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Já são 169 registros au-
torizados pelo Ministério da 
Agricultura em 2019, entre 
eles, o glifosato, defensivo 
agrícola que o país mais com-
pra e que, segundo a OMS, 
pode causar câncer.

Nenhum deles tem prin-
cípio ativo novo, são igual-
mente tóxicos aos já usados 
no país.  26% desses defen-
sivos liberados já foram ba-
nidos pela União Europeia. 
43% dos defensivos que foram 
para o mercado em 2019 são 
altamente ou extremamente 
tóxicos.

O perigo é tanto para os 
trabalhadores, que manipu-
lam os venenos, quanto para 

A morte de abelhas não é 
um fenômeno recente: é obser-
vada por pesquisadores ao me-
nos desde a década passada. No 
entanto, nos últimos meses, a 
mortandade alcançou números 
alarmantes no Brasil.

“A morte de abelhas não é 
só um risco para o Brasil, mas 
para o mundo todo. Quando se 
pensa em abelhas, se pensa em 
mel. O principal produto delas, 
porém, é a polinização”, afirma 
Fábia Pereira, pesquisadora da 
Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa) na 
área de Apicultura.

Apenas nos três primei-
ros meses do ano, 500 milhões 
de abelhas foram encontradas 
mortas por apicultores no país, 
segundo um levantamento feito 
pela ONG Repórter Brasil em 
parceria com a Agência Públi-
ca. A grande maioria dos casos 
foi registrada no Rio Grande 
Sul, seguido por Santa Catari-
na, Mato Grosso do Sul e São 
Paulo.

Além da morte em massa 
de colmeias em apiários, cin-
co espécies nativas de abelhas 

Líder mundial, Brasil pode 
ganhar mais agrotóxicos na comida

os cidadãos, que consumem os 
produtos agrícolas. Só quem 
lucra são as transnacionais 
que fabricam os agrotóxicos. 

Intoxicações por 
agrotóxico dobraram 
nos últimos dez anos
Segundo levantamento 

realizado com base em dados 
do Ministério da Saúde , as 
notificações por intoxicação 
por agrotóxico dobraram des-
de 2009, passando de 7.001 
para 14.664 no ano passado. 
No entanto, segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde 
, estima-se que este índice 
pode ser até 50 vezes maior.

O Brasil é o país do mundo que mais consome agrotóxicos: 
5,2 litros/ano por habitante. Muitos desses herbicidas, fungi-
cidas e pesticidas que consumimos estão proibidos em qua-
se todo mundo pelo risco que representa

Por que o Brasil deveria se importar com a morte de abelhas
estão ameaçadas de extinção 
– três delas habitam a Mata 
Atlântica, uma o Cerrado e 
outra o pampa gaúcho. Não há 
dados, porém, sobre a mortan-
dade em comunidades selva-
gens.

As abelhas são responsá-
veis pela polinização de cerca 
de 70% das plantas cultivadas 
para alimentação, principal-
mente frutas e verduras. Sua 
morte coloca em risco a aua 
dieta, que ficaria restrita ape-
nas a culturas autopolinizáveis, 
como feijão, arroz, soja, milho, 
batata e espécies de cereais.

Além da agricultura, as 
abelhas são ainda agentes fun-
damentais para a polinização 
de florestas nativas. Seu desa-
parecimento poderia desenca-
dear a morte de ecossistemas 
inteiros. “Se o homem parasse 
de fazer qualquer outra inter-
venção ambiental, e as abelhas 
apenas sumissem, haveria um 
desaparecimento da mata cor-
respondente a entre 30% e 90% 
do que temos hoje, provocando 
um processo de extinção em 
cadeia até chegar em nós que 

estamos no topo”, ressalta Pe-
reira.

Essa mortandade tem ain-
da potencial para impactar a 
economia brasileira. O país é o 
oitavo produtor mundial de mel 
e, em 2017, as exportações to-
talizaram 121 milhões de dóla-
res. A diminuição na produção 
diante da redução do número 
de colmeias resultaria numa 
queda nas vendas. Além disso, 
em caso de mortes causadas 
por agrotóxicos, resíduos des-
tas substâncias possivelmente 
poderiam ser encontrados no 
mel, o que levaria comprado-
res estrangeiros a rejeitarem o 
produto brasileiro.

“A exportação para a Euro-
pa é muito exigente, e qualquer 
resíduo é detectado. O mel que 
foi produzido nos últimos me-
ses está contaminado. No ex-
terior, ninguém vai querê-lo, e 
não há um mercado interno su-
ficiente para a quantidade pro-
duzida. Isso vai desestimular a 
apicultura”, afirma o engenhei-
ro agrônomo Aroni Sattler, da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS).

Números alarmantes
A morte de abelhas come-

çou a chamar a atenção mun-
dial a partir da identificação 
do Distúrbio do Colapso das 
Colônias (CCD), em 2006 nos 
Estados Unidos, quando um 
forte surto dizimou milhares 
de colmeias. Na Europa, fenô-
menos semelhantes estão sendo 
observados desde o fim da dé-
cada de 1990. Pesquisadores 
descobriram que, além das do-
enças e da redução do habitat 
das espécies, os agrotóxicos são 
um dos fatores que desencadeia 
essa mortandade.

