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PEQUENOS 
ATOS,

GRANDES
MUDANÇAS.

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

disposição final ambientalmente adequada.

   COMO SEPARAR OS SEUS RESÍDUOS?

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

   PAPÉIS E PAPELÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.bentogoncalves.rs.gov.br

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

ou Fala Cidadão 0800 9796866.

RESÍDUOS RECICLÁVEIS

RESÍDUOS ORGÂNICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BENTO GONÇALVES

A Embrapa Uva e Vinho, 
em parceria com a Embrapa 
Clima Temperado, promove, 
no dia 26 de Julho de 2018 
o Curso de Nutrição Mineral 
de Plantas e Fertilidade do 
Solo em Macieira. O evento é 
destinado a técnicos do setor 
da maçã e será realizado na 
Estação de Fruticultura de 

Embrapa promove curso sobre 
fertilidade do solo em Macieira

8h- Abertura
8h15- Nutrição Mineral de Plantas (Gilmar R. Nach-

tigall – Embrapa Uva e Vinho)
Absorção de nutrientes; funções dos nutrientes nas 

plantas; desequilíbrios nutricionais em macieira; diag-
nóstico nutricional em macieira.

12h00 a 13h30 - Intervalo para almoço
13h30 - Fertilidade do Solo (Gilberto Nava – Embra-

pa Clima Temperado)
Preparo do solo para plantio de pomares de ma-

cieira; interpretação da análise do solo; adubação de 
correção e manutenção do solo para macieira; manejo 
da cobertura do solo de pomares de macieira.

PROGRAMAÇÃO

Clima Temperado da Embra-
pa Uva e Vinho, no km 4 da 
BR-285, em Vacaria. As ins-
crições custam R$75,00 reais 
e devem ser feitas preenchen-
do formulário eletrônico no 
endereço: http://perguntas.
cnpuv.embrapa.br/index.
php/374534/lang-pt-BR.

As vagas são limitadas. 
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Sucesso na primeira 
temporada, com a partici-
pação de 1,2 mil professores 
da rede pública e particular 
de ensino, o projeto +Sabor 
ao Educar volta a valorizar 
a importância dos profissio-
nais da educação e da ali-
mentação saudável, tendo 
como mote os benefícios do 
suco de uva 100%.

Promovido pelo Ins-
tituto Brasileiro do Vinho 
(Ibravin), através do projeto 
100% Suco de Uva do Brasil, 
as apresentações gratuitas 
ocorrerão nos meses de julho 
e agosto, em nove municípios 
gaúchos das regiões metro-
politanas de Porto Alegre, 
Serra Gaúcha, Vale dos Si-
nos, Litoral Norte e Vale do 
Rio Pardo. A expectativa é 
que mais de duas mil pesso-
as sejam impactadas com o 
projeto nesta temporada. A 
estreia ocorreu no dia 2 de 
julho, em Campo Bom, com 
a participação de 200 educa-
dores.

O espetáculo
Durante 1h40min, o 

+Sabor ao Educar leva ao pú-
blico o divertido espetáculo 
teatral “Retrato – Revelando 
Histórias”, que propõe uma 
reflexão sobre a importância 
da escola e, especialmente, 
do papel dos educadores e 
profissionais que integram a 
rede de ensino.

A biomédica e pesqui-
sadora Caroline Dani, que 
estuda o suco de uva 100% 
há 13 anos, abre os encon-
tros falando sobre os hábitos 
saudáveis e de que forma os 
educadores podem auxiliar 
os alunos a terem mais qua-
lidade de vida. Ao final do 
evento, o público poderá de-
gustar os produtos das em-
presas associadas ao projeto 
100% Suco de Uva do Brasil, 
além de receberem materiais 
informativos a respeito da 
bebida e seus benefícios à 
saúde.

Mais 15 moradoras do 
interior foram capacitadas 
no curso de Panificação Ca-
seira, promovido pela Secre-
taria Municipal de Desen-
volvimento da Agricultura 
(SMDA), por meio do Pro-
grama Municipal de Quali-
ficação e Desenvolvimento 
do Meio Rural. A comunida-
de da Capela das Almas, no 
Vale dos Vinhedos, foi con-
templada em junho com a 
qualificação, ministrada pela 
instrutora do Senar, Mari-
nez Demarco, que abrangeu 
conteúdos como a higiene na 
manipulação de alimentos, 
utensílios, equipamentos e 
ambiente; preparação dos in-
gredientes; cuidados com as 
embalagens e armazenamen-
to; e o preparo de receitas de 
diversos pães e massas. Esse 

Palestras gratuitas e espetáculos teatrais 
mostram benefícios do suco de uva 
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“Acreditamos que os 

professores são os principais 
agentes de formação. Eles 
contribuem para a constru-
ção de cidadãos melhores e 
mais conscientes com a saú-
de e com o meio ambiente. 
Neste projeto encontramos 
uma maneira de valorizá-los 
e mostrar como eles são fun-
damentais para disseminar 
conhecimento e informa-
ção”, assinala o presidente 
do Ibravin, Oscar Ló.

Caroline Dani, uma das 
principais referências em 
pesquisas sobre do suco e 
uva 100% no Brasil, conta 
que desde o lançamento do 
+Sabor ao Educar, em ou-
tubro de 2017, profissionais 
de ensino puderam aprender 
mais sobre a importância de 
uma alimentação saudável e, 
com esse conhecimento, po-
dem ajudar na redução dos 
índices de obesidade infantil.    

