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Fungicidas em excesso podem causar danos no desenvolvimento das raízes, até a degradação do solo. 
Saiba como cotrolar Páginas 4 e 5
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14/12/2018 (Sexta Feira) – Ginásio da Escola Estadual Pedro Migliorini
20h – Espetáculo com o Grupo Tholl

16/12/2018 (Domingo) – Praça Padre José Ferlin
19h – Desfile de Natal das Escolas com o tema: “Natal do Conto de Fadas”

19h30 – Apresentação Projeto Monte Belo: Música, Canto e Dança - Banda Municipal
20h - Apresentação do Projeto Monte Belo: Música, Canto e Dança 

Corais e Grupo Instrumental
23/12/2018 (Domingo) – Praça Padre José Ferlin

19h – Apresentação da Orquestra de Brinquedos
20h – Apresentação da Cia Garagem de Teatro

21h – Chegada do Papai Noel e distribuição de presentes para as crianças
Obs.: Em caso de chuva, todas as apresentações estarão sendo 

realizadas no Ginásio da Escola Estadual Pedro Migliorini.
Realização: Prefeitura Municipal através das Secretarias Municipais de Cultura 

e Turismo, Educação e Desporto e Saúde e Ação Social
Produção Cultural: Centro de Tradições Italianas de Monte Belo do Sul

Patrocínio: Monello Rações PET e E V VIVA Móveis
Financiamento: Pró-Cultura/RS – LIC – Governo do Estado do Rio Grande do Sul
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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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As plantas necessitam de 
dezesseis elementos para o seu 
desenvolvimento: carbono, hi-
drogênio, oxigênio, nitrogê-
nio, fósforo, potássio, cálcio, 
magnésio, enxofre, boro, clo-
ro, molibdênio, cobre, ferro, 
manganês e zinco.

O carbono e o oxigênio 
são obtidos do ar, nas for-
mas de CO2 e O2 que são 
utilizados nos processos de 
fotossíntese e respiração. O 
hidrogênio, como também 
o oxigênio, é encontrado na 
água. Os outros elementos são 
encontrados no solo sob di-
versas formas. Os nutrientes 
que são exigidos em grandes 
quantidades são chamados de 
macronutrientes: nitrogênio, 
fósforo, potássio, cálcio, mag-
nésio e enxofre; os que são 
exigidos em pequenas quanti-
dades são chamados de micro-
nutrientes: boro, cloro, molib-
dênio, cobre, ferro, manganês 
e zinco.

A carência ou o exces-
so de um ou mais nutrientes 
pode ser caracterizada por 
meio de sintomas visíveis nas 
folhas, ramos e frutos, ou, 
ainda, por meio de análise do 
tecido vegetal, mesmo quando 
não ocorrem sinais visíveis de 
deficiência ou de toxidez do 
nutriente em estudo.

Sintomas/nutrientes 

Nitrogênio (N): os sinto-
mas de deficiência surgem pri-
meiro nas partes mais velhas 
da planta, manifestando-se 
por um débil desenvolvimento 
das plantas, folhas pequenas 
de coloração amarelada, baixo 
desenvolvimento vegetativo e 
radicular, encurtamento dos 
entrenós, brotações contor-
cidas e avermelhadas, baixo 
percentual de pegamento dos 

desse nutriente causa a pa-
ralisação do crescimento dos 
ramos e das raízes, devido à 
morte dos tecidos dos ápices 
meristemáticos, retardando 
o desenvolvimento da plan-
ta. Afeta, particularmente, os 
pontos de crescimento da raiz. 
Nas folhas jovens, a deficiência 
manifesta-se por uma clorose 
internerval e marginal, segui-
da de necrose das margens do 
limbo, podendo ocasionar a 
morte dos ápices dos ramos.

Magnésio (Mg): plantas 
deficientes em Mg apresentam 
clorose internerval nas folhas 
velhas, sendo que as nervu-
ras permanecem verdes. Em 
cultivares de uvas brancas, as 
manchas cloróticas evoluem 
até a necrose dos tecidos do 
limbo. Em cultivares de uvas 
tintas, as manchas tomam co-
loração arroxeada, evoluindo, 
também, até a necrose do te-
cido. Sua deficiência poderá 
provocar redução no desen-
volvimento da planta e na pro-
dutividade. Nas cultivares de 
videira enxertadas em alguns 
porta-enxertos, como o ‘SO4’, 
é comum o aparecimento de 
deficiência de Mg, por apre-
sentarem baixa capacidade de 
absorção desse elemento.

Enxofre (S): os sintomas 
de deficiência de S apare-
cem, inicialmente, nas folhas 
mais novas, devido à sua bai-
xa mobilidade no floema e se 
caracterizam por uma clorose 
semelhante à da deficiência 
de N. A carência dificilmente 
será encontrada em videira, 
vez que este elemento está 
presente na composição dos 
fertilizantes químicos e orgâ-
nicos que são incorporados ao 
solo, bem como em alguns de-
fensivos agrícolas.

Boro (B): os sintomas de 
deficiência de B manifestam-
-se, primeiramente, nas fo-
lhas novas, evoluindo para os 
frutos. A carência desse ele-
mento provoca diminuição dos 
internódios, morte do ápice 
vegetativo e envassouramen-
to. Nas inflorescências, ocor-

considerados tóxicos para esta 
cultura. A toxidez resulta em 
necrose das folhas, desseca-
mento e desfolhamento.

Molibdênio (Mo): sua de-
ficiência manifesta-se nas 
folhas novas ou velhas como 
clorose, nervuras brancas, de-
formação e necrose nas mar-
gens, devido ao excesso local 
de nitrato. A detecção de sua 
carência em videira tem sido 
muito rara.

