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Foi publicada no Dário Oficial do estado a regulamentação para controle do uso de agrotóxico hormonal que, aplicado em lavouras próximas à pareirais, cau-
sou prejuízos de até R$ 100 milhões  em áreas vitícolas na Campanha, Fronteira e Centro do Estado. A ação do herbicida hormonal é no período de floração 
das parreiras, quando provoca a queda das flores interrompendo o desenvolvimento do cacho
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Luiz Antenor Rizzon. 
Engenheiro Agrônomo e 
Pesquisador da Embra-
pa Uva e Vinho lançou em 
2010 e duas edições sobre 
metodologias enológicas. 
A primeira edição do livro 
Metodologia para análi-
se de mosto e suco de uva 
tem o objetivo de auxiliar 
enólogos, estudantes, pro-
dutores de suco e demais 
interessados no processa-
mento agroindustrial da 
uva, fornecendo a eles in-
formações importantes so-
bre a metodologia analítica 
para avaliar a composição 
e a qualidade do mosto e 
do suco de uva. Este livro 
descreve, de modo simples 
e objetivo, as metodologias 
analíticas básicas que in-
formam sobre a composi-
ção físico-química do mos-
to e do suco de uva e cujos 
parâmetros são necessários 
para comprovar o seu en-
quadramento nos padrões 
de identidade e qualidade 
estabelecidos pelo Minis-
tério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento 
(Mapa) e para avaliar a sua 
qualidade, detectar even-
tuais problemas ocorri-

O compromisso anuncia-
do, que ainda não foi aprova-
do e enfrenta resistência do 
setor vinícola brasileiro. O 
Presidente do Instituto Bra-
sileiro do Vinho (Ibravin), 
Oscar Ló assegura que o se-
tor está “bastante preocupa-
do” com o futuro da atividade 
a partir do início do acordo.

Hoje, segundo o execu-
tivo, 90% dos vinhos finos 
consumidos no Brasil já são 
importados. E os vinhos eu-
ropeus se somarão aos chile-
nos, por exemplo, podendo 
abater fortemente a cadeia 
vitivinícola gaúcha. “Ainda 
que no montante da econo-
mia brasileira a produção de 
vinho não tenha muito peso, 
ela é fundamental na econo-
mia de muitos municípios da 
Serra. Mas já tenho marcada 
uma conversa como o gover-
no brasileiros para avaliar 
alguma medidas de compen-
sação. O momento, porém, é 
de preocupação”, afirma Ló. 
Entre as alternativas, diz o 
presidente do Ibravin, estão 

A Embrapa Uva e Vinho 
realiza, nos dias 24 e 25 de 
Setembro de 2019 a 3ª Edi-
ção do Encontro para Capa-
citação de Viveiristas de Vi-
deira.

O evento é destinado a 
viveiristas e demais interes-
sados na área de produção 
de mudas de videira e visa 
capacitar os participantes, 
demonstrando, na teoria e na 

Vinhos importados vão ficar mais baratos com acordo 
comercial entre Mercosul e União Européia
Acordo comercial divulgado em junho, tarifas de importação serão reduzidas ou zeradas em 10 anos. Como vai ficar a indústria nacional?

redução de impostos como 
IPI, linhas de financiamento 
ao setor e reforço no seguro 
agrícola. 

Especificamente nos se-
tores de alimentos e agricul-

3º Encontro para Capacitação 
de Viveiristas de Videira

prática, os principais concei-
tos  relacionados à produção 
de mudas com alta qualidade 
e sanidade.

O encontro contará com 
a participação de profissio-
nais de diversas unidades 
da Embrapa, do IFRS e da 
UFRGS.

As inscrições custam 
R$50,00 e as vagas são limi-
tadas.

