
Como curar 
infecção urinária 
pág 8 pág 8 pág 8

À parmegiana 
com banana?

Receita de 
churros caseiro

Almanaque

Vale dos 
Vinhedos escolhe 
soberanas
pág 2

Geral

Ciclo de palestras 
estimula a 
produção familiar 
e agroindústria
pág 3

Geral

Workshop 
sobre podridão 
de olho de boi
pág 3

Maçã

Almanaque Almanaque

Setembro de 2018 | ano 15 Circulação mensal | wwww.gazeta-rs.com.brCirculação: 15 da Graciema, 40 da Graciema, Capela da 
Glória, Capela das Almas, Capela das Neves, Capela
Santíssima Trindade, Capela Santa Lúcia, Ceará da 

Graciema, Linha Borghetto, Linha São Gabriel e Garibaldina 

Embrapa lança manual 
prático da poda da videira 



Jornal Vale dos Vinhedos -  11 de setembro de 20182
Geral

Editado por: Boa Comunicação
Editoria: Ana Lúcia Zanelatto.
Circulação Jornais Rurais:  Terças-feiras em rodízio, pela ordem, 
Jornal Tuiuty, Jornal Monte Belo do Sul, Jornal Vale dos Vinhedos e 
Jornal São Pedro. 

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

As soberanas atuais do 
Vale dos Vinhedos também 
marcaram presença no Fes-
tival do Vinho Colonial no 
Vale dos Vinhedos. Para elas: 
“Estar próximo da nossa co-
munidade e do produtor rural 
sempre é uma ótima oportu-
nidade de aprender, e claro, 

festejar!”
Prestes a passarem as 

faixas e coroas para as pró-
ximas representantes, elas se 
despediram do mandato nesta 
festa e prometeram estar nas 
próximas edições como mora-
doras dao Vale dos Vinhedos, 
para celebrar o vinho colonial.

Vale dos Vinhedos escolhe soberanas
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O evento aconteceu na 
noite de sábado (01) no Salão 
da Comunidade 8 da Gracie-
ma e contou com mais de 400 
participantes, com a presença 
de produtores, turistas, mo-
radores locais e comunidade.

O festival tem como obje-
tivo preservar a identidade e 
a maneira tradicional da pro-
dução de vinho da Serra Gaú-
cha, e visa valorizar os produ-
tos para venda incentivando a 
melhoria do produto.

Dez produtores que par-
ticiparam da exposição tive-
ram seus vinhos avaliados por 
uma equipe da Emater, Em-
brapa Uva e Vinho e IFRS, 
antes de serem servidos ao 
público. O Festival teve o 
apoio das Secretarias Muni-
cipais de Turismo e Desen-

O encontro reuniu apenas 
90 pessoas e  tentou discutir 
a importância da agroindús-
trias e a necessidade de inves-
timentos e parcerias para o 
agronegócio. Apesar do bai-
xo índice de adesão, já que o 
município conta com mais de  
1.600 agricultores.  A repre-
sentante da Secretaria de De-
senvolvimento Rural (SDR), 
Maluza Machado Feltrin, es-
tranhamente salientou a im-
portância do investimento da 
Administração Municipal no 
segmento, sem citar quais, e 
parabenizou o trabalho das 
instituições envolvidas. “Ben-
to Gonçalves se constituiu 
nos últimos tempos como um 
município referência para 
nós (???) e a gente multiplica 
isso (???) aos demais, espe-
cialmente por essa interliga-
ção assertiva (sic)”,  falou a 
representante do município, 
sem muita convicção. “Temos 
uma integração plena dos ór-
gãos, que realmente funcio-
na”- acredita a representante 
do SDR. “Buscamos sempre 
replicar estes bons exemplos 
aos demais” finalizou sem 
exemplificar onde a seretaria 
replica.

Depois do discurso vazio,  
já que a seretaria de agricul-
tura não conseguiu nem dei-
xar as estradas do interior 

Ciclo de palestras estimula a 
produção familiar e agroindústria

em condições para escoar a 
última safra, quando foi alvo 
de várias denúncias dos agri-
culores, a secretaria munici-
pal de desenvolvimento rural 
entregou duas “placas simbó-
licas de identificação” (???)  às 
agroindústrias Ovos Polônia 
e Nossa Horta, acrescentando 
no fnal do evento  entregues 
placas para mais de 21 esta-
belecimentos de Bento que 
estavam presentes juntamen-
te a outras sete agroindús-
trias locais.

Depois dos discursos de 
abertura do evento aconteceu 
o ciclo de palestras com os 
temas: “Doenças Transmiti-
das por Alimentos (DTAs)”, 
“Uniformização na Manipula-
ção de Alimentos e Bebidas” 
e “Rotulagem de Alimentos 
e Bebidas”. Um debate aber-
to abordou o panorama das 
agroindústrias regularizadas 
no município e a legalidade 
da fiscalização nas agroindús-
trias.

