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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
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A Embrapa Uva e Vinho 
realizou, nos dias 26 e 27 de 
setembro, o 16º Encontro de 
Iniciação Científica e o 12º 
Encontro de Pós-Graduan-
dos. Ao todo 28 trabalhos 
foram apresentados por 20 
graduandos e sete pós-gra-
duandos. 

O primeiro dia teve início 
com a palestra “O poder do 
silêncio: a tecnologia de RNA 
de interferência chega à agri-
cultura”, mediada pelo enge-
nheiro agrônomo Henrique 
Marques-Souza, professor e 
pesquisador do Departamen-
to de Bioquímica e Biologia 
Tecidual da UNICAMP. De 
acordo com o palestrante, o 
silenciamento gênico é uma 
ferramenta que interage com 
a programação natural, onde 
é possível induzir qualquer 
célula a acreditar que um 
determinado gene que ela 
mesma está produzindo é um 
vírus, o qual será degradado.  
Essa tecnologia é uma molé-
cula biológica - sequência de 
DNA que é específica para 
cada espécie, logo, além de 
não ter toxicidade, não afeta 
outros organismos nem ini-
migos naturais. 

No segundo dia, o chefe 
de Transferência de Tecnolo-
gia da Embrapa Uva e Vinho, 
Marcos Botton, falou sobre 
os desafios na carreira de um 
pesquisador. “Uma palavra 
que resume o trabalho do 

De 04 a 06 de outubro 
aconteceu na Embrapa Uva e 
Vinho o curso Gestão de Aná-
lise Sensorial e Liderança de 
Painel - Análise Sensorial do 
Vinho, ministrado  por Lucia 
Bailetti - Diretora do Centro 
Italiano di Analisi Sensoriale.  

 A análise sensorial é uma 
disciplina focada na percep-
ção e aceitação de produtos 
no mercado consumidor e visa 
aprimorar os profissionais, 
através da otimização de re-
cursos, escolhendo e estabe-
lecendo testes sensoriais para 
identificação de característi-
cas positivas e negativas dos 
produtos. Conforme Bailetti, 
a Análise Sensorial é uma ci-
ência, com arcabouço teórico, 
vocabulário específico e me-
todologia própria. Para ela, “a 
análise sensorial nos permite 
falar a mesma linguagem com 
todo mundo. Para isso neces-
sitamos uma metodologia de 
avaliação igual para todos, 
mediada pelos sentidos. Te-
mos que reconhecer através 
dos sentidos os estímulos do 
produto, que no nosso caso é 
o vinho. A metodologia nos 
diz como podemos nos treinar 

Estudantes da Embrapa apresentam 
trabalhos em evento científico 

Foram apresentados 28 trabalhos por graduandos e pós-graduandos

pesquisador é “resiliência”, 
que nada mais é do que a ca-
pacidade de suportar pressão 
e superar as frustrações do 
trabalho, desde o início da 
carreira científica”. Ou seja, 
de acordo com Botton, você 
trabalha uma hipótese que 
é rejeitada ao final, longe do 
resultado esperado. 

Ser um profissional resi-
liente é fundamental para ser 
um cientista de sucesso. É o 
que pensa a pesquisadora e 
coordenadora do evento, Ro-
semary Hoff. Para ela, os tra-
balhos mostraram excelência 
de conteúdo, mostrando o en-
volvimento dos estudantes e 
orientadores com os projetos 
da Embrapa, além da parce-
ria com outras instituições de 
ensino e pesquisa. 

O pesquisador e chefe de 
Pesquisa e Desenvolvimen-
to da Embrapa Uva e Vinho, 
Adeliano Cargnin, consi-
derou o evento um momen-
to propício para a equipe de 
pesquisa conhecer o trabalho 
dos colegas e ver o que está 
sendo desenvolvido na Uni-
dade, além de oferecer espaço 
aos pesquisadores divulgarem 
o trabalho desenvolvido pelos 
estudantes. 

Para 2019, a Embrapa 
Uva e Vinho planeja realizar o 
evento em parceria com mais 
instituições de ensino e pes-
quisa, tanto em Bento Gon-
çalves como em Vacaria. 

Curso Gestão de Análise Sensorial é  
ministrado pela Diretora do Centro 
Italiano di Analisi Sensoriale

para isso, como reconhecer os 
estímulos, os métodos e até o 
vocabulário para reconhecer 
esses estímulos.” 

