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Nesta época do ano, em 
virtude do calor, tem início o 
período de aplicação do in-
seticida BTI, que previne a 
proliferação do mosquito bor-
rachudo. Em Bento Gonçalves, 
as aplicações são dividas em 
três etapas. A primeira foi re-
alizada no dia 5 de dezembro, 
a segunda em 5 de janeiro e 
as próximas  vão seguir cro-
nograma  quinzenal conforme 
informações da equipe da Vi-
gilância Ambiental. 

Sem divulgar a localização 
e o número  dos arroios e cór-
regos que receberão o insetici-
da para combate à proliferação 
do mosquito, a Secretaria de 
Saúde divulgou o cronograma 
das datas de aplicação do BTI

A aplicação do produto 
ocorre durante todo o ano na 
área rural, onde se concentra o 
maior número de rios e arroios. 
Os agricultores devem entrar 
em contato com a subprefeitu-
ra da localidade para solicitar 
o inseticida, que é disponibili-
zado pelo poder público.

Em Bento Gonçalves, o 
produto também é aplicado 
durante todo o ano pelos  pró-
prios moradores que aplicam 
o pesticida, e  devem fazer um 
cadastro na subprefeitura da 
localidade onde moram. De-
pois, recebem uma capacitação 
para aplicar o BTI.

Caxias do Sul 
tem Lei

Intensificam as ações de combate ao mosquito       borrachudo nas nascentes de água do interior
Vigilância Ambiental divulga cronograma de aplicação de BTI para combater borrachudos

A picada de mosquito pro-
voca uma reação inflamatória, 
cuja proporção dependerá da 
sensibilidade da pele de cada 
pessoa. Por isso, a recomen-
dação é higienizar bem o local 
após a picada, com água e sa-
bão, para não causar nenhuma 
infecção. Como coça, o passar 
das unhas rasga a pele no lo-
cal e pode infectar. No verão, 
especialmente, é bem comum 
em crianças a picada se sobre-
por de uma infecção bacteria-
na, chamada de impetigo, que 
forma feridas vermelhas que se 
espalham pela pele

Como a coceira é inevitável, 
o melhor para aliviar a sensação 
é coçar com a palma da mão ou 
então colocar uma pedrinha de 
gelo no local, que ameniza a si-
tuação. Há substâncias que po-
dem ser aplicadas pós-picada, 
mas é preciso consultar um mé-
dico primeiro, que vai indicar o 
ideal para cada tipo de pele.

Coceira 
A coceira costuma surgir 

algumas horas depois da picada 
e é uma reação do organismo 
para limitar o contato de um 
tipo de veneno que o mosquito 
injeta na pele. Quando pica, o 
mosquito deixa uma substância 
que impede a coagulação para 

Não é só a família agricul-
tora que sofre com a incidên-
cia do borrachudo na época da 
colheita da uva, os milhares de 
turistas que vêm para a zona 
rural em busca do turismo de 
experiência, se queixa da falta 
de controle adequado.

Mesmo com menor ape-
lo turístico rural que Bento 
Gonçalves,  o prefeito Daniel 
Guerra, criou, em novembro 
de 2018, a lei que institui em 
Caxias do Sul a Semana Muni-
cipal de Combate ao Mosquito 
Borrachudo. O objetivo é in-
tensificar as atividades ante-
cipadas de prevenção aos ma-
les causados pela expansão do 
borrachudo e promover orien-
tações para reduzir a prolifera-
ção do inseto, principalmente 
na zona rural do município. A 
partir de 2019, a semana será 
promovida nos primeiros dias 
do mês de outubro de cada ano 
para inibir a incidência acen-
tuada nos meses de dezembro 
a março.

19 Jan/2019
02 Fev/2019
16 Fev/2019
02 Mar/2019
16 Mar/2019
30 Mar/2019 

CRONOGRAMA 
DE APLICAÇÕES 
DO BTI

Picada de mosquito: o que fazer para parar de coçar?
Reação varia de acordo com a sensibilidade da pele de cada pessoa

ele conseguir ingerir o sangue, 
e essa substância faz com que 
outras células do corpo migrem 
para o local da picada e tentem 
conter esse processo. No entan-
to, nem todas as pessoas têm as 
mesmas reações, depende mui-
to de cada organismo. Crian-
ças, principalmente, podem ter 
reação na qual uma única pi-
cada provoque diversas outras 
lesões que coçam.

Reação exagerada
A alergia é percebida 

quando há uma reação exage-
rada. Ao invés da marquinha 
da picada e um alo vermelho 
ao redor, surge um edema bem 
maior nessa área. Nestes casos, 
segundo a dermatologista, o 
tratamento costuma ser feito 
com medicamento antialérgico 
via oral. Além de ser desconfor-
tável, o risco de uma infecção é 
super comum. Porém, a gra-
vidade da reação irá depender 
da sensibilidade ao veneno ou, 
às vezes, da quantidade inje-
tada pelo mosquito. A maioria 
das reações é leve, provocando 
coceira, ardência e inchaço que 

somem em um ou dois dias. So-
mente uma pequena parcela da 
população tem reações graves, 
como anafilaxia às picadas, com 
náusea, edema facial, dificulda-
de para respirar, dor abdominal 
e aumento da pressão arterial.