Zinco (Zn): os sintomas de 
deficiência de Zn surgem nas 
folhas novas. Geralmente, os 
internódios tornam-se curtos, 
com folhas pequenas e cloró-
ticas, com uma faixa verde ao 
longo das nervuras principal e 
secundária. Videira deficiente 
em Zn tende a produzir ca-
chos menores que o normal. 
As bagas apresentam tamanho 
variável, de normal a muito 
pequenas e, geralmente, per-
manecem duras e verdes e não 
amadurecem.

Cloro (Cl): em videiras, 
não é comum aparecerem sin-
tomas de deficiência de cloro, 
em função da grande quan-
tidade de cloreto de potássio 
utilizada para suprir as exi-
gências desta cultura em po-
tássio e do cloro presente na 
água de irrigação. Contudo, o 
cloreto é um dos íons impor-
tantes em solos com excesso 
de sais, pois pode ser absor-
vido em grandes quantidades 
pela videira, provocando fi-
totoxidez, caracterizada por 
necrose dos bordos das folhas.

As videiras jovens cul-
tivadas em solos com altos 
teores de Cobre apresentam 
menor produção de raízes, o 
que,por consequência, retarda 
a velocidade de crescimento. 
Em alguns solos de vinhedos, 
também se observa a mortali-
dade das videiras, provocando 
a necessidade de reposição de 
plantas, que levam mais tempo 
para iniciar a produção.

frutos, cachos pequenos e de-
suniformes, resultando em 
baixa produtividade. O cresci-
mento, a produção, o tamanho 
de bagas e o de cachos dimi-
nuem antes mesmo que apa-
reçam os sintomas visuais de 
deficiências. Por outro lado, o 
excesso de N pode resultar em 
aumento de vigor das plantas, 
aborto de flores, atraso na ma-
turação dos cachos, desseca-
mento da ráquis e dos sarmen-
tos e predisposição a doenças.

Fósforo (P): os sintomas 
de deficiência ocorrem, ini-
cialmente, nas folhas mais 
velhas, tanto no limbo como 
nas nervuras e nos pecíolos, 
caracterizando-se por clorose 
nas cultivares de uvas bran-
cas e presença de antocianina 
(coloração roxo-violeta) em 
cultivares tintas, evoluindo 
para necrose e secamento. A 
deficiência reduz o desenvol-
vimento do sistema radicular, 
retarda o crescimento e reduz 
a lignificação dos tecidos. En-
tretanto, essa sintomatologia 
manifesta-se apenas quando a 
deficiência é muito acentuada.

Potássio (K): a carência 
retarda a maturação e resul-
ta em cachos pequenos, fru-
tos duros, verdes e ácidos. Os 
sintomas de deficiência mani-
festam-se, em primeiro lugar, 
nas folhas mais velhas como 
amarelecimento internerval 
em cultivares de uvas bran-
cas, seguida de necrose da 
zona periférica do limbo que 
vai progredindo para o inte-
rior do tecido internerval. Em 
cultivares de uvas vermelhas, 
as folhas apresentam, inicial-
mente, uma coloração arroxe-
ada entre as nervuras, seguin-
do-se de necrose progressiva 
dos tecidos do limbo.

Cálcio (Ca): a deficiência 

rem aborto excessivo de flores, 
raleando os cachos. A caliptra 
não se solta com facilidade por 
ocasião da florada, permane-
cendo sobre a baga em de-
senvolvimento. Pode ocorrer 
dessecamento parcial ou total 
dos cachos, necrose interna e 
externa nas bagas.

Cobre (Cu): a carência de 
Cu não é comum na videira. 
Em algumas situações, pode-
-se observar danos causados 
pelo seu excesso, tais como: 
clorose das folhas e dos ra-
mos novos, desenvolvimento 
reduzido da parte aérea e do 
sistema radicular, baixa ger-
minação do pólen, resultando 
em baixa fertilização das flo-
res, com uma queda acentuada 
de bagas. Sua toxicidade pode 
ocorrer em consequência da 
aplicação excessiva de fungi-
cidas cúpricos.

Ferro (Fe): sua carência 
aparece como clorose inter-
nerval do limbo, iniciando-se 
pelas folhas jovens, com su-
cessiva necrose da margem do 
limbo e queda das folhas. Sua 
deficiência é conhecida como 
clorose férrica e se manifesta 
em videira estabelecida em so-
los calcários e com pH eleva-
do. Esse problema pode se evi-
denciar em áreas de vinhedos 
que receberam calagem ex-
cessiva e/ou altas doses de P. 
Esta clorose está relacionada, 
também, ao conteúdo excessi-
vo de outros micronutrientes 
existentes no solo, tais como 
Mn e Cu.

Manganês (Mn): sua ca-
rência manifesta-se por cloro-
se marginal e internerval não 
bem definida nas folhas ma-
duras. No entanto, a toxidez 
de Mn é muito mais frequente 
que a deficiência, mostran-
do-se mais severa em solos 
ácidos das regiões tropicais e 
subtropicais. Sintomas de to-
xidez por Mn em videira tam-
bém são observados em solos 
com problemas de encharca-
mento. Nestas condições, o 
Mn é reduzido e liberado para 
a solução do solo, em teores 

Videiras desenvolvidas em hidro-
ponia com e sem sintoma de defi-
ciência de nitrogênio

Baseado em estudos do  
Doutor em solos  e Pesquisador 
da Embrapa uva e vinho George 

Wellington Bastos de Melo

Identificar as carências nutricionais da videira através dos sintomas

Planta de videira cultivada em 
solução nutritiva com sintoma de 
deficiência de cálcio

Sintomas de deficiência de magnésio no porta-enxerto SO4 (A) e em plantas de videira
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Geral

O controle químico é uma 
das partes importantes no 
manejo das doenças de plan-
tas, principalmente  por causa 
alta umidade e temperaturas 
favoráveis ao aparecimento 
da podridão da uva madura , 
mais conhecido como Míldio.