“O projeto tem sido bem 
gratificante, porque traba-
lhamos diretamente com 
formadores de opinião. São 
professores que vão levar isso 
para o aprendizado da sala 
de aula. Eles acabam modi-
ficando o comportamento 
alimentar das crianças e de 
seus familiares. Temos ob-

servado nas diferentes regi-
ões que já passamos que as 
pessoas desconhecem muito 
esse tema. É um assunto que 
precisa ainda de muita divul-
gação e muito trabalho, por-
que não há essa consciência 
de consumo de um alimento 
sem açúcar, de um alimento 
100% fruta, não sabem dife-
renciar os produtos que tem 
no mercado, e, muitas vezes, 
acabam, erroneamente, dan-
do nas escolas para as crian-
ças um alimento que não é 
saudável”, avalia a estudiosa.

 Próximas sessões
As próximas sessões se-

rão durante esta semana. 
Nesta terça-feira (17), às 
14h, o Clube Geraldo San-
tana, em Tramandaí, recebe 
a iniciativa. No dia seguinte 
(18), às 13h30, será a vez do 
teatro do colégio La Salle, 
em Canoas. Os encontros 
são organizados pelas Secre-
tarias de Educação ou res-
ponsáveis pelo departamento 
pedagógico dos municípios, 
com apoio do Teatro Luz e 
Cena. Educadores interes-
sados em participar devem 
entrar em contato com as 
secretarias de educação de 
cada município.        

No último trimestre de 2017, o projeto +Sabor ao Educar levou a peça 
“Retrato – Revelando Histórias” para 1,2 mil profissionais    

Comunidade da Capela das 
Almas é contemplada com 
curso de panificação caseira

curso de Panificação Caseira 
foi o último de gastronomia 
ministrado pelo Senar neste 
ano.

Para o segundo semestre, 
estão previstas outras sete 
capacitações que abrangerão 
também a área da floricul-
tura. Além disso, em 2019, a 
SMDA pretende repaginar os 
cursos de gastronomia ofere-
cidos pelo SENAR para agre-
gar, além das receitas, conhe-
cimentos de nutrição, saúde, 
aproveitamento dos recursos 
da propriedade rural e em-
preendedorismo. As capa-
citações são desenvolvidas 
em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar), Emater- RS/
Ascar e Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de Bento 
Gonçalves (STRBG).

Foram abordados conteúdos como a higiene na manipulação de alimen-
tos e o preparo de receitas de diversos pães e massas

15 moradoras da comunidade participaram do curso
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Um grupo de cientistas 
brasileiros está trabalhando 
para desenvolver uma tecno-
logia que permita a máqui-
nas agrícolas fazerem o re-
conhecimento automático de 
plantas no campo. Pesquisas 
da Embrapa na área de feno-
tipagem buscam reconstruir 
espécies vegetais em três di-
mensões (3D) usando conhe-
cimentos e técnicas de com-
putação, como a robótica e a 
inteligência artificial.

A reconstrução tridi-
mensional de plantas envolve 
a captura automatizada de 
imagens das culturas agrí-
colas e a geração de modelos 
digitais que mostram as es-
truturas das espécies, sejam 
folhas, caules, flores ou frutos, 
em 3D. Por meio desse pro-
cesso, são coletados milhares 
de dados para classificação e 
análise das características ve-
getais, que podem ajudar no 
melhoramento genético.

Equipamentos que 
fazem diagnóstico 
de maneira 
autônoma
Os resultados desse tipo 

de pesquisa são úteis para 
estimar a produção de deter-
minada área, encontrar áreas 
com deficiência nutricional 
ou identificar pragas e doen-
ças na lavoura, contribuindo 
para o avanço da agricultura 
de precisão. Com o desenvol-
vimento dos estudos em robó-
tica aplicada à agricultura, os 
pesquisadores esperam que, 
no futuro, máquinas agrícolas 
autônomas possam ir a cam-
po para fazer as mais variadas 
observações.

Cientistas brasileiros vão treinar robôs para 
identificação automática de plantas

Os testes com robôs e drones vão ser feitos em uma vinícola do estado de São Paulo

Experimentos conduzi-
dos com as culturas de milho 
e uva de vinho integram um 
projeto de pesquisa com foco 
na geração de conhecimento 
em agricultura digital lide-
rado pela Embrapa Informá-
tica Agropecuária (SP), em 
parceria com a Embrapa Ins-
trumentação (SP) e a Univer-
sidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), com apoio finan-
ceiro da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp). Os testes com 
robôs e drones vão ser feitos 
em uma vinícola do estado de 
São Paulo, que participa da 
Rede de Agricultura de Pre-
cisão, e em uma área de milho 
em Campinas.

Também vão ser empre-
gadas técnicas de aprendiza-
do de máquina e reconheci-
mento de padrões, conhecidas 
como deep learning, redes 
neurais profundas capazes de 
aprender padrões complexos 
a partir de um grande núme-
ro de observações. Com apoio 
de grandes bases de dados e 
softwares de processamento 
de imagens digitais, busca-
-se criar protótipos de robôs 
capazes de identificar as cul-
turas e diferenciar o que são 
frutos, cachos de uvas ou es-
pigas, das demais estruturas 
vegetais, como folhas e tron-
cos, por exemplo.