Metodologia para análise de 
mosto, suco de uva e vinho

dos no processamento no 
suco de uva, e garantir a 
sua procedência e genui-
nidade. No caso do mosto, 
a análise físico-química é 
exigência para garantir o 
pagamento do preço mí-
nimo da uva. Os métodos 
analíticos propostos neste 
livro foram selecionados, 
adaptados e implementa-
dos no laboratório de Eno-
química da Embrapa Uva 
e Vinho, de Bento Gonçal-
ves, RS, e utilizados para 
avaliar mostos e sucos de 
uva experimentais, cujos 
resultados deram suporte 
para a realização de gran-
de número de projetos de 
pesquisa e de publicações 
técnicas, além de atender à 
demanda externa por aná-
lises de mostos e sucos de 
uva da parte do setor viti-
vinícola brasileiro.

Metodologia para 
análise de vinho
Para a produção de vi-

nhos de qualidade, é neces-
sária a utilização adequada 
de metodologias labora-
toriais, além dos cuidados 
realizados no vinhedo e na 

vinícola. A obra apresenta 
de maneira clara as meto-
dologias necessárias para 
contribuir na valorização 
do vinho elaborado e, con-
sequentemente, assegurar 
ao consumidor um produto 
legitimo e seguro. Sumário 
da obra: Análise sensorial 
dos vinhos; Análise clássi-
ca dos vinhos; Espectrofo-
tometria de absorção atô-
mica e emissão de chama; 
Cromatografia de fase ga-
sosa; Cromatografia líqui-
da de alta eficiência (Clae).

tura, as reduções de tarifas de exportação foram: chocolates 

e confeitaria (20%), vinhos 
(27%), destilados (20% a 35%) 
e refrigerantes (20 a 35%). O 
acordo também prevê isenção 
de impostos para produtos 
lácteos da UE, principalmen-
te para queijos. Atualmente a 
tarifa é de 28%. As reduções 
acontecerão progressiva-
mente em um período de 10 
anos para a maioria dos pro-
dutos.

Como a queda é progres-
siva  ou seja, só depois de dez 
anos que o desconto total 
chegará a 27% , o comprador 
terá de esperar por cerca de 
dois a três anos para começar 
a ver diferença nos preços. 
Uma vez que o acordo começa 
a valer, mais empresas vão vir 
para o Brasil e isso vai gerar 
mais competição de preços. 
Neste período  a indústria 
nacional de vinhos sofrerá o 
impacto da concorrência

EMBRAPA UVA E VINHO
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Instruções normativas fa-
zem parte das medidas adota-
das para solucionar contami-
nação em parreirais da região 
de  causados pelo veneno da 
soja em deriva Em acordo fir-
mado com o Ministério Públi-
co, empresas terão que criar 
um fundo orçamentário de 
R$ 6 milhões para garantir o 
controle.

Duas instruções norma-
tivas (INs) publicadas nesta 
sexta-feira (5) no Diário Ofi-
cial do Estado estabelecem 
novas regras para a aplicação 
de agrotóxicos hormonais, 
considerando os impactos 
causados por casos de deriva 
do herbicida 2,4-D em cultu-
ras sensíveis. Produzidas pela 
equipe técnica da Secretaria 
da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (Sea-
pdr) e entidades participantes 
do grupo de trabalho criado 
para discutir o tema, as nor-
mas estabelecem a criação de 
um cadastro de aplicadores, 

Sai a regulamentação para controle do uso de agrotóxico         hormonal que contaminou parreirais no Estado
a declaração de aplicação por 
parte dos produtores rurais 
e a Declaração do Termo de 
Conhecimento de Risco e de 
Responsabilidade, pelo qual 
produtores rurais ou respon-
sáveis técnicos devem assinar 
a receita agronômica em que 
houver prescrição de aplica-
ção de produtos agrotóxicos 
hormonais.

“Com o cadastro dos apli-
cadores, haverá responsabi-
lização nos casos em que se 
verificarem irregularidades”, 
afirma o secretário Covatti 
Filho. A Seapdr e entidades 
parceiras como Senar  pro-
moverão cursos de formação 
serão nos 23 municípios em 
que laudos da secretaria con-
firmaram a presença de re-
síduos de 2,4-D em culturas 
sensíveis como da oliveira, 
maçã e uva.