O curso foi destinado a 
profissionais, pesquisadores 
e que trabalham na área de 
elaboração de vinhos, con-
trole de qualidade, produção 
e marketing, interessados em 
disciplinas de análise senso-
rial e teve a duração de 12h. 
A metodologia utilizada foi 
a busca de informações es-
tratégicas e diferenciais para 
os produtos das empresas. 
Além dos conceitos teóricos, 
os alunos puderam vivenciar 
casos práticos e exercícios 
para maximizar a capacidade 
de resolução de problemas e 
construção de projetos com 
as metodologias. A didática 
do curso integrou as técnicas 
de análise de produtos e com-
portamento do consumidor, 
baseada em pesquisas, cases 
internacionais, estratégias 
eficazes e insights mercado-
lógicos. O método utilizado 
valorizou o conhecimento 
dos participantes, permitindo 
troca de informações e conhe-
cimento.

 Uma das participantes, a 
engenheira de alimentos Odi-
neli Correa, gostou do curso: 
“as práticas estimularam a 
consciência dos nossos senti-
dos, principalmente olfato e 
paladar. Acho válido conhe-
cer os métodos padronizados 
internacionalmente pela ISO 
e as práticas de descrição de 
vinho, que visaram simplificar 
a descrição de Vinhos deixan-
do ficar melhor compreendi-
do pelos consumidores”.

 No final do Curso os par-
ticipantes receberam certi-
ficado internacional de par-
ticipação emitido pelo CIAS 
Innovation (foto). O CIAS In-
novation - Centro Italiano di 

Analisi Sensoriale, com 
sede na Europa (Itália), é um 
centro especializado em for-
mação e pesquisa na área de 
análise sensorial, estudo do 
consumidor nos setores de 
alimentos e bebidas. O centro 
atua na Europa e América e 
desenvolve pesquisas seguin-
do padrões internacionais 
(UNI-ISO).

 O evento foi promovido 
pela Associação Brasileira de 
Enologia, ABE.

EMBRAPA UVA E VINHO
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A primavera é, essen-
cialmente, uma estação de 
transição, caracterizada por 
grandes variações na tempe-
ratura, chuvas, insolação e 
eventos meteorológicos ex-
tremos, como a ocorrência 
de granizo e geadas tardias. 
No caso específico do grani-
zo, cuja previsão é impossível 
de ser feita, os danos poderão 
ser severos e prejudicarem a 
planta tanto na safra do ano 
corrente quanto nas safras 
seguintes. Confira as orien-
tações repassadas pelos pes-
quisadores Lucas Garrido e 
Henrique Pessoa dos Santos, 
da Embrapa Uva e Vinho.

Dentro das ações de pre-
venção que podem ser ado-
tadas, destacam-se as telas 
antigranizo e as coberturas 
com plástico tipo ráfia, os 
quais são mais resistentes. 
Contudo, esses investimentos 
são viáveis somente em regi-
ões muito propícias à ocor-
rência de granizo e com uvas 
que apresentam maior valor 
agregado de comércio (ex.: 
uva de mesa).

Quando a propriedade 
não dispõe de nenhum mé-
todo de prevenção dos danos 
por granizo, as recomenda-
ções de manejo de recupera-
ção das videiras irão depen-
der do grau de danos que o 
vinhedo sofreu. Portanto, é 
muito importante o produtor 
inspecionar a área e os da-
nos às plantas o mais rápido 
possível após um evento de 
granizo, pois o nível de dano 

Pesquisadores da Embrapa recomendam      cuidados para videira e manejo após granizo
pode ser obscurecido pelo 
crescimento subsequente. 
Portanto, produtores com 
seguro agrícola devem sem-
pre contatar sua seguradora 
e providenciar a avaliação de 
danos o mais breve possível, 
para obter uma análise o mais 
fidedigna possível.

Dependendo do momen-
to do evento, o granizo pode 
afetar a folhagem, as flores, 
os caules, os ramos e a uva de 
várias formas:

As folhas podem ser ar-
rancadas, rasgadas e furadas, 
restringindo a funcionalidade 
das mesmas e abrindo portas 
para incidência de doenças 
fúngicas;

Brotos e troncos podem 
ser quebrados ou machuca-
dos na casca, favorecendo do-
enças;

As flores podem ser der-
rubadas ou danificadas, no 
entanto, a extensão total 
deste dano pode não apare-
cer até que as inflorescências 
sejam totalmente expandidas 
(quando a chuva ocorre no 
período entre a brotação e a 
floração).

Os cachos de uva podem 
ser machucados na casca ou 
derrubadas no chão, impac-
tando na qualidade, no apo-
drecimento e na redução da 
produção. 