Tecnologia usada em 
carros autônomos
“Isso pode abrir o cami-

nho para uma série de auto-
mações na agricultura”, conta 
o pesquisador da Embrapa 
Informática Agropecuária 
Thiago Teixeira Santos, líder 

da pesquisa. A equipe planeja 
construir um robô com câme-
ras acopladas e um escâner a 
laser para fazer a varredura 
das áreas de cultivo seleciona-
das pela pesquisa. Assim será 
possível ver a estrutura tridi-
mensional com informações 
de geolocalização baseadas na 
tecnologia Lidar – a mesma 
usada pelos carros autônomos 
que estão sendo testados pela 
indústria automobilística 
mundial.

No entanto, diferente-
mente da indústria, em que 
o ambiente é controlado, os 
robôs desenhados para atuar 
no agronegócio possuem um 
ambiente muito mais com-
plexo e sujeito a incertezas, o 
que exige um grande esforço 
de investigação e inúmeras 
simulações. Os desafios vão 
desde a superação dos níveis 
do terreno, passando por fa-
tores climáticos e necessida-
de de infraestrutura compu-
tacional de alto desempenho 
para armazenagem, proces-
samento e análise.

Por isso, os testes estão 
sendo feitos em pequenas 
parcelas de cultivo, com ca-
racterísticas de estruturas 
conhecidas, como linhas de 
plantio definidas, para que 
os robôs sejam treinados e 
possam reconhecer esses 
ambientes. “A próxima ge-
ração de equipamentos agrí-
colas incluirá máquinas de 
pequeno porte e robôs que 
desempenham tarefas espe-
cíficas. É um maquinário que 
vê e toma decisão, isto é, do-
tado de capacidade para ‘ra-
ciocinar’ com base no que é 
observado no campo”, avalia 
Santos.

AGRICULTURA CIENTE DE 
AMBIENTE: AACR3

O projeto de pesquisa denominado “Agricultura 
ciente de ambiente: raciocínio sobre estrutura tri-
dimensional no campo de cultivo (AAcr3, do inglês 
Ambient awareness in Agriculture: 3-D structure 
and reasoning in the crop field)”, foi aprovado em 
uma chamada conjunta da Fapesp com a IBM e 
recebeu recursos de US$ 60 mil (cerca de R$ 200 
mil reais) da linha de auxílio à pesquisa Parceria 
para Inovação Tecnológica (Pite). A vigência é de 
dois anos, de abril de 2018 a março de 2020.

Serão empregados algoritmos de visão compu-
tacional e aprendizado de máquina na detecção 
e classificação de objetos de interesse, tais como 
terreno, plantas, folhas e frutos. Além disso, infor-
mações como características das plantas, variação 
espacial na cultura e outras medidas vão ser es-
timadas a partir de nuvens de pontos 3-D (point 
clouds). Os pesquisadores explicam que parcelas 
de três culturas diferentes, incluindo grãos e fru-
ticultura, serão sensoreadas e estruturadas, cap-
turando vários estágios de desenvolvimento das 
plantas.

“A utilização dessas ferramentas e procedi-
mentos para o reconhecimento de partes de uma 
espécie vegetal de interesse do produtor agrícola 
ou técnico permitirá a obtenção de forma automa-
tizada de informações úteis, como a estimativa de 
produção em uma área, quais as partes da área 
que podem ser mais ou menos produtivas, o nível 
de incidência de pragas e doenças nas plantas 
dessa área, entre outros”, destaca o pesquisador 
da Embrapa Instrumentação Luis Henrique Bassoi. 
“Isso poderá trazer rapidez na coleta e na análise 
de dados para a obtenção de informações que au-
xiliarão na tomada de decisão quanto à realização 
de práticas agrícolas”, afirma.

A pesquisa ainda vai integrar tecnologias de 
ponta em imageamento, robótica e visão compu-
tacional em uma metodologia completa para a 
aquisição da estrutura 3-D de campos de cultivo, 
abordando problemas em automação e computa-
ção de alto desempenho. Também serão desenvol-
vidos métodos baseados em aprendizagem de má-
quina para a extração de padrões e características 
a partir desses dados, para avaliação comparativa 
às metodologias tradicionais usadas em pesquisas 
agrícolas, abrindo um novo campo de conhecimen-
to científico.

Visão computacional identifica elementos da planta
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A festa de resgate à cul-
tura dos antepassados, atra-
vés da celebração em torno do 
vinho colonial ou artesanal, 
começa no próximo sábado 
(21), em Bento Gonçalves. O 
festival inicia no Distrito de 
São Pedro. Depois, será a vez 
dos Distritos de Faria Lemos 
(04/08), Vale dos Vinhedos 
(1/09) e Tuiuty (28/09). O 
evento é resultado do Projeto 
de Resgate e Valorização do 
Vinho Colonial, que começou 
em 2010, com a coordenação 
técnica da Emater-RS/As-
car, Embrapa Uva e Vinho, 
Campus de Bento Gonçalves 
do Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul (IFRS) e com o 
apoio de diversas instituições.

Preparativos 
começaram 
em 2017
De acordo com uma das 

coordenadoras da atividade, 
Maria de Lourdes Pancotte 
(Emater-RS/Ascar), os pre-
parativos para cada edição co-
meçam ainda no ano anterior, 
com a definição das datas, e 
seguem até o dia do Festival 
em cada comunidade. Ela re-
lata que cerca de duas sema-
nas antes do evento, são cole-
tadas as amostras dos vinhos 
nas famílias que têm interesse 
em participar. “Os vinhos são 
avaliados por enólogos e so-
mente os aprovados é que são 
servidos no Festival”, sinteti-
za Maria de Lourdes.