Estiveram presentes no 
evento o chefe do escritório 
da Emater de Bento Gon-
çalves, Thompson Didoné, o 
coordenador do Departamen-
to de Inspeção de Produtos 
de Origem Animal (Dipoa), 
Cristiano Selbach e o técnico 
da Emater/Rs, Neiton Biten-
court Peruffo.

VI Festival Nacional do Vinho Colonial

volvimento da Agricultura, 
Sindicado Empresarial de 
Gatronomia e Hotelaria da 
Região da Uva e Vinho, bem 
como do Instituto Federal do 

Rio Grande do Sul, Embrapa 
Uva e Vinho e Emater. O pró-
ximo festival acontecerá no 
dia 28 de setembro, no Dis-
trito de Tuiuty.

Workshop sobre a doença ‘Podridão Olho de boi’ 
das maçãs confirma: é necessário mais pesquisa!
Workshop sobre Podridão Olho de boi ressalta a importância de pesquisas mais profundas 
sobre a doença

Uma das principais doen-
ças da cultura da macieira no 
Sul do país é a podridão “olho 
de boi”, conhecida como Pe-
zícula. Ela é responsável por 
perdas de até 20% no perío-
do final da armazenagem dos 
frutos, que corresponde a cer-
ca de 50 mil toneladas de ma-
ças por safra.

A doença foi identificada 
no Brasil em 1999, quando 
instituições de pesquisa e en-
sino iniciaram pesquisas so-
bre as características do cau-
sador da podridão, bem como 
a epidemiologia e definição de 
táticas no manejo da doença. 
A Embrapa Uva e Vinho, bus-
cando apoiar o setor produti-
vo no controle, a Agapomi  e 
a Proterra Engenharia Agro-
nômica promoveram o evento 
1º Workshop sobre a Podri-
dão Olho de Boi nas Maçãs,  
que aconteceu na Câmara da 
Indústria, Comércio, Agricul-
tura e Serviços de Vacaria – 
CIC Vacaria dia 23 de agosto. 

Segundo a pesquisado-
ra e uma das coordenadoras 

do evento, Rosa Valdebenito 
Sanhueza, no encontro pa-
lestrantes apresentaram todo 
o conjunto de informações 
obtidas nos últimos 18 anos 
de estudos, visando orientar 
técnicos e produtores, desde 
as fases iniciais até a pós-co-
lheita. “A principal dificulda-
de para o manejo da doença, 
que também causa morte nos 
esporões das macieiras, reside 
no fato do patógeno estar pre-
sente nos ramos e gemas du-
rante todo o ciclo da cultura e 
também nos frutos, indepen-
dentemente das aplicações de 

fungicidas”, complementa a 
especialista.

Os pesquisadores conclu-
íram durante o evento de que 
a maior parte das pesquisas 
foram feitas até 2008, e que 
falta uma pesquisa básica e 
aplicada para melhorar o con-
trole dessa doença.

O I Workshop sobre a 
‘Podridão olho de Boi’ em 
maçãs teve o apoio da Epagri, 
UCS, UDESC, Monsanto e 
Associação dos Agrônomos de 
Vacaria (ASAV). A realização 
foi da Agapomi, Proterra e 
Embrapa Uva e Vinho.
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Com a chegada da pri-
mavera nas regiões de clima 
temperado, a poda é um im-
portante manejo na parreira 
nesse momento.

Os diferentes tipos de 
poda apresentam finalidades 
diferenciadas. Hoje temos a 
poda longa, poda curta, poda 
mista, poda de formação e a 
poda verde.

A Equipe da Embrapa 
Uva e Vinho, visando o auxí-
lio no momento da poda das 
videiras, lançou um “Manu-
al Poda da Videira em Clima 
Temperado”, que está dispo-
nível pelo site da Embrapa e é 
gratuito para download.

Eles montaram as infor-
mações mais importantes, 
acrescentaram ilustrações e 
explicações detalhadas para 
auxiliar a comunidade na 
poda dos parreirais domésti-
cos. Ele foi desenvolvido para 
leigos, mas também é uma 
grande fonte de informação 
para viticultores profissio-
nais.

Manual ilustrado sobre poda da videira é       disponibilizado para os agricultores
A poda seca é fundamen-

tal para garantir a qualidade 
da uva e possibilitar equilíbrio 
entre a quantidade e vigor, de 
folhas e galhos, e também na 
produção das uvas. É impor-
tante ressaltar que uma podas 
mal feitas podem prejudicar 
a produção e não só à curto 
prazo, por isso é importante 
manter um manejo correto, 
para adquirir bons resultados.