De um modo geral, o con-
trole costuma ser realizado à 
base de fungicidas que, além 
de aumentar os custos de 
produção, podem contaminar 
o ambiente e o homem.

Comumente o controle 
do Míldio da videira é realiza-
do com fungicidas sintéticos 
até o estágio de grão ervilha. 
A partir daí até a maturação 
da uva é realizado com a apli-
cação de fungicidas cúpricos 
(é um composto de cobre usa-
do como pesticida ou fungici-
da), sendo a calda Bordalesa 
a mais utilizada há mais de 
cem anos na vitivinicultura 
da Serra Gaúcha. 

O uso sistemático deste 
produto em altas concentra-
ções e altos volumes, repetin-
do por diversas vezes ao ano 
tem acarretado o acúmulo de 
cobre nos solos da região. Es-
sas pulverizações são respon-
sáveis pelos teores altos de 
cobre encontrado nos tecidos 
da videira e no solo.

Tratamentos com excesso de cobre e zinco no solo retardam         crescimento das novas videiras e produzem vinhos mais ácidos
Em excesso de aplicação de fungicidas à base de cobre pode provocar danos às raízes das videiras, inibindo  a absorção de nutrientes, reduzindo da taxa fotos-
sintética e do crescimento das plantas.  O soloc com excesso de cobre  pode retardar o início do período produtivo da videiras, atrasando o estabelecimento das 
mudas no solo. Já  cobertura de solo pode causar a morte das plantas, deixando o solo descoberto e, assim, prejudicando a  ciclagem  de nutrientes e aumentando 
a erosão por causa de chuvas. Os tratamentos são necessários por causa do ataque intenso do Míldio em épocas de chuvas que provoca a desfolha precoce. O 
míldio é o motivo das uvas com menos açúcar,  e consequentemente, vinhos mais ácidos, menos substâncias nitrogenadas e menor vigor na safra seguinte

O cobre, apesar de ser  
um nutriente essencial às 
plantas, fazendo parte de 
vários compostos orgânicos, 
como proteínas e enzimas 
vitais ao metabolismo vege-
tal e participando de vários 
processos fisiológicos, como 
fotossíntese, quando em ex-
cesso pode provocar danos 
às raízes, inibindo a absorção 
de nutrientes, reduzindo da 
taxa fotossintética e do cres-
cimento das plantas .

Nos vinhedos os sintomas 
de toxidez  por cobre têm 
sido observados em videiras 
jovens recém transplantadas 
e em plantas de cobertura do 
solo, como a aveia preta. O 
cobre pode retardar o início 
do período produtivo, atra-
sando o estabelecimento das 
mudas no solo.  Em plantas 
de cobertura do solo, a toxi-
dez pode reduzir a biomassa 
ou mesmo causar a morte das 
plantas, deixando o solo des-
coberto e, assim, prejudican-
do a ciclagem de nutrientes 
e aumentando o potencial de 
erosão hídrica.

Em média, dependen-
do do cultivar precoce ou 
tardia, são realizadas duas 
a quatro aplicações em alto 
volume (1.000 L/ha) utili-

zando uma concentração de 
sulfato de cobre de 1%, ou 
seja, a cada pulverização são 
utilizados 10 kg de sulfato de 

O QUE É O MÍLDIO

O míldio causado por Plasmopara, é a doença da 
videira mais importante  e causa sérios prejuízos à viti-
cultura, em regiões com muita chuva, principalmente no 
final da primavera e verão. É também conhecida como 
peronóspora, mufa ou mofo.

Danos
Os maiores danos diretos estão relacionados com a 

destruição parcial ou total dos frutos, podendo também 
produzir efeitos negativos sobre a produção futura, por-
que provoca desfolha e consequentemente enfraquece 
a planta. Geralmente as variedades de uvas européias  
são mais suscetíveis ao míldio que as americanas e hí-
bridas

Período de vulnerabilidade
 A fase de maior suscetibilidade da videira ao míldio 

ocorre desde o início da brotação dos ramos até o início 
da compactação do cacho. Todas as partes verdes da 
videira podem ser infectadas, sendo os primeiros sin-
tomas observados cerca de 5 a 7 dias após a infecção. 
Os sintomas foliares iniciam-se com manchas circulares 
amarelas com a aparência de manchas de óleo apre-
sentando um halo castanho amarelado nas folhas no-
vas que com o tempo acaba desaparecendo.

Normalmente, a frutificação não é muito intensa, 
ficando total ou parcialmente marrom escuras, desta-
cando-se facilmente do cacho, não havendo formação 
de eflorescência branca característica.

