
sempre priorizando o bem-estar e a 
beleza natural de cada folha.

Consequências da falta de manu-
tenção

Dicas de manutenção das plantas no jardim
Antes de tudo, compreenda a 

importância da manutenção de jar-
dim adequada a partir de exemplos 
notáveis. A falta de manutenção pode 
provocar comprometimento estrutu-
ral, afetando tanto o solo quanto suas 
plantas, da raiz às pétalas.

Além de ser uma grande perda na-
tural, o custo em deixar um jardim sem 
manutenção também é muito alto: Os 
valores para refazer um jardim inteiro 
não são nada baratos!

Atenha-se à rega
É fundamental manter as plantas 

regadas em tempo integral, promo-
vendo sua hidratação e conservação. 
Plantas expostas ao sol podem ser 
regadas de uma a duas vezes por se-
mana.

Plantas daninhas devem ser re-
movidas

Nessa regra, não há exceção. As 
plantas daninhas podem comprometer 
toda a saúde das plantas, dificultando 
o crescimento do jardim. As mesmas 
podem ser retiradas de forma mecâni-
ca, com as mãos ou no auxilio de uma 
pequena enxada.

Cuidados com adubo
A adubação é necessária para con-

servar a saúde das plantas e preservar 
seu desenvolvimento, além de promo-
ver a saúde da terra. O solo deve ser 
adubado de três a quatro vezes por 
ano, seguindo indicações profissionais 
sobre tipo de adubo e quantidade.

Eterno combate às pragas
É importante prestar atenção no 

combate aos fungos e pragas, evitan-
do a morte das plantas, os riscos ao 
jardim e os problemas direcionados ao 
bem-estar humano. A aplicação de ve-
nenos específicos é feita uma vez por 
mês, seguindo orientação de profissio-
nais especializados.

Processo de poda
A poda é um cuidado essencial de 

manutenção, que deve ser feito a par-
tir de conhecimento técnico. A mesma 
pode ser promovida por um jardineiro, 
evitando riscos na maneira de realiza-
ção.

O desperdício de água é um pro-
blema que pode e deve ser combatido 
diariamente, por meio de ações sim-
ples e muito eficientes. Com algumas 
medidas pequenas e práticas é possí-
vel economizar água ao regar as plan-
tas, sem atrapalhar a execução das 
atividades domésticas.

Diante disso, para tornar essa 
tarefa ainda mais fácil, confira nossas 
dicas de como ser mais sustentável-
sem abrir mão de ter um lar cheio de 
flores. 

1 – Acumule água da chuva
Uma das formas mais fáceis de 

evitar o desperdício é aproveitar a 
água da chuva. Basta espalhar baldes 
no jardim ou em outras áreas desco-
bertas para obter uma reserva espe-
cial para as plantas. Depois, o mais 
importante é conservar o líquido em 
recipientes fechados, como galões e 
borrifadores, para evitar a prolifera-
ção do mosquito da dengue.

2 – Reaproveite a água para re-
gar as plantas

Esse elemento vital também pode 
ser reaproveitado durante as ativida-
des domésticas. Você pode, por exem-
plo, guardar a água usada em tarefas 
como a lavagem de frutas e legumes, 
a limpeza do aquário e também dos 
recipientes de comida dos animais de 
estimação. Essa água costuma ser jo-
gada fora logo após o uso, mas é ideal 
para regar diversos tipos de plantas, 
mesmo aquelas com flores.

3 – Cuide e mantenha
Observar se os acessórios para 

regar as plantas estão em condições 
adequadas de uso é essencial para evi-

Como regar as plantas de
forma sustentável e ecológica

tar o desperdício. Sejam eles manuais 
ou automáticos, é sempre bom verifi-
car se apresentam furos ou rachadu-
ras responsáveis por vazamentos e se 
estão posicionados na direção correta 
na hora da rega. Sempre que puder, 
utilize material reciclado. 

4 – Regue na hora certa
O melhor momento para aguar os 

jardins é no início da manhã, quando 
a evaporação da água se dá de forma 
mais lenta devido ao sol, que nesse 
horário é mais brando. Logo, quanto 
mais quente, mais rápido ela desapa-
rece. Evitar momentos em que esteja 
ventando muito também ajuda a man-
ter as plantas úmidas por mais tempo.

5 – Evite exageros
Não abusar na quantidade de 

água durante a rega é outro segredo 
que afasta o desperdício e mantém as 
plantas bonitas e saudáveis. Lembre-
-se que cuidar da área verde da casa 
é uma atividade que merece bastante 
atenção, pois o excesso pode provo-
car os mesmos problemas causados 
pela falta d’água. Ao notar que o solo 
já está devidamente hidratado, pare 
de regar as plantas. Se possível, use 
um medidor de umidade para verificar 
o nível de água na terra.