O manual contém infor-
mações sobre diferentes tipos 
de poda nos sistemas de espal-
deira e latada, com informa-
ções adicionais sobre casos de 
chuva de granizo ou geadas, 
onde pode ser necessário a 
“repoda”.

A versão on line do Manu-
al Poda da Videira em Clima 
Temperado está disponível 
para download  embit.ly/ma-
nualdepoda

Os interessados em obter 
a versão impressa poderão re-
tirar diretamente na Embra-
pa Uva e Vinho, na Rua Livra-
mento, 515.

Poda da videira em clima temperado
O que é a poda?
A poda é uma das práti-

cas mais importantes no ma-
nejo das plantas de videira. 
Ela compreende uma série de 
operações feitas no parreiral 
e consiste na retirada parcial 
dos ramos lenhosos, durante a 

poda de inverno, ou de ramos 
herbáceos, na poda verde. Um 
dos principais objetivos e van-
tagens da poda é equilibrar o 
vigor vegetativo e a produção 
de frutos, regularizando a 
produção e contribuindo para 
a qualidade da uva produzida.

O que eu preciso 
saber antes de 
podar?
A primeira informação 

importante é reconhecer que 
a videira, em regiões de clima 
temperado, passa pelo perío-
do dedormência.

Dormência: fase na qual 
a planta apresenta-se em re-
pouso e com uma atividade 
metabólica basal, sem pontos 
de crescimento, para superar 
as adversidades do inverno. 
Geralmente vai do começo 
do outono (com a queda das 
folhas) até o fim do inverno, 
quando começa a brotação 
das gemas.

Também é necessário co-
nhecer algumas estruturas 
da planta antes de começar a 
poda. Por exemplo:

Gema (ou “olho”): são es-

truturas localizadas nos ra-
mos e na base das folhas, das 
quais saem os brotos e cachos. 
São elas que “incham” pouco 
antes da brotação, no fim do 
inverno, e são indicadoras do 
momento de podar.

Sarmentos: ramos que se 
desenvolvem no ciclo anterior 
e que são as estruturas que 
devem ser cortadas no mo-
mento da poda. Os principais 
são a vara e o esporão.

Vara: ramo relativamente 
longo, com no mínimo 4 ge-
mas, que cresce no ano ante-
rior à data de poda e que, após 
produzir uva, deve ser elimi-
nado.

Esporão: ramo pequeno, 
com até 2 gemas, geralmente 
localizado no braço principal 
da planta, cuja função é origi-
nar brotos que serão as varas 
da poda seguinte.

Quais são os 
tipos de poda?
Existem basicamente 

quatro tipos de poda:
A de formação, para dar 

estrutura à planta em seus 
primeiros anos de vida;

A de produção, para ga-
rantir plena frutificação;

A poda de renovação, 
para recomeçar a estrutura 
da planta ou eliminar partes 
doentes;

A poda verde, para 
equilibrar a vegetação (fo-
lhas e ramos) e favorecer o 
microclima do parreiral.

Cada uma delas tem 
suas particularidades e va-
ria conforme a região (clima 
e solo), variedade e sistema 
de condução (latada, es-
paldeira ou Y). Na poda de 
produção ainda temos uma 
classificação:

Poda curta: também chamada 
de cordão esporonado, é aquela 
em que são deixados somente 
esporões na planta. Essa poda 
pode ser feita em algumas varie-
dades americanas, como Bordô 
e Isabel, e no sistema espaldei-
ra para uvas viníferas.

Poda longa: é aquela em que 
somente são deixadas somente 
varas na poda de produção; é 
prática recomendada para regi-
ões tropicais (Nordeste do Bra-
sil) ou naquelas regiões em que 
são feitas duas podas e uma 
safra (Norte do Paraná e São 
Paulo), com a utilização de pro-
dutopara quebra de dormência.

Poda mista: esse é o modelo 
mais utilizado, tanto em regi-
ões de clima temperado quanto 
subtropical. Pode ser feita em 
praticamente todas as varieda-
des e cultivares e consiste na 
alternância entre varas e es-
porões no mesmo ramo da plan-
ta, dependendo do seu vigor e 
estrutura.

Gema em dormência

 Vara de produção no momento da poda

 Esporão de duas gemas após a poda



Jornal Vale dos Vinhedos -  11 de setembro de 2018 5
Geral

Manual ilustrado sobre poda da videira é       disponibilizado para os agricultores
Quando devo podar?
Para decidir quando po-

dar, o principal fator a ser ob-
servado ainda são  as gemas; o 
momento recomendado é an-
tes de elas se abrirem, quando 
ainda estão inchadas, o que 
geralmente acontece durante 
a segunda metade do inverno.

A gema ‘inchada’, ou 
como se cos tuma di zer, antes 
de estourar, indica o momen-
to de fazer a poda. Logo, com 
o aumento das temperaturas, 
elas brotam dando origem aos 
novos sarmentos.