Possíveis formas 
de tratamento
Como sabemos, é impossí-

vel evitar de maneira total que 
as picadas aconteçam total-
mente, pois sempre estamos em 
lugares com bastante insetos. 
Por isso, o ideal é que se tenha 
em mãos alguns tratamentos 
para serem usados depois das 
picadas.

As substâncias mais indi-
cadas nesses casos são o anesté-
sico local ou o anti-histamínico.

Há também a pomada 
Verutex B, que ajuda a passar o 
incômodo das coceiras, mas an-
tes de passar a usar, pergunte 
de sua eficácia e possível alergia 
com um médico de confiança.

cebola: pode até parecer 
bobagem, mas funciona sim, 
para isso basta cortá-la ao meio 
e esfregar com cuidado sobre a 
picada.

compressas geladas: elas 
também são importantes para 
evitar que a coceira aumente 
ou que aconteça algum machu-
cado devido ao contato da unha 
com a ferida.

Enfim, não dá para deixar 
de viver em razão das picadas, 
mas ficar longe de focos de per-
nilongos e borrachudos ajuda 
bastante.
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Embora muita gente faça 
confusão, esses dois insetos são 
bem diferentes, tanto em seus 
hábitos quanto nos detalhes de 
sua anatomia. Os pernilongos 
são maiores que os borrachu-
dos, que têm a aparência de 
uma mosca minúscula. Perni-
longo, por sinal, é o nome po-
pular dado a vários mosquitos 
da família Culicidae, sendo os 
mais conhecidos o Aedes ae-
gypti (transmissor da dengue), 
o Anopheles sp. (vetor da malá-
ria) e o Culex sp. (chamado de 
“pernilongo caseiro”).

O borrachudo (Simulium 
sp.), também conhecido como 
pium na Amazônia, faz parte 
da família Simulidae. “Esses 
dois insetos habitam lugares 
distintos: o primeiro vive fre-
quentemente dentro das casas 
ou em seus arredores, enquan-
to o borrachudo é encontra-
do perto de córregos e rios de 
água com correnteza límpida e 
transparente”, afirma o profes-
sor José Maria Soares Barata, 
da Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo 
(USP). Em comum, eles têm o 
fato de serem hematófagos, ou 
seja, se alimentarem de sangue. 

As picadas de insetos são 
sempre um grande problema, 
especialmente se você for alér-
gico a elas. Então, para buscar 
uma solução melhor para o 
problema, há duas formas: evi-
tar que seja picado ou tratar as 
picadas depois que elas já acon-
teceram.

O uso de repelentes
Para passar no corpo, os 

melhores são aqueles que pos-
suem DEET, pois protegem 
mais; mas verifique antes se 
não possui alguma substância 
que possa causar alergia.

Para ser usado no ambien-
te (deve ser usado em ambien-
tes fechados, para que seja de 
fato eficiente):

Algumas velas podem ser 
bastante eficientes, especial-
mente aquelas que possuem 
em sua composição substâncias 
que espantam os mosquitos, 
dentre elas as melhores são a de 
andiroba, erva-cidreira, capim-
-limão, menta, tomilho, lavanda 
e ainda a de citronela, que tam-
bém é bastante utilizada;

Spray de permetrina: são 
usados para passar nas roupas.

Use sempre 
roupas mais claras

Se os mosquitos parecem 
adorar você — principalmente 
nesta época do ano, em que o 
calor favorece a reprodução dos 
insetos —, não é porque seu 
sangue é doce. De fato, alguns 
fatores atraem os pernilongos, 
que acabam picando mais umas 
pessoas do que outras, mas isso 
nada tem a ver com o gostinho 
do alimento deles. Na verdade, 
as vítimas são escolhidas pelo 
cheiro.

Os odores exalados pelo 
organismo e substâncias como 
gás carbônico e ácido lático são 
rastreados no ar pelos animais, 
cujas antenas funcionam como 
nariz. Não é um cheiro especí-
fico que atrai o mosquito, mas 
o misto de odores emitidos por 
cada pessoa, que varia de indi-
víduo para indivíduo.

Como são atraídos pelo gás 
carbônico, eliminado na respi-

Qual a diferença entre pernilongo e borrachudo?

É por isso que ambos não per-
dem a oportunidade de picar 
os humanos, para quem po-
dem transmitir várias doenças. 
Além da dengue e da malária, 
os pernilongos são capazes de 
disseminar a elefantíase, en-
fermidade caracterizada pelo 
inchaço das pernas e de outras 
partes do corpo. Já o borrachu-
do pode passar a oncocercose, 
mal que em alguns casos leva a 
pessoa enferma à cegueira.

