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Mais uma safra da uva está 
chegando e, mantendo a tradição, 
a Embrapa Uva e Vinho oferece 
duas turmas do Curso Básico de 
Elaboração de Vinhos - Edição 
2018, nos dias 30 e 31 de janei-
ro de 2018. O curso, dirigido a 
produtores rurais, profissionais 
da área e público em geral, que 
tenha interesse na elaboração dos 
derivados da uva, irá abordar as 
noções básicas, teóricas e práti-
cas, sobre a elaboração de vinho 
e suco de uva.

De acordo com o enólogo e 
técnico da Embrapa Uva e Vinho, 
Raul Ben, “a diferença está nos 
detalhes, nos cuidados no pro-
cesso de elaboração do vinho. É 
preciso conhecer a finalidade e 
importância de cada insumo uti-

Embrapa promove curso básico 
de elaboração de vinhos

C
réditos: V

iviane Z
anella

lizado no processo de vinificação”, 
relata. 

As inscrições custam 
R$100,00 e podem ser feitas 
acessando o site do evento (www.
embrapa.br/uva-e-vinho/uva-e-
-vinho/curso-basico-de-elabora-
cao-de-vinhos/inscricoes1). As 
vagas são limitadas.

Serviço:
O que: Curso Básico de Ela-

boração de Vinhos - Edição 2018
Quando: 30 e 31 de janeiro 

de 2018 das 8h às 18h
Onde: Embrapa Uva e Vinho 

- Rua Livramento, nº 515, Bento 
Gonçalves, RS

Investimento: R$100,00
Informações: (54) 3455-8087

A empresa japonesa Panaso-
nic introduziu um robô na Exi-
bição Internacional de Robôs de 
Tóquio que colhe tomates, o que 
poderá trazer implicações para os 
trabalhadores agrícolas. O robô 
combina câmara, sensor de varia-
ção da imagem e tecnologia de in-
teligencia artificial. Ele reconhece 
cada tomate que está pronto para 

Tóquio apresenta um robô que colhe tomates
ser colhido na árvore (não pode ser 
antes de amadurecer). Depois, faz 
um corte preciso e colhe de forma 
precisa para mover o tomate do 
tomateiro para o balde.

O robô pode ser montado em 
um trilho, permitindo deslizar da 
árvore para o fim. Em termos de 
velocidade, a Panasonic espera 
que o robô tenha um desempenho 

pelo menos igual ao de um hu-
mano, colhendo a uma velocidade 
média de 10 tomates por minuto.

Por outro lado, os robôs não 
precisam intervalos, aumento de 
salários ou faltar por doença. A 
Panasonic somente demonstrou o 
robô e não revelou nada sobre o 
seu custos e quando chegaria ao 
mercado.
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Se em 2017 foi registrada a 
maior colheita da safra da uva da 
história do Rio Grande do Sul, 
com 753 milhões de quilos, a 
vindima 2018 deverá ser menor, 
mas mesmo assim ficará dentro 
da normalidade. Segundo as ex-
pectativas, a safra chegará a 600 
mil toneladas e será melhor que a 
de 2016, que teve pera de 57%, e 
foi marcada negativamente pelos 
produtores.

Até o momento, os produ-
tores e indústria estão otimistas 
com o desenvolvimento da pro-
dução no campo.  As condições 
climáticas e o manejo adequado 
realizado ao longo dos meses es-
tão proporcionando às uvas boa 
qualidade e níveis altos de gra-
duação de açúcar, o que deverá 
resultar, novamente, em ótimos 
vinhos, espumantes e sucos de 
uvas 100%.

De acordo com o presidente 
do Instituto Brasileiro do Vinho 
(Ibravin) e também presidente 
da Federação das Cooperativas 
Vinícolas do Rio Grande do Sul 
(Fecovinho/RS), Oscar Ló, as pri-
meiras uvas para processamen-
to começaram a ser colhidas na 
segunda quinzena de dezembro, 
cerca de 15 dias antes do período 
normal. “As variedades precoces 
estavam adiantadas por conta do 
pouco frio feito no inverno.