Poda precoce
Há uma época alterna-

tiva de realizar a poda de 
produção, que é logo após a 
queda das folhas, durante o 
outono ou início do inverno. 
Nesse caso, a poda definitiva 
leva a brotações mais tardias 
e uniformes quando compa-
rada à poda na época tradi-
cional. Outro benefício dessa 
época de poda é favorecer a 
sanidade do tronco, pois há 
uma tendência de menor in-
fecção por fungos durante o 
inverno, mesmo com o maior 
tempo para a cicatrização. 
Isso não dispensa a recomen-
dação de aplicar calda sulfo-
cálcica e pincelar os cortes 
com tinta plástica com fun-

gicida.

Alerta 
A antecipação da poda 

tem limites e não deve ser 
feita logo após a colheita. 
Se a poda ocorrer antes da 
queda natural das folhas, 
o produtor estará evitando 
o acúmulo de reservas nas 
plantas, o que irá compro-
meter as próximas brota-
ções e o potencial produtivo 
das plantas nos próximos 
ciclos. Também deve testar 
essa época de poda em al-
gumas plantas por varieda-
de, antes de adotar em todo 
o vinhedo, pois pode haver 
influência do microclima da 
propriedade.

O que também influencia na época da poda 
Local: Em regiões sujeitas a geadas tardias, o ideal é 

que a poda seja o mais tarde possível, porém antes do apa-
recimento dos brotos apicais, que podem prejudicar a bro-
tação das gemas basais.

Variedades: Deve-se conhecer o comportamento das 
diferentes variedades e cultivares: as precoces são podadas 
antes e as tardias, por último. Caso a região seja propícia a 
geadas tardias, deve-se podar primeiro as variedades mais 
tardias e deixar as precoces por último.

Outros aspectos a 
observar antes da poda 

Ramos maduros: na hora 
de podar, é importante obser-
var se os ramos estão maduros 
(cor marrom), pois se estive-
rem verdes, devem ser elimi-
nados da planta (estão asso-
ciados a doenças e distúrbios 
fisiológicos).

Ramos com morte des-
cendente: é muito comum 
identificar morte de plantas 
“de cima para baixo”, ou seja, 
ramos que secam a partir da 
ponta em direção ao tronco. 

Gema inchada

Gema inchada - detalhe  Parreiral no outono

 Grade de cultivares e suas principais características de ciclo

Sintomas característicos de podridão descendente (necrose em evolu-
ção)

Ferimentos protegidos com tinta 
plástica após a poda

da planta, que produziram 
no ano, após o início da que-
da das folhas, numa forma de 
poda de limpeza que adianta 
e facilita o trabalho de poda.

Tesoura de poda: é a fer-
ramenta básica a ser utiliza-
da. Existem diversos modelos 
e marcas, mas o mais impor-

tante é que ela seja mantida 
afiada, lubrificada e limpa, 
para facilitar o trabalho e evi-
tar a transmissão de doenças.

Cortes: devem ser sempre 
pouco acima da última gema 
do ramo podado (0,5cm), de 
preferência diagonais, para 
evitar o acúmulo de água.

Devo considerar 
a fase da lua 
para podar?
Tradicionalmente se dá 

preferência para podar du-
rante as fases da Lua Nova 
e Minguante. Entretanto, 

os principais critérios de-
vem ser o inchamento das 
gemas e o ‘’choro’’ da par-
reira, que são prenúncio de 
que a brotação irá começar 
e a poda não poderá ser 
adiada por muito tempo.

Sistema latada
O sistema latada tem sido 

o mais utilizado na condução 
das parreiras nas regiões tra-
dicionais de cultivo no Sul do 
Brasil, em áreas de uvas para 
processamento ou consumo 
in natura de origem europeia, 
americana ou híbrida. Nesse 
sistema, as principais podas 
são:

Poda de formação 
(ano do plantio 
ou enxertia)
Realizada no ano do plan-

tio, a poda de formação é a 
responsável por dar a forma e 

estrutura definitiva das par-
reiras no vinhedo. Ela é feita 
em algumas etapas:

Após o plantio, o prin-
cipal broto é conduzido até 
atingir a altura da latada, 
quando deverá ser feito o ce-
gamento (retirada) das gemas 
ou o desbrote (retirada dos 
brotos), lembrando de dei-
xar as folhas. O desponte da 
planta deve ser feito de 7 a 8 
cm abaixo do arame. A par-
tir deste ponto do desponte 
surgirão novos brotos, sendo 
que os dois primeiros devem 
ser conduzidos, um para cada 
lado no arame.