Iguais só 
no tormento
Ambos atazanam com suas 

picadas, mas os pernilongos são 
maiores e mais delgados

Corpo a corpo
Além de bem maior (mede 

cerca de 10 milímetros), o 
pernilongo tem o corpo mais 
delgado e com coloração mais 
clara 1 que o borrachudo. Este 
(que mede 6 milímetros) tem o 
corpo mais grosso e quase pre-
to 2

Agulhada x mordida
Usado para sugar sangue, 

o aparelho bucal do pernilon-
go é formado por uma espécie 
de tromba, que age como uma 
agulha 3. Já o borrachudo tem 
um aparelho bucal mastigador 
4, que dilacera o tecido da pele 
antes de chupar o sangue

Sem dar asas 
à confusão
As asas do pernilongo têm 

uma série de escamas que for-
mam padrões diferentes de de-
senhos 5, enquanto as asas do 
borrachudo são lisas e transpa-
rentes 6

Antenados 
com as medidas
As pernas e as antenas do 

pernilongo são muito compri-
das 7, principalmente quando 
comparadas de perto com as 
pernas e antenas mais curtas 
que possui o borrachudo 8.

Mosquitos escolhem pessoas que vão ser picadas pelo cheiro
ração, os mosquitos tendem a 
picar quem tem o metabolismo 
acelerado e quem acabou de fa-
zer atividade física — nos dois 
casos, a produção da substância 
é maior. Pelo mesmo motivo, o 
rosto é uma das regiões do cor-
po preferidas pelos insetos.

O ácido lático está presen-
te na composição do suor. Por 
isso recomenda-se aumentar o 
número de banhos ao dia e evi-
tar se exercitar perto da hora 
de se deitar para dormir, a fim 
de manter os mosquitos longe 
durante a noite.

Repelentes dermatologi-
camente testados e inseticidas 
de aerossol também ajudam a 
afastar os insetos.

Tipo sanguíneo O 
é o preferido
Estudos apontam que os 

mosquitos preferem pessoas 
de sangue tipo O, em especial 
aquelas com fenótipo secre-
tor — que eliminam antíge-
nos pelas mucosas, o que pode 
gerar um odor atraente para 
os insetos.

Mosquitos também ras-
treiam as temperaturas ele-
vadas no corpo, que indicam 
maior circulação de sangue 
no local. Por isso, tendem a 
picar menos as palmas das 
mãos e as solas dos pés, que 
são menos aquecidas e capila-
rizadas.

Os repelentes agem mas-
carando o odor natural de 
cada pessoa. Hidratantes 
também fazem esse papel, 
embora o cheiro deles dure 
menos na pele. A essência de 
citronela, quando presente 
em produtos dermatológicos, 
também afasta os mosquitos.

Como se proteger e tratar picadas 
de pernilongos ou borrachudos

Procure não usar perfume 
ou não use aqueles muito for-
tes, pois o odor pode vir a atrair 
os mosquitos e pernilongos.

Outra dica importante é 
que, se for fazer uma trilha ou 
caminhar em lugares de mata, 
cubra muito bem o corpo, o que 
inclui braços, pernas e pés, pois 
são os lugares preferidos para o 
ataque dos pernilongos e bor-
rachudos.

Logo que chegar  de al-
guma atividade externa ou de 
alguma brincadeira, especial-
mente durante o verão, tome 
logo um bom banho e passe 
um hidratante, pois, se sofreu 
alguma picada com o passeio, 
o banho e o creme ajudarão a 
evitar  maiores coceiras.

Para a casa
Coloque vasos de citronela 

e arruda espalhados e locais es-
tratégicos da casa;

Não deixe água suja para-
da, especialmente aquelas de 
lavagem de quintal, de roupa 
e ainda aquela que se acumu-
la no lixo quando cai a chuva. 
Os pernilongos mais comuns 
são atraídos pela água suja, 
enquanto que o mosquito da 
dengue sente atração pela água 
limpa.
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A  missão da assistên-
cia técnica e Extensão Rural 
(Emater)  é contribuir para 
a elaboração dos perfis das 
agroindústrias,  projetos de 
crédito, sanitário e ambiental, 
na formação de beneficiários 
em gestão agroindustrial, boas 
práticas de fabricação e tec-
nologia de processamento dos 
alimentos, elaboração de rótu-
los, apoio à comercialização e a 
orientação nas legislações pre-
videnciária, sanitária, tributá-
ria e ambiental.

Inclinação reforçada, atu-
almente, por a Emater/RS-
-Ascar ser a principal entidade 
executora das ações que opor-
tunizam a agroindustrialização 
no meio rural gaúcho.

O resultado deste trabalho 
permite a inclusão dos agricul-
tores familiares no processo de 
agroindustrialização e comer-
cialização da sua produção de 
modo a agregar valor na ma-
téria-prima produzida, geran-
do renda e oportunidades de 
trabalho no meio rural, garan-
tindo a melhoria das condições 
de vida das populações benefi-
ciadas.

Em Bento Gonçalves são 
45 agroindústrias familiares, 
sendo 21  produzindo produtos 
à base de farináceos; 10  ela-
borando vinho, 7 produzindo 
produtos à base de frutas, como 
doces e geleias; 3 produzindo 
suco de uva , 2 de entreposto de 
ovos coloniais, 01 de destilados 
de cana de açúcar e 1  de pro-
cessado de aipim.