6 – Use a criatividade
Para deixar os jardins mais visto-

sos de forma sustentável, vale investir 
numa solução criativa: você pode reci-
clar garrafas PET e reaproveitá-las em 
um sistema de rega. Basta fazer furi-
nhos no fundo da garrafa e enterrá-la 
perto da planta. Ao encher o recipien-
te, a água passará aos poucos para o 
solo, mantendo-o sempre úmido.
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A hidratação a base de sucos 
frescos de frutas e hortaliças oferece 
ao nosso corpo grande parte das vi-
taminas, sais minerais, aminoácidos 
e enzimas necessárias. Além disso, os 
líquidos sempre são bem-vindos ao 
nosso organismo.

O suco ajuda nosso corpo a assi-
milar os valiosos nutrientes encontra-
dos nos alimentos. Encontradas nos 
vegetais, frutas e hortaliças, estão as 
enzimas: catalisadores orgânicos que 
aumentam a taxa de absorção dos ali-
mentos pelo corpo. Entretanto, essas 
enzimas são destruídas com o cozi-
mento dos alimentos. É por isso que 
uma parte da sua dieta deve ser cons-
tituída de produtos frescos e crus. A 
digestão rápida e fácil desses alimen-
tos, possibilitada pelas enzimas, vai 
lhe dar mais energia e saúde.

Fruta, verdura ou legume, inde-
pendentemente da receita da bebida, 
a água é presença constante. O líqui-
do é essencial para manter as funções 
vitais do organismo, pois participa de 
todos os processos metabólicos.

Sucos de Fruta e o
Emagrecimento

Deve-se ter cuidado com o açúcar 

Benefícios dos sucos de frutas

naturalmente contido nas frutas, a fru-
tose. A frutose é rapidamente metabo-
lizada na forma de gordura, bem mais 
rápido e direto do que glicose, muitas 
vezes promovendo o armazenamento 
de gordura, particularmente na região 
abdominal.

Tomar sucos de frutas pela ma-
nhã, tido por muitos como um hábi-
to saudável, pode aumentar os riscos 
de diabetes do tipo II, devido à maior 
quantidade de açúcar. Afinal de contas, 
o suco normalmente contém muito 
mais frutas do que se consumíssemos 
essas frutas em estado bruto (é muito 
fácil, por exemplo, um suco conter 6 
laranjas; e muito difícil comer essas 
mesmas 6 laranjas em estado natural)

Além disso, ao fazermos um suco, 
separamos a fruta (fibras) de seus flui-
dos. Isso faz com que esse açúcar seja 
absorvido muito mais rapidamente, 
aumentando os níveis de açúcar e in-
sulina no sangue. Então para pessoas 
diabéticas ou acima do peso, evite 
consumir sucos de fruta diariamente. 
Então, sucos — apesar de serem uma 
opção muitas vezes saudável — devem 
ser considerados com muita cautela 
principalmente para quem quer quei-
mar gordura ou diabéticos.

O chá de hibisco é uma aposta 
para quem quer enxugar medidas. 
Além de ter um sabor suave de fram-
boesa, ele estimula a queima de 
gordura corporal, facilita a digestão, 
regulariza o intestino e combate a 
retenção de líquido. A alta concen-
tração de  antocianina – pigmento 
da família dos flavonoides -, está 
presente no chá, fazendo a bebida 
ter ação antioxidante (tira boa parte 
dos radicais livres de cena) e anti-
-inflamatória (combate a inflamação 
das células, permitindo que elas vol-
tem a exercer totalmente suas fun-
ções).

Já as enzimas e mucilagens 
presentes no composto facilitam a 

Chá de hibisco tem sabor suave e
estimula queima de gordura corporal

digestão do estômago e impedem 
absorção de carboidrato e gordura 
de alimentos pelo intestino. O alerta 
é que sozinho o chá não faz milagre. 
Ele precisa estar associado a uma 
dieta e a exercícios físico. 

Como fazer o chá
Leve um 1 litro de água ao 

fogo. Assim que começar a levantar 
as primeiras bolhinhas, acrescente 
2 colheres (sopa) cheias do hibisco 
seco (ou 2 sachês). Desligue o fogo, 
tampe e deixe descansar por 5 minu-
tos (10 no máximo). Coe em segui-
da. Evite voltar a aquecer para não 
diminuir os efeitos terapêuticos da 
planta.