Além da toxicidade elevada 
de alguns defensivos agrícolas, 
contribui para esse cenário o 
uso incorreto destas substân-
cias. Elas são aplicadas durante 
o dia, quando as abelhas estão 
fora das colmeias, sem seguir 
parâmetros de segurança e sem 
comunicar apicultores para 
que possam deixar as caixas fe-
chadas.

No atual caso brasileiro, 
pesticidas à base de neonico-
tinoides e de fipronil foram os 
principais agentes causadores 
das mortes. “O histórico da 
mortandades agudas que temos 
constatado deixa muito clara a 
sua relação com o uso de agro-
tóxicos”, ressalta Sattler, espe-
cialista em apicultura.

No Rio Grande do Sul, 
onde mais de 400 milhões de 
abelhas morreram só no pri-
meiro trimestre, 80% das 
mortes foram causadas pelo 
fipronil, inseticida usado am-
plamente em lavouras de mo-
noculturas, mas também em 
pequenas propriedades rurais. 
A substância é ainda muito po-
pular no extermínio de formi-
gas e em remédios veterinários 
para controle de insetos, como 
pulgas. Em Santa Catarina, 
resquícios do pesticida foram 
detectados em colmeias mortas 
entre o fim do ano passado e 
início deste.

“Precisamos começar a 
questionar o modelo agrícola 
atual. Os efeitos da expansão 
do monocultivo baseado em 
agrotóxicos estão comprova-
dos. Os Estados Unidos tinham 
6 milhões de colmeias na déca-
da de 1940, e hoje estão com 
cerca de 2,5 milhões”, destaca 
Sattler.

Pressão popular
Na Europa ,em 2017, um 

estudo chamou atenção da opi-
nião pública alemã ao revelar 
que as populações de insetos 
voadores haviam recuado 75% 
ao longo de 25 anos no país. A 
pesquisa desencadeou um deba-
te sobre a questão.

Atualmente na Alemanha 
a iniciativa popular “Salvem as 
abelhas” quer forçar o governo 
da Baviera a buscar soluções 
para a diminuição da biodiver-
sidade. A proposta prevê o in-
centivo à agricultura orgânica, 
proteção de matas ciliares, a 
ampliação da ligação de habitats 
naturais e o banimento de agro-
tóxicos.

A pressão popular e de 
ativistas ambientais foi funda-

mental para a União Europeia 
(UE) aprovar no ano passado a 
proibição de três substâncias 
neonicotinoides – clotianidina, 
imidacloprida e tiametoxam, 
que danificam o sistema nervoso 
central de insetos, como as abe-
lhas. Já a França foi mais além e 
baniu cinco inseticidas desta ca-
tegoria de derivados da nicotina.

Já o fipronil teve seu uso 
restrito na Europa. Proibida 
completamente na França desde 
2004 e, posteriormente, em vá-
rios países europeus, a aplicação 
do pesticida na União Europeia 
foi limitada em 2013 a culti-
vos em estufas e de alho-poró, 
cebola, cebolinha e couve. A 
substância também é banida da 
indústria alimentícia do bloco, 
podendo ser usada apenas para 
combater pulgas, piolhos e car-
rapatos de animais domésticos.

A Europa patina, porém, 
ainda no banimento do glifosa-
to, outro defensivo agrícola que, 
segundo uma pesquisa divulga-
da no ano passado, é prejudicial 
às abelhas.

Enquanto países europeus 
estão reavaliando e restringin-
do o uso de agrotóxicos, o Brasil 
nos últimos meses tem incenti-
vado a liberação de defensivos 
agrícolas. Em relação às abe-
lhas, o tema continua negli-
genciado, ainda mais diante do 
impacto que a extinção destas 
espécies pode ter.

“Apesar de todos os esfor-
ços, ainda não conseguimos 
sensibilizar suficientemente 
o público em geral e o próprio 
governo sobre a importância de 
trabalharmos na proteção das 
abelhas. Já foram realizados 
eventos sobre o assunto, reu-
niões explicando a importância 
das abelhas e com sugestões de 
políticas públicas, mas ainda 
precisamos avançar nas ações 
efetivas”, ressalta Pereira.

Satller tem opinião seme-
lhante. “A situação é bastante 
grave, mas ainda dá para rever-
ter”, afirma o pesquisador, que 
defende o questionamento do 
atual modelo do agronegócio no 
país e a restrição do uso indis-
criminado de agrotóxicos.
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O pesquisador da Em-
brapa Luís Fernando Revers, 
responsável pela equipe que 
fez a descoberta do mecanis-
mo de ação do gene ICE1 no 
processo de indução e supera-
ção da dormência da planta, 
etapa fundamental para ga-
rantir a produção dos frutos. 
De acordo com a hipótese dos 
cientistas, esse gene funcio-
na como um gatilho térmico 
que, ao ser estimulado pelo 
frio, dispara uma cascata de 
respostas como a indução da 
dormência, processo funda-
mental para plantas origi-
nalmente de clima tempera-
do florescerem e produzirem 
frutos.

“Esse processo é tão im-
portante que instituições de 
pesquisa do mundo inteiro 

Cientistas da Embrapa desvendam mecanismo       de percepção do frio na macieira
Esta descoberta abre caminho para o desenvolvimento de macieiras que necessitam de menos dias de frio para produzir

 “A escolha das popula-
ções da pesquisa foi feita a 
partir do trabalho desenvolvi-
do pelo melhorista da Epagri, 
hoje aposentado, Frederico 
Denardi. Ele já havia sele-
cionado algumas populações 
híbridas que a apresentavam 
menos requerimento de frio 
dentro do estudo que vinha 
conduzindo desde 1972, na 
Epagri”, explica Kivtchal, 
que deu continuidade ao tra-
balho.