A IN 05/2019 estabelece 
o Termo de Conhecimento de 
Risco e de Responsabilidade, 
pelo qual o produtor rural 

ou representante legalmen-
te habilitado deverá assinar 
a receita agronômica, fican-
do ciente de que os produ-
tos agrotóxicos hormonais, 
inclusive os produtos com 
ingrediente ativo à base de 
ácido 2,4-diclorofenoxiacéti-
co (2,4-D), em caso de deri-
va, causam grandes prejuízos 
para as culturas sensíveis.

Empresas terão que criar 
um fundo orçamentário de 
R$ 6 milhões para garantir o 
controle.

Na quinta-feira (4), du-
rante reunião no Ministério 
Público, entre o promotor 
de Justiça do Meio Ambiente 
Alexandre Saltz, o coorde-
nador do Núcleo de Resolu-
ção de Conflitos Ambientais 
do MP, Felipe Teixeira Neto, 
representantes da Secreta-
ria da Agricultura, Farsul e 
um grupo de fabricantes de 
agrotóxicos hormonais, foi 
discutida a criação de um 
fundo para garantir o con-
trole deste tipo de herbicida.

Deverão ser destinados 
cerca de R$ 6 milhões, por 
meio das indústrias de her-

Fundo orçamentário
bicidas, para fazer melhorias 
nas estações meteorológicas 
no estado, além de criar um 
pacote de análises dos resí-
duos, contendo todo o pro-
cesso de coleta, cadeia de 
custódia e produção do lau-
do.

O fundo também deve 
disponibilizar orçamento 
para melhoria e qualificação 
dos sistemas de informática 
da Secretaria do Meio Am-
biente, interligando o moni-
toramento.

Os representantes das 
empresas de agrotóxicos 
hormonais têm até o dia 5 
de agosto para informar ao 
MP como será feita a divisão 
dos valores que irão compor 
o fundo.

O resíduo da deriva (pro-
duto que não atinge o alvo) 
de um agrotóxico nas lavou-
ras de soja, principal cultura 
agrícola do país e do Estado, 
foi o cau causador de perdas 
em vinhedos nas regiões da 
fronteira, campanha e centro 
do  Estado

A presença do princí-
pio ativo 2,4-D nas plantas 

Laudos confirmam danos 
milionários em parreirais 
Resíduo da aplicação de herbicida é apontado como causa-
dor de perdas em uvas, oliveiras e maçãs

afetadas – das 53 amostras 
analisadas pela Secretaria da 
Agricultura em 18 municí-
pios, 52 tiveram laudos po-
sitivos. O  maior problema é 
que a aplicação do herbicida 
hormonal acontece no perío-
do do floração das parreiras. 
As plantas se enrugam, abor-
tam as flores e interrompem o 
desenvolvimento.

O  maior problema é que a aplicação do herbicida hormonal acontece no período do floração das parreiras. As plantas 
se enrugam, abortam as flores e interrompem o desenvolvimento

Condições de tempo
Conforme a IN, o produ-

tor somente poderá aplicar 
produtos agrotóxicos hormo-
nais respeitando condições 
meteorológicas como veloci-
dade do vento menor do que 
10km/h, umidade relativa do 
ar superior a 55% e tempe-
ratura ambiente menor que 

30ºC. Também é exigido que 
aplicação seja feita em equi-
pamento tecnicamente ade-
quado, inclusive com bicos 
compatíveis, conforme a re-
comendação do fabricante do 
produto agrotóxico.

As empresas que contam 
com registro de produtos 
agrotóxicos hormonais, para 
fins de comercialização, deve-



Jornal Monte Belo - 09 de julho de 2019 Jornal Monte Belo - 09 de julho de 2019 5
Geral

Sai a regulamentação para controle do uso de agrotóxico         hormonal que contaminou parreirais no Estado

Foi publicada no Diário 
Oficial da União de sexta-
-feira (24/07), pelo Ibama 
(Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Natu-
rais Renováveis), a Instrução 
Normativa Nº 13 que estabe-
lece as regras de registro de 
agrotóxico à base do ingre-
diente ativo 2,4 D amina, para 
uso emergencial no controle 
de plantas involuntárias (ti-
gueras) de algodão, em mar-
gens de estradas e rodovias, 
visando a diminuição das in-
festações do bicudo-do-algo-
doeiro. A medida é válida até 
dezembro de 2016, podendo 
ser cancelada se constatado 
problema de ordem toxicoló-
gica ou ambiental.