A avaliação dos vinhos é 
acompanhada de perto pelos 
produtores na comunidade. 
Mesmo não sabendo o pro-
prietário da amostra, pois 
todas são codificadas e orga-
nizadas em categorias para 
facilitar o trabalho dos de-
gustadores, eles aguardam 
ansiosamente os resultados. 

6ª Edição do Festival do Vinho Colonial começa em Bento Gonçalves
Festival está marcado para setembro no Vale dos Vinhedos

No final, de forma indivi-
dual, cada produtor recebe 
uma avaliação dos vinhos que 
apresentou. Nesse momento, 
os enólogos destacam as qua-
lidades e caso tenham iden-
tificados algum problema, já 
orientam sobre a solução.

Festival de 
São Pedro
Para o Festival de São Pe-

dro, o primeiro a acontecer 
neste ano, a seleção foi feita 
pelos enólogos Thompsson 
Didone (Emater-RS/Ascar), 
Raul Ben e João Carlos Taf-
farel (Embrapa Uva e Vinho), 
na manhã do dia 10 de julho. 
Foram avaliados 31 vinhos das 
oito famílias participantes. 
Desses, 26 foram aprovados 
para serem servidos na noite 
do próximo sábado, dia 21. 
“Os participantes do Festival 
de São Pedro irão degustar 
vinhos de qualidade. Desde 
produtos com as tradicionais 
cultivares Isabel e Bordô, vi-
nhos elaborados com vinífe-
ras, como Merlot e Cabernet, 
e também terão a oportunida-
de de degustar dois excelen-
tes vinhos elaborados com a 
Peverella, uma uva que quase 
foi extinta na Serra”, comen-
ta Didone, que coordenou o 
painel de degustação e é chefe 
de escritório da Emater/RS 
de Bento Gonçalves.

A apresentação dos vi-
nhos com a cultivar Peverella, 
dos produtores Luciano Stra-
pazzon e Vanius Foresti, é um 
atrativo a parte para o evento, 
segundo Taffarel. Ele expli-
ca que foi uma das primeiras 
cultivares trazidas pelos imi-
grantes e quase desapareceu, 
mas, graças a alguns peque-
nos produtores, ainda pode 
ser encontrada. “Se o vinho 
for bem elaborado, como os 

apresentados aqui, é suces-
so certo. Ele tem um estilo 
Prosseco, mas com toque do 
artesanal”, avaliou.

A evolução dos vinhos ao 
longo da execução do projeto 
é perceptível, segundo Raul 
Ben, enólogo da Embrapa 
Uva e Vinho que acompanha 
as avaliações sensoriais e par-
ticipou de diversas ações de 
capacitação aos produtores 
desde o início do projeto em 
2010.”No início, a gente de-
gustava dez vinhos para con-
seguir selecionar um. Agora 
já é diferente, são poucos os 
vinhos que apresentam pe-
quenos defeitos”, pontua ele.

Além dos vinhos, a co-
munidade também se envolve 
para preparar e organizar a 
alimentação e o espaço para 
receber os quatrocentos e 
cinquenta participantes pre-
vistos. “Esse ano não foi ne-
cessário nem oferecer os in-
gressos, o pessoal já procurou 
antecipadamente. O Festival 
é uma ótima oportunidade 
para mobilizar a comunidade 
e também incentivar os que 
estão começando a produzir”, 
avalia Talita De Toni, que é 
filha de produtores e partici-
pa ativamente da organização 
do evento no Distrito.

Para Cristian Lerin, um 
dos produtores que irá ser-
vir seu vinho no evento, o 
Festival é muito mais do que 
divulgar o vinho em si. “Esta-
mos criando uma identidade 
cultural do Município, valori-
zando o que é produzido aqui. 
O vinho colonial tem uma 
grande procura e a qualida-
de do vinho aumentou muito 
com essa ajuda que as entida-
des estão dando”, avaliou ele, 
que também é enólogo e inte-
gra o projeto piloto do Vinho 
Colonial, para legalizar a sua 

21/07 - Salão Co-
munitário de São Pedro

04/08- Salão da Co-
munidade da Linha Pau-
lina de Faria Lemos

01/09 - Salão da 
Comunidade 8 da Gra-
ciema – Vale dos Vinhe-
dos

28/09- Salão Comu-
nitário de São Valentim 
– Tuiuty

PROGRAMAÇÃO

produção, com o registro da 
Casa Lerin.

Além de auxiliar a quali-
ficar e a legalizar a produção 
dos pequenos produtores, os 
resultados do Projeto de Res-

gate e valorização do Vinho 
Colonial estão estimulando 
a permanência dos jovens no 
interior, pois se apresentam 
como uma oportunidade con-
creta de empreendimento, 
com um novo cenário cons-
truído a muitas mãos e com 
base na pesquisa e no desen-
volvimento.