Tesoura de poda

Momento ideal para a poda de formação (corte do broto apical)

Provavelmente há fungos de 
madeira causando “podri-
dão descendente” e, nesse 

caso, o recomendado é po-
dar até não encontrar mais 
necrose interna nos ramos e 
pincelar tinta plástica, com 
ou sem fungicida, pasta bor-
dalesa ou somente fungicida 
no corte, lembrando de este-
rilizar a tesoura de poda com 
hipoclorito a 1%, após o corte 
das partes sintomáticas e an-
tes de trocar de planta.

Pré-poda: é possível re-
tirar (podar) os ramos velhos 
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Observações
É possível conduzir to-

das as plantas somente para 
um lado, ao invés de conduzir 
dois brotos para formarem os 
braços principais. Essa esco-
lha dependerá da incidência, 

força e direção dos ventos, 
declividade do terreno e fer-
tilidade do solo. É importan-
te observar que nesse caso, 
geralmente, as plantas ficam 
mais vigorosas.

Dada a importância dessa 

fase, no momento de esco-
lher os ramos para condução, 
dar preferência para as varas 
mais férteis e uniformes, a fim 
de garantir a boa formação da 
estrutura principal da planta.

Poda de formação 
1º ano
Na época da poda (in-

verno/antes da brotação), os 
brotos que foram conduzi-
dos no ano anterior deverão 
ser podados com aproxima-
damente 6 a 8 gemas, man-
tendo um esporão para cada 
gema. Para manter a planta 
firme e evitar quebra com 
ventos, deixar uma vara de 
cada lado. As gemas dessas 
varas, cuja finalidade é so-
mente firmar a planta, de-
vem ser retiradas para não 
roubar energia da parreira, 
que deve engrossar seus 
braços principais, isto é, os 
dois primeiros ramos.

Poda de formação
2º ano
No 2º ano, é importante 

alongar os braços principais 
e retirar as varas deixadas 
para fixação da planta no ano 
anterior. Nesse momento, en-
tão, deve-se deixar mais al-
gumas gemas em cada braço 
principal, até que encontre 
o ramo que vem da planta 
vizinha, chegando a aproxi-
madamente 70 a 80 cm. Nos 
vinhedos conduzidos para um 
lado somente, o braço pode 
ser alongado com mais gemas 
a cada ano. Em ambas as si-
tuações, os ramos melhor lo-
calizados (não tão verticais e 
nem voltados para baixo) de-

vem ser escolhidos para se-
rem conduzidos e amarrados 
como varas de produção, não 
esquecendo de deixar, para 
cada vara, um esporão de 
2 gemas. O total de varas e 
esporões dependerá do vigor 
da planta e da estrutura for-
mada no primeiro ano, mas 
geralmente, na poda mista, 
deixa-se, em cada braço, 3 
varas com 5 a 7 gemas cada 
e até 6 esporões, de 2 gemas. 
Em plantas mais vigorosas 
deixa-se menor número de 
varas, porém mais longas. 
Adistância adequada entre 
as varas é de 30 a 40 cm nas 
regiões mais frias e de 20 a 
30 cm em regiões quentes.

Poda de produção:
3º ano em diante
A partir do 3º ano, as 

podas são bastante seme-
lhantes. No caso da poda 
mista, será a alternância en-
tre a seleção e escolha de va-
ras e esporões mais sadios e 
melhor localizados na plan-
ta. O ideal é sempre manter 
a estrutura da planta até o 
primeiro arame da latada 
para concentrar a produção 

de cachos e evitar a tendên-
cia de gemas cegas.

Restringir o crescimen-
to lateral das varas ajuda 
a concentrar a produção e 
localização dos cachos, que 
também têm a tendência 
de serem maiores. Dessa 
forma, as sucessivas podas 
de frutificação resumemse 
em eliminar as varas que já 
produziram e substituí-las 
por outras originadas dos 
esporões. 

Sistema espaldeira
No sistema espaldeira, 

mais utilizado para a produ-
ção de uvas Vitis vinifera para 
processamento ou em peque-
nas áreas domésticas, existem 
diferentes maneiras de poda 
que podem ser escolhidas 
conforme as variedades.

Poda de formação
A poda de formação no 

sistema espaldeira é prati-
camente igual à realizada no 

sistema latada. O broto prin-
cipal da planta deve ser des-
pontado quando chegar ao 
primeiro arame da espaldeira, 
sendo que as duas brotações 
novas devem ser conduzidas 
uma para cada lado, ou, esco-
lher somente uma para con-
dução unilateral. No 2º ano, 
deve ser feito o alongamento 
dos braços, deixando-se varas 
com 3 a 5 gemas no final do 
ramo.