O anexo I da IN 13 traz 
as especificações do agrotó-

Ibama publica regras para uso 
do herbicida 2,4-D em rodovias

xico a serem cumpridas para 
efeito de registro do produ-
to, para produção ou impor-
tação, comercialização e uso. 
No anexo II estão descritas as 
condições e restrições de uso 
do produto.  O interessado 
na obtenção de registro deste 
produto deve encaminhar re-
querimento ao Ibama, acom-
panhado dos documentos que 
estão listados nos Anexos III 
e IV da Instrução Normativa 
Conjunta n° 11, de 30 de ju-
nho de 2015.

A publicação da IN 13 
atende pleito que vem sendo 
feito pela Abrapa junto a di-
versos organismos públicos. 
A íntegra da instrução já foi 
encaminhada pela entidade a 
todas as associações estadu-
ais.

rão desenvolver, no prazo de 
30 dias, a partir da publica-
ção da IN, folhetos contendo 
informações de alerta sobre 
as condições meteorológicas 
ideais para aplicação, riscos e 
prejuízos de deriva para cul-
turas sensíveis, bem como os 
cuidados que deverão ser to-
mados para que não ocorra 
deriva, destacando as medidas 
de segurança na manipulação 
de agrotóxicos no tocante aos 
riscos à saúde e ao meio am-
biente. Os folhetos deverão 
ser entregues para o produtor 
no momento da aquisição dos 
produtos nos estabelecimen-
tos comerciais.

Também caberá às em-
presas promover programas 
de educação e treinamento 
aos produtores, abordando 
temas como tecnologia de 
aplicação dos produtos agro-
tóxicos hormonais, riscos e 
prejuízos de deriva para cul-
turas sensíveis, medidas que 
deverão ser tomadas para que 
não ocorra deriva na aplicação 
desses produtos e medidas de 
segurança na manipulação 

de agrotóxicos em relação à 
saúde e ao meio ambiente. O 
não cumprimento das regras 
implicará sanções legais ca-
bíveis.

Cadastro de 
aplicadores
A IN 06/2019 estabe-

lece regras para o cadastro 
dos aplicadores de produ-
tos agrotóxicos hormonais 
e a necessidade do produtor 
prestar informações. O Ca-
dastro Estadual de Aplicado-
res de Agrotóxicos deverá ter 
identificação, junto à Seapdr, 
dos aplicadores capacitados. 
Excepcionalmente, no perí-
odo de julho de 2019 a maio 
de 2020, o conteúdo da IN se 
aplica aos municípios de Al-
pestre, Bagé, Cacique Dob-
le, Candiota, Dom Pedrito, 
Encruzilhada do Sul, Ipê, 
Jaguari, Jari, Lavras do Sul, 
Maçambará, Mata, Monte 
Alegre dos Campos, Piratini, 
Rosário do Sul, Santiago, São 
Borja, São João do Polêsine, 
São Lourenço do Sul,Santa-

na do Livramento, Silveira 
Martins, Sobradinho e Vaca-
ria.

A aplicação só poderá ser 
feita por profissional cadas-
trado. Mas no período de ju-
lho de 2019 a maio de 2020, 
poderá ser realizada por apli-
cador que tenha pré-cadas-
tro, desde que tenha passado 
por curso de boas práticas 
agrícolas na aplicação de 
agrotóxicos promovido por 
órgãos e serviços oficiais de 
extensão rural, instituições 
de ensinos de nível Médio e 
Superior em ciências agrá-
rias, Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar) 
e entidades como sindicatos, 
associações de produtores ru-
rais, associação de profissio-
nais, cooperativas agropecu-
árias, empresas de assistência 
técnica agropecuária, desde 