Para essa pesquisa, foram 
selecionadas duas populações 
com base no fenótipo de re-
querimento de frio mediano 
dos genitores. Em uma das 
etapas do mapeamento gené-
tico foi realizado o sequencia-
mento parcial do genoma dos 
genitores para encontrar po-
limorfismos, ou seja, identifi-
car diferenças. “Só é possível 
montar um mapa genético se 
forem identificadas as carac-
terísticas segregantes e essa 
é a primeira etapa”, explica 
Revers.

A etapa seguinte foi fazer 
o mapa genético com base em 
chips de DNA para genotipa-
gem em larga escala (nove mil 
marcadores de polimorfismo 
único). Além do trabalho de 
genotipagem no laboratório, 
a equipe também realizou a 
fenotipagem, ou seja, ava-
liaram no campo como essas 
populações se comportavam 
em relação ao frio e à brota-
ção. Essa atividade ficou sob 
a responsabilidade da pesqui-
sadora da Embrapa Ana Be-
atriz Costa Czermainski, que 

investem recursos em estudos 
para tentar entendê-lo”, frisa 
o pesquisador da Embrapa 
Luís Fernando Revers, res-
ponsável pela equipe que fez a 
descoberta. Ele explica que o 
controle genético da dormên-
cia em Rosaceae, família bo-
tânica à qual pertence a maçã, 
é um processo complexo e a 
identificação dos genes con-
troladores é um grande de-
safio. “Podemos usar esse co-
nhecimento para desenvolver 
novas cultivares com menor 
exigência de frio e continuar 
a produzir a fruta mesmo com 
o aquecimento percebido nos 
últimos anos”, esclarece.

Depois de identificar o 
gene responsável ICE1, a 
equipe da Embrapa Uva e 
Vinho criou uma um modelo 

hipotético explicando como 
ocorre o processo de indução 
e superação da dormência, 
etapa fundamental para ga-
rantir a produção dos frutos 
(que está no vídeo publicado 
no site da Gazeta-rs). A ideia 
do projeto foi selecionar e es-
tudar ao longo de sete anos 
duas populações segregantes 
de maçãs do Programa de 
Melhoramento Genético da 
Epagri, com diferentes perí-
odos de brotação e floração, 
sendo mais tardias ou preco-
ces. Nesse período, a pesquisa 
foi conduzida em duas etapas: 
genotipagem e fenotipagem. 
A etapa da genotipagem per-
mitiu a montagem do mapa 
genético. Posteriormente, a 
integração dos dados de feno-
tipagem com o mapa genético 

A pesquisa
ao longo de sete anos acom-
panhou as populações do cru-
zamento no campo.

As duas populações fo-
ram cultivadas respectiva-
mente em Bento Gonçalves, 
na Serra Gaúcha, e em Vaca-
ria, nos Campos de Cima da 
Serra, uma região com inver-
nos mais rigorosos, com o ob-
jetivo de mensurar o efeito do 
clima de cada região no perí-
odo de brotação. “Durante o 
experimento, todas as plantas 
foram avaliadas de duas a três 
vezes por semana, nos meses 
de julho a novembro, para 
monitorar o momento exato 
da brotação e da floração”, 
conta a pesquisadora, que na 
sequência realizou a análise 
que resultou na fenotipagem.

Descoberta ajudará 
melhoramento 
genético em 
todo o mundo
Segundo Revers, de-

pois de utilizar uma série de 
programas complexos que 
auxiliaram a fazer o mapa 
genético e da exploração da 
fenotipagem para identifica-
ção dos loci (regiões do DNA) 
associados à brotação/flora-
ção, o bolsista Tiago Sartor 
realizou uma inspeção vi-
sual detalhada no segmento 
de DNA da extremidade do 
cromossomo 9 e identificou 
o gene ICE1 na porção mais 
significativa do locus associa-
do à brotação.

Ele conta que ao longo 
desse trabalho foram publi-

cados diversos artigos sobre 
os avanços relacionados ao 
mecanismo da dormência e 
brotação nas macieiras e o 
grupo da Embrapa foi o úni-
co a identificar esse gene e a 
sua relação com o processo. 
“Achar o gene ICE1 foi cru-
cial para elaborar a hipótese 
de como acontece indução da 
dormência e a brotação após 
o período invernal. Agora 
precisamos continuar e testar 
nossa hipótese na prática”, 
revela o pesquisador, que irá 
contar com a colaboração do 
INRA e da Epagri nessa nova 
etapa.

Melhoramento 
genético mais rápido
Kvistchal explica que se 

a hipótese for comprovada, 
o trabalho de melhoramen-

to genético será mais rápido, 
possibilitando uma vantagem 
interessante. “Em vez de ter 
de esperar a nova seleção de 
macieira apresentar as carac-
terísticas no campo, vamos 
poder fazer o teste logo que a 
semente germinar e, por meio 
da extração do DNA, avaliar o 
gene ICE1. Se tiver a marca, 
a seleção segue na avaliação 
e caso não tenha, já será des-
cartada”, explica ele.