Serão servidos 26 vinhos elaborados com diferentes cultivares de uva

Enólogos realizam a avaliação dos vinhos que serão servidos

Maria de Loudes, Didone, Taffarel e Ben foram os responsáveis pela ava-
liação dos vinhos no Distrito de São Pedro
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Detergente caseiro 
de lavanda 
Essa receita de detergente 

caseiro leva essência de lavan-
da, um cheirinho muito agra-
dável e que reforça a sensação 
de limpeza. Você pode utilizá-
-la para lavar a louça e limpar 
superfícies.

Em um recipiente, colo-
que o sabão ralado e junte um 
litro de água fervente. Mexa 
bem até dissolver completa-
mente. Adicione o bicarbona-
to e o bórax e misture bem. 
Acrescente os outros 7 litros 
de água em temperatura am-
biente e a essência de lavanda. 
Espere esfriar e guarde em 
frascos com tampa.

Detergente com 
bicarbonato, 
açúcar e sal
Essa receita leva ingre-

dientes que você certamente já 
tem em casa! Super fácil de fa-
zer, não vai gastar quase nada 
e rende cerca de 6 litros!

Corte o sabão em fatias 
bem finas, coloque em uma 
panela e adicione um litro de 
água. Leve ao fogo e deixe 
ferver até derreter tudo. Adi-
cione o vinagre, bicarbona-
to, açúcar e o sal de cozinha. 
Mexa bem e acrescente o de-

A blogueira norte-ame-
ricana Anne Marie, do blog 
“Zero Waste Chef”, decidiu 
há alguns anos mudar dras-
ticamente um item em sua 
vida: o plástico. Após decidir 
que queria se livrar deles, 
alguns hábitos também pas-
saram por alterações. Com 
toda a experiência adquirida 
nos últimos anos, ela desmis-

Receitas de detergentes caseiros que não agridem a natureza

tergente. Deixe descansar por 
12 horas. Após esse período, o 
sabão estará bem mais grosso. 
Bata essa mistura com um gar-
fo e acrescente 1 litro de água 
até dissolver completamente. 
Distribua em potes com tampa 
ou utilize o próprio frasco de 
detergente.

Detergente 
caseiro de limão
Essa receita leva limão em 

sua composição e é ótima para 
deixar a louça bem limpinha, 
já que a acidez da fruta ajuda 

a retirar gordura com mais fa-
cilidade.

Junte todos os ingredien-
tes e leve ao fogo mexendo 
bem. Assim que todos os in-
gredientes se incorporarem, 
desligue o fogo e deixe esfriar. 
Armazene-o em potes com 
tampa e já está pronto para 
usar

Detergente 
transparente 
Essa receita ajuda a dar 

brilho na louça e é um exce-
lente limpador para superfí-

cies, fogão e banheiro.
Dissolva o bicarbonato e 

o vinagre em 500 ml de água. 
Em outro recipiente, misture 
o detergente, metade da solu-
ção de água com bicarbonato e 
mexa suavemente. Acrescente 
o restante da água e da solução 
de bicarbonato com vinagre 
. Aguarde 10 minutos, mexa 
bem e guarde em frascos com 
tampa.

Detergente de coco
Essa receita é ótima para 

lavar a louça e limpar o ba-

nheiro. Tem uma consistência 
bem densa e faz bastante es-
puma!

Em um recipiente, dissol-
va o sabão em 2 litros de água 
fervente. Mexa bem e acres-
cente aos poucos o bicarbona-
to de sódio e o vinagre. Acres-
cente o restante da água, em 
temperatura ambiente, e bata 
bem essa mistura para que 
tudo fique incorporado. Deixe 
descansar cerca de 12 horas 
antes de armazenar.

Detergente 
de erva-doce
Você pode utilizar ervas 

para fazer seu detergente ca-
seiro. Nesta receita, você vai 
precisar de erva doce, mas 
pode substituir por outras op-
ções de sua preferência, como a 
camomila ou o capim cidreira.

Bata no liquidificador a 
casca do limão com um pouco 
de água e coe. Rale o sabão de 
coco e coloque em uma pane-
la com o restante da água e a 
erva doce. Ferva a mistura até 
que o sabão tenha se dissolvido 
completamente e deixe esfriar. 
Quando já estiver morno, jun-
te o suco do limão e coe. Mexa 
devagar e guarde em um pote 
fechado por uma semana antes 
de usar.

O detergente de coco é ótimo para lavar a louça e limpar o banheiro. Tem uma consistência bem densa e faz 
bastante espuma

Dicas para congelar alimentos em potes de vidro
tificou uma dúvida de muitas 
pessoas: É possível congelar 
alimentos em frascos de vi-
dro? A resposta é positiva e 
não é necessário nenhum vi-
dro especial para isso.

De acordo com as expe-
riências realizadas por Anne 
Marie, os vidros reaprovei-
tados de geleias, azeitonas, 
molhos e outros alimentos são 

ótimas opções para irem ao 
freezer. Além de impedir que 
o vidro seja descartado desne-
cessariamente, eles facilitam 
muito a vida na cozinha.

Veja abaixo algumas di-
cas de alimentos que podem 
ser congelados em recipientes 
de vidro

Feijão
Congelar feijão é um há-

bito muito comum aos bra-
sileiros. Para congelá-lo em 
potes de vidro basta escolher 
algum com boca larga e dei-
xar um espaço livre de dois 
dedos até a tampa. Em geral, 
os líquidos expandem após 
congelados, portanto é essen-
cial deixar um espaço extra 
para que o vidro não quebre 
com a pressão. Essa mesma 
dica serve para molhos diver-
sos, polpas de frutas e muitos 
outros líquidos.