Com a proximidade do verão, 
ficamos expostos também às picadas 
de insetos e aracnídeos. Muitas ve-
zes, pensamos que qualquer picada 
é de mosquito, por isso é importante 
analisar bem para tomar os cuidados 
e tratamentos específicos.

1. Picadas de mosquitos
A mais comum é a de mosquito. 

Geralmente, essas picadas têm uma 
aparência de bolhas vermelhas, sendo 
subcutâneas e com coceira localizada. 
Caso a picada ocasione efeitos cola-
terais como dor nas articulações, fe-
bre, glândulas inchadas, é orientado 
consultar um médico. Pois isso pode 
significar que o mosquito estava in-
fectado.

As picadas mais comuns e como identificá-las

2.  Picadas de pulgas
As picadas de pulgas geralmente 

ocorrem em grupos de três ou quatro 
e são caracterizadas por pequenas sa-
liências vermelhas na pele, que geram 
uma coceira intensa. O indicado é la-
var a picada com água e sabão e pas-
sar uma pomada ou creme que reduza 
a coceira. Caso coce, pode ocasionar 
uma infecção no local. 

 4. Picadas de carrapato 
Carrapatos são parasitas que vi-

vem principalmente em cães e em ou-
tros animais. A picada é tão perigosa 
nas pessoas que podem ocasionar a 
transmissão de uma série de doenças 
graves. As mais comuns são a febre 
hemorrágica da Crimeia-Congo e a 
doença de Lyme. Se você sofreu uma 
mordida de um carrapato, você deve 
removê-lo imediatamente usando 
pinças. Segure-o firmemente e puxe 
suavemente para removê-lo da pele. 
Evite usar remédios tradicionais. De-
pois de extraí-lo, lave bem a área afe-
tada com água e sabão. Lembre-se de 
que os carrapatos transmitem o vírus 
às pessoas após 48 horas, por isso é 
recomendado agir imediatamente. 

3. Picadas de percevejos
 Cada pessoa reage de maneira 

diferente às picadas dos percevejos. 
Algumas nem sequer notam a presen-
ça, enquanto outras podem ser alér-
gicas, sofrer grandes erupções cutâ-
neas intensas e inclusive dor. Nesses 
casos, é bom ter cuidado, pois além 
de lesões cutâneas, pode ocorrer a 
formação de bolhas, inchaço, coceira 
e inflamações na pele. Lave frequen-
temente a zona infectada com água e 
sabão. Mas se a coceira e os caroços 
permanecerem, você pode tomar al-
gum anti-inflamatório ou anti-hista-
mínico.

5. Picadas de aranha
A maioria das picadas de aranha é 

inofensiva; com exceção daqueles da 
viúva negra ou da aranhas-marrom. A 
forma de uma picada de aranha é de 
dois pontos mais conhecidos como 
Equimose. Estes pontos são a área 
onde a aranha picou. Caso você seja 
picado por uma aranha, recomenda-
mos lavar a área afetada com água e 
sabão. Em seguida, aplique um pouco 
de gelo sobre a área. 

 6. Picadas de formigas
 As picadas de formigas verme-

lhas ocorrem através da injeção de 
veneno na pele das pessoas. Isso faz 
com que nossa pele se irrite e infla-

me, além de causar coceira. Para evi-
tar esses sintomas, recomendamos a 
aplicação de um creme cortisona na 
área afetada. É provável que as pica-
das produzam bolhas; evite coçá-las 
para não infectar ainda mais a área.

 7. Picadas de vespas ou abelhas
Essas picadas costumam ser mui-

to dolorosas porque o ferrão do ani-
mal fica preso em nossa pele. O que 
geralmente é perigoso nesses tipos 
de picadas é o fato de que as maiorias 
das pessoas são alérgicas ao seu vene-
no. Caso você seja alérgico, deverá ir 
ao médico imediatamente.

 8. Picadas de escorpião
Com esses tipos de picadas, três 

fatores importantes devem ser leva-
dos em consideração para conhecer 
seu nível de gravidade:

1. Tipo de escorpião, 2. Idade da 
pessoa (é mais perigoso em crianças) 
e 3. Quantidade de veneno no corpo.

 Indicações para tratar estas pi-
cadas são as seguintes: Manter o local 
da picada voltado para cima; Evite fu-
rar ou apertar o local da picada; por-
que se pressionado demais, o saco de 
veneno poderia explodir e o nível de 
veneno dentro do corpo aumentaria; 
Vá o mais rápido possível a um pron-
to-socorro ou ligar para o SAMU 192.