O programa municipal de 
agroindústria familiar em Ben-
to Gonçalves,  fez 64 visitas em 
2018 para orientação técnica, 
encaminhamento de documen-
tação e para vistorias, é único 
no estado, já o programa Selo 
Sabor de  Bento foi criado com 
base no Programa Estadual de 

Emater apresenta resultados do programa 
de agroindústria familiar

Agroindústria familiar, desen-
volvido com parcerias da Secre-
taria Municipal da Agricultura, 
Emater/RS-Ascar e Vigilância 
Sanitária.

Uma das grandes conquis-
tas do  programa de agroin-
dústria familiar  em 2018, foi a 
legalização da primeira agroin-
dústria de produtos de origem 
animal, a Ovos Polônia, da fa-
mília Herpich, voltada para a 
produção de ovos coloniais.

A Emater  fez o acompa-
nhamento, partindo da orien-
tação técnica sobre a lega-
lização do estabelecimento, 
visitação técnica a uma agroin-
dústria no município gaúcho 
de Arroio do Meio, que serviu 
de base para o início da cons-
trução das estruturas físicas de 
galpão e agroindústria. Após a 
construção e encaminhamento 
da documentação necessária, 
o estabelecimento foi legaliza-
do. Este processo demorou em 
torno de 11 meses.  O estabele-
cimento está legalizado, e des-
fruta de ótimas oportunidades 
de comercialização do  produ-
to,  como nas feiras livres do 
município. Segundo o técnico  
da Emater  Neiton Bittencourt 
Perufo, já estão se alinhando 
outras oportunidades de co-
mercialização dos produtos em 
outras frentes, como a aprova-
ção para participar da Associa-
ção de Agricultores Familiares 
de Bento Gonçalves, que dará 
oportunidade de entregar seu 
produto à alimentação escolar 
do município.

Entrega 
de certificados
Em dezembro foram entre-

gues os certificados  de adesão 
ao projeto às agroindústrias fa-
miliares  à Doces Gabbardo, de 
Paulo Luis e Noêmia Gabbardo 

que produz geleias e doces de 
frutas cristalizadas, como figa-
das e uvada e Nossa Horta  de 
Daniela e Márcio Mezadri, se 
dedica ao cultivo de aipim e irá 
revendê-lo de forma congelada.

“Começamos informal-
mente, vendendo apenas para 
conhecidos. Com o Selo a gen-
te pretende agregar mais valor 
aos produtos. Vamos ter uma 
segunda alternativa além das 
parreiras. O pessoal da Emater 
e Agricultura nos incentivaram 
bastante”, conta Márcio.

Para Paulo Gabbardo, a 
ideia de começar a produzir 
as geleias foi uma forma de 
aproveitar as frutas que antes 
eram desperdiçadas. “Nós co-
meçamos a aproveitar todas as 
nossas frutas, pois elas estavam 
caindo e perdíamos quase tudo. 
Aí veio a ideia de fazer, apro-
veitando as frutas que tínha-
mos em casa. O Selo para nós é 
uma marca do nosso produto de 
Bento. Esse selo vai nos ajudar, 
vamos vender mais, é algo mui-
to importante. É um sonho rea-
lizado para nós, e graças a Deus 
conseguimos”, comemora.

 Durante essa semana fo-
ram realizadas vistorias em 
todas as agroindústrias fami-
liares cadastradas no programa 
Selo Sabor de Bento e no Pro-
grama Estadual de Agroindús-
tria Familiar.

As fiscalizações são rea-
lizadas em conjunto, duas ve-
zes ao ano, e têm por objetivo 
desenvolver atividades orien-
tativas, fiscalizatórias, regula-
mentares e administrativas nas 
agroindústrias do município, 
de acordo com a Lei Ordinária 
nº 5.553, de 26 de Fevereiro de 
2013.

Na ocasião, foram verifica-
das questões como higiene do 
local e do manuseio na prepa-
ração dos produtos, bem como 
as condições do espaço de forma 
a atender aos critérios técnicos 
exigidos. Em relação as que es-
tão em processo final de regula-
mentação, também foram dadas 
orientações sobre as adequações 
necessárias a serem realizadas.

Durante três dias de tra-
balho foram vistoriadas as 35 
agroindústrias estabelecimen-
tos.

As vistorias foram reali-
zadas pelos representantes da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to da Agricultura, por meio 
do Departamento de Inspeção 
de Produtos de Origem Ani-
mal (DIPOA), Cristiano Selba-
ch, Vinicius Ornelas Rosa e da 
Emater-RS/Ascar, Neiton Bit-
tencourt Perufo.