O pesquisador pondera 
que a descoberta será de ex-
trema importância para todos 
os programas de melhora-
mento no mundo, especial-
mente para os interessados 
no desenvolvimento de novas 
cultivares mais adaptadas a 
regiões com menos frio, como 
é o caso do Brasil, garantindo 
maior agilidade e precisão na 

criação de cultivares. Nos 47 
anos de existência do Progra-
ma de Melhoramento Genéti-
co da Maçã da Epagri, foram 
lançadas19 cultivares, sendo 
15 híbridas e quatro seleções 
de mutações espontâneas.

Para Costes, do INRA, a 
descoberta contribuiu signi-
ficativamente para o estudo 
do processo de dormência 
e controle genético em ma-
cieira.  Ela considera que a 
equipe liderada por Revers 
confirmou a robustez da asso-
ciação entre a data da brota-
ção e o locus na extremidade 
do cromossomo 9, onde estão 
presentes genes como ICE1, 
FLC e PRE1. “As descober-
tas e a hipótese da brotação 
relatadas no artigo abrem 
novas perspectivas para a 
comunidade científica e para 
aplicações em fruticultura”, 
avalia ela.

Costes destaca que a des-
coberta não irá auxiliar ape-
nas o setor produtivo no sul 
do Brasil, pois muitos outros 
locais sofrem com a redução 
da exposição ao frio, como re-
giões produtoras do Mar Me-
diterrâneo, por exemplo.

“Alguns dos genes que 
foram associados à data de 
brotação podem ser poten-
cialmente usados em progra-
mas de melhoramento para 
obter novas variedades me-
lhor adaptadas aos cenários 
climáticos presentes e futu-
ros, no Brasil, mas também 
em diferentes países e para 
diferentes condições climáti-
cas”, afirma a pesquisadora.

Plantas foram acompanhadas da brotao  frutificao ao longo do perodo 
das pesquisas

levou à identificação dos locus 
associado ao período de bro-
tação e o gene ICE1.

O cruzamento dos resul-
tados permitiu a elaboração 
da hipótese do modelo de 

brotação divulgado em um 
artigo cientifico intitulado 
A primavera está chegando: 
análises genéticas do locus da 
data de brotação revelam ge-
nes de percepção do frio e de 

Durante uma inspeo visual o bolsista Tiago Sartor fez a descoberta
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Ao longo de 12 anos, 
pesquisadores da Embrapa, 
Epagri e Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) vêm fazendo uma 
série de experimentos, co-
letas e observações sobre os 
mecanismos de controle da 
dormência nas áreas de ge-
nética molecular, melhora-
mento genético, modelagem 

A macieira, assim como 
outras fruteiras de clima tem-
perado, é induzida ao estado 
de dormência pelos primeiros 
frios do outono e passa o in-
verno acumulando horas de 
frio para superar a dormência 
e retomar o crescimento na 
primavera. As cultivares dos 
grupos Gala e Fuji represen-
tam mais de 90% da produção 
brasileira e demandam em 
média de 600 a 800 horas de 
frio para superar a dormên-
cia e atingir uma produção 
sustentável. Segundo levan-
tamentos da Área de Agro-
meteorologia da Embrapa 
Uva e Vinho, com base nos 
dados das Estações Meteoro-
lógicas do Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet), nos 
últimos cinco anos, a média 
das horas de frio (abaixo de 
7,2ºC) da região de Bento 
Gonçalves (RS) ficou em 302 
horas e nos Campos de Cima 
da Serra, em 561horas, ou 
seja, abaixo do considerado 
ideal para uma boa produção. 
Para compensar a exposição 

Mais de 600 horas de frio
ao frio abaixo do ideal, a pro-
dução sustentável da macieira 
no sul do Brasil depende da 
aplicação de agentes químicos 
capazes de induzir a brotação.

Segundo acompanha-
mentos da equipe técnica é 
comum a ocorrência de per-
das de produção atribuídas à 
insuficiência de acúmulo de 
frio durante o período de re-
pouso hibernal e com as pers-
pectivas das mudanças climá-
ticas a produtividade poderá 
ser afetada.

De acordo com a Associa-
ção Brasileira de Produtores 
de Maçã (ABPM), hoje, além 
de atender o mercado nacio-
nal, a produção brasileira é 
responsável pela exportação 
anual de cerca de US$ 52 
milhões em fruta fresca. Por 
isso, desde 2007 a equipe da 
Embrapa, em parcerias com 
universidades e institutos de 
pesquisa no Brasil e no exte-
rior, vem concentrando esfor-
ços na temática, a partir da 
execução de diversos projetos 
de pesquisa

As pesquisas com macieiras
e fisiologia vegetal. A preo-
cupação principal foram os 
efeitos impostos pelas mu-
danças climáticas no planeta, 
que afetaram negativamente 
a pomicultura brasileira. Es-
sas são algumas publicações 
desses trabalhos:

Banco de dados sobre 
dormência: o Apple Bud 
Dormancy Database (Apple 

BDDB) é um aplicativo para 
web que permite consultar 
uma base de dados de genes 
relacionados ao processo de 
dormência.  Apresenta regis-
tros amostrais para os 57 mil 
genes de macieira a partir de 
oito experimentos compara-
tivos, resultando em mais de 
450 mil registros de níveis de 
expressão.