A aplicação de 1,5 e 3,0 Mg ha de calcário, para elevar o pH a 5,4 e 6,1, respectivamente, em um solo Argisso-
lo Vermelho com 38,6 mg kg-1 de Cobre disponível , diminui a disponibilidade de Cobre no solo,promovendo o 
crescimento e, por consequência, a produção de raízes e a parte aérea de videiras e aveia-preta

Em um solo Cambissolo Húmico, (* Classes dos Cambissolos caracterizados pela presença do horizonte A 
superficial húmico, que se caracteriza pela cor escura, rica em matéria orgânica, associado a climas frios de 
altitude ou clima subtropical do Sul do Brasil) com 100 mg Cobre kg-1, observam-se videiras jovens com maior 
altura quando cultivadas nas doses maiores de composto orgânico, o que pode estar associado à menor dis-
ponibilidade de Cobre

cobre neutralizado com cal 
virgem. Contudo, em muitos 
solos, devido ao uso anual e 
contínuo da calda Bordalesa 
tem ocasionado o acúmulo 

de cobre em níveis acima do 
tolerável. O número de pulve-
rizações com produtos à base 
de cobre é muito maior no 
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Tratamentos com excesso de cobre e zinco no solo retardam         crescimento das novas videiras e produzem vinhos mais ácidos

sistema orgânico.
“ O uso de outras formu-

lações, de baixo custo, baixa 
toxicidade, à base ou não de 
cobre, para o controle do míl-
dio da videira, torna-se uma 
medida importante para a re-
dução do impacto deste ele-
mento sobre o meio ambiente 
e os efeitos negativos sobre 
o desenvolvimento das plan-
tas”, destaca o engenheiro 
agrônomo e pesquisador da 
Embrapa Uva e Vinho, dou-
tor  Lucas Garrido . “Recen-
temente novas formulações 
foram lançadas no mercado 
contendo concentrações me-
nores de cobre, o que pode 
ser bastante interessante no 
manejo de doenças de plan-
tas, principalmente em áreas 
contendo elevados teores de 
cobre no solo,”, alerta o pes-
quisador.

Combater o míldio 
com menos cobre
O ataque intenso do míl-

dio ocasiona a desfolha pre-
coce e consequentemente 
acarretará uvas com menor 
teor de açúcar, produção de 
vinhos mais ácidos, menos 
substâncias nitrogenadas e 
menor vigor na safra seguin-
te

Redução da adição am-
biental de cobre utilizando 
outras formulações cúpricas 
em relação à calda bordalesa 
para o controle do míldio tar-
dio da videira

Nos vinhedos, os proble-
mas relacionados à toxidez 
por cobre estão sendo obser-
vados nas videiras jovens e 
nas plantas de cobertura do 

solo. As videiras jovens po-
dem ter seu estabelecimento 
prejudicado e, assim, atrasar 
o início do período produti-
vo, enquanto as plantas de 
cobertura podem apresentar 
severas limitações de cres-
cimento e desenvolvimento, 
fazendo com que o solo fique 
descoberto, aumentando o 
potencial de erosão e redu-
zindo a ciclagem de nutrien-
tes, o que prejudica também 
o cultivo das videiras.

Dentro do cenário atual, 
nas condições dos solos de 
vinhedos do Sul do Brasil, 
onde já se observa o acúmulo 
destes metais pesados, uma 
boa alternativa para evitar os 
problemas relacionados aos 
altos teores no solo seria di-
minuir a quantidade adicio-
nada anualmente de produtos 
com esses elementos.

Plantas 
bioacumuladoras
Para isso, são requeridos 

cuidados com as dosagens, 
número de aplicações por sa-
fra, concentração de cobre na 
calda e mesmo a substituição 
da calda bordalesa por outros 
insumos menos contaminan-
tes. Em vinhedos com lon-
go histórico de aplicação de 
fungicidas à base de cobre, 
o cultivo de plantas bioacu-
muladoras de metais pesados, 
na condição de plantas de 
cobertura, poderia ser uma 
importante ferramenta para 
reduzir os teores destes me-
tais no solo.

Aplicação 

 O QUE É  CALDA BORDALESA
Calda Bordalesa é a mistura do sulfato de cobre e 

cal virgem salpicada sobre as folhas da videira supri-
miam o desenvolvimento do míldio. Inicialmente esta 
mistura foi utilizada para desencorajar o furto de uvas 
de um vinhedo Desde então, vem sendo utilizada em vá-
rias culturas para o controle de doenças fúngicas e bac-
terianas. A calda Bordalesa é uma suspensão coloidal, 
de cor azul celeste, obtida pela mistura de uma solução 
de sulfato de cobre penta hidratado (CuSO4.5H20) e 
suspensão de cal virgem.

As videiras jovens cultivadas em solos com altos teores de Cobre apresentam menor produção de raízes, o 
que,por consequência, retarda a velocidade de crescimento. Em alguns solos de vinhedos, também se ob-
serva a mortalidade das videiras, provocando a necessidade de reposição de plantas, que levam mais tempo 
para iniciar a produção.

de calcário
No entanto, outras téc-

nicas também podem ser 
utilizadas, como a aplicação 
de calcário, de fertilizantes 
fosfatados ou de biossólidos 
alcalinos, que podem ser as 
alternativas mais adequadas, 
dentro do nível de conheci-
mento atual, para promover a 
imobilização de metais pesa-
dos no solo e evitar a toxidez 
nestas plantas.

Reportagem baseada  no documento nº 100, 
lançado pela Embrapa Uva e Vinho, da Embrapa 

de Bento Gonçalves,  de autoria  dos pesquisadores, 
doutores George Wellington Bastos de Melo, 
Jovani Zalamena, Gustavo Brunetto e Carlos 

Alberto Ceretta, com complementos dos estudos 
do Dr Lucas da Conceição Garrido
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Os pés dos bebês tem inú-
meras terminações nervosas 
que ajudam a captar informa-
ções sobre o mundo.

Aos olhos dos adultos, 
deixar os pezinhos dos bebês 
bem protegidos com meias 
e sapatos, parece o melhor a 
fazer para garantir segurança 
contra friagem e sujeira, não 
é mesmo?

Entretanto uma pesquisa 
realizada pela Universida-
de Complutense de Madri, 
mostra que bebês que perma-
necem calçados tem o desen-
volvimento cognitivo e motor 
afetado, uma vez que o uso de 
calçados reduz a sensibilidade 
e os movimentos da criança.