Embora esses danos pos-
sam ser extremos e com per-
das totais de produção, as 
plantas de videira geralmen-
te conseguem se recuperar 
e sem muito impacto para 

o próximo ciclo, se os danos 
ocorrerem no início do ciclo 
de crescimento. De qualquer 
forma, salienta-se que nas 
áreas afetadas por granizo 
todas as ações serão palia-
tivas ou curativas, visando, 
principalmente, a recupera-
ção e o preparo das plantas 
para os ciclos seguintes. As 
lesões por granizo no início 
da estação, logo após a bro-
tação, permitem que ainda 
ocorram brotações férteis, 
a partir das gemas que per-
maneceram latentes, e com 
efeito mínimo sobre a fertili-

dade ou a colheita na estação 
seguinte. Algumas cultivares, 
como Cabernet Sauvignon, 
dispõem de gemas secundá-
rias latentes relativamente 
férteis e podem até garantir 
alguma brotação secundária 
com cachos após danos por 
granizo. Contudo, a maio-
ria das cultivares são menos 
férteis e podem perder total-
mente a produção do ciclo. 
Além disso, se os danos por 
granizo ocorrerem em uma 
época mais tardia (ex.: após 
a floração), podem reduzir a 
fertilidade de gemas e a co-
lheita na estação seguinte. 

O granizo pode também 
causar lesões que prejudicam 
as videiras jovens, em áreas 
ainda em formação (plantios 
jovens). Se os brotos que se 
estendem até o fio de produ-
ção estiverem muito marca-

dos, recomenda-se cortá-los 
abaixo dos ferimentos para 
induzir uma nova brotação. 
Se isto não for considerado, a 
cicatrização das lesões neste 
broto que eventualmente irá 
se tornar um tronco poderá 
ter problemas no fluxo de sei-
va para parte aérea, além de 
dispor de pontos de inocula-
ção para doenças de tronco. 

Outro detalhe importan-
te sobre o granizo é o aspec-
to sanitário das videiras. As 
plantas danificadas tornam-
-se muito mais suscetíveis às 
pragas e doenças. As podri-
dão, como Botrytis, podem 
infectar qualquer tecido da-
nificado e, se as condições cli-
máticas estiverem favoráveis. 
Portanto, é de extrema im-
portância o uso tratamentos 
para proteger as lesões, ime-
diatamente após o granizo.
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Por definição, granizadas 
são precipitações de água em 
sua forma sólida (gelo). As 
pedras de gelo, de formato 
esférico ou irregular e diâ-
metro geralmente superior a 
5mm, se formam em nuvens 
denominadas cumulonim-
bus, que se caracterizam pela 
grande extensão vertical e 
pelas temperaturas negativas 
do seu interior, as quais fa-
vorecem a formação de gelo. 
A precipitação de granizo 
ocorre quando as pedras de 
gelo ficam muito pesadas e as 
fortes correntes de vento que 
existem no interior da nuvem 
cumulonimbus não conse-
guem mais sustentá-las. 

Confira abaixo os dados 
analisados pelas pesquisa-
doras agrometeorologistas 
Amanda Heemann Junges e 
Loana Silveira Cardoso do 
Departamento de Diagnósti-
co e Pesquisa Agropecuária 
DDPA/SEAPI e pelo mete-
orologista Flavio Varone do 
SEAPI.

Devido à posição geo-
gráfica, o Rio Grande do Sul 
é atingido por sistemas me-
teorológicos que produzem 
tempestades severas, tais 
como Frentes Frias e Siste-
mas Convectivos de Mesoes-
cala (SCM) que propiciam a 
formação de nuvens de gran-
de desenvolvimento vertical 
que dão origem ao granizo. 
As frentes frias atingem o 

Granizo: épocas de ocorrência e métodos de proteção

Estado durante todo ano, en-
quanto que os SCM ocorrem, 
principalmente, no verão e 
na primavera. Em termos 
climáticos, a primavera é a 
estação do ano de maior ris-
co de ocorrência de granizo 
no Estado do Rio Grande do 
Sul (45%), seguida do inverno 
(38%), verão (28%) e outono 
(17%). A maior incidência no 
fim do inverno e na primave-
ra está associada aos SCM e 
à passagem de frentes mete-
orológicas mais intensas, com 
rápido aquecimento do con-

tinente, situações que propi-
ciam a formação de nuvens 
cumulonimbus. Em relação à 
distribuição espacial, a região 
da Serra Gaúcha é uma das 
três regiões de maior pro-
babilidade de ocorrência de 
granizo no Estado, especial-
mente em função da altitude, 
fator que influencia o número 
médio de granizadas por ano. 

Considerados eventos 
extremos, granizadas cau-
sam prejuízos à agricultura 
pelos danos mecânicos, tais 
como acamamento e quebra 

de colmos e ramos e debulha 
de grãos; lesões profundas 
nos ramos, desfolha e perdas 
de frutos (em quantidade e 
qualidade). Além dos danos 
mecânicos, o granizo causa 
prejuízos indiretos às plan-
tas em função da redução da 
área fotossinteticamente ati-
va, rompimento da circula-
ção da seiva e favorecimento 
à ocorrência de doenças (as 
lesões são “porta de entrada” 
para os patógenos). 