superação da dormência em 
macieira 

O cientista da Embrapa 
conta que a geração de cul-
tivares adaptadas a cenários 
com menor disponibilidade de 
frio demanda avanços no co-
nhecimento básico dos meca-
nismos biológicos de contro-
le da dormência das gemas. 
“Apesar de se saber a respeito 
da ação de alguns fatores so-
bre o controle da dormência, 
ainda não se dispõe do conhe-
cimento de como eles se in-
ter-relacionam e o que pode 
ser classificado como causa 
ou consequência”, pontua o 
pesquisador Marcus Vis Kvis-
tchal, que coordena o progra-

ma de melhoramento gené-
tico da macieira da Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Ca-
tarina (Epagri), parceiro nas 
pesquisas da Embrapa Uva e 
Vinho. A equipe de Kvistchal 
irá testar na prática o uso co-
nhecimento gerado no traba-
lho para o melhoramento de 
macieira.

Pesquisador explica o 
mecanismo de dormência e 
percepção do frio da macieira

Desenvolvimento 
acelerado de 
cultivares
Caso a hipótese se con-

firme, a descoberta do fun-
cionamento do ICE1 poderá 
acelerar o processo de desen-
volvimento de uma nova cul-
tivar em até dez anos. A des-
coberta irá possibilitar ações 
de melhoramento mais preci-
sas e rápidas por meio da se-
leção assistida por marcado-
res moleculares. O cientista 
explica que a partir de agora 
a seleção de uma nova cultivar 
com menor exigência de frio 
poderá ser feita assim que a 
semente germinar, dispensa-
do a sua avaliação de desen-
volvimento no campo.

Evelyne Costes, pesqui-
sadora da área de Melhora-
mento Genético e Adaptação 

de Plantas Mediterrânicas e 
Tropicais (AGAP) do Insti-
tut National de la Recherche 
Agronomique (INRA), da 
França, considera a parceria 
entre Embrapa e INRA im-
portante para enfrentar o de-
safio imposto pelas mudanças 
climáticas. “Espera-se que a 
expertise complementar de 
cada grupo beneficie muito a 
parceria, implementada desde 
2016 por meio de um projeto 
conjunto chamado Dormap, 
que se beneficiou do finan-
ciamento da Embrapa e da 
Agropolis”, lembra.

Ela conta que o trabalho 
é organizado em três eixos 

científicos principais: a gera-
ção e troca de dados genômi-
cos; a análise funcional de ge-
nes relacionados à dormência 
e a exploração da variabilida-
de genética para apoiar o me-
lhoramento de plantas. Entre 
os resultados futuros, Evelyne 
destaca a elaboração de um 
acordo permitindo a criação 
do “Laboratório Internacional 
Associado”, a ser construído 
por meio de parceria entre as 
instituições, a fim de facilitar 
as visitas mútuas de pessoal 
(estudantes e pesquisadores) 
e a elaboração de novos pro-
jetos a serem financiados para 
apoiar as pesquisas. Equipe avaliou duzentos exemplares de cada cruzamento ao longo de sete anos

Pesquisadores Revers e Ana Beatriz avaliaram os dados da fenotipagem 
e da genotipagem
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Esta maionese é bem le-
vinha, não leva tanto óleo 
como muitas outras (e sim 
azeite), e é perfeita para 
acompanhar pães, torradas, 
saladas e lanches.

A receita da maionese 
está logo no início deste ví-
deo, que tem como sugestão 
a montagem de um lanche e 
anéis de cebola de acompa-
nhamento!

Ingredientes
1 abacate maduro médio 

levemente amassado (Cerca 
de 400g)

1/2 xícara (de chá) de 
salsinha picada

2 colheres (de sopa) de 
mostarda

2 colheres (de sopa) de 
suco de limão

Sal a gosto
1 dente de alho sem o 

miolo (opcional)
Aproximadamente 1/2 

xícara (de chá) de azeite de 
oliva

Modo de preparo
Em um liquidificador, 

coloque o abacate, a salsinha 
picada, a mostarda, o suco 
de limão, tempere com sal a 

Maionese de abacate: 
prática de se fazer e deliciosa

gosto e se gostar acrescente 
um dente de alho sem o mio-
lo. Bata e adicione cerca de 
½ xícara de azeite aos pou-
cos até obter uma textura 
de maionese. Caso necessá-
rio, auxilie com a colher. Se 
quiser, adicione mais tempe-
ros de sua preferência. Está 
pronto!

Dicas
Recomendo consumir 

esta maionese no mesmo dia 
que fizer, pois ela vai escu-
recendo. Se for servir para 
poucas pessoas, diminua a 
quantidade. Mas você pode 
guardar por até 1 dia, pois o 
abacate geralmente escurece 
e fica com a textura um pou-
co esquisita.

No lugar do liquidifica-
dor você pode usar um mixer.

No lugar da salsinha você 
pode colocar cebolinha, co-
entro, manjericão…

Se seu liquidificador não 
for potente e estiver difícil 
de bater, coloque uma parte 
do azeite antes para ajudar a 
bater, ou um pouquinho de 
água.

Se preferir, use vinagre 
no lugar do limão.