A professora Isabel Gen-
til García, autora do estudo, 
considera os pés ferramenta 
cognitiva importante na in-
fância. A pesquisa apontou 
que os recém-nascidos têm 
maior sensibilidade nos pés 
do que nas mãos até com-
pletar oito ou nove meses. Se 
os pés estiverem calçados, as 
impressões  sensoriais dimi-
nuem consideravelmente.

Os pés dos bebês tem inú-
meras terminações nervosas 
que ajudam a captar informa-
ções sobre o mundo. 

Os venenos de vegetais 
podem ser ingeridos sem 
causar morte, porém causam 
sérias lesões em órgãos vi-
tais como o cérebro, coração 
e pulmões. É preciso estar 
atento às plantas que estão 
em sua casa e tomar as pre-
cauções necessárias para evi-
tar qualquer contaminação 
com as toxinas. Veja algumas 
plantas tóxicas que você pode 
ter em sua casa.

Copo-de-leite

O copo-de-leit está pre-
sente em muitas casas como 
decoração. No entanto, ele é 
tóxico em todas as suas par-
tes. Ingerir ou ter contato 
com este tipo de planta pode 
causar sintomas como sensa-
ção de queimadura, edema de 
boca e língua, vômito, náusea, 
cólica abdominal, salivação 
abundante, dificuldade de en-
golir e asfixia.

Comigo 
ninguém pode

A tradição cultural brasi-
leira diz que esta é uma plan-
ta de proteção energética, por 
esse motivo, é encontrada em 
muitas casas.

Este tipo de planta possui 
alta toxina em todas as suas 
partes. Ingerir ou ter contato 
com esta planta provoca irri-
tação das mucosas, cólicas ab-
dominais, náuseas, vômitos. 
Além disso, podem também 
causar edema de lábios, lín-
gua e palato. Caso entre em 
contato com os olhos, causam 
lesão e irritação.

Alamanda

Planta muito encontrada 

Benefícios de deixar os pés descalços
Benefícios de deixar 
os pés descalços
Permite contato direto dos 

pés com objetos e superfícies
Ativa o corpo
Amplia oportunidade 

de interação sensorial com o 
mundo

Facilita os movimentos
Fortalece a musculatura 

de pés e pernas
Contribui para a estabili-

dade corporal
Promove o desenvolvi-

mento do equilíbrio
Acelera o desenvolvimento 

motor
Estimula a formação cor-

reta do arco plantar
Melhora a postura corpo-

ral
Promove massagem natu-

ral na sola dos pés
Produz sensação de rela-

xamento
Permite absorver a ener-

gia natural da terra
Ajuda a eliminar determi-

nadas toxinas
Previne infecções por fun-

gos
Pois então, fora sapatos! 

As crianças crescerão  mais 
felizes e saudáveis se permitir-
mos  que elas fiquem descalças 
por mais tempo.

Oito plantas venenosas que você deveria conhecer
pelas ruas brasileiras, é uma 
trepadeira arbustiva com flo-
res amarelas. É usada na me-
dicina popular por seu efeito 
purgante. A ingestão de suas 
folhas e flores, causa confusão 
intestinal, que pode até levar 
à morte.

Outros sintomas comuns 
da ingestão da alamanda são 
náuseas, vômitos, cólicas, 
diarreia, febre, desidratação e 
irritação da pele.

Assim como as outras 
plantas venenosas citadas, em 
caso de contaminação vá dire-
tamente ao hospital.

Tinhorão

Com uma folhagem bico-
lor, se expande por rizomas. É 
altamente tóxica por conter 
oxalato de cálcio em suas fo-
lhas e caules.

Os sintomas mais comuns 
provocados pela ingestão des-
ta planta são inflamação da 
garganta e da boca, edema de 
lábios, língua e palato, cólicas 
abdominais, náuseas, vômitos 
e inchaço dos olhos.

Hera

A hera é outra das muitas 
plantas venenosas que é mui-
to usada em decoração, tanto 
no interior da casa quanto nas 
fachadas. Suas frutas e folhas 
são as partes mais perigosas, 
pois se cortadas podem soltar 
um leite que contém oxalato 
de cálcio que é extremamente 
tóxico ao organismo humano.

Em caso de intoxicação 
com esta planta, vá ao hospi-
tal para tratar o mais rápido 
possível. Esteja atento tam-
bém aos animais de estima-
ção, é muito comum que eles 
comam desta planta.

Espirradeira

A espirradeira é uma 

planta muito tóxica que, 
quando ingerida, pode pro-
vocar lesões muito graves com 
uma quantidade muito pe-
quena.

Os sintomas mais comuns 
da ingestão dessa planta são: 
excesso de salivação, enjoos, 
vômitos, cólicas abdominais, 
diarreia, dor de cabeça inten-
sa, tonturas, confusão, dis-
túrbios visuais, diminuição 
dos batimentos cardíacos e 
redução da pressão arterial.

Taioba-brava

Esta é mais uma das 
plantas venenosas que são 
perigosas. É muito comum 
encontrá-la em áreas exter-
nas de residências. Ela é uma 
das que se deve evitar, tanto 
a ingestão quanto o contato 
direto com ela.

Quando a planta entra 
em contato com pele, pode 
surgir queimação e vermelhi-
dão quase de imediato. Já no 
caso da ingestão, pode causar 
inchaço dos lábios e língua, 
sensação de falta de ar, dores 
abdominais muito forte, náu-
seas, vômitos e diarreia.

Mamona

Um tanto quanto inco-
mum, a mamona também 
entra no grupo das plantas 
venenosas. A sua semente é 
suficiente para causar morte 
sofrida, agonizante e repleta 
de dores aos humanos.