A brotação começou antes, 
porém, as noites mais frias no 
mês de dezembro fizeram com 
que as variedades tardias estejam 
maturando no período conside-
rado normal. Isso pode prolongar 
a safra gaúcha, fazendo com que 
até o término, em março, ela fe-
che o ciclo. A previsão é de um 
volume 20% menor do que no ano 
passado, e, devido às regularida-
des das chuvas e as uvas estarem 
amadurecendo com clima mais 
seco, vamos ter uma excelen-
te qualidade. O clima está mais 
seco, as uvas estão com a sanida-
de melhor”, avalia.

A Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Rio 
Grande do Sul (Emater/RS) tam-
bém projeta uma safra dentro da 
média dos últimos anos. “Conta-

Safra da uva de 2018 deverá ser 20% menor 
que em 2017, mas ficará na média histórica
Apesar disso, vitivinicultores projetam ganhos na qualidade

bilizando todas as uvas, indepen-
dente do destino, e incluindo o 
consumo in natura, acreditamos 
que devam ser colhidas cerca de 
750 mil toneladas da fruta em 
todo o Estado.

Se mensurássemos apenas as 
uvas para processamento, des-
tinadas a elaboração de vinhos, 
espumantes e sucos de uva, acre-
ditamos que este número passará 
para, aproximadamente, 600 mil 
toneladas”, prevê Enio Ângelo 
Todeschini, engenheiro agrôno-
mo e assistente técnico regional 
de fruticultura da Emater. “Se o 
clima continuar assim para viti-
cultura é muito bom, pois dimi-
nui o risco de doenças e melhora 
a maturação da uva. Por enquan-
to, a qualidade está excelente. 
O cultivo ao longo de 2017 foi 

dentro do recomendado, com 
podas, adubação sem exagero e 
com plantas com cobertura de 
solo, o que evita a perda de água 
e nutrientes, ou seja, a erosão, 
deixando a videira sem maiores 
riscos”, completa.

As variedades Bordô, Niága-
ra, Violeta, Concord, Pinot Noir e 
Chardonnay, por exemplo, foram 
as primeiras a serem colhidas no 
Estado. Em janeiro, as viníco-
las estão recebendo também as 
Merlot, Riesling Itálico e Glera 
(Prosecco), e em fevereiro e mar-
ço serão a vez das Cabernet Sou-
vignon e Franc, Tannat, Moscato 
Branco, Isabel e Trebbiano.

Segundo o chefe-geral da 
Embrapa Uva e Vinho, Mauro 
Zanus, as previsões climáticas 
previstas para o auge da safra 

Ano      Volume 
(milhões de quilos)
2011    709,6
2012    696,9
2013    611,3
2014    606,1
2015    702,9
2016     300,3
2017     753,2
Uvas para processamento de 
vinhos, espumantes, sucos 

de uva e derivados. Dados 
referentes ao estado do Rio 
Grande do Sul, provenientes 
do Cadastro Vinícola, manti-
do por meio de parceria entre 
Ibravin e Secretaria de Agri-
cultura, Pecuária e Irrigação 
do Rio Grande do Sul (Seapi/
RS), com recurso do Fundo 
de Desenvolvimento da Vitivi-
nicultura (Fundovitis).

2018, no primeiro mês do ano, 
deverão se manter positivas para 
que se colham as uvas com a ma-
turação adequada. “Os prognós-
ticos meteorológicos apontam 
para uma influência moderada 
do La Niña até o final de janeiro, 
ou seja, uma incidência de chu-
vas abaixo do normal, o que favo-
rece a maturação e, consequen-
temente, a boa qualidade das 
uvas. Estamos acompanhando as 
previsões, mas ainda é precipita-
do falar de fevereiro ou março”, 
observa.       

Marcio Ferrari, vice-presi-
dente do Ibravin, coordenador 
da Comissão Interestadual da 
Uva e presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de 
Farroupilha, explica que as pre-
cipitações ocorridas nos últimos 

meses do ano passado na Serra 
Gaúcha – região responsável por 
85% da produção nacional – fo-
ram pontuais e não deverão pre-
judicar o volume total que será 
colhido em todo o Estado: “Ti-
vemos algumas perdas em função 
da chuva de pedra, mas, de uma 
forma geral, essa diminuição de 
safra se dá em função da forma-
ção de cachos menores”, explica.

Segundo o Cadastro Vitícola, 
no Rio Grande do Sul são cultiva-
das 138 variedades de uva, entre 
viníferas (destinadas à produção 
de vinhos finos e espumantes) e 
uvas americanas e híbridas (re-
servadas à elaboração de vinhos 
de mesa e sucos). As principais 
regiões produtoras são: a Serra, a 
Serra do Sudeste, os Campos de 
Cima e a Campanha.