A Emater faz acompanhamento desde a legalização do estabelecimento 
até o produto fnal

O programa municipal de agroindústria familiar em Bento Gonçalves, 
que   em 2018, 64 visitas para orientação técnica, encaminhamento de 
documentação e para vistorias, é único no estado

Em Bento Gonçalves são 45 agroindústrias familiares

O programa municipal de agroindústria familiar em Bento Gonçalves,  fez 
64 visitas em 2018 para orientação técnica

O resultado deste trabalho permite a inclusão dos agricultores familiares 
no processo de agroindustrialização e comercialização da sua produção 
de modo a agregar valor na matéria-prima produzida, gerando renda e 
oportunidades de trabalho no meio rural
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O técnico da Emater Nei-
ton Bittencourt Perufo   visita 
a propriedade do produtor Ju-
randi Possamai, que participa 
do Programa de Gestão Sus-
tentável da Agricultura Fami-
liar.

A previsão de uma boa sa-
fra de uva, com a produtividade 
dentro do esperado, com uvas 
em fase de maturação  e na  
perspectiva de  boa qualidade. 
Segundo o Técnico da Emater, 
o bom resultado econômico vem 
do baixo custo de produção da 
propriedade, principalmente 
pelo uso racional de agrotóxi-
cos. Um dos exemplos aponta-
dos pelo técnico para este re-
sultado esperado é a utilização 
da cobertura de solo, cultivada 
há mais de 10 anos,  em substi-
tuição ao uso de herbicidas.

Vinhedo de Ismael To-
esca,  na Linha Ferri,  distri-
to de Faria Lemos já iniciou a 
colheita da variedade Niágara 
Branca. O vinhedo é acompa-
nhado/orientado pela Emater 

de Bento Gonçalves desde sua 
implantação. Agora os resulta-
dos estão sendo colhidos, com 
uvas de excelente qualidade/
produtividade para o consumo 
“in natura”.

Linha Ferri inicia colheita de uvas

A Embrapa Uva e Vinho 
realiza, de 28 a 31 de Janeiro 
de 2019 mais uma edição do 
seu já tradicional curso básico 
de elaboração de vinhos. Reali-
zado na Embrapa Uva e Vinho 
(Rua Livramento, 515), o curso 
é destinado a pessoas interes-
sadas em conhecer as noções 
básicas sobre o processo de ela-
boração de sucos e vinhos. As 
inscrições estão abertas, o valor 
do curso é de R$150,00 e as va-
gas são limitadas. Para conferir 
a programação completa aces-
se: https://bit.ly/2EiTWym 
Para fazer a sua inscrição aces-

Vinhedo com uso racional de agrotóxicos

Curso Básico de Elaboração de 
Vinhos em Bento Gonçalves

se o formulário disponível em 
https://bit.ly/cursovinhos2019

O curso é dirigido a pro-
dutores rurais, profissionais da 
área e público em geral, que te-
nha interesse na elaboração dos 
derivados da uva.

O curso vai abordar as 
noções básicas, teóricas e prá-
ticas, sobre a elaboração de vi-
nho e suco de uva. O curso  vai  
explorar os detalhes e cuidados 
no processo de elaboração do 
vinho para preciso conhecer 
a finalidade e importância de 
cada insumo utilizado no pro-
cesso de vinificação.

A propriedade de Jurandi Possamai  utitiliza da cobertura de solo há 
mais de 10 anos,  em substituição ao uso de herbicidas

O técnico da Emater Neiton Bittencourt Perufo   visita a propriedade do produtor Jurandi Possamai
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A propriedade de quatro 
hectares de uvas americanas 

Produção orgânica  de uvas de família de 
agricultores de Faria Lemos  agrada a turistas

e de mesa de Rubes  e Rejane 
Anderle é administrado pelo 

casal, mais as duas filhas  Alice 
e Paloma. 

Mas, são os 0,7 ha de cul-
tivo coberto que é a atração 
dos turistas e visitantes que 
vêm  colher e comprar a s uvas 
de messa cultivadas organica-
mente. Tanto que Rubes já está 
projetando ampliar mais 2 hec-
tares de  cultivo orgânico com 
cobertura já para este ano.

Segundo o agriculyor de 
Faria lemos, toda a produção  
é supervisionada pela Emater 
que orienta para o manejo na-
tural de cultivo. Para impedir 
as ervas daninhas  em baixo 
do parreiral, Anderle cultiva 
o Azevem e dem alguns locais 
somente a roçada  em época de 
colheita. Outra prática ecoló-
gica utilizada pelo casal para 
combater a erva daninha é aba-
far com longas folhas de pape-
lão corrugado, fazendo assim 
uma extinção orgânica e de alta 
compostagem.

Na área de cultivo não co-
berto o agricultor utiliza so-
mente sulfato, cinza de fogão 
à lenha, enxofre e calda de figo 
da índia para proteger do ata-
que de doenças da época.

Com oito anos de produ-
ção orgânica, Anderle está bem 
satisfeito com a produtividade 
de seus parreirais, sendo que 
a produção dos 0,7 ha livres de 
qualquer intervenção química é 
vendida totalmente ao consu-
midor direto,   que procura o 
café da propriedade para com-
prar também outros produtos  
produzidos pela família
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Um copo de abóbora cozi-
da ou em forma de purê con-
tem mais de 200% do que o 
recomendado em vitamina A, 
o que ajuda a visão. O alimento 
também é rico em carotenoide, 
componente que garante a cor 
laranja, e betacaroteno, que o 
corpo transforma em vitamina 
A

Um copo de polpa de abó-
bora cozida contém 49 calorias, 
1,76 gramas de proteína, 0,17 
gramas de gordura, 0 de co-
lesterol, 12 gramas de carboi-
dratos, 3 g de fibras e 5.1g de 
açúcar.