o certificado está em fase de 
expedição. O produtor rural 
deverá informar à Seapdr os 
dados relativos à aplicação de 
agrotóxicos no seu empreen-
dimento, fornecendo nome, 
CPF, produto aplicado, cul-
tura tratada, datas inicial e 
final da aplicação, coordena-
da geográfica da propriedade 
(leituras deverão ser reali-
zadas no Sistema Geodésico 
SIRGAS 2000 ou, na ausên-
cia desse, o WGS 84), núme-
ro da receita agronômica e 
ART, número e série da nota 
fiscal da compra do produto 
agrotóxico, nome e CPF do 
aplicador.

As informações da apli-
cação de agrotóxicos hormo-
nais deverão ser prestadas 
pelo produtor rural, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, após 
o último dia de aplicação.

Amplamente utilizado 
há mais de 70 anos, o ácido 
2,4-diclorofenoxiacético pos-
sui registro em mais de 70 
países de todas as partes do 
mundo (inclusive na maioria 
das nações desenvolvidas). O  
2,4-D é usado com frequên-
cia para controlar plantas da-
ninhas e  e em misturas para 
aumentar a eficiência de ou-
tros herbicidas.

Banido no 
exterior, 2,4-d ganha 
novos registros
Desde 2006, o 2,4-D se 

encontra sob processo de re-
avaliação pela Anvisa. Segun-
do o coordenador de Agro-
tóxicos e Afins do Ministério 
da Agricultura, Carlos Ve-
nâncio, porém, deve seguir o 
mesmo caminho do glifosato 
e manter sua permissão. Na 
semana passada, o herbicida 
se tornou alvo de um inqué-
rito civil no Rio Grande do 
Sul após sua deriva ocasionar 
perdas de R$ 100 milhões na 
safra de uva, maçã e oliveira.

O que é 2,4-D? 

que ministrado por profissio-
nal habilitado.

O curso deverá ter carga 
horária mínima de 16 horas, 
dividida em parte teórica e 
prática, com conteúdo des-
crito na IN, com certificado 
válido pelo prazo máximo de 
cinco anos. O cadastro será 
efetuado no Sistema de De-
fesa Agropecuária (SDA), da 
Seapdr, ou comparecendo à 
Inspetoria de Defesa Agro-
pecuária .

Excepcionalmente, no 
período de julho de 2019 a 
maio de 2020, o pré-cadas-
tro será realizado a partir de 
declaração emitida pela pes-
soa jurídica que organizar o 
curso de aplicador de agrotó-
xicos, informando que o res-
pectivo aplicador concluiu a 
parte teórica e prática e que 

Em janeiro, a Dow re-
cebeu autorização do Mapa 
para comercializar o Sulfoxa-
flor, um inseticida associado à 
morte de polinizadores, que 
estrelou um ato falho da mi-
nistra Tereza Cristina duran-
te a audiência realizada on-
tem: “Ministra erra ao dizer 
que agrotóxico responsável 
por morte de abelhas no RS 
não tem registro no Brasil“.

Nortox lidera registros de 
agrotóxicos em 2019

Uma das líderes em nú-
mero de agrotóxicos libera-
dos pelo governo Bolsonaro, 
a belga-espanhola Tradecorp 
conseguiu o licenciamento 
do Tebuconazol. Em 1996, 
a substância já era apontada 
como “possivelmente cance-
rígena” pela Agência de Pro-
teção Ambiental dos Estados 
Unidos. O pedido de registro 
data de 2012 e o novo agro-
tóxico será usado em cultivos 
como café, frutas, arroz, fei-
jão e algodão.

A mesma substância foi 

aprovada para a australiana 
Nufarm que, em 2014, doou 
R$ 35 mil para a campanha 
do deputado federal Raimun-
do Matos (PSDB-CE). Ele 
ocupou o cargo de vice-pre-
sidente da Comissão Especial 
que aprovou o PL do Veneno.