No Sul do Brasil, as al-
ternativas mais utilizadas 

para diminuição de perdas 
decorrentes de granizo são 
o seguro agrícola e os mé-
todos de proteção (cobertu-
ra). O seguro, apesar de não 
evitar os danos às plantas e 
as perdas de produção, mini-
miza os prejuízos financeiros 
do produtor. Os métodos de 
proteção são as telas e as co-
berturas. Embora coberturas 
plásticas e telas de sombrea-
mento possam ser utilizadas, 
a tela antigranizo é o método 
mais eficiente de proteção de 
pomares. A tela antigrani-
zo é uma barreira física que 
impede que o granizo atinja 
diretamente as plantas, sen-
do também utilizada para 
reduzir a velocidade do vento 
e o ataque de pássaros e in-
setos e retardar a maturação 
de frutos. Nesse sentido, a 
eficiência da tela antigranizo 
para proteção de pomares e 
seu efeito na qualidade dos 
frutos têm sido abordados 
pela pesquisa. Trabalhos 
com macieiras indicaram que 
a tela altera variáveis micro-
meteorológicas, especial-
mente a radiação solar (que 
é reduzida, em comparação 
com pomares a céu aberto), 
o que prolonga o ciclo vege-
tativo e retarda a maturação 
dos frutos (Bosco, 2011), 
além de reduzir golpes de sol 
e proporcionar melhor cor e 
uniformidade da epiderme 
dos frutos.

Pesquisadores da Embrapa recomendam      cuidados para videira e manejo após granizo
Manejo em 
áreas com
fortes danos 
Nesse caso, quando ocor-

rem perdas próximas a 100%, 
os produtores deverão efe-
tuar uma poda de formação/
produção igual à efetuada 
no inverno. A seguir, devem 
efetuar a aplicação de fun-
gicidas de contato, para a 

proteção e cicatrização dos 
ferimentos. Também é reco-
mendado aplicar fungicidas 
para a cicatrização dos feri-
mentos  nas brotações novas, 
tais como tiofanato metílico 
(cercobin), folpet (Folpan), 
dithianon (Delan), tebucona-
zole (Folicur) e captan (Or-
thocide). É necessário reali-
zar a adubação nitrogenada 
para favorecer as novas bro-

tações e o acúmulo de reser-
vas, pensando na próxima sa-
fra. Caso já tenha sido feita a 
adubação nitrogenada antes 
do granizo, não há necessida-
de de repeti-la.

Manejo de 
áreas com 
danos moderados
Em vinhedos que apre-

sentaram menor intensidade 
de dano, a recomendação fica 
centrada na aplicação de fun-
gicidas de contato, para pro-
teção dos ferimentos, sem a 
necessidade da repoda. 

Observações
Tanto em caso de danos 

fortes ou de danos modera-
dos,  sempre é importante a 
manutenção de pulverizações 
com fungicidas nos vinhedos 
até o fim do ciclo, para que as 
plantas possam manter as fo-
lhas e as novas brotações com 

boa sanidade para o acúmulo 
de reservas para os ciclos se-
guintes. Se isso não for man-
tido, a videira irá apresentar 
variabilidade na maturação 
e fertilidade das gemas e no 
nível de dormência, prejudi-
cando a brotação, o vigor e 

o potencial de produção do 
ciclo seguinte. Além disso, o 
descaso no manejo das áreas 
pós granizo, poderá também 
favorecer os problemas  de 
declínio e morte das plantas, 
restringindo a vida útil dos 
parreirais.
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O nervo ciático é uma 
parte do corpo que quando 
começa a doer pode compro-
meter muito a qualidade de 
vida da pessoa, além de ser 
desagradável. O nervo ciático 
é o nervo mais longo do cor-
po humano, e sua inflamação 
produz uma dor que se esten-
de das costelas até abaixo do 
joelho. Pode surgir no final 
da coluna, bumbum, na coxa 
e as dores aparecem em for-
ma de pontadas, queimações e 
formigamento. Aliás, essa dor 
pode ser tão forte a ponto de 
fazer a pessoa perder a mobi-
lidade parcial ou total. Muitas 
pessoas passam por esse pro-
blema, e sofrem muito com 
isso.

A inflamação no nervo 
ciático tem diversas causas, 
dentre elas, a hérnia de disco, 
diabetes, síndrome do pirifor-
me, e até mesmo infecção pelo 
vírus do herpes. Geralmente 
acontecem em pessoas seden-
tárias, obesas, ou que levan-
tam muito peso. Pessoas que 
passam muito tempo sentadas 
também podem desenvolver a 
inflamação no nervo ciático.

Aliviando a dor 
com vinagre de maçã
Tratamento natural que 

deve ser feito à noite antes de 
dormir.

Coloque aproximada-
mente 10 litros de água em 
um balde.