Uma porção como esta 
concentra mais de cem por 
cento da necessidade diária de 
vitamina A para um adulto, 
além de 20% da necessidade 
de vitamina C e mais de 10% 
do que nosso corpo precisa de 
vitamina E diariamente. Ela 
também é rica em vitaminas do 
complexo B e fonte de minerais 
como cobre, cálcio, fósforo e 
potássio. Um copo de abóbora 
contém 564 mg de potássio, o 
que significa mais potássio que 
uma banana média. 

Melhora a visão 
e a saúde dos olhos
É um dos vegetais com 

maior concentração de beta-
caroteno. Uma vez ingerido, o 
betacaroteno se transforma em 
vitamina A, um antioxidante 
natural que age efetivamente 
na manutenção da integrida-
de da pele e das mucosas e na 
qualidade da visão. O consumo 
de vitamina A também ajuda a 
manter a saúde da pele, dos os-
sos e dos dentes.

O consumo frequente de 
abóbora é capaz de desacelerar 
algumas doenças degenerativas 
dos olhos que levam a cegueira.

A abóbora também possui 
zeaxantina, um antioxidante 
capaz de filtrar raios ultravio-
letas na retina dos olhos, o que 
oferece proteção contra as do-
enças musculares dos olhos, re-
lacionadas ao envelhecimento.

Previne 
doenças coronárias
A abóbora é rica em subs-

tâncias que dão suporte a saúde 
do coração como as vitaminas 
A e C, as fibras, o magnésio e 
o potássio. Consumir potássio 
adequadamente é quase tão 
importante quanto diminuir o 
consumo de sódio no tratamen-
to da hipertensão. Seu consu-
mo também está associado à 
redução do risco de derrame, 
proteção contra a perda de 
massa muscular, preservação 
da densidade óssea e redução 
da formação de pedras nos rins.

Outros benefícios da abó-

Os benefícios da abóbora e suas sementes

bora para o coração são o rela-
xamento dos vasos sanguíneos 
e a prevenção do acúmulo de 
gordura nas suas paredes, evi-
tando eventuais obstruções e a 
aterosclerose. A presença das 
fibras também previne o au-
mento do colesterol o que pode 
levar a diversas doenças cardí-
acas.

Ajuda a perder peso
É um alimento ideal para 

quem precisa perder peso por 
conter poucas calorias e ser rica 
em fibras. Um copo de abóbora 
contém 3g de fibras, aproxima-
damente 50 calorias e nenhuma 
gordura aumentando a sensa-
ção de saciedade e prolonga o 
processo de digestão, o que leva 
a pessoa a comer menos. Con-
sumir fibras na dieta diminui a 
taxa de absorção de glicose no 
organismo, o que mantém o ní-
vel de açúcar estável. Em dietas 
é importante manter o seu nível 
de açúcar no sangue , porque o 
aumento deste nível desenca-
deia a produção de insulina e o 
acúmulo indesejado de gordura 
no corpo.

Para que o uso da abóbora 
seja realmente efetivo na die-
ta para perder peso, é preciso 
que o vegetal entre como um 
substituto de algum alimento 
mais calórico que normalmen-
te é ingerido, desta forma você 
queimará mais calorias do que 
consome diariamente. Se você 
optar por comer um copo de 
purê de abóbora com canela 
para sobremesa, o que equivale 
a 80 calorias.

Auxilia no tratamento 
da hiperplasia e do 
câncer da próstata
Desde o início do século 20 

que sementes de abóbora são 
usadas no tratamento do au-
mento, ou hiperplasia da prós-
tata. A semente contém com-
ponentes chamados fitoesteróis 

que podem auxiliar na diminui-
ção da próstata se ingeridas em 
boa quantidade três vezes por 
semana. O  óleo extraído a par-
tir da prensagem das sementes 
da abóbora também possui alta 
concentração de zinco, o que 
contribui para a saúde sexual 
masculina e pode bloquear o 
crescimento maléfico das célu-
las da próstata.

Dietas ricas em betacaro-
teno mostraram um efeito po-
sitivo no tratamento do câncer 
de próstata. A abóbora é um 
dos alimentos com maior con-
centração de betacaroteno en-
contrado na natureza.

Trata vermes 
intestinais
Há registro do consumo 

de sementes de abóbora para 
tratar infestação de parasitas 
do intestino em humanos e ani-
mais de estimação. As sementes 
de abóbora contêm um amino-
ácido chamado cucurbitina, ele 
é o responsável por paralisar e 
eliminar os vermes, especial-
mente a tênia, do trato diges-
tivo.

Baixa a 
pressão arterial
O óleo de semente de abó-

bora é rico de fitoestrógenos, 
substâncias benéficas para a 
prevenção da hipertensão. Em 
estudos de laboratório, o con-
sumo do óleo ajudou a baixar a 
pressão cardiovascular em ape-
nas 12 semanas.