Outro produto “extrema-
mente tóxico” que deve che-
gar às mesas dos brasileiros é 
o Mancozeb, usado nas plan-
tações de arroz, feijão e diver-
sas frutas e hortaliças, além 
do fumo. O registro do fungi-
cida foi concedido a três em-
presas: a gaúcha Cropchem 
Ltda (com duas formulações), 
a paranaense Nortox S.A. e a 
multinacional indiana Indofil 
Industries do Brasil Ltda.

Com sede em Arapongas 
(PR), a Nortox desbancou a 
Syngenta e se tornou a cam-
peã de registros de agrotóxi-
cos nos cem primeiros dias de 
2019, com dez novos rótulos 
(cinco deles de classe I).

Citada em um relatório 
sobre envenenamento de in-
dígenas na T.I. Guaiviry, no 
Mato Grosso do Sul, a Nortox 
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Com rendimento de 4 
unidades, os pães podem ain-
da ser congelados, e o seu 
descongelamento deve ocor-
rer na temperatura ambiente 
antes de ser levado ao forno.

Ingredientes
450ml de água morna;
1 sachê de fermento biológico 
seco (10g);
3 colheres (sopa) de açúcar;
1 colher (sobremesa) rasa de 
sal;
1 ovo;
1/3 xícara (chá) de óleo;
6 a 8 xícaras (chá) de farinha 
aproximadamente.

Misture a água, o ovo e 
o óleo. Acrescente o açúcar, 
o sal, o fermento e vá adi-
cionando farinha. Eu come-
ço mexendo com uma colher 
grande, quando começa a fi-
car uma massa mais pesada, 
eu tiro a colher e vou mistu-
rando com uma das mãos e 

O inverno é uma das es-
tações mais gostosas do ano. 
Afinal, não há nada melhor do 
que dormir com frio enrolado 
com muitos cobertores, ou 
mesmo usar roupas elegantes. 
Tudo isso vem acompanha-
do por bebidas quentes, que 
compõem a estação, como os 
chás. Para tornar o seu inver-
no ainda mais gostoso, sepa-
ramos para vocês 10 delicio-
sas receitas de chás quentes.

Chá de Capim 
Santo e limão
Ingredientes

300 ml de água
1 folha de capim santo picada 
com tesoura ;
1 gengibre sem casca e corta-
do em 4 pedaços de 0,5 cm;
1 rodela de centro de limão 
siciliano com casca.

Para fazer este chá sa-
boroso, ferva a água e depois 
acrescente os seguintes itens: 
capim santo, gengibre corta-
do e limão siciliano. Desligue 
o fogo e tampe por, aproxi-
madamente, 5 minutos. Coe 
e sirva. Se quiser, acrescente 
gelo.

Chá de casca de 
abacaxi, hortelã 
e gengibre
Ingredientes

Casca da metade do abacaxi 
cortada em pedaços de 0,5 
cm;
10 cm de gengibre cortado 
em lâminas;
1 xícara de folha de hortelã; 3 
cardamomos;
Mel;
Água mineral.

Coloque o abacaxi e o 
gengibre em uma panela e, em 
seguida, adicione água mine-
ral. Coloque no fogo e cozinhe 
por 20 minutos. Desligue, coe 
e adoce com mel. Acrescente 
as folhas de hortelã. Esta é 
uma das mais deliciosas re-
ceitas de chás quentes para o 
inverno.

Chá com maçãs 
Ingredientes

1L de água;
2 pedaços de canela em pau;
4 cravos;
1 maçã pequena descascada 
em pedaços;
2 saquinhos de chá mate;
Adoçante.

Coloque para ferver a 

Pão caseiro

jogando farinha aos poucos 
com a outra. Vá trabalhando 
a massa até desgrudar das 
mãos.

Sove por uns 10 minu-
tos. Sovar é fazer o seguinte 
movimento: coloque a massa 
em uma superfície polvilha-
da com um pouco de farinha, 
então estique a massa com as 
palma da mão e depois puxe-
-a novamente em sua direção. 
Você pode simplesmente ir 
esticando e dobrando nova-
mente a massa ao meio.