Lateral que será a principal estrutura da planta
Cegamento (retirada de gemas) das varas no primeiro 
ano (somente estrutura da planta)

Esquema de poda de produção - 1º ano (A - antes de podar; B e C - braços principais; D - cegamento das gemas 
das varas de estrutura; E - planta podada)

Poda mista: planta antes da poda e depois da poda

 Condução unilateral da espaldeira

Condução bilateral da espaldeira

Continuação: manual ilustrado sobre poda da videira...
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Poda de produção
Na espaldeira há dois 

principais sistemas de poda 
de produção: o cordão espo-
ronado e o Guyot:

Cordão esporonado: nes-
sa opção, não são deixadas va-
ras, exceto nos primeiros anos 

quando se deseja alongar o 
braço principal da planta. 
Deve-se podar de modo que 
fiquem de 5 a 7 gemas (es-
porões de 1 gema) por braço e 
que a estrutura da planta seja 
somente o braço principal.

Guyot: é a poda mista da 

espaldeira, ou seja, são deixa-
dos 1 esporão e 1 vara arque-
ada por planta (guyot sim-
ples) ou 2 esporões e 2 varas 
arqueadas por planta (guyot 
duplo). Pode ser realizadas 
em todas as variedades.

O que é o choro 
da parreira? 
O “choro” da parreira 

nada mais é que o aumento 
da pressão de água na plan-
ta proporcionado pelo iní-
cio da atividade das raízes; 
esse é um processo natural 
que ocorre com o aumento 
da temperatura do solo na 
primavera e antecede o mo-
mento da brotação, signifi-
cando que as plantas estão 
saindo do período de dor-
mência. Ao podar e verificar 
esse “choro”, não há neces-
sidade de se preocupar pois 
a planta não está perdendo 
reservas e nem o vigor para 
o crescimento.

Poda na direção 
dos ventos
Essa é uma observação 

muito importante a ser feita 
desde a poda de formação: 
orientar os ramos na mesma 
direção dos ventos. Isso evita 
a quebra de ramos e queda de 
flores, ou seja, favorece a for-
mação da estrutura da planta 
desde o início do vinhedo até, 
inclusive, às podas de forma-
ção. O produtor também deve 
priorizar o plantio de quebra-
ventos.

Poda de 
renovação
Apoda de renovação é 

um tipo de poda feita em 
plantas mais velhas ou que, 
por algum motivo, tenham 
muitos galhos “cegos”, isto 
é, sem gemas para brota-
ção, ou com ramos doentes. 
Nesse caso, é interessante 
podar os ramos curtos e 
forçar a brotação de gemas 
basais, para renovar com 

Choro da parreira: água que sai da planta por ocasião da poda

Cordão esporonado Guyot duplo

 Quebra-ventos

galhos novos, diminuindo 
o tamanho da planta. Para 
evitar muitos “galhos ce-
gos”, é importante obser-
var a localização das gemas 
e nunca deixar varas muito 
longas, que prejudicam a 
brotação das primeiras ge-
mas. A madeira proveniente 
da poda de renovação deve-
rá ser retirada do parreiral, 
pois pode ser fonte de inó-
culo de doenças.

Continuação: manual ilustrado sobre poda da videira...

Repoda em 
caso de granizo 
e geada tardia
Em algumas situa-

ções é necessário fazer 
a “repoda”, para retirar 
ramos prejudicados por 
intempéries como gea-

das e granizo. Nessa práti-
ca, a planta somente refará 
sua estrutura e dificilmen-
te haverá colheita na mes-
ma safra; mesmo assim, é 
importante que seja feita 
para garantir à planta um 
reequilíbrio vegetativo e a 

fertilidade de gemas para 
a produção nos anos se-
guintes. Arepoda deve ser 
feita logo após o dano de 
granizo ou geada, espe-
cialmente se ocorrerem 
no início do ciclo (antes da 
frutificação).

Variação no número 
de gemas brotadas
O número de gemas que 

brotam em determinadas cul-
tivares varia conforme a gené-
tica , mas é influenciado prin-
cipalmente pelo clima do local 
e as condições meteorológicas 
do ano. Em situações com in-
vernos amenos e sem acúmulo 
uniforme de frio, a brotação 
tende a ser mais irregular, com 

Poda em outros 
sistemas de 
condução: Y e Lira
A lira é um sistema tam-

bém chamado de espaldei-
ra dupla, dessa forma, cada 
um dos lados da lira pode 
ser podado da mesma forma 
que uma espaldeira simples. 
No caso do sistema Y, que 
pode ser considerado como 
uma latada vertical, a poda 
segue as recomendações do 
sistema latada,  conduzindo 

Este manual foi produzido sob a coordenação do engenhei-
ro agrônomo da Embrapa Uva e Vinho Rodrigo Monteiro 
e está disponível para download  em bit.ly/manualdepoda. 
Os interessados em obter a versão impressa poderão re-
tirar diretamente na área de Transferência de tecnologia 
da Embrapa Uva e Vinho. ( Rua Livramento, 515 – Bento 
Gonçalves).