Melhora a saúde 
sexual do homem
O zinco, presente em 

quantidade significante nas 
sementes de abóbora, é um mi-
neral fundamental na saúde se-
xual do homem porque regula a 
produção de hormônios mascu-
linos determinantes para a fer-
tilidade, ereção e desejo sexual.

Melhora a 
qualidade do sono
Sementes de abóbora são 

ricas em triptofano, um amino-
ácido responsável por auxiliar 
na produção de serotonina no 
nosso corpo. Um neurotrans-
missor que melhora o humor 
ajuda a relaxar e a dormir me-
lhor.

Beneficia o 
sistema imunológico
Vegetais como a abóbora, 

ricos em betacaroteno e vitami-
na C combinados, oferecem um 
reforço ao sistema imunológico 
devido à complementação pon-
derosa entre tais nutrientes.

Melhora a saúde da 
mulher da fertilidade 
à menopausa
O consumo de vegetais ri-

cos em ferro como a abóbora, 
melhora o nível de fertilidade 
nas mulheres. Estudos também 
mostram que a vitamina A, 
também presente na abóbora 
em forma de betacaroteno, é 
essencial para a síntese de hor-
mônios durante a gravidez e o 
período de amamentação.

Já o óleo da semente de 
abóbora é rico em estrógenos 
naturais. Estes estrógenos po-
dem levar a um aumento sig-
nificativo no colesterol bom 
(HDL), juntamente com a di-

minuição da pressão arterial, o 
que influencia na ocorrência de 
dores de cabeça, dores nas ar-
ticulações e outros sintomas da 
menopausa nas mulheres.

Previne rugas
Esse não está entre os be-

nefícios da abóbora mais co-
nhecidos mas é muito interes-
sante. A abóbora é uma ótima 
fonte de vitamina A, um anti-
-idade que estimula o processo 
de renovação celular e aumenta 
a produção de colágeno dimi-
nuindo a formação de rugas e 
deixando a pele mais macia e 
com uma aparência mais jovem.

Enriquece a 
dieta de bebês
O purê de abóbora pode 

ser introduzido já no primei-
ro ano do bebê. Por ser um 
alimento rico em vitaminas, 
betacaroteno, potássio, pro-
teína e ferro, ele é altamente 
recomendado por pediatras. O 
seu sabor adocicado e a textu-
ra cremosa faz com que o bebê 
o aceite com facilidade. Ou-
tra vantagem da abóbora na 
alimentação dos bebês é que 
o creme pode ser congelado e 
guardado para ser usado pos-
teriormente.

Dica: Depois de congelado 
o purê pode oxidar um pouco 
e apresentar uma cor mais es-
cura, mas isso não indica que 
tenha perdido sua qualidade.
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Típica salada que pode 
acompanhar churrascos, assa-
dos, hamburgeres e toda as de-
lícias deste verão

Ingredientes
6 cebolas pequenas, com casca
1 ou 2 colheres (sopa) de azeite 
de oliva
1 colher (sopa) de vinagre bal-
sâmico
2 colheres (sopa) de açúcar re-
finado
1/4 de xícara de caldo de legu-
mes
5 raminhos de tomilho fresco
2 ramos de cebolinha verde, em 
fatias finas

Preparo
Corte as cebolas ao meio 

Quem ensina a receita é o 
médico Hiroshi Shuto, dono da 
Clínica Minami Koshigaya Ke-
nshinkai, situada em Koshigaya 
(Saitama).  Ele se tornou uma 
personalidade famosa, depois 
de ensinar essa receita nos pro-
gramas de TV e em revistas. 
Segundo ele, os vegetais pos-
suem compostos chamados de 
fitoquímicos, os quais são im-
prescindíveis para ajudá-los a 
se protegerem dos predadores 
ou patógenos. Os fitoquímicos 
ajudam a reduzir a rigidez dos 
vasos sanguíneos, deixam o san-
gue fluído, ajudam a diminuir 
a pressão arterial alta e ainda 
são excelentes para reduzir os 
níveis de açúcar no sangue dos 
diabéticos. Esses fitoquímicos 
ajudam ainda a diminuir o risco 
de doença arterial coronariana, 
doença vascular periférica e 
acidente vascular cerebral. As 
cebolas são boa fonte do antio-
xidante flavonoide quercetina, 
que ajuda a baixar a pressão ar-
terial. Além disso, tem funções 
para ajudar a combater o cân-
cer, é anti-inflamatório e re-
comendada para os diabéticos. 
Na linguagem popular, a cebo-
la ajuda a “afinar” o sangue, a 
reduzir a gordura localizada, a 
manter a flora intestinal em dia 
e promove inúmeras melhorias 
na saúde.