Coloque novamente na 
bacia e cubra com um pano 
de prato ou plástico filme. 
Deixe a massa descansar até 
dobrar de volume. Eu gos-
to de deixar dentro do forno 
(desligado). O tempo para 
isso acontecer pode variar de 
30min a 1h e 30min depen-
dendo do clima na região em 
que vc mora, da qualidade do 
fermento, etc.

Oito  receitas de chás 
para aquecer seu inverno

água com canela, o cravo e a 
maçã. Depois adicione o mate, 
desligue o fogo e abafe.

Chá de frutas
Ingredientes

3 unidades de canela em pau;
2L de água;
1 laranja descascada e picada;
1 maçã sem casca;
1 maracujá (somente a polpa);
1 pêra com casca;
1 fatia de abacaxi;
1 colher (sobremesa) de cra-
vos da índia.

Pegue uma panela e colo-
que os seguintes ingredien-
tes: canela, cravos, e deixe 
cozinhar por 5 minutos e per-
maneça mexendo. Adicione a 
água e aguarde até que ferva 
por um tempo médio de 20 
minutos. Coe e sirva em se-
guida.

Chá de laranja 
e camomila
Ingredientes

2 copos de água;
1 laranja descascada em pe-
daços;
2 sachês de camomila.

Primeiramente, ferva a 
água e adicione as laranjas e 
depois os sachês. Aguarde até 
que ferva por uns 2 minutos 
e sirva. Mas espere um esfriar 
um pouco.

Chá de gengibre
Ingredientes

1 L de água;

2 colheres de gengibre pica-
do;
1 rodela de limão sem casca;
Adoçante.

Ferva a água por, apro-
ximadamente, 10 minutos e 
coloque o gengibre e o limão. 
Abafe, coe e sirva.

 Chá preto diferente
Ingredientes

2 xícaras de chá de água;
4 cravos da índia;
1 unidade de canela em pau;
1 anis atrelado;
1 colher de gengibre ralado;
1 colher de essência de bau-
nilha;
2 sachês de chá preto;
Adoçante.

Pegue todos os ingre-
dientes e coloque em uma pa-
nela com água e deixe ferver 
em fogo baixo por 10 minu-
tos. Desligue e acrescente o 
sachê. Coe e sirva.

Chá de erva cidreira
Ingrediente
Erva cidreira
Coloque a água para fer-

ver e depois adicione a erva 
cidreira. Deixe repousar por 
30 minutos e sirva.

Escolha qualquer chá 
deste passo a passo e tente 
fazê-lo em um dia que estiver 
bem frio. Para completar, você 
pode saborear estas receitas 
de chás com rosquinhas, bis-
coitos ou àqueles pães quenti-
nhos que saem do forno. Que 
tal testar a receita agora?
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O que causa 
rachadura 
nos lábios?
Passar saliva
Alguns vícios de compor-

tamento, como a compulsão 
por lamber os lábios ume-
decendo com saliva sempre, 
além de deixá-los sempre 
úmidos, acaba fazendo com 
que fiquem expostos aos ger-
mes da boca. O próprio pH da 
saliva é um dos grandes res-
secadores dos lábios.

 
Diabetes
Pouca gente sabe, mas 

boca ressecada pode ser si-
nal de diabetes. O excesso de 
glicose no sangue pode cau-
sar dor e outros problemas 
na boca que levam à secura. 
A glicose presente na saliva 
acaba ajudando a gerar ger-
mes nocivos que desequili-
bram o ph da região.

Resíduo de 
maquiagem
Quando não é removido 

adequadamente pela noite, 
resíduos de batom, lápis de 
boca e gloss podem deixar 
seus lábios ressecados e ra-
chados pela manhã. Princi-
palmente se você passar tan-
tas horas com o produto.

Falta de hidratação
Além de proteção do sol e 

da exposição ao vento, a pele 
dos lábios que é fina e não 
tem glândulas sebáceas pre-
cisa de hidratação constan-
te. Por isso, é tão importante 
usar protetor labial de dia e 
hidratante à noite. Para faci-
litar, aposte em óleo de coco.