OS NÚMEROS 

DAS ÚLTIMAS 

SAFRAS 

GAÚCHAS
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A  colheita de uvas desta sa-
fra teve início neste mês. No dis-
trito de Tuiuty, na propriedade 
de Ademar Pedrotti a rotina  
iniciou nesta segunda-feira (8) 
bem cedinho.  Sob a supervisão 
do irmão mais velho, Aléssio, 
que apesar de aposentado ain-
da acompanha animado a movi-
mentação, iniciou a colheita nos 
três hectares da família.

 Com a ajuda de  cinco aju-
dantes safristas, iniciou a colhei-

Inicia a colheita de uvas precoces prenunciando a melhor safra dos últimos anos
ra pelas uvas americanas Viole-
ta e Isabel. Ademar recolhia as 
caixas para carregar o caminhão 
e entregar a preciosa carga na 
Cooperativa Aurora, onde é as-
sociado.

Apesar das uvas estarem no 
início da maturação, Ademar 
garante que esta safra vai ser 
excepcional em qualidade. Em 
2017 a propriedade produziu 
10 mil quilos de uvas para suco. 
Neste ano a família prevê colher 

em torno de 130 mil quilos, “mas 
com mais qualidade” garante 
Ademar.

A quebra deve-se, segun-
do o agricultor, a pequena seca 
que ocorreu nomês de setembro 
de 2017, fazendo com que dimí-
nuisse o número de cachos por 
pés de videira.

“Se o tempo coninuar aju-
dando, esta vai ser a melhor sa-
fra dos últimos anos” garante o 
agricultor
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Inicia a colheita de uvas precoces prenunciando a melhor safra dos últimos anos
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Estudo apontou que a folha 
de amora do tipo miura é uma 
excelente alternativa ao leite de 
vaca.

Isso porque a planta possui 
até 22 vezes mais cálcio do que o 
leite de origem animal.

Os estudos ainda apontaram 
que a folha da amora miura é rica 
em proteínas e sais minerais, ga-
rantindo o combate à obesidade; 
prevenção de diabetes; comba-
te à hipertensão; melhora da 
taxa de colesterol; melhora do 
funcionamento do fígado e dos 
rins;prevenção de câncer; regu-
lação do intestino; prevenção da 
osteoporose; combate à calvicie.

Receita
O chá é um dos meios mais 

Folha de amora tem 22 vezes mais cálcio que o leite

Saquinhos desejos funcionam 
como impulsionadores de desejos. 
Seu desejo é colocado junto com 
elementos que facilitam a reali-
zação do mesmo. O ideal é você 
começar pedindo coisas simples 
e que possam ser realizadas mais 
facilmente, depois de familiariza-
do com energia você aperfeiçoa 
seus desejos.

Material
1 saquinho de pano de uma 

cor de sua escolha
1 mecha de seu cabelo ou o 

cabelo de quem você quer aben-
çoar

1 pedaço de papel branco es-
crito o que você deseja

1 fita preta
Além desses itens você pre-

cisará de, pelo menos, um item 
de cada ingrediente para colocar 
dentro do saquinho, o ideal é você 
utilizar todos descritos para in-
tenção.

Amor
Sementes de maçã
Fava de baunilha
Canela
Pétalas de rosa
Alecrim
Quartzo rosa
Ametista
Dinheiro
Amêndoa
Manjericão
Arroz
Sementes de gergelim
Ágata de musgo ou 
uma pedra verde
Sorte
Pimenta do reino
Algodão
Azevinho
Noz-moscada
Anis estrelado
Trevo
Felicidade
Erva dos gatos
Manjerona
Glória da manhã
Açafrão
Saúde
Limão (as cascas)
Tomilho
Eucalipto
Camomila
Alho
Hortelã
Citrino
Amizade
Lavanda

Saquinhos de desejos para 2018

Dente de alho
Pétalas de rosa amarela
Madressilva
Laranja (as cascas)
Prosperidade
Louro
Girassol
Carvalho
Cornalina

Como montar
Coloque o papel com o dese-

jo escrito junto com a mecha de 
cabelo e os outros ingredientes. 
Se o desejo escrito no papel for: 
“desejo conseguir um namorado” 
você coloca dentro do saquinho os 
ingredientes do descritivo Amor, 
se for outro desejo você usa os in-
gredientes que mais se encaixa no 
que foi pedido.