A água deve estar na 
temperatura mais quente que 
possa ser suportada pelos pés.

Em seguida adicione um 
punhado de sal e meio litro de 
vinagre de maçã.

Mexa bem a mistura.

Métodos naturais para aliviar 
a dor no nervo ciático

Coloque os pés dentro do 
balde e os mantenha lá até 
que a água esfrie.

Ao tirar os pés, enxugue 
e envolva-os em uma toalha 
seca e vá direto para a cama 
para dormir.

Mantenha os pés aqueci-
dos. Por isso recomenda-se 
dormir com uma toalha, um 
lençol ou colcha envolven-
do-os para que fiquem bem 
aquecidos.

No outro dia, saia da 
cama com chinelos e não pise 
no chão sem eles. Até na hora 
de tomar banho, não fique 
descalço.

Compressa com 
folhas de eucalipto
As folhas de eucalipto são 

um excelente remédio para 
aliviar a dor no nervo ciático, 
principalmente por ser ótimo 
com inflamações. Uma com-
pressa morna com folhas de 
eucalipto ajuda a diminuir a 

pressão sobre o nervo, relaxa 
os músculos e alivia a dor ins-
tantaneamente.

5 a 10 folhas de eucalipto
Cozinhe as folhas de eu-

calipto ao vapor, e assim que 
amolecerem utilize-as como 
cataplasma sobre a área afe-
tada pela dor (onde tem início 
a dor). Para manter o calor 
das folhas por mais tempo 
coloque uma toalha morna 
por cima das folhas. Repita 
o mesmo processo durante as 
crises dolorosas diariamente 
com duração de, no mínimo, 
20 minutos ou até as folhas 
esfriarem.

Pomada 
caseira de arnica
A arnica é um potente 

anti-inflamatório, além de 
ser útil para diversos tipos de 
dores.

10 gramas de cera de 
abelha

12 gramas de óleo de 
coco

10 gramas de manteiga 
de karité

1 colher de chá de óleo 
essencial de arnica

5 gotas de óleo essencial 
de alecrim

Derreta a cera de abelha, 
o óleo de coco e a manteiga 
de karité no micro-ondas e 
adicione o óleo essencial de 
arnica e de alecrim. Misture 
bem e guarde num recipiente 
fechado em local seco. Sem-
pre que precisar usar verifi-
que se não está muito espessa 
e se isso acontecer coloque 
em banho maria por alguns 
minutos até amolecer nova-
mente. Deve ser passado para 
fazer massagem sem força.

O vinagre de maçã é um tratamento natural que deve ser feito à noite 
antes de dormir

As folhas de eucalipto são um excelente remédio para aliviar a dor no 
nervo ciático, principalmente por ser ótimo com inflamações

O sabonete de cenou-
ra é amplamente utilizado 
por suas propriedades an-
tioxidantes e umectantes. A 
seguir, te contaremos como 
você pode preparar os seus 
próprios sabonetes.

Talvez você deseje saber 
como preparar um sabonete 
completamente natural, por 
isso trazemos essa ideia origi-
nal. Depois que você conhecer 
os benefícios, não duvidará 
em fazer o seu próprio sabo-
nete especialmente elaborado 
para o seu cuidado pessoal.

Os benefícios 
da cenoura
A cenoura é um alimen-

to muito saudável e benéfico 
para a pele.Suas propriedades 
contribuem para o bem-estar 
da pele e evitam as famosas 
linhas de expressão. Esses são 
alguns dos benefícios de con-
sumir cenouras:

O seu alto teor de vitami-
na A contribui para proteger 
a pele. Avitamina A é um an-
tioxidante natural que ataca 
os radicais livres que, por sua 
vez, contribuem para o enve-
lhecimento. 

A vitamina C proporcio-
na à pele um aspecto radiante 
e saudável.

Estimula a produção de 
colágeno, um componente 
importante para a elasticida-
de da pele.

O potássio da cenoura 
contribui para manter a pele 
hidratada. 

Os antioxidantes aju-
dam a tratar doenças de pele, 
como dermatites, espinhas, 
acnes e qualquer outra afec-
ção causada pela deficiência 
de vitamina A.

O betacaroteno contribui 

Como preparar um sabonete de cenoura
para proteger a pele contra os 
raios UV.

Benefícios do 
sabonete de 
cenoura para a pele
Fazer uso tópico dos com-

ponentes nutritivos da cenou-
ra contribuirá para que você 
obtenha os benefícios men-
cionados anteriormente.

Os efeitos diretos sobre a 
pele serão mais eficazes, pois 
a pele tem a propriedade de 
absorver nutrientes através 
das células epiteliais. Esses 
são outros benefícios que você 
poderá obter através do uso 
do sabonete de cenoura:

Alivia os sintomas causa-
dos por eczema.

Ajuda a obter uma pele 
mais suave.