Frutas
Frutas congeladas são 

práticas e essa opção é exce-
lente para evitar o desperdí-
cio. O ideal é congelar as fru-
tas que já estão maduras. A 

técnica usada pela blogueira 
é espalhar as frutas em uma 
travessa aberta e colocá-las 
no congelador. Para frutas 
com casca, o ideal é descas-
car e cortá-las primeiro. De-
pois de congeladas, guarde-as 
dentro dos potes de vidro e as 
mantenha no freezer.

Tomates
Para congelar os tomates 

o ideal é desidratá-los pri-
meiro. Após esses frutos pas-
sarem pelo processo de forno, 
basta colocá-los nos potes e 
congelar.

Talos e cascas 
de vegetais
Anne Marie dá a dica de 

congelar talos e cascas dos 
alimentos. Muitas vezes eles 
não são úteis na receita do 
dia, mas, em grande quanti-
dade rendem um bom caldo 
de vegetais. Em um mesmo 
pote é possível armazenar aos 
poucos os talos de várias se-
manas.

Soro de leite

Se você costuma preparar 
cremes ou queijos em casa, 
sabe que eles rendem uma 
grande quantidade de soro 
de leite. Essas sobras também 
podem ser congeladas. Assim 
como acontece com outros 
líquidos, basta deixar espa-
ço para que eles dilatem sem 
quebrar o vidro. Para o soro 
do leite, o ideal é usar potes 
pequenos, para separar me-
lhor as porções, já que ele não 
pode ser descongelado e con-
gelado novamente.

Bolos, pães 
e biscoitos
Para pães, bolos e bis-

coitos também não existe 
nenhum segredo. Basta co-
locá-los nos Poter e congelá-
-los. Isso ajuda a manter esses 
alimentos frescos por muito 
mais tempo.

Essas são apenas algu-
mas sugestões, mas qualquer 
alimento que pode ser conge-
lado em recipientes de plás-
tico, também é indicado para 
o congelamento em potes de 
vidro.Os vidros reaproveitados de geleias, azeitonas, molhos e outros alimen-

tos são ótimas opções para irem ao freezer
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Regar o jardim com fre-
quência e podar as plantas 
regularmente nem sempre 
são medidas suficientes para 
manter um jardim perfeito. 
É preciso combater também 
as ervas daninhas, plantas 
que crescem onde são inde-
sejadas. Trata-se de espécies 
oportunistas: se houver luz, 
as sementes abrigadas no 
solo terão condições de ger-
minar, sobretudo em trechos 
pouco cultivados ou pouco 
desenvolvidos nos gramados.

Nem seriam um proble-
ma, se não competissem por 
nutrientes, água e luz. Como 
tendem a ser mais resisten-
tes e a se multiplicar com 
mais rapidez, afetam o cres-
cimento das (ou mesmo ma-
tam as) plantas desejadas no 
projeto paisagístico. “Algu-
mas comprometem a saúde 
do jardim, porque hospedam 
pragas e doenças”, afirma a 
paisagista Marizeth Estrela, 
especializada em jardinagem 
orgânica e Feng Shui.

Elas têm diversas pro-
cedências: podem vir de 
agentes polinizadores, como 
insetos, pássaros e até o ven-
to, na forma de sementes ou 
bulbos. Ou ainda, podem 
já estar incubadas no solo e 
crescer à medida que as con-
dições ambientais permitam.

Para evitá-las, a melhor 
defesa é a prevenção, segun-
do Marizeth. “Fazer uso da 
adubação orgânica e de in-
seticidas também orgânicos 
ajuda a prevenir a infestação, 

Forre o fogão
Você tem pouco tempo 

para higienizar a cozinha? 
Uma dica é forrar com papel 
alumínio a superfície em aço 
inox do fogão ou usar prote-
tores próprios para o apare-
lho. Quando estiverem sujos, 
descarte-os e finalize a limpe-
za passando um pano umede-
cido em uma solução desen-
gordurante.

Programe a fritura
Faça um cardápio se-

manal e procure preparar a 
refeição que inclui frituras 
somente na data da faxina 
caprichada ou então no dia 
que a antecede. Essa prática 
ajuda na rotina de limpeza da 
sua cozinha e colabora com 
sua saúde.

Desengordurante 
é multiuso
Opte por um desengor-

durante suave ou neutro 
(pode ser um detergente!) na 
limpeza de qualquer tipo de 
superfície, da pia ao piso. No 

Ingredientes 
Para o creme
200 g de chocolate meio 

amargo em pedaços
500 g de manteiga
300 g de açúcar
4 ovos
2 colheres (chá) de ca-

nela em pó
30 g de cacau em pó
Para a massa do tipo 

biscoito
1 1/2 xícara de farinha 

de trigo
1 colher (chá) de fer-

mento em pó
2 colheres (sopa) de 

açúcar
1 ovo
3/4 de xícara de leite
100 g de manteiga
1/4 de xícara de licor de 

laranja (Cointreau)
Confeitos de chocolate 

para decorar

Modo de preparo 
Prepare o creme
Em uma panela mé-

dia, derreta o chocolate e a 
manteiga mexendo sempre. 
Adicione o açúcar e misture 
até dissolvê-lo.

Transfira para uma ti-
gela e junte os ovos, a ca-
nela e o cacau batendo com 
um batedor de mão até ob-
ter um creme homogêneo.