Após colocar tudo dentro do 
saquinho dê um laço forte para 
selar bem o saquinho.

Depois de selado. segure-o 
em suas mãos e concentre-se no 
que você gostaria de ser receber 
com este ano novo e/ou as coisas 
que você gostaria de realizar. En-
tão diga:

Neste ano novo, cheio de pro-
messas;

Que a amizade e o amor se-
jam sempre na minha vida

Deixe-me ser abençoado com 
boa saúde e muito dinheiro

Que a felicidade pelos meus 
sejam abundantes

Serei abençoado com sorte e 
prosperidade em todos os aspec-
tos da minha vida

2018 será o meu ano para 
brilhar!

Coloque seu saquinho no es-
paço de sua casa que você gasta a 
maior parte do tempo. Você pode 
esconder ou usá-lo decorativa-
mente conforme suas próprias 
preferências ditarem.

eficazes de absorver as proprie-
dades benéficas à saúde contidas 
nas folhas e nos frutos, e o chá 
de folhas de amora não fica atrás: 
suas propriedades medicinais são 
potencializadas na infusão. Para 
fazê-lo é muito fácil, basta acom-
panhar os seguintes passos:

Em uma panela de ferro co-
loque 1 litro de água e desligue o 
fogo assim que começar a ferver. 
Coloque a água em um recipien-
te e acrescente uma colher de 
sopa de folhas de amoreira secas.

Quando estiver morno coe 
e beba sem adoçar.O chá pode 
ser guardado na geladeira ou em 
uma garrafa térmica, por não 
mais que 24h. Não são conheci-
das contraindicações do chá de 
folha de amora.

Você sabe o que é a enxertia? 
Esse método consiste no cruza-
mento de duas plantas distintas, 
com o objetivo de criar uma plan-
ta que possui as melhores de am-
bas.

Esse método pode ser feito no 
seu próprio jardim. Imagine que 
você possui uma árvore de maçãs 
com um estrutura frágil, mas que 
dá frutos maravilhosos e uma ma-
cieira resistente com frutos não 
tão bons. Essas duas plantas po-
dem ser enxertadas para dar vida 
a uma nova árvore resistente e 

Truques para enxertar árvores 
de frutas de uma forma simples 
e na altura certa

Xarope de gengibre emagrece 
e cura infecções

Conhecido por sua ação an-
ti-inflamatória, o gengibre for-
talece o sistema imunológico, 
combate problemas do trato res-
piratório e, por conter gingerol, 
que age como um expectorante 
de muco no organismo, normal-
mente é indicado para aliviar a 
tosse.

De quebra, a raiz ainda ajuda 
na dieta por sua ação termogêni-
ca, que acelera o metabolismo e 

Aliado ao mel e ao limão, o gengibre pode formar um poderoso xarope caseiro 
contra infecções, já que o primeiro é rico em antioxidantes que eliminam radicais 
livres e a fruta, fonte de vitamina C, ajuda no tratamento e na prevenção de 
doenças

turbina a queima de calorias.

Ingredientes:
500 ml de água
30 g de gengibre ralado ou 

picado
Suco de 1 limão
150 ml de mel

Preparo:
Coloque todos os ingredien-

tes em uma panela e deixe apurar 
em fogo alto por até 40 minutos. 
Guarde em um pote com tampa e 
tome 1 a 2 colheres de sopa por 
dia.

com maçãs deliciosas.
Se quiser começar a aplicar 

essa técnica, você vai precisar de 
um pouco de fita adesiva e de te-
souras para jardinagem.

Quem nunca fez isso antes, 
deve usar o método de enxertia 
em forma de T. Para além de ser 
a mais comum entre os fazendei-
ros, é também a mais simples de 
realizar. Normalmente, a melhor 
altura para fazer enxertos é na 
primavera. Nessa maravilhosa 
estação, as cascas possuem uma 
camada interna muito mais suave.
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Todo mundo se sente um 
pouco ansioso às vezes. Mas se 
essa ansiedade interfere na sua 
vida durante um longo período de 
tempo, você deve levá-la a sério. 
Caso contrário, você pode ficar 
estressado, irritado e incapaz de 
viver normalmente.