dominância de brotação nas 
gemas mais apicais. Portan-
to, nesses casos, recomenda-
-se uma poda mais curta, com 
maior número de esporões por 
planta e varas com menos ge-
mas, ou a indução com produ-
tos químicos para quebra de 
dormência. A contínua baixa 
brotação pode ser indicativo 
de que a variedade cultivada 
não é adaptada ao local.

as varas até o segundo ara-
me no máximo e tomando o 
cuidado para os braços não 
ficarem muito verticalizados 
(no máximo 45º). Em am-
bos, lira e Y, é importante 
evitar que os brotos e ramos 
fiquem voltados para dentro 
da estrutura. O manejo de 
poda verde e amarração deve 
organizar a vegetação para 
ser possível enxergar de uma 
extremidade à outra da fila, 
sem maiores problemas.
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Você sabia que uma ali-
mentação adequada é funda-
mental para manter a saúde 
do sistema excretor? Para evi-
tar infecções podemos tomar 
óleo de coco duas vezes ao dia.

Na bexiga: é denominada 
cistite ou infecção vesical.

Nos rins: pode ser em um 
ou ambos rins e se chama pie-
lonefrite ou infecção renal.

Nos ureteres: somente em 
casos excepcionais os condu-
tores que levam a urina dos 
rins para a bexiga se infectam.

Na uretra: é denominada 
uretrite e ocorre no ducto que 
“joga” a urina proveniente da 
bexiga para fora.

A causa da infecção uri-
nária, na grande maioria dos 
casos, é bacteriana. São bac-
térias que entram na uretra e 
bexiga, onde se desenvolvem 
mais e quando não elimina-
das podem se propagar para 
os rins. Em uma grande par-
te dos pacientes, o corpo se 
livra das bactérias de modo 
natural, mas certas condições 
podem aumentar o risco de 
sofrer estas infecções.

Por exemplo, as mulheres 
tendem a sofrer mais infec-
ções urinárias do que os ho-
mens porque a uretra delas 
é mais curta. Além disso, é 
mais provável que apresentem 
o problema após as relações 
sexuais ou por alguns méto-
dos de controle de natalidade, 
como o diafragma. A meno-
pausa também aumenta os 
riscos de sofrer uma infecção 
deste tipo.

Os sintomas da 
infecção urinária 
na bexiga são
Urina turva, às vezes com 

sangue ou com odor fétido ou 
forte.

Febre baixa.
Dor ou ardência ao uri-

Como curar uma infecção 
urinária de modo natural

nar.
Forte necessidade de uri-

nar a todo momento.
Pressão ou câimbras nas 

costas ou na parte inferior do 
abdômen.

Sensação de bexiga cheia 
mesmo estando com pouco lí-
quido.

Se a infecção 
se propagar para 
os rins, os 
sintomas serão
Suores frios.
Dor nas costas ou virilha.
Pele quente e avermelha-

da.
Náuseas.
Vômitos.
Dor abdominal intensa.

Remédios 
naturais para 
a infecção urinária
Faça uma infusão com 

25 gramas de folhas de bétu-
la por litro de água, deixe 10 
minutos, coe e beba até três 
xícaras por dia.

Misture um punhado de 
cada uma destas ervas: mal-
vavisco, tanchagem, ortiga e 
solidago (as partes aéreas). 
Extraia uma colher, triture 
e verta em uma xícara com 
água fervendo. Tampe, deixe 
repousar por 15 minutos, coe 
e beba 2 xícaras por dia.

Coloque 20 gramas de 
cevada em um litro de água. 
Quando começar a ferver, 
acrescente 20 gramas de ju-
niperus. Mantenha em fogo 
baixo mais alguns minutos. 
Deixe repousar tampado por 
15 minutos, coe e beba até 
três xícaras por dia.

Em um litro de água mis-
ture quatro colheres de cada 
um destes ingredientes: ca-
lêndula, sementes de linhaça, 
cavalinha e tomilho. Ponha 
para ferver durante 10 minu-
tos, tampe e deixe repousar 
por 15 minutos. Coe e faça 
dez banhos no local até 2 ve-
zes por dia.

Em um xícara de água 
fervendo verta uma colher de 
sementes de aipo, tampe e 
deixe esfriar por 10 minutos. 
Beba antes de que esfrie com-
pletamente.

Tome dois copos de água 
e a seguir outro onde foi dis-
solvida ¼ colher de bicarbo-
nato de sódio. Faça isso uma 
vez por dia.

Descasque uma maçã, re-
tire as sementes e corte-a em 
rodelas. Retire a casca de uma 
banana e corte-a em fatias. 
Misture tudo no liquidificador 
com um copo de água e beba, 
preferentemente em jejum.