Como proteger o jardim 
das ervas daninhas

porque mantém o solo sau-
dável e as plantas resistentes 
a pragas e doenças.”

O arquiteto Vinicius Ro-
cha Lima, que atua na área 
de projetos da Topiaria Pai-
sagismo, sugere fazer rota-
ção de culturas e variar o es-
paçamento entre as plantas, 
pois espaços vazios e som-
brios são os mais visados.

O paisagista Maier Gil-
bert, sócio da Maier e Alê 
Paisagismo, sugere tomar 
cuidado com a procedência 
do substrato (a terra pron-
ta para o plantio, mistura-
da com húmus de minhoca 
e terra vegetal), da grama e 
do esterco. As sementes das 
pragas podem vir incubadas 
em um desses componentes 
do jardim.

As ervas daninhas se di-
videm em dois grupos: as de 
folhas estreitas e as de folhas 
largas. As primeiras são mais 
comuns, como a tiririca, es-
pecialmente resistente). Na 
modalidade de pragas de fo-
lhas largas entram o trevo e o 
quebra-pedra.

O método de controle 
mais usado é o manual: com 
uma ferramenta pontuda, 
como uma enxadinha, reti-
ram-se as pragas pelas cama-
das mais estruturais da raiz, 
abaixo da camada superficial 
da terra. No caso da tiririca, 
a medida é providencial já 
que é na raiz que estão loca-
lizados os bulbos reproduto-
res da plantas (chamados de 
batatinhas).

Se a situação estiver gra-
ve, é recomendado o uso de 
herbicidas. Mas, atenção: o 
melhor é chamar ajuda de 
um engenheiro agrônomo, 
paisagista ou jardineiro. Há 
restrições quanto ao uso de 
herbicidas na área urbana em 
alguns municípios. O profis-
sional vai indicar que tipo 
de produto é mais indicado. 
Com o passar do tempo, se as 
plantas daninhas não forem 
eliminadas, o jardim todo 
pode morrer. “Se for muito 
tarde para tratar, é necessá-
rio tirar as plantas, descartar 
o substrato e plantar tudo de 
novo”, afirma Lima.

O controle de pragas é 
ainda mais complicado no 
gramado, onde a densidade 
vegetal é muito alta, obser-
va Maier Gilbert. “No gra-
mado, é preciso retirar as 
pragas antes da florada do 
mato, quando as sementes 
voam para brotar em outros 
lugares. Se tiver incontrolá-
vel mesmo, o recomendável 
é retirar o máximo possí-
vel de mato e cortar a gra-
ma normalmente. O mato 
é cortado junto e vai sendo 
controlado, mas continua 
lá”. Ele recomenda que o 
combate seja quinzenal ou 
mensal.

E não é só a vegetação 
que vai embora. Muitas ve-
zes é preciso descartar tam-
bém a terra. Por isso é que 
e preciso usar um substrato 
de boa procedência, se pos-
sível, esterilizado.

O método de controle mais usado é o manual: com uma ferramenta pontuda, como uma enxadinha, retiram-se 
as pragas pelas camadas mais estruturais da raiz, abaixo da camada superficial da terra

Truques infalíveis para manter a 
cozinha sem gordura e perfumada

caso da higienização do chão, 
dilua bem o produto em água 
limpa. Limpe o fogão, coifa e 
micro-ondas também com um 
desengordurante.

Seque a pia 
e a esponja
Não deixe água parada na 

bancada da pia, porque pode 
surgir limo e mau cheiro. 
Pelo menos uma vez por dia, 
levante o escorredor de lou-
ças e seque bem a superfície 
que fica abaixo do utensílio. 
Nunca guarde a esponja com 
resíduos de comida ou sabão. 
Após o uso, lave bem, retire o 
excesso de água e a coloque 
em local seco.

Limpe as lixeiras
Lave as lixeiras da co-

zinha com água e sabão, de 
preferência diariamente. De-
pois de higienizados, antes de 
colocar o saco plástico, bor-
rife dois ou três jatos de um 
produto de limpeza multiuso 
com um cheiro agradável e 
enxugue bem.

Pavê de chocolate e canela
Leve para gelar, coberto 

com filme plástico, mexen-
do às vezes, por duas horas 
e meia ou até engrossar li-
geiramente.

Prepare a massa
No processador, junte a 

farinha de trigo, o fermen-
to, o açúcar, o ovo, 1/4 de 
xícara de leite e a manteiga 
e pulse até obter uma mis-
tura homogênea. Transfira 
para uma superfície e amas-
se até formar uma bola.

Abra a massa em uma 
assadeira de 21 x 31 cm un-
tada com manteiga. Leve ao 
forno moderado (180 ºC), 
preaquecido, por 20 minu-
tos ou até ficar firme. Deixe 
amornar e desenforme.

Corte em três camadas. 
Pincele a massa com o lei-
te restante misturado com 
o licor. Em uma forma de 
bolo inglês de 11 x 24 cm, 
forrada com papel-mantei-
ga (com uma sobra de 2,5 
cm nas laterais), alterne 
camadas de creme e massa, 
terminando com o creme.

Alise com uma espátu-
la. Leve para gelar, cober-
to com filme plástico, por 
quatro horas ou até ficar 
firme. Desenforme e sirva 
decorado com confeitos e 
um laço.
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Adubar é essencial para 
ter uma horta bonita e visto-
sa, porém o excesso de adubo 
ou a escolha do adubo errado 
pode trazer alguns proble-
mas, principalmente quando 
queremos cultivar os frutos. 