Então, por que não tirar um 
tempo para examinar o seu cor-
po e ver se você está realmente 
mais estressado do que imagina? 
Aqui estão alguns dos sintomas 
de estresse que você deve ter em 
mente!

Problemas de pele
Psoríase, acne e outras doen-

ças da pele podem ser causadas 
pelo estresse. Um estudo analisou 
estudantes e encontrou uma co-
nexão entre altos níveis de estres-
se mental e problemas de pele.

Um experimento com ca-
mundongos chegou ao mesmo 
resultado. Os ratos que foram 
expostos a altos níveis de estresse 
foram mais suscetíveis a infecções 
de pele.

Mudança de peso
Situações estressantes au-

mentam a produção do hormônio 
cortisol, como diz a Mayo Clinic. 
O cortisol estabiliza o metabolis-
mo das gorduras e carboidratos 
e regula os níveis de açúcar no 
sangue. Mas se eles estão eleva-
dos, você comerá mais e seu cor-
po produzirá menos testosterona. 
Isso, por sua vez, faz você ganhar 
peso.

Por outro lado, níveis aumen-
tados de adrenalina no sangue 
podem levar à perda de peso. A 
adrenalina acelera o metabolis-
mo, mas retarda a secreção de 
gordura. Alguns pesquisadores 
também argumentam que o CRH 
(um hormônio peptídico envolvi-
do na resposta do corpo ao estres-
se) leva à perda de peso.

Resfriados frequentes
Você sabia que o estresse 

pode tornar mais fácil para você 

Seu corpo mostra que você está estressado

pegar um resfriado? Em um es-
tudo feito nos EUA, 276 pessoas 
saudáveis estavam expostas a um 
resfriado comum. Então, eles 
foram mantidos isolados. E os 
pesquisadores descobriram que 
as pessoas que tiveram algum 
estresse a longo prazo antes do 
experimento tinham maior pro-
babilidade de pegar o resfriado 
do que aqueles que não estavam 
estressados.

Então não culpe o tempo frio. 
Se você ficar doente muitas vezes, 
pode ser porque você está estres-
sado.

Estômago
Há provas científicas de que 

o estresse pode ter um efeito ne-
gativo no trato gastrointestinal. 
Dores no estômago, por exemplo, 
podem ser um dos primeiros si-
nais.

Uma das teorias é que o es-
tresse crônico faz com que o sis-
tema digestivo se desgaste e se 
torne mais sensível, como diz a 
Harvard Medical School.

Falta de foco
As pessoas que estão estres-

sadas por um longo período mui-
tas vezes têm dificuldade em se 
concentrar nas tarefas. Isso acon-
tece devido ao esgotamento rela-
cionado ao estresse.

Se você perceber que está 
menos focado do que o normal, 
talvez seja hora de desacelerar e 
fazer uma pausa.

Perda de cabelo
Os pesquisadores mostra-

ram que o estresse pode torná-lo 
parcialmente ou mesmo comple-
tamente calvo.Se você notar que 
tem menos cabelo do que antes, o 
estresse pode ser a causa.

 Dores de cabeça
Existem muitas causas de do-

res de cabeça, incluindo distúr-
bios visuais, sono fraco, pressão 

arterial baixa ou alta, sinusite, 
tensão no pescoço, gravidez, en-
tre outros.

Mas algumas dores de cabe-
ça são causadas pelo estresse, que 
podem vir do trabalho ou de casa.

A medicação contra a dor 
pode naturalmente aliviar as do-
res de cabeça, mas se você não 
diagnosticar corretamente a cau-
sa raiz, existe o risco de a dor de 
cabeça retornar.

Baixo desejo sexual
As pessoas que são freqüen-

temente expostas ao estresse 
tornam-se emocionalmente dre-
nadas e também tendem a ter 
poucas relações sexuais, de acor-
do com pesquisadores nos EUA.

Então, se você não teve rela-
ções sexuais com seu parceiro há 
muito tempo, não fique com raiva 
ou preocupado – porque não vai 
ajudar. Se o estresse é a causa, 
esses sentimentos só piorarão as 
coisas.

Insônia
O estresse também pode cau-

sar sérios problemas de sono. Isso 
pode fazer o seu sistema nervoso 
ficar alerta e tornar difícil dimi-
nuir a velocidade.

A falta de uma boa noite de 
sono, torna difícil trabalhar de 
forma eficaz e aproveitar a vida.