É ideal para pessoas com 
pele sensível. 

Alivia a dor dos mamilos 
rachados pela amamentação.

Favorece a cicatrização 
de feridas na pele. 

Receita para 
preparar o 
sabonete de cenou-

ra
Ingredientes
Água.
2 cenouras (60 g).
1 colher (chá) de sal (5 g).
1 xícara (chá) de soda 

cáustica (112 g).
3 xícaras (chá) de azeite 

de oliva (400 ml).
1/2 xícara (chá) de óleo 

de rícino (100 ml).
2 xícaras (chá) de óleo de 

coco (300 ml).
25-30 gotas de óleo es-

sencial de Ylang Ylang (5 g).
Vários moldes de silicone 

ou madeira. 

A vitamina C proporciona à pele um aspecto radiante e saudável
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O dente-de-leão é uma 
flor originária da Europa, em 
especial, de Portugal. Mui-
tos a conhecem como uma 
“planta invasora” de hortas e 
jardins, considerando-a uma 
peste ou erva daninha. Mas 
é importante conhecer todos 
seus benefícios. Há registros 
de que ela tenha sido utiliza-
da como planta medicinal no 
século X, sendo conhecida pe-
los antigos gregos, romanos, 
egípcios e chineses.

O dente-de-leão tem altas 
concentrações de vitamina K, 
muita vitamina A, vitaminas 
C, B1, B2 e B6, cálcio, ferro, 
magnésio, manganês, fósforo 
e cobre.

São benefícios podem ser 
colocados em uma lista. Essa 
simples flor que aparece do 
nada é importante em diver-
sas áreas da nossa saúde.

A vitamina K é impor-
tante para a saúde dos ossos 
e coagulação sanguínea, e a 
vitamina A é boa para a pele 
e mucosas.

Ela possui flavonóides 
como a luteína e zeaxantina, 
que protegem a retina. Seus 
minerais auxiliam na manu-
tenção de uma boa pressão 
arterial e saúde dos ossos em 
geral, e tem ação anti-infla-
matória.

Auxilia no tratamento da 
Aids e herpes e tem ação diu-
rética e anti-hemorrágica.

Protege os neurônios, 
prevenindo a doença de Al-
zheimer e estudos mostram 
seu efeito no tratamento da 
leucemia.

Das flores com limão 
também é possível fazer um 
xarope, que se mistura com 
agrião e alcachofra, e se usa 
como fortificante. Suas folhas 
e brotos podem ser ingeridos 
em saladas frescas e das fo-
lhas e talos também podemos 
fazer bons refogados.

Receita para fazer 
o chá de raiz de 
dente-de-leão
Tome 2 colheres (sopa) de 

raiz (pode usar a planta inteira 
também) e cozinhe em 1 litro 
de água até ferver. Quando 
ferver, desligue o fogo e abafe 
por 10 minutos. Depois disso 
basta coar o chá e tomar. O re-
comendado é até 3 xícaras ao 
dia.

Suco verde
Ingredientes
- Hortelã
- Folhas de dente-de-leão
- Folhas de couve
- Gengibre
- Açafrão
- 2 maçãs
- Água de coco

Modo de preparo
Bata todos os ingredientes 

em um liquidificador.
Beba o suco logo após o 

preparo para garantir a pre-
sença das vitaminas.

Salada de 
dente-de-leão
Ingredientes
- Folhas de beterraba
- Folhas de dente-de-leão
- Beterraba
- Cenoura
- Carambola

Dente-de-leão na cozinha

- Abacate

Modo de preparo
- Pique a beterraba, a ce-

noura e a carambola.
- Corte o abacate em 

cubos.
- Misture todos os ingre-

dientes e regue com o molho 
da sua preferência.

Angu refogado 
com dente-de-leão
Ingredientes
Para o angu
1/2 xícara de fubá fino de 

milho
3 xícaras de água
Para o refogado
5 pés de dente-de-leão
2 colheres (sopa) de gor-

dura de porco ou óleo
2 dentes de alho grandes 

bem picados
Meia xícara de água quen-

te
1/4 colher (chá) de sal

Preparo do angu 
Misture o fubá fino de mi-

lho com a água. Leve ao fogo, 
mexendo sempre, até começar 
a espessar. Tampe a panela, 
abaixe o fogo e cozinhe por 
meia hora ou até que esteja 
soltando do fundo da panela e 
com consistência cremosa. Não 
precisa ficar mexendo. Se qui-
ser, coloque uma pitada de sal.

Preparo do refogado
Lave bem as folhas de den-

te-de-leão, escorra e pique em 
fatias de meio centímetro. Re-
serve.