Café, chocolate e outros 
alimentos quase passam por 
vilões quando o assunto é ga-
rantir ossos fortes e saudá-
veis: diminuem a capacidade 
do organismo de absorver 
cálcio. A solução, entretanto, 
não é bani-los da dieta, já que 
muitos deles - como os grãos 
integrais - possuem outros 
nutrientes essenciais à saú-
de. É preciso saber balancear 
bem: Para quem já tem doen-
ças nos ossos, como osteopo-
rose, é melhor não misturar 
os alimentos fontes de cálcio 
com os que atrapalham a sua 
absorção . A clássica combi-
nação de café com leite, por 
exemplo, deve ser evitada. 
Conheça esses alimentos e 
saiba como consumi-los com 
segurança para os ossos

Sal
Encontrado no sal, o só-

dio aumenta a excreção de 
cálcio pela urina. A nutri-
cionista Juliana Stein, de 
São Paulo, recomenda que 
pessoas com osteopenia ou 
osteoporoseeliminem o cha-
mado sal de adição, aquele 
que acrescentamos à salada e 
a outros alimentos. Dica: use 
como tempero limão, azeite e 
especiarias.

Café
Misturar essa bebida com 

leite pode não ser tão indica-
do, dependendo das propor-
ções de café e leite em sua 
xícara. A cafeína, presente no 
café, tem efeito diurético, o 
que faz com que o cálcio seja 
eliminado pela urina. Para 
chegar a prejudicar a absor-
ção, a quantidade de café in-
gerida ao dia deve ser supe-
rior a 300mg, o que equivale a 
três xícaras médias da bebida, 
aproximadamente.

Refrigerante
Essa bebida é rica em fós-

foro, que inibe a absorção de 
cálcio pelo corpo. O fósforo 
aumenta a liberação do para-
tormônio, hormônio que con-

Sete alimentos que roubam seu cálcio

trola a quantidade de cálcio 
que temos nas células e nos 
ossos. Se ele está elevado, aca-
ba mobilizando mais cálcio do 
osso pra corrente sanguínea, 
descalcificando os ossos.

Atenção especial aos re-
frigerantes de cola: além do 
fósforo, eles contam com ca-
feína, a mesma substância do 
café que aumenta a elimina-
ção de cálcio pela urina.

Alimentos com 
ácido oxálico 
e fitatos
O ácido oxálico - encon-

trado em gérmen de trigo, 
nozes, feijão, espinafre, to-
mate e acelga -aumenta a eli-
minação de cálcio pelas fezes. 
O fitato age da mesma forma. 
Um exemplo de alimento com 
essas duas substâncias são 
os cereais integrais. No en-
tanto, isso não significa que 
eles devem deixar de ser in-
geridos, já que são ricos em 
fibras necessárias para o bom 
funcionamento do intestino. 
Em casos de pessoas que já 
tenham doenças nos ossos, 
uma boa alternativa é ter uma 
alimentação com bastante 
frutas, vegetais e legumes, o 
que garantirá o pH ácido ao 
estômago - condição neces-
sária para a boa absorção do 
cálcio. Quanto maior a inges-
tão desses alimentos, maiores 
as chances de você consumir 
zinco, mineral que equilibra o 
pH do estômago.

Chocolate
Além de ter cafeína, o 

chocolate conta com o áci-
do oxálico que, como dito 
anteriormente, aumenta a 
eliminação de cálcio pelas 
fezes. A quantidade de cafe-
ína é a mesma, independente 
da quantidade de cacau. Ela 
também alerta que o chocola-
te ou achocolatado em pó adi-
cionado ao leite tem o mesmo 
efeito. Para comer essa delícia 
com menos culpa, a nutricio-
nista aconselha o consumo de 
chocolates com maior teor de 
cacau, pois, apesar de preju-
dicar a absorção de cálcio, há, 
ao menos, maior ação antio-
xidante - o que não acontece 
com chocolates com menos 
cacau em sua composição

Gorduras
Existe um tipo específico 

de gordura que faz com que o 
cálcio seja liberado pelas fe-
zes, em vez de ir para os ossos: 
os ácidos graxos saturados 
de cadeia longa, encontrados 
em manteiga e carnes gordu-
rosas. Ao intestino, esse tipo 
de gordura forma uma subs-
tância chamada oxalato, que 
se liga às moléculas de cálcio, 
formando um complexo in-
solúvel. Esse complexo acaba 
sendo excretado nas fezes..

Excesso de ferro
Embora aconteça rara-

mente, é possível que o fer-
ro em excesso faça com que 
o cálcio não seja absorvido. 
Isso acontece por causa de 
uma disputa entre esses dois 
minerais. Eles são absorvidos 
pela mesma ‘porta’ - chama-
da de glute, que encaminha 
as substâncias à corrente 
sanguínea - e competem 
entre si para serem absor-
vidos, diz. O cálcio costuma 
ganhar o páreo, mas perde 
quando o ferro está em uma 
quantidade muito maior. No 
entanto, lembram as nutri-
cionistas Juliana e Sandra, 
isso é raro de acontecer, já 
que geralmente as dietas são 
mais ricas em cálcio do que 
em ferro.