Os sintomas da intoxica-
ção aparecem nas primeiras 
horas depois da ingestão da 
semente e os mais comuns 
são: sensação de queimação 
na garganta e nos olhos, do-
res abdominais, diarreia e vô-
mito com sangue.

O processo é incontrolá-
vel e só termina quando a ví-
tima falecer por desidratação. 
Inclusive é, segundo o livro 
dos recordes, a primeira na 
lista das plantas venenosas.

Cuidados a ter
Como você já descobriu, 

muitas plantas que você pode 
ter em casa podem ser plan-
tas venenosas. Para evitar 
complicações e intoxicações 
para você, sua família e seus 
animais, veja algumas dicas e 
cuidados que você deve ter.

Procure identificar se 
possui plantas venenosas em 
sua casa e arredores;

Oriente as crianças para 
não colocar plantas na boca e 
nunca as utilizar como brin-
quedos (fazer comidinhas, ti-
rar leite, etc.);

Mantenha essas plantas 
fora do alcance das crianças e 
dos animais de estimação;

Evite comer plantas des-
conhecidas. Tenha em mente 
que não há regras ou testes 
seguros para diferenciar as 

plantas comestíveis das vene-
nosas;

Não utilize remédios ou 
chás caseiros com plantas ve-
nenosas sem orientação mé-
dica;

Tenha cuidado ao podar 
as plantas que liberam látex 
ou alguma substância leitosa, 
pois elas podem provocar irri-
tação na pele e principalmen-
te nos olhos;

Quando estiver mexendo 
com plantas venenosas use 
luvas e lave bem as mãos sem-
pre;

Cuidados especiais tam-
bém devem ser tomados com 
os animais de estimação. Não 
é raro os animais lamberem, 
morderem, mastigarem e en-
golirem plantas do jardim.
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A água termal tem di-
versas propriedades e age 
como hidratante para pele e 
cabelos. Além disso, equili-
bra o pH da pele e tem ação 
antioxidante que a protege 
dos raios solares, prevenindo 
o envelhecimento precoce. No 
cabelo, ela garante maciez, 
brilho e hidratação. Existem 
muitas marcas diferentes 
para esse produto e você pode 
também fazer uma água ter-
mal caseira.

Sim, o seu cachorro pode 
comer ovo! O alimento tem 
um alto valor alimentar e é 
uma excelente fonte de prote-
ínas, aminoácidos, vitaminas 
e sais minerais. Além de tra-
zer muitos benefícios para os 
cães, que os adoram.

O ovo é facilmente dige-
rido pelo seu bichinho. Ele 
oferece aminoácidos que o 
animal não consegue pro-
duzir sozinho e precisam ser 
providos através da alimenta-
ção. Além de deixar os pelos 
mais bonitos e as unhas mais 
fortes.

E não param por aqui os 
benefícios do ovo para seu 
cão. Ele também aumenta a 
imunidade e protege os ór-
gãos vitais, pois contém coli-
na, uma vitamina importante 
para o coração e o cérebro. O 
mineral selênio, presente no 
ovo, protege o fígado e reduz 
as chances de hipotireoidis-
mo.

A casca do ovo é igual-
mente vantajosa. Por ser rica 
em cálcio, ela garante dentes 
e ossos saudáveis e ajudam os 
filhotes a crescerem fortes, 
diminuindo as chances de ra-
quitismo. Para dar a casca de 
ovo ao seu animalzinho basta 
lavá-las, secá-las e triturá-las 
até virarem pó. Depois é só 

Cachorro pode comer ovo? Sim ou não?

colocar uma colher de chá na 
comida em uma das refeições, 
duas vezes na semana.

Atenção! O cachorro 
pode comer ovo, mas isso não 
quer dizer que você deve ser-
vi-lo todos os dias. Dê somen-
te duas vezes por semana; essa 
quantidade já é suficiente 
para seu cão tirar proveito de 
todos os nutrientes. Se com 
os humanos o excesso não faz 
bem, com os animais não po-
deria ser diferente.

O que é melhor: 
ovo cozido ou cru?
Especialistas em alimen-

tação animal defendem que o 
ovo deve ser servido cru para 
o cão. Mas há veterinários que 
não acreditam que essa seja a 
melhor opção.

 Ao cozinhar o ovo, a clara 
perde parte de seus nutrien-
tes. Além disso, o ovo servido 
cru não contém risco de sal-
monela, pois o sistema diges-
tivo do cachorro age de forma 
diferente do humano. Ambas 
as formas são benéficas ao seu 
companheiro de quatro patas.

Se você não se sentir se-
guro em dar ovos crus ao 
seu animal, pode-se servi-los 
semi-cozidos ou totalmente 
cozidos. O importante é não 

colocar nenhum tipo de tem-
pero.

Cuidados a ter
Como já foi dito, é impor-

tante não alimentar frequen-
temente seu cão com ovos. 
Duas vezes por semana é o su-
ficiente. O ovo é um alimento 
saudável para seu animal, e 
não apresenta efeitos colate-
rais graves, sendo os princi-
pais o ganho de peso e gases.

Cachorros obesos, aci-
ma do peso e com tendência 
a engordar não devem comer 
muito do desse alimento, pois 
a gordura das gemas podem 
fazê-lo ganhar peso, princi-
palmente se for sedentário. 
Nesses casos é preferível ser-
vir somente as claras.

Se o cachorro tiver pro-
blemas de saúde graves, como 
câncer e infecções, não deve 
comer o ovo cru, por estar 
com o sistema imunológico 
mais debilitado. O mesmo 
vale para filhotes e cachorros 
idosos.

O seu cachorro pode co-
mer ovo sem nenhuma pre-
ocupação, é só ponderar a 
quantidade. Lembrando que 
essa não deve ser a fonte prin-
cipal de nutrição do seu ami-
guinho.