Numa panela, coloque a 
gordura e o alho picado. Dei-
xe começar a dourar e junte a 
água e o sal. Coloque as folhas 
na água e deixe cozinhar para 
que fiquem bem macias (cer-
ca de 3 minutos). Se precisar, 
junte um pouco mais de água 
aos poucos. Prove o sal e cor-
rija, se necessário. Sirva com o 
angu ou com polenta mole.

O dente-de-leão tem altas concentrações de vitamina K, muita vitamina 
A, vitaminas C, B1, B2 e B6, cálcio, ferro, magnésio, manganês, fósforo 
e cobre

Beba o suco logo após o preparo para garantir a presença das vitaminas

Fazer um pão sem amas-
sar e sem glúten é mais sim-
ples do que parece e vale a 
pena, já que o resultado é 
extremamente saudável e de-
licioso. 

 Este pão não requer ne-
nhum tipo de esforço, nem é 
necessário ter uma longa lista 
de ingredientes, ou um forno 
especial.

O segredo da receita  está 
principalmente no tempo de 
descanso da massa e no cozi-
mento.

Ingredientes
1 colher de chá de sal (5 

g)
1 copo de água (350 ml)
½ colher de chá de fer-

mento fresco (2,5 g).
3 xícaras de farinha sem 

glúten (380 g)

Preparo
Primeiro, é necessário 

dissolver o fermento na água. 
Assim que tiver dissolvido, 
reserve.

À parte, coloque a fari-
nha sem glúten em uma tigela 
junto com o sal e mexa com a 
ajuda de uma colher, para que 
ambos os ingredientes sejam 
bem incorporados. Em segui-
da, despeje o fermento dissol-
vido em cima.

Misture todos os ingre-
dientes com movimentos cir-
culares e lentos, até que uma 
massa homogênea seja obtida. 
Este passo deve ter uma dura-
ção aproximada de, pelo me-
nos, um minuto e meio. Em 
seguida, cubra a massa com 
um pedaço de filme trans-
parente e deixe a massa des-
cansar por uma noite inteira 
(aproximadamente 10 ou 12 
horas).

Na manhã seguinte, pol-
vilhe a farinha em uma super-
fície lisa e limpa e coloque a 

Pão sem amassar e sem glúten
massa lá. Para manusear será 
necessário também ter um 
pouco de farinha nas mãos, 
pois desta maneira você evita 
que a massa grude.

Preaqueça o forno a 200 
ºC.

Polvilhe um pouco de fa-
rinha na massa (apenas uma 
pouco), pegue a massa e for-
me uma espécie de bola com 
ela. Coloque-a na superfície 
lisa ,e achate-a levemente 
com a mão.

Então pegue uma faca e 
faça uma cruz, bem no centro, 
para obter 4 dobras. Através 
da abertura restante, o pão 
será capaz de ‘respirar’ e será 
cozido à perfeição.

Em seguida, dobramos as 
beiras (de fora para dentro). 
E se desejarmos, acrescenta-
mos algumas sementes ou o 
ingrediente que selecionamos 
para enriquecer nosso pão 
sem amassar.

Coloque a massa em uma 
panela (sem gordura e sem 
nada) adequada para assar.

Leve a panela (tampada) 
ao forno por cerca de 40-45 
minutos, à uma temperatura 
de 250 °C. No final dos pri-
meiros 20 minutos destampa-
mos a panela e a introduzimos 
novamente no forno para que 
a massa cresça; isto é, para o 
pão terminar de assar.

Terminado o tempo de 
cozimento, verifique se o pão 
sem amassar está pronto e, 
se você considerar que ainda 
precisa de cozimento, leve ao 
forno por mais 10 minutos. 
Durante este tempo, obser-
ve o pão de perto para evitar 
queimar a casca. Quando o 
forno for desligado, retire a 
panela e deixe esfriar até a 
temperatura ambiente; de-
pois, coloque-a em um pano 
limpo e seco, para tirar o pão 
sem amassar.

O segredo da receita  está principalmente no tempo de descanso da 
massa e no cozimento
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Você que está sempre 
perdendo o controle da tv, 
esta é uma boa solução para 
manter a sala  organizada e 

Essa planta originária do 
norte de África, possui mais 
de 200 espécies, sendo que 
somente 4 delas são seguras 
para o consumo humano.

Ela age como um depu-
rador sanguíneo, além de 
possuir uma grande quanti-
dade de lignina, saponinas, 
minerais como betacaroteno, 
cálcio, cromo, colina., cobre, 
cloro, ferro, manganês, mag-
nésio, zinco, potássio, sódio, 
(pró-vitamina A), vitaminas 
B6 (piridoxina), B1 (tiamina), 
B2 (riboflavina), B3, E (alfa 
tocoferol), C (ácido ascórbi-
co), ácido fólico.

E por conta da quantida-
de de nutrientes presentes, 
ela regula os níveis de glice-
mia do sangue, filtra, cola-
bora na perda de peso e há 
quem diga que ela previne e 
cura doenças.