Se você não consegue dormir, 
é importante encontrar a causa 
da sua insônia e eliminá-la o mais 
rápido possível!

Doença cardíaca
Nossos corações passam por 

muitas coisas durante nossas vi-
das, boas e más. E o estresse tem 
uma má influência no coração. 
Pesquisas mostram que o estresse 
pode mudar o ritmo do coração de 
forma prejudicial.

Leve os sintomas do estresse 
a sério e preste atenção aos sinais 
de alarme do seu corpo. E lem-
bre-se de relaxar, mesmo durante 
as férias ou em outras ocasiões.

Trate a depressão sem remédio

A limonada com açafrão (cúr-
cuma)” detém alguns dos melho-
res valores medicinais, fornecendo 
uma solução integrada para uma 
melhora acentuada das condições 
de saúde. Caso você não saiba, esta 
raiz tem propriedades anti-in-
flamatórias muito poderosas. Já 
é fato consumado que ela ajuda a 
prevenir o crescimento de células 
cancerosas.

A lista é longa, mas vale a 
pena citar outros benefícios como 
a sua capacidade de tratar cân-
cer de pele, doença de Alzheimer 
e outras condições como artrite, 
azia, icterícia, diarréia, vesícula 
biliar e dor de estômago.

Existem muitas maneiras de 
tratar a depressão, uma das quais 
bastante comum é drogas antide-
pressivos como Prozac, e outras. O 
fato triste sobre o uso de qualquer 
tipo de droga para a depressão são 
os graves efeitos colaterais como 
respiração difícil, tendências sui-
cidas, sangramentos estomacais, 
além de vários outros.

Esta nova descoberta provou 
que a cúrcuma pode curar uma 
pessoa com depressão severa sem 
ter que arcar com quaisquer efei-
tos colaterais.

Benefícios
Possui propriedades anti-

-inflamatórias, antioxidantes e 
antivirais naturais. Melhora a ab-
sorção de nutrientes essenciais, 
promovendo um forte reforço na 

A cúrcuma trata depressão de maneira muito eficaz, pois contém curcumina, 
substancia similar, porém mais poderosa que a fluoxetina, principal componente 
do Prozac.

O açafrão é conhecido por tratar a depressão, além dos seus
efeitos sobre a redução do colesterol

imunidade.Ajuda a reduzir as ca-
lorias absorvidas pelo organismo. 
Pode ser consumida diariamente 
e combina com qualquer tipo de 
alimento.

É muito bom poder escapar 
do poder escravizante das drogas 
químicas, caríssimas, com terrí-
veis efeitos colaterais que atuam 
apenas sobre os sintomas, substi-
tuindo-as por produtos que você 
compra em qualquer supermer-
cado a custos irrisórios, além de 
completamente naturais e sem 
nenhum efeito colateral nocivo, 
sendo tão ou mais eficazes.

Para quem ainda não experi-
mentou, o açafrão da terra é um 
maravilhoso tempero que pode ser 
usado numa infinidade de recei-
tas. Trata-se de um dos principais 
componentes do Curry, tradicio-
nal e largamente utilizado tempe-
ro indiano, que dizem ser a prin-
cipal razão, pela qual a India tem 
um menores índices de incidência 
de câncer do mundo.

Limonada com açafrão
Ingredientes
4 xícaras de água fria;
2 colheres de sopa de açafrão 

recém-ralado ou em pó, de prefe-
rência recém ralado e orgânico;

4 colheres de sopa de xarope 
de melado, mel, stevia ou açúcar 
mascavo;

suco de 1 limão;
suco de 1 laranja (opcional);
Bater tudo no liquificador
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Essa substância é extraída de 
uma árvore chamada canforeira 
(Cinnamomum camphora).

Há séculos que o ser humano a 
utiliza para tratar coceira na pele, 
aliviar o congestionamento nasal e 
combater dores nas articulações.

Também é possível cuidar de 
feridas, queimaduras e dores mus-
culares. Os chineses e alguns po-
vos indígenas usavam e abusavam 
das propriedades medicinais dessa 
substância, tratando doenças e in-
serindo em ritos religiosos.

A cânfora tem uma aparência 
de cera branca, que pode ser ven-
dida em forma de cubos, compri-
midos, óleo ou até mesmo pó.