Água termal caseira: como fazer e quando usar
Esse produto de muitas funcionalidades pode ser feito também na sua casa com poucos ingredientes

Com maçã 
e Bepantol
A maçã, com seus diver-

sos nutrientes, aliada com o 
Bepantol com sua ótima hi-
dratação e cicatrização são 
ingredientes perfeitos para 
uma receita caseira de água 
termal.

Ingredientes
Água mineral: ½ litro;
Chá de camomila: 4 sa-

chês;
Maçã: 1 unidade picada;
Bepantol líquido: 1 medi-

da da tampa da embalagem.

Modo de preparo
Faça um chá com a camo-

mila na água;
Retire do fogo e deixe es-

friar;
Retire os sachês de camo-

mila e adicione a maçã picada;
Deixe na geladeira por 1 

dia;
Retire os pedaços da maçã 

e adicione o Bepantol líquido;
Mantenha na geladeira 

por até 10 dias ou até acabar.
Com Bepantol e soro fi-

siológico
Essa receita utiliza soro 

fisiológico, que é ótimo para a 
pele, pois limpa e hidrata ao 
mesmo tempo. E também Be-
pantol, que hidrata e cicatriza 
a pele. Juntos, são imbatíveis 
como água termal caseira.

Ingredientes
Soro fisiológico: 100 ml;
Bepantol líquido: 1 medi-

da da tampa da embalagem;
Óleo de Rosa Mosqueta: 

40 gotas.

Modo de preparo
Junte todos os ingredien-

tes em um recipiente;
Misture bem;
Mantenha na geladeira e 

utilize por até 20 dias ou até 
acabar.

Como usar 
água termal
Ela pode ser usada vá-

rias vezes ao dia: quando 
você acordar, antes de dor-
mir, quando quiser revigorar 
a pele ou se refrescar. Basta 
borrifá-la a uma distância de 
20 cm da pele. Ela traz be-
nefícios maravilhosos para a 
pele e também cabelos.

Combatendo a acne
A acne tem um processo 

inflamatório intenso e quan-
do o tratamento do problema 

é associado à água termal, 
pode ajudar a combater sua 
inflamação. Dessa forma, uti-
lize para borrifar no local das 
espinhas, sua ação hidratante 
vai reduzir a oleosidade e ace-
lerar a cicatrização.

Diminuindo a 
vermelhidão do rosto
Ela tem propriedades cal-

mantes e anti-inflamatórias, 
podendo amenizar a verme-
lhidão do rosto após procedi-
mentos estéticos, alergias ou 
calor. Além disso, é indicada 
no tratamento de dermatites 
e assaduras.

Fazendo sua 
maquiagem 
durar mais tempo
Se você usa maquiagem e 

tem problemas com a duração 
dos produtos em seu rosto, o 
ideal é borrifá-la antes de co-
meçar a maquiagem para pre-
parar a pele. Ela vai hidratar 
sua pele para receber os pro-
dutos. Além disso, também 
pode ser usada após a aplica-
ção de maquiagem, pois ajuda 
na fixação de todos os itens.

Hidratando 
seu cabelo
A água termal também é 

indicada para todos os tipos 
de cabelo. Ela tem um gran-
de poder de hidratação que 
diminui o frizz e recompõe 
o brilho. Aplique por toda a 
extensão dos fios depois do 
banho, com os cabelos ainda 
úmidos em todas as lavagens.
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É um creme saboroso, 
forte e que vai muito bem 
com outros acompanha-
mentos, como torradinhas.

O patê de azeitona é 
um dos mais famosos e 
clássicos entre os acompa-
nhamentos para pães e tor-
radas. É uma ótima para 
receber os amigos em casa 
em uma noite de diversão. 
Veja a seguir três formas 
diferentes de fazer esse 
patê.

As receitas a seguir 
podem servir como base 
para você preparar o patê 
da forma que desejar. Fica 
a dica: cuidado com o tem-
pero, pois a azeitona é bem 
salgada e tem sabor acen-
tuado. Prove o patê antes 
de adicionar os temperos 
para não exagerar no sal, 
na pimenta ou no que mais 
desejar.

Patê de 
azeitona preta
Tradicional, esse patê 

é um clássico das festas de 
aniversário e em recepção 
de amigos em casa.

Ingredientes
Azeitona preta: meia 

xícara sem caroço;
Maionese: uma xícara 

de chá;
Leite: um quarto de xí-

cara de chá;
Salsa: uma colher de 

sopa;
Tempero: a gosto.

Modo de preparo
Pique as azeitonas pre-

tas.
Bata as azeitonas no li-

quidificador com a maione-
se, o leite e a salsa até obter 
uma mistura homogênea.

Prove o patê e tempere 
a gosto.

Bata mais um pouco e 
coloque em um recipiente 
de vidro.

Sirva a seguir.

Patê de 
azeitona verde
A azeitona verde tem 

sabor mais acentuado, e 
por isso é mais comum 
encontrar patê de azeito-
na preta. Mas essa versão 
também fica deliciosa e 
vale a pena arriscar.

Ingredientes
Azeitona verde: 300 

O animal que o picou, a 
região da picada, a quanti-
dade de veneno e a reação do 
organismo do seu animal de 
estimação são os fatores que 
determinarão o quão grave é 
a situação.

O verão, entre todas as 
estações do ano, é o período 
mais propício para acontece-
rem acidentes com estes ani-
mais. Em regiões próximas 
a rios e lagos, matagais, ter-
renos baldios e construções. 
Cães e gatos estão mais ex-
postos aos perigos de serem 
picados.