Os adubos que mais usa-
mos nas hortas orgânicas, 
como húmus de minhoca, 
composto orgânico, torta de 
mamona e bokashi, são ricos 
em nitrogênio (N). Este ma-
cronutriente é responsável 
por promover o crescimento 
das folhas, aumentando seu 
tamanho e as deixando com 
coloração mais forte, ou seja, 
ele ativa a fotossíntese. Po-
rém, como cita nosso mestre 
Raul Cânovas: “Plantas que 
crescem em solos com exces-
so em nitrogênio florescem e 
frutificam menos, têm suas 
raízes pouco desenvolvidas e 
são propensas ao ataque de 
pragas”. 

Sentimos este problema 
na prática estes dias. Planta-
mos duas mudas de abobri-
nha italiana no mesmo dia, 
porém em locais diferentes. 
O canteiro onde foi plantada 
uma das mudas é mais raso 
e apresenta uma terra mais 
equilibrada, devido a fre-
quente adubação com torta 
de nim (foto da esquerda), 
sem excesso de macronu-
trientes, já a outra foi plan-
tada em um saco de plantio, 

Aqui no Brasil o cogu-
melo mais fácil de ser en-
contrado é o champignon em 
conserva nos supermercados, 
mas não dá nem pra comparar 
o seu sabor com os vendidos 
em bandejas recém colhidos e 
sem a conserva, que por sinal 
tira por completo o seu sabor. 

Na hora de comprar ele 
deve estar firme, caso houver 
acúmulo de água na bandeja 
ou com muitas lesões e man-
chas na superfície não com-
pre. E claro, não se esqueça 
de ver a data em que foi co-
lhido, dura até uma semana. 
O champignon é um dos me-
lhores tipos de cogumelo para 
fazer strogonoff. 

Por motivos de curiosi-
dade, o strogonoff é um prato 
de origem russa que se tor-
nou popular no mundo todo 
pela sua cremosidade e sabor 
forte, além claro, de ser rápi-
do e fácil de fazer. A receita 
tradicional é feita com car-
ne bovina, mas vale ressaltar 
que trocá-la por cogumelos 
champignon não deixa o pra-
to menos saboroso. Vantagens 
dessa troca? Prato muito mais 
leve para digerir, baixo teor 
calórico, e rico em  cálcio, fer-
ro, cobre, zinco, e vitamina C.

Ingredientes 
200 g de cogumelos 

champignon (1 bandeja)
1 xíc. e ½  de creme de 

castanha (receita aqui)
2 colheres de sopa de 

shoyu ou sal a gosto

Strogonoff de cogumelo
1 cebola grande
Óleo vegetal
2 tomates
Dica: Ao serem cozidos os 

cogumelos irão escurecerem 
por oxidação, como aconteceu 
com o meu. Caso você queira 
evitar isso é indicado pingar 
algumas gotas de limão, mas 
é opcional.

Como fazer 
Higienize os cogumelos 

por primeiro. Ai vai mais 
uma dica, utilize um pano, 
papel toalha ou guardanapo 
úmido para limpar os cogu-
melos. Não é indicado lavar 
em água corrente porque 
eles absorvem muita água e 
perdem o sabor;

Corte os cogumelos em 
pedaços como na foto, e a 
cebola e os tomates em cubi-
nhos. Não precisa tirar a pele 
do tomate;

Numa panela grande 
aqueça o óleo vegetal e doure 
a cebola;

Adicione o tomate e dei-
xe alguns minutos até amo-
lecer;

Acrescente os cogumelos 
e mexa bem para absorver o 
sabor;

Coloque o creme de cas-
tanha e o shoyu ou sal. Uti-
lizei o shoyu para temperar 
porque ele deixa o strogonoff 
com uma aparência mais bo-
nita. Mas se você não tiver 
shoyu em casa pode usar o 
sal. Misture tudo e deixe co-
zinhar até começar a ferver.

O strogonoff é um prato de origem russa que se tornou popular no mun-
do todo pela sua cremosidade e sabor forte, além claro, de ser rápido e 
fácil de fazer

O segredo na adubação da terra

qual foi recém-adubado e 
possuía substrato rico em ni-
trogênio (foto da direita). 

O que fazer para 
produzir frutos 
comestíveis
Utilize adubos que te-

nham maior proporção de 
fósforo (P), como farinha de 
osso, qual promove a floração 
e frutificação. O potássio (K) 
também é importante para 
o desenvolvimento de flores 
e frutos mais firmes e resis-
tentes, ele pode ser oferecido 

A adubação é importante para manter a horta saudável

ao solo, de maneira orgânica, 
através do uso das cinzas de 
madeira. Lembrando que o 
N-P-K que vemos frequen-
temente a venda é um ferti-
lizante mineral, ou seja, não 
é orgânico.

Maneire nos adubos ricos 
em nitrogênio.

Não se esqueça da rega, 
para frutificar é importante 
que não falte água.

Utiliza torta de nim, pois 
ela tem a capacidade de equi-
librar os componentes do 
solo.

Os adubos que mais usamos nas hortas orgânicas, como húmus de mi-
nhoca, composto orgânico, torta de mamona e bokashi, são ricos em 
nitrogênio