Trouxemos uma pequena lista 
para que você conheça e desfrute 
dos benefícios da substância na-
tural:

Coceira na pele
A cânfora será absorvida pela 

pele, aliviando a coceira.
Você deve misturar um copo 

de óleo de coco e uma colher (chá) 
de cânfora esmagada. Aplique 
a mistura na área afetada 1 ou 2 
vezes ao dia. Também é possível 
passar o óleo de cânfora.

Clareamento da pele
Você não faz ideia da mara-

vilha que a cânfora pode fazer na 
sua pele.

Ela ajuda a nos livrar do acú-
mulo de bactérias, muitas vezes, 
a causa de acnes, e nos beneficia 
como agente anti-infeccioso.  

Tudo o que você precisa é 
misturar duas gotas de óleo essen-
cial de tea tree com um pouco de 
cânfora esmagada.

Feito isso, pegue um pedaço 
de algodão, molhe na mistura e 
aplique na pele.

Tratamento de
queimaduras e feridas
A cânfora pode ajudar a curar 

pequenas queimaduras. Ela não só 
alivia a dor e irritação, como tam-
bém reduz as cicatrizes.

Misture dois cubos de cânfo-
ra em uma xícara de óleo de coco. 
Depois, aplique a mistura na área 
afetada.

Repita o tratamento até ver o 
resultado esperado.

Cuidados com o cabelo
Cânfora trata a caspa, forta-

lece o cabelo, evitando quedas e 

estimula o crescimento dos fios.
Basta aplicar a cânfora com 

óleo de coco e massagear o couro 
cabeludo.

Alívio de dores
Se você está sofrendo com 

dor em torno de suas articulações 
e músculos, a cânfora pode ser a 
resposta que você está procuran-
do.

Um estudo revela que o óleo 
cria uma sensação de aquecimen-
to, aliviando a sensibilidade dos 
nervos sensoriais. Ou seja, a dor 
desaparece rapidinho. Para cãi-
bras, você deve aquecer o óleo de 
gergelim e depois misturá-lo com 
cânfora triturada. Feito isso, apli-
que a pomada natural nas articu-
lações.

Tratamento para tosse 
e resfriado

O alívio é bastante rápido. 
Misture partes iguais de óleo de 
amêndoas e um pouco de cânfora 
esmagada e esfregue suavemente 
no peito.

Tratamento contra
fungos
Muita gente relata a cura de 

fungos nas unhas depois de passar 
Vick Vaporub, um medicamento 
que contém cânfora.

Isso porque ele tem proprie-
dades antibiótica e ajuda a des-
truir o fungo e permite que seu 
dedo do pé respire livremente no-
vamente.

Repelente de insetos
Sabemos o quanto os mos-

quitos podem incomodar. Então é 
hora de deixar a cânfora entrar em 
sua casa!

A substância repele os insetos 
indesejáveis, deixando a casa lim-
pa e agradável.

Oito usos medicinais da cânfora

Ingredientes
3 colheres de sopa de óleo
2 dentes de alho bem picados
2 cebolas médias picadas
1 kg de patinho ou alcatra em 

cubinhos
1 folha de louro
sal e pimenta a gosto
1/2 xícara de chá de purê de 

tomate
4 xícaras de chá de água
2 cubinhos de caldo de carne
1/2 xícara de vinho tinto seco
500 g de cebolas bem peque-

nas
1 pimentão verde picado

Modo de preparo
Aqueça o óleo e refogue a 

cebola picada e o alho. Junte os 
cubinhos de carne, o louro, a pi-
menta e deixe dourar. Acrescente 

Delicioso picadinho de carne ao vinho
a água e os cubinhos de caldo de 
carne até de dissolver bem, adi-
cione o purê de tomate, o vinho e 
o pimentão. Misture bem e deixe 

cozinhar por 30 mimutos. Colo-
que as cebolas pequenas e cozinhe 
por mais 10 minutos e está pron-
to.

Ingredientes 
1 lata de leite condensado
1 e 1/2 lata de leite
4 ovos
Caramelo
4 colheres (sopa) de açúcar
4 colheres (sopa) de água
Fatia de pudim de leite conden-

sado

Modo de preparo
Em um forma de vidro que possa 

ir ao micro-ondas, coloque o açúcar 
e a água e leve ao micro-ondas por 
2 minutos. Retire e mexa para que 
o açúcar não grude no fundo. Volte 
com ele para o micro-ondas e deixe 
por mais 1 minuto. Retire a forma 
do micro-ondas com cuidado e vire-
-a delicadamente, espalhando a cal-
da pelas laterais. Em um recipiente, 
misture os ovos peneirados com o 
leite condensado e o leite. Mexa bem 
até obter um líquido homogêneo. 