Faça uma batida mistu-
rando duas xícaras de mirtilos 
frescos, uma fatia de melancia 
e meia xícara de cerejas, tudo 
lavado e sem sementes. Beba 
de imediato.

Esquente meio quilo de 
cerejas com os cabos, em ba-
nho-maria. Retire os caro-
ços quando estiverem macias 
e coe o resto. Adicione uma 
colher de mel, guarde em um 
frasco de vidro com tampa 
hermética e consuma duas co-
lheres por dia.

Consuma duas colheres 
de óleo de coco virgem por 
dia. Também pode beber uma 
xícara de água de coco antes 
do café da manhã e outra an-
tes de dormir.

Descasque dois dentes de 
alho e triture-os. Adicione 
uma xícara de água quente, 
deixe repousar por cinco mi-
nutos e beba. Repita até três 
vezes por dia.

Em um litro de água dilua 
duas colheres de vinagre de 
maçã. Beba ao longo do dia.

Descasque uma cebola e 
parta-a em quatro partes. Po-
nha tudo para ferver em meio 
litro de água durante 20 mi-
nutos. Retire do fogo e deixe 
repousar por 8 horas. Coe e 
beba o caldo. Ajudará você 
a urinar mais e a eliminar as 
bactérias.

Verta duas colheres de 
folhas de manjericão em uma 
xícara de água fervendo, dei-
xe repousar por 10 minutos e 
beba duas vezes por dia em 48 
horas.

Prepare uma batida com 
duas xícaras de suco de mir-
tilos, uma xícara de suco de 
romã, uma xícara de mamão 
cortado em quadradinhos 
(também pode ser melão), ¼ 
xícara de suco de limão e uma 
colher de suco de gengibre 
ou uma fatia pequena ralada. 
Adicione seis pedrinhas de 
gelo e beba até 5 xícaras por 
dia.

Faça uma infusão com 
uma xícara de água fervendo e 
uma colher de folhas de salsa 
picada. Deixe repousar por 15 
minutos e depois adoce com 
mel de abelha. Beba até três 
xícaras por dia.

Em um xícara de água fervendo 
verta uma colher de sementes de 
aipo, tampe e deixe esfriar por 10 
minutos. 

Ingredientes
Alho
5 bifes de carne ou fran-

go;
Caldo pronto de bacon;
Sal;
10 fatias de bananas da 

terra;
10 fatias de bacon;
300 g presunto;
300 g de mussarela;
1 lata de molho de tomate;
1 ovo;
Farinha de trigo;
Farinha de rosca;
2 cebola picada;
1 pimentão;
Azeitona;
Cheiro verde a gosto;
1 lata Milho verde;
1 lata ervilha;
Azeite;
Óleo para fritar

Bife à parmegiana com 
presunto, bacon e banana 

Modo de preparo
Passe o bife nesta sequ-

ência: farinha de trigo, ovos, 
farinha de rosca e frite em 
olho bem quente e reserve. 
Corte as bananas em tiras no 
comprimento, frite e reserve. 
Corte o bacon em tiras e frite 
no azeite.

Com a panela que fritou o 
bacon refogue o alho e a cebo-
la, acrescente o molho de to-
mate, pimentão, azeitona, mi-
lho verde e ervilha e quando 
apurar misture o cheiro verde.

Coloque os bifes num re-
fratário, cubra-os com a ba-
nana frita. Jogue a metade 
do molho, coloque o bacon o 
queijo o presunto e jogue o 
restante do molho. Leve ao 
forno até o queijo derreter. 
Sirva com batata palha e ar-
roz.

Coloque os bifes num refratário, cubra-os com a banana frita

Receita deliciosa e fácil 
de churros caseiro. Faça em 
casa para toda a família ou 
para receber alguma visita 
repentina!

Ingredientes
1/2 xícara (chá) de água;
 ½ xícara (chá) de leite;
2 colheres (sopa) de mar-

garina ou manteiga;
2 xícaras (chá) de farinha 

de trigo;
 sal a gosto;
 açúcar a gosto;
canela a gosto.

Modo de preparo
Em uma panela, adicione 

o leite, a água, a manteiga e 
o sal

Quando o leite ferver, 
adicione a farinha de trigo e 
mexa rápido até a massa sol-
tar do fundo da panela

Coloque a massa em um 
saco de confeiteiro com o bico 

Churros caseiro
pitanga, depois faça tirinhas 
com a massa e frite

Misture a canela e o açú-
car, depois passe nos churros 
fritos.

Caso não tenha o saco de 
confeiteiro com bico, faça bo-
linhas e reserve. Use os ingre-
dientes de recheio em pratos 
e sirva tipo fondue. 

Misture a canela e o açúcar, de-
pois passe nos churros fritos