Existem diversas espé-
cies, como afirmamos nesse 
artigo, mas a mais indicada 
é Aloe arborescens para fins 
medicinais.

Alguns cuidados devem 
ser tomados para realizar a 
extração da babosa e hoje va-
mos te ensinar como fazer!

A planta deve estar plan-
tada no mesmo lugar de 3 a 
5 anos, pois assim ela estará 
mais forte e com mais pro-
priedades nutritivas.

A babosa deve ser colhi-
da em período de estiagem ou 
no mínimo com três dias sem 
chuva, pois a umidade em ex-
cesso faz com que ela se dete-
riore mais rápido.

Ela deve ser colhida à 
noite ou pela manhã bem 
cedo, na ausência de luz solar 
ou artificial.

Retire os espinhos com 
o auxílio de uma faca e pas-
se um pano, pois é necessário 
para efetuar sua limpeza.

Proteja  os braços do sofá 
com muito charme

ainda fazer um charme.
O tapetinho para o braço 

do sofá  é fácil de fazer e as 
crianças vão adorar.

10 maneiras diferentes de tratamento com o gel extraído da babosa
O gel da babosa é rico em propriedades benéficas ao organismo. Aprenda algumas receitas

A luz deve ser indireta, 
vinda de uma vela ou de um 
cômodo aceso próximo para 
não danificar suas proprie-
dades.

Não utilize a babosa em 
período de floração, pois ela 
estará com seus princípios 
ativos minimizados, pois ne-
cessita distribuir seus nu-
trientes para as flores que 
estão crescendo.

Receita de remédio 
natural de babosa
Ingredientes
Babosa: 400 g;
Mel: 500 g;
Destilado: 1 dose de be-

bida destilada (vodca, aguar-
dente, uísque).

Modo de preparo
Retire o gel (com uma 

colher) e coloque todos os in-
gredientes no liquidificador e 
bata por cinco minutos;

Não é necessário coar;
Coloque em uma garrafa 

escura e guarde na geladeira.
Antes de consumir, agite 

bem a garrafa.

Modo de uso
Tomar duas colheres 

(sopa) em jejum pela manhã;
Tomar duas colheres 

(sopa) 10 minutos antes do 
almoço;

Tomar duas colheres 
(sopa) antes do jantar, ou an-
tes, de dormir.

É normal o surgimento 
de cravos e espinhas durante 
o tratamento, assim como au-
mento do funcionamento do 
intestino, pois a babosa tem 
efeito depurador e limpa o 
sangue.

Você pode tomar por 30 
dias e parar. Quem sofre de 
alguma doença mais grave 

pode estender o tratamento.
Diabéticos devem retirar 

o mel da receita, no entanto, a 
bebida destilada é necessária 
para a conservação da receita, 
mas pode ser substituída por 
álcool de cereais.

A babosa deve ser usada 
como complemento ao tra-
tamento prescrito pelo seu 
médico.

Outras formas 
de utilização:
condicionador 
natural
Aplique uma pequena 

quantidade e massageie o 
couro cabeludo, deixe agir 
por cerca de 2 minutos, de-
pois lave normalmente.

Potencializar 
o xampu
Adicione 3 colheres 

(sopa) de gel de babosa no 
seu xampú e pronto, cabelos 
lindos e sedosos.

Tratamento de acne
Aplique na área inflama-

da um pouco do gel da planta 
e deixe secar.

Previne e 
elimina estrias
Passe o gel todos os dias 

na região afetada.

Gengivas inchadas
Ela combate a inflamação 

da gengiva, só passando o gel 
na região.

Tratamento de 
herpes, eczema, 
psoríase, dermatite 
e outras alergias 
da pele
Somente aplicando o gel 

sobre a área afetada.

Queimaduras
Possui ação antisséptica, 

é um auxílio no tratamento 
de queimaduras, aplicando 
uma pequena quantidade da 
baba.

Hidratante
Pode substituir seu hi-

dratante convencional.

Gel de barbear
Uma opção natural e eco-

nômica.

Pós-maquiagem

Remova a maquiagem e 
use um pouco do gel da ba-
bosa, além disso ele acalma a 
pele.

Não se esqueça sempre de 
realizar um teste de alergia, 
antes de utilizar qualquer 
produto, mesmo que natural.

Certifique-se que você 
não é alérgico. Basta aplicar 
uma pequena quantidade na 
região do cotovelo e esperar 

para ver se acontece alguma 
reação.

As dicas deste artigo não 
substituem a consulta ao mé-
dico. Lembre-se que cada 
organismo é único e pode 
reagir de forma diferente ao 
mencionado. E para obter 
os resultados mencionados 
também é preciso aliar a uma 
vida e alimentação saudável e 
equilibrada.