O sanduíche é prático, 
rápido e um grande salva-
dor de momentos em que 
até o tempo para comer está 
curto. Você pode ampliar 
ainda mais essa praticidade 
preparando vários sandu-
íches de uma vez, para ter 

Como manter sanduíches frescos

um lanche pronto em vários 
momentos. Para mantê-los 
fresquinhos, coloque algu-
mas folhas de alface sobre 
um papel alumínio, coloque 
o sanduíche por cima, em-
brulhe e guarde na geladei-
ra.
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Especialistas em perda 
de peso estão criando manei-
ras inovadoras de perder peso 
sem aplicar uma dieta rigoro-
sa, uma vez que, na maioria 
dos casos, pode ser mais pre-
judicial para a pessoa, afetan-
do gravemente a saúde.  Um 
delicioso suco de gengibre e 
banana pode ajudá-lo a voltar 
ao seu peso corporal normal a 
qualquer momento.

Isso ocorre porque a ba-
nana é uma fonte rica de po-
tássio, fibra e antioxidantes, 
que também contém açúcar 
natural que energiza o corpo 
e o alimenta adequadamente. 
Ele regula o nível de açúcar 
no sangue e melhora o sis-
tema de digestão. Também 
ajuda na absorção de nutrien-
tes dos alimentos. Da mesma 
forma, o gengibre aumenta o 
metabolismo e mantém a pes-

Além do alívio das dores, 
os pesquisadores acreditam 
que o composto natural pode 
também reduzir sintomas 
como depressão e ansiedade, 
que geralmente estão ligados 
aos casos de fibromialgia

É incrível como a cada 
dia que passa se descobrem 
tratamentos e utilidades que 
estavam ocultos na natureza. 
É o caso da folha de graviola, 

Ingredientes
1 mamão verde (aproximada-
mente 1 kg,depois de descas-
cado e sem sementes) cortado 
em cubos
800 g de açúcar
2 xícaras de água
1 colher (sopa) de cal virgem
cravo e aniz estrelado a gosto

Prepar
Colocar os pedaços de 

mamão em uma vasilha,cobrir 
com água e juntar a cal,mexer 
bem.Deixar por 3 horas.Lavar 
muito bem.

Colocar os pedaços de 
mamão,água (2 xícaras) e 500 
g de açúcar em uma panela de 
pressão.Levar ao fogo e quan-

A curto prazo, com a 
ingestão de alimentos com 
agrotóxicos, os sintomas po-
dem variar entre indisposição 
física, dificuldades de concen-
tração, náusea, insônia, irri-
tabilidade e alteração do há-
bito intestinal. A longo prazo, 
os resultados se tornam mais 
agravantes, podendo resultar 
na infertilidade de homens e 
mulheres, malformação fe-
tal e alguns tipos de câncer, 
principalmente os que afetam 
o fígado, o sistema linfático e 
as gônadas (ovários e testícu-
los).

Alcalinize-se
Ao chegar em casa, colo-

que os alimentos, inclusive as 
folhas, de molho por 30 minu-
tos em 1 litro de água com 1 

Doce de mamão verde na 
panela de pressão rapidinho

do começar a chiar,deixar por 
15 minutos.

Deixei de um dia para ou-
tro,para depois abrir a panela.

Caramelizar os 300 g de 
açúcar restantes,colocar um 
pouco de água,só para dis-
solver o caramelo,despejar na 
panela com o mamão,junta-
mente com o cravo e o aniz.

Levar novamente ao fo-
go,deixar por 15 minutos,de-
pois que começar a chiar.

Abrir a panela depois que 
esfriar.

Se gostar da calda mais 
espessa ,deixar em fogo baixo 
sem pressão até o ponto dese-
jado.

Gelar.

Folha de graviola pode 
combater dores da fibromialgia

que mostrou bons resultados 
com relação às dores da fibro-
mialgia.

A pesquisa foi feita pelo 
departamento de farmacolo-
gia da Universidade de Se-
vilha, na Espanha. O estudo 
foi realizado em ratos, que 
receberam um extrato aquoso 
feito com as folhas da árvo-
re Annona muricata L., cujo 
fruto é a graviola

Batido de banana e gengibre para remover 
toda a gordura da barriga, coxas e costas

soa cheia por mais tempo.

Ingredientes
Uma (01) colherada de gengi-
bre ralado.
Uma (01) banana madura, 
pode ser natural ou congela-
da.
Um (01) copo de mirtilos, 
também pode ser fresco ou 
congelado.
Duas (02) colheres de sopa de 
linhaça.
Meia xícara de espinafre.
Cubos de gelo.

Como prepará-lo 
e usá-lo
A primeira coisa que você 

deve fazer é colocar a xícara de 
mirtilos e banana madura no 
liquidificador e, em seguida, 
adicionar a colher de sopa de 
gengibre, espinafre e duas co-

lheres de sopa de linhaça. Bata 
até obter uma pasta totalmente 
homogênea, uma vez que você 
pode adicionar gelo e meio copo 
de água fria, se desejar, e termi-
nar de misturar até obter uma 
vibração nutritiva e maravilho-
sa.

Pode ser bebido todos os 
dias durante o horário de café 
da manhã, ou seja, você deve 
substituí-lo por este shake. Em 
apenas alguns dias, você po-
derá perder entre 1 a 3 quilos 
de peso. Portanto, continuar a 
desfrutar desta bebida todos os 
dias resultará no ganho de uma 
boa figura sem a necessidade de 
realizar dietas rigorosas, além 
disso, é aconselhável comer 
saudável no almoço e jantar 
para obter melhores resultados, 
evitando junk foods, Excesso 
de açúcar, gordo e beber muita 
água todos os dias.