Ao ser picado por cobra, 
seu cão ou gato pode ter uma 
reação hemorrágica, neu-
rotóxica e necrosante. Isso 
significa que podem ocorrer 
sangramentos, desorientação 
e morte da parte da pele onde 
foi picado.

Ao ser picado por escor-
pião, seu cão ou gato pode 
ter muita dor e vermelhidão 
no local da picada, mas não 
costuma ser fatal. O cenário 
pode mudar caso seu animal 
tenha problemas cardíacos.

Ao ser picado por aranha, 
seu cão ou gato pode perder 
os pelos no corpo ou na área 
onde foi picado. Pode tam-
bém ter reação necrosante, 
o que leva à morte da pele na 
área picada. As aranhas são 
as mais perigosas para os ani-
mais de estimação.

Ao ser picado por abelha, 
a reação mais comum para 
cães e gatos é inchaço no lo-
cal da picada. O cenário mais 
frequente é serem picados na 
cabeça e focinho.

Como identificar 
os sinais?
Para identificar os sinais 

de picada de animais peço-
nhentos em cães e gatos, é 
preciso atentar-se a alguns 
detalhes. Inchaço e mudança 
de cor no local da picada é um 
sintoma muito comum, assim 
como sangramento e vômito.

O seu animal também 
pode ficar com dificuldade em 
andar, coceira, taquicardia 
e dor. Apesar dos sintomas 
serem comuns entre as pica-
das de todos os animais peço-
nhentos, tudo pode variar de 
acordo com a reação do orga-
nismo do seu cão ou gato em 
relação ao veneno.

O que fazer?
Existem algumas formas 

Três receitas de patê de azeitona 
para acompanhar aperitivos

gramas;
Maionese: 400 gramas;
Creme de leite: 250 

gramas;
Cebolinha: três colhe-

res de sopa;
Tempero: a gosto.

Modo de preparo
Se as azeitonas tiverem 

caroço tire um por um e 
depois pique.

Bata as azeitonas sem 
caroço no liquidificador 
com a maionese até encor-
par bem.

Adicione o creme de 
leite e a cebolinha picada e 
bata até obter uma mistura 
homogênea.

Tempere a gosto, bata 
mais um pouco e coloque 
em uma tigela.

Sirva com torradas e 
pão.

Patê de azeitona 
preta com ricota
Uma versão mais light, 

mas nem por isso menos 
saborosa.

Ingredientes
Azeitona preta: meia 

xícara de chá;
Maionese light: 4 co-

lheres de sopa;
Ricota: 200 gramas;
Cebolinha desidratada: 

três colheres de sopa;
Tempero: a gosto.

Modo de preparo
Amasse a ricota com 

um garfo, junte a cebolinha 
desidratada e reserve.

Bata as azeitona sem 
caroço no liquidificador 
com a maionese.

Adicione a ricota amas-
sada e bata bem.

Experimente e tempere 
a gosto.

 Bata mais no liquidifi-
cador e sirva a seguir.

Como consumir 
o patê de azeitona
O patê casa perfeita-

mente com fatias de pão 
italiano, torradas ou como 
recheio de sanduíches. 
Qualquer snack, como ba-
tatinhas e salgadinhos, 
também pode ter o patezi-
nho como acompanhamen-
to. Vale lembrar que o patê 
de azeitona dura até cinco 
dias na geladeira. Mais do 
que isso pode ser perigoso 
para a saúde.

O que fazer com picada de animais 
peçonhentos em cães e gatos

de retardar o avanço do vene-
no no organismo do seu ani-
mal de estimação. Aqui vão 
algumas dicas do que fazer 
quando perceber uma picada 
de animais peçonhentos em 
cães e gatos.

Registre tudo 
à sua volta
É importante para um 

tratamento mais eficiente 
saber qual o animal o picou. 
Esteja atento ao que está ao 
redor da área onde seu ani-
mal pode ter sido picado. Se 
encontrar o animal peço-
nhento, registre com uma 
foto ou recolha o máximo de 
informações como tamanho, 
cor, se tem ou não manchas. 
Com as informações passa-
das por você, o profissional 
irá providenciar o soro cer-
to para tratar do seu cão ou 
gato.

Acalme seu 
cão ou gato
Manter o seu animal de 

estimação quieto e de prefe-
rência com a área da picada 
abaixo do coração faz com 
que o veneno demore mais 
até percorrer seu organismo. 
Isso evita que seu cão ou gato 
tenha mais dores, febres e 
outros sintomas.

Higienize o 
local da picada
Para evitar que haja al-

guma infecção no local da 

picada, lave com água fria e 
sabão. Se for possível, enrole 
uma toalha com gelo sobre o 
local da picada, isso irá re-
duzir o inchaço e amenizar a 
dor da picada.

Nunca tente 
retirar o veneno
Nunca, em hipótese al-

guma, tente retirar o vene-
no do seu cão ou gato. Não o 
perfure, corte ou pressione 
o local da picada. Além de 
provocar uma infecção, pode 
ainda causar mais dor em seu 
animal de estimação.

Vá ao hospital 
veterinário
Leve o seu animal de es-

timação o mais rápido pos-
sível ao hospital veterinário. 
Quanto mais rápido receber 
o soro, mais rápido estará se 
sentindo melhor e com o ve-
neno eliminado de seu orga-
nismo.

Como prevenir?
Para prevenir picada de 

animais peçonhentos em cães 
e gatos, as melhores alterna-
tivas são:

Retirar entulhos e ma-
teriais de construção de sua 
casa;

Colocar tela em todos os 
pontos de esgoto, pias e ralos;

Manter a grama baixa 
para que seja visível em caso 
de algum animal peçonhento 
estar por perto.