Ele próprio obteve as se-
guintes melhoras: intestino 
funcionando normalmente e 
acabou com o zumbido dos ou-
vidos decorrentes do estresse, 
revela. Ele explica que vem re-
comendando aos seus pacientes 
e eles têm obtidos resultados 
impressionantes. A recomen-
dação é se servir dessa iguaria 
durante as refeições. Ele, par-
ticularmente, no café da manhã 
come junto com as folhas de re-
polho cozidas no vapor. Só isso. 
O médico lembra que além da 
cebola, é importante consumir 

O primeiro aspecto que 
deve ser observado é o tama-
nho das folhas. As folhas de 
citronela são mais largas que 
a do capim-limão, e costumam 
ser um pouco mais curtas tam-
bém. Outra característica é a 
coloração das folhas: as folhas 
de capim-limão apresentam 
uma cor mais escura que as de 
citronela.

A característica mais mar-

O poder da cura da cebola no vinagre

o caldo, pois nele estão contidos 
minerais e princípios ativos im-
portantes para a saúde.

Receita básica da 
cebola no vinagre
Para fazer essa receita você 

vai precisar dos seguintes in-
gredientes:
1 cebola
1 pitada de sal (dê preferência 
para sal de boa qualidade)
Vinagre
Mel
1 pote de vidro com tampa

Modo de preparar
Descasque a cebola
Corte-a ao meio e depois 

fatie bem fininha
Deixe-a em repouso por 

pelo menos 20 minutos a 2 ho-
ras

Em um pote de vidro colo-
que as fatias de cebola

Acrescente a pitada de sal 
(marinho ou do Himalaia)

Adicione 1 a 2 colheres de 
sopa (rasas) de mel puro

Cubra a cebola com o vi-
nagre

Com um hashi, misture 
bem e tampe o pote de vidro

O vinagre pode ser o de sua 
preferência: de maçã, preto, de 
arroz, etc.

Guarde o pote de vidro na 
geladeira por 5 dias. Só depois 
consuma a cebola no vinagre. 
Essa cebola dura de 1 semana 
a 10 dias na geladeira. A mi-
nha recomendação é fazer logo 
umas 2 a 3 cebolas, pois acaba 
logo  

Como  saborear a 
cebola no vinagre
Conforme os médicos da 

revista indicam, eu consumo a 
cebola no vinagre nas minhas 
refeições diárias.

Como ela combina com 
azeite de oliva, uma das formas 

é usá-la como molho de salada. 
Outras formas são:

Combina com carnes de 
frango, porco, bovina e pesca-
dos, assados ou grelhados

Combina com legumes co-
zidos no vapor

Combina com tofu, espe-
cialmente se tiver os peixinhos 
secos

Combina com o gyoza
Combina com arroz, natto 

e um pouco de maionese
Molho tártaro: acrescente 

a cebola no vinagre
Cozidos de carne ou fran-

go: depois de pronto, cubra-o 
com essa iguaria

Sanduíches

Quanto comer 
por dia
Para quem quer prevenir 

o câncer, pode comer o equi-
valente a meia cebola todos os 
dias. Para outras doenças já 
instaladas como asma, osteo-
porose, colesterol alto, pressão 
alta, diabetes e outras, ingerir o 
equivalente a 1/4 de cebola nas 
refeições ao longo do dia.

Outro médico, Yoshimi 
Saito, recomenda as seguintes 
combinações, de acordo com 
cada doença.

Diabetes: cebola + varieda-
des de cogumelos

Pressão alta: cebola + bata-
tinha e chirimen jako (peixinho 
minúsculo seco)

Recuperação da fadiga: ce-
bola + carne de porco

Além disso, ele recomen-
da que se for combinar essa 
iguaria de cebola com saladas, 
recomenda o azeite de oliva ou 
óleo de gergelim (prensado a 
frio). Explica também que se 
quiser usar durante o preparo 
de um prato quente, a cebola 
não perde suas propriedades 
com o fogo, por isso, pode usá-
-la em cozidos, assados e fritu-
ras.

longitudinalmente. Retire a 
casca e corte as pontas, deixan-
do a base intacta (veja nota). 
Aqueça o azeite em uma frigi-
deira em fogo médio. Cozinhe 
a cebola, mexendo delicada-
mente, por 3 a 5 minutos ou até 
dourar. Acrescente o vinagre 
balsâmico e o açúcar e cozinhe 
por 2 minutos. Junte o caldo de 
legumes e o tomilho e cozinhe, 
destampado, pincelando com 
a mistura de vinagre balsâmi-
co, por 5 a 7 minutos ou até 
ficarem macias. Para finalizar, 
polvilhe com a cebolinha verde, 
misture e sirva. 

Nota - Deixar a base intac-
ta fará com que as camadas da 
cebola mantenham-se unidas 
durante o cozimento. 

Rendimento: 4 a 6 porções

Cebolas caramelizadas com 
vinagre balsâmico

cante, através da qual é possível 
diferenciar com mais clareza a 
citronela do capim-limão, é o 
cheiro.

O capim-limão (capim-
-cidreira) possui um aroma 
que lembra o limão e também 
a erva cidreira, e esse aroma é 
bastante suave. Já a citronela 
possui um aroma mais intenso, 
e que à primeira vista lembra 
muito o eucalipto.

Qual a diferença entre a 
citronela e o capim-limão