Como se proteger dos agrotóxicos 
(mesmo se não puder comprar orgânicos)

colher de sopa de bicarbonato 
de sódio. A alcalinidade irá 
desprender em maior quanti-
dade as substâncias químicas 
que estiverem na superfície e 

na parte interna dos alimen-
tos. É importante lembrar 
que até mesmo alimentos or-
gânicos devem ser higieniza-
dos antes do consumo.
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Vez ou outra as facas 
nos deixam na mão na hora 
de preparar uma refeição 
e o amolador nem sempre 
está por perto. Mas, usar 
o amolador não é a única 

Afiar a faca sem amolador
maneira da dar um jeito na-
quela faca cega! Basta pe-
gar uma caixinha de fósforo 
e afiar a lâmina da faca na 
mesma faixa em que se risca 
o fósforo.

Ingredientes da Sopa de 
mandioca com músculo e ba-
con1,5kg de mandioca cozida 
(reserve a água do cozimen-
to)2 colheres (sopa) de azeite 
2 colheres (sopa) de mantei-
ga4 dentes de alho amassados 
2 cebolas picadas 2 cubos de 
caldo de galinha 1kg de mús-
culo em pedaços Sal e pimen-
ta-do-reino a gosto 2 xícaras 
(chá) de bacon em cubos frito 
Cebolinha fatiada para deco-
rar

Modo de preparo
No liquidificador, bata 

metade da mandioca com a 
água até ficar homogêneo. 
Reserve.Em uma panela 

Ingredientes
1 ovo
1/2 xícara de leite ( + ou – , 
coloque aos poucos para dar o 
ponto)
1/2 xícara de açúcar
1 xícara de farinha de trigo (+ 
2 colheres de sopa)

Sua  nona provavelmente 
já deve ter falado que é im-
portante deixar o feijão de 
molho antes de ir para a pa-
nela. Essa prática era muito 
usada para eliminar substân-
cias do grão que poderiam 
causar gases. Bom, se você 
estava pensando em deixar 
para as gerações antigas esse 
hábito, talvez seja hora de 
repensar a decisão, pois esse 
truque foi comprovado cien-
tificamente.

Um estudo feito pelo 

Sopa de mandioca 
com músculo e bacon
O friozinho pede uma sopa bem nutritiva e saborosa

de pressão, em fogo médio, 
aqueça o azeite com a man-
teiga e frite o alho, a cebola e 
o caldo de galinha.Adicione 
a carne e frite por 5 minutos.
Cubra com água e cozinhe 
por 15 minutos depois de 
iniciada a pressão. Desligue 
e deixe a pressão sair natu-
ralmente.Abra a panela e 
retire a carne. Desfie e volte 
a carne para a panela.Acres-
cente a mandioca batida e a 
restante picada. Se neces-
sário, coloque mais água.
Tempere com sal, pimenta 
e coloque em uma cumbuca 
grande. Polvilhe com o ba-
con frito e cebolinha. Sirva 
em seguida.

Deixar o feijão de molho funciona 
e faz bem para saúde, diz estudo

Centro de Pesquisa em Ali-
mentos da Universidade de 
São Paulo e da Embrapa Ar-
roz e Feijão descobriu que ao 
deixar o feijão de molho por 
um período entre 8 e 12 ho-
ras é possível acelerar o pro-
cesso de cozimento pois os 
grãos já estarão hidratados e 
também ocorre a eliminação 
de propriedades antinutri-
cionais que ficam dissolvidas 
na água.

Por isso é importante 
descartar a água que serviu 

para deixar de molho ok?
Entre essas substâncias 

eliminadas estão a rafinose e 
a estaquiose tipos de oligos-
sacarídeos que causam des-
conforto intestinal ao serem 
fermentados no intestino. Se 
ingeridas o resultado são ga-
ses e flatulência. E não para 
por aí: reduzindo a quanti-
dade de elementos antinutri-
cionais o organismo consegue 
assimilar mais facilmente al-
guns nutrientes como prote-
ínas e minerais.

Bolinho de chuva de leite ninho
5 colheres (sopa) de leite em 
pó
1 colher (café) de fermento
Uma pitada de canela

Preparo
Bata o ovo com um garfo 

e acrescente todos os ingre-

dientes, deixando o fermento 
por último. Misture até fi-
car uma massa homogênea e 
cremosa.

Aqueça o óleo, fogo mé-
dio, e vá fazendo as bolinhas 
com a colher, frite até dou-
rar.

Sempre que o bolinho 
dourar muito rápido, abaixe 
o fogo para evitar que fique 
cru por dentro.

Eu gosto de bolinhos 
mini, por isso faço a bolinha 
com colher de sobremesa.

Sempre coloco um bo-
linho para testar a tempe-
ratura do óleo, e o ponto da 
massa, para ai então começar 
a fritar o restante.

Passe na mistura de 
açúcar, leite em pó e cane-
la (coloque uma quantidade 
menor de leite em pó para 
evitar uma camada grossa no 
bolinho).

Sempre fiz bolinho de 
chuva de “olho, dependendo 
do tamanho do ovo, a quanti-
dade de leite poderá aumen-
tar ou diminuir.

O segredo para um boli-
nho redondinho é o ponto da 
massa, evite deixar a massa 
muito líquida.