Receita de pudim de micro-ondas

Um truque para dar um gostinho 
incrível ao seu pudim é adicionar al-
gumas gotas de extrato de baunilha. 
Em seguida, despeje a mistura na 
forma e leve ao micro-ondas por 10 
minutos na potência máxima. Com 
cuidado para não se queimar, retire 
a forma e coloque-a em uma super-

fície coberta com um pano de prato. 
Cubra a forma com papel-filme por 
alguns minutos, para que o pudim 
termine de cozinhar. Você perceberá 
que ele irá desgrudar da forma um 
pouquinho. Quando isso acontecer, 
retire o papel-filme e leve-o para 
geladeira por 4 horas ou até esfriar.

RECEITAS

A banana é uma das frutas mais 
recomendadas para complementar a 
alimentação, não apenas porque está 
ao alcance de todos, mas também por-
que contém nutrientes e propriedades 
que oferecem vários benefícios para 
a saúde. Ainda que, durante muitos 
anos, muitos pensassem que poderia 
nos fazer ganhar peso por seu teor de 
açúcares e calorias, hoje se sabe que 
ela tem um efeito contrário.

Na verdade, sua casca, essa parte 
que quase todos jogam fora, concentra 
antioxidantes e vitaminas que podem 
ser aproveitados de muitas maneiras 
para promover o bem-estar. O melhor 
de tudo é que são muito práticas e 
podem ser encontradas facilmente ao 
longo do ano inteiro.

Remédio com cascas de 
banana para a prisão de ven-
tre

Ainda que a polpa da banana con-
te com propriedades que combatem a 
prisão de ventre, sua casca é uma das 
principais fontes de fibras dietéticas.

Esse nutriente essencial regula o 
trânsito intestinal e, por sua vez,im-
pulsiona a eliminação dos dejetos que 
vão se acumulando no cólon.

Nesse caso, propomos combiná-la 

Principais formas de usar a casca de banana 
como remédio natural 

com os nutrientes da aveia para con-
seguir efeitos mais rápidos no alívio 
dessa condição.

Ingredientes
1 banana com casca
3 colheres de aveia (30 g)
1 copo de água (200 ml)
Modo de preparo
Descasque a banana, pique-a e 

coloque-a no liquidificador.
Corte um pedaço da casca e bata 

junto com a polpa, a aveia e o copo de 
água.

Bata até obter uma bebida homo-
gênea e consuma o quanto antes.

Beba em jejum, 2 ou 3 vezes por 
semana.

2. Remédio contra a depressão
As cascas de banana contêm um 

aminoácido essencial conhecido como 
triptofano que, além de combater a in-
sônia, alivia o estresse e a depressão.

Sua assimilação pelo organismo 
participa da produção de serotonina, 
um neurotransmissor associado à sen-
sação de bem-estar.

Ingredientes
1 copo de água (200 ml)
1 casca de banana
1 colher de mel (25 g)
 Modo de preparo
Leve ao fogo um copo de água e, 

quando ferver, junte a casca de bana-
na.

Deixe em fogo baixo por 3 mi-
nutos. Deixe repousar por 10 a 15 
minutos, coe e adoce com uma colher 
de mel. Consuma antes do primeiro 
sintoma de algum desequilíbrio emo-
cional ou depressão.

5. Remédio para tratar a retenção 
de líquidos Os minerais essenciais que 
este ingrediente natural contém são 
ideais para controlar o nível de infla-
mação do corpo causado pela retenção 
de líquidos.

Sua absorção regula os níveis de 
eletrólitos do corpo e, ao mesmo tem-
po, melhora a função circulatória e 
linfática.

Ingredientes
3 cascas de banana
2 xícaras de água (500 ml)
Modo de preparo
Ponha as cascas de banana numa 

panela com duas xícaras de água e 
deixe ferver durante 5 minutos. Após 
esse tempo, deixe repousar para che-
gar a uma temperatura suportável e 
consuma.Distribua-o para tomar 2 
ou 3 porções ao dia.Você já conhecia 
esses usos da casca de banana? Agora 
que sabe como aproveitá-la, não hesite 
em convertê-la numa aliada para a sua 
saúde.