Anemia e falta 
de nutrientes
Lábios ressecados podem 

indicar problemas relacio-

A frieira é um tipo de mi-
cose que afeta principalmente 
a região entre os dedos das-
mãos e dos pés e também a 
virilha. Pisar frequentemente 
o chão úmido de vestiários e 
piscinas também pode causar 
frieiras.

As frieiras consistem 
numa lesão da pele resultante 
da ação física do frio sobre os 
vasos sanguíneos superficiais. 
À superfície da pele existem 
pequenos vasos por onde o 
sangue circula, permitindo 
uma adaptação à temperatu-
ra ambiente. A contração dos 
vasos pelo frio é fisiológica, 
porém há pessoas mais sensí-
veis do que outras e isto im-
pede a circulação do sangue 
até às extremidades do corpo. 
Como tal, a pele dessas zonas 
não aquece e surgem os sinto-
mas característicos das friei-
ras típicas do inverno e das 
terras mais altas.

Sintomas
As frieiras têm sintomas 

bastante característicos e de-
sagradáveis, tais como:

Pele fria e vermelha
Pele dormente, dura, 

branca ou pálida (por vezes 
azulada ou púrpura)

Bolhas
Inchaço (pode aparecer 

ao aquecer as mãos)
Prurido, por vezes inten-

so
Dor
Fissuras

Onde surgem 
as frieiras
As frieiras são mais fre-

Não é só o frio: sete situações 
que deixam seus lábios 
ressecados e rachados

nados a uma dieta pobre em 
ferro, zinco e niacina, por 
exemplo. O mineral e a vita-
mina do complexo B podem 
ser encontrados em alimen-
tos como carnes vermelhas, 
fígado e peixes, além de fei-
jão, grão-de-bico, sementes 
de abóbora, amendoim e co-
gumelos.

  
Alergia a produtos 
cosméticos
Reações alérgicas a ba-

tons, cremes dentais, ali-
mentos ou bebidas também 
podem deixar os lábios mais 
duros e ressecados, especial-
mente na parte inferior. De 
modo geral, a pele deve vol-
tar a normalidade quando a 
causa é interrompida. Caso 
o problema persista, consulte 
um médico.

Efeito colateral 
a medicamento
O uso de alguns fárma-

cos, como a isotretinoína, 
tem como efeito colateral o 
ressecamento da boca. Tra-
tamentos com quimioterapia 
e também o uso de corticoi-
des inalatórios podem levar à 
rachadura.

Como evitar
ressecamento?
Para evitar que os lábios 

cheguem a criar fissuras e fe-
rimentos mais graves, o espe-
cialista indica 5 medidas para 
adotar no frio:

Beber água regularmen-
te; Consumir alimentos ri-
cos em agentes hidratantes, 
como melancia e melão; Usar 
hidratante labial; Aplicar 
protetor solar labial; Obser-
var a dentição, porque o erro 
de mordida pode permitir a 
propagação de saliva nos lá-
bios, principalmente nos ân-
gulos da boca.

Frieiras: como reconhecer, 
prevenir e tratar

quentes nas regiões distais 
das extremidades, designa-
damente os dedos das mãos e 
dos pés, nariz e orelhas, po-
dendo aparecer noutras loca-
lizações, embora com menos 
frequência.

Fatores de risco
Algumas circunstâncias 

contribuem para o apareci-
mento de frieiras, tais como:

Viver num local com cli-
ma frio, seco e ventoso

Lavar muitas vezes as 
mãos com águas frias, por 
exemplo na realização das ta-
refas domésticas

Ter uma profissão que 
obrigue a ter as mãos duran-
te muito tempo em água ou a 
mexer em gelo ou produtos 
congelados

Sujeitar-se a diferenças 
de temperatura acentuadas 
num curto espaço de tempo

Fumar e/ou beber álcool 
(vasoconstrição periférica)

Doenças que dificultem a 
perceção da temperatura da 
pele ou que interfiram na res-
posta ao frio, como a diabetes

Prevenção
Há uma série de medidas 

que podem ajudar a prevenir 
o aparecimento de frieiras:

Hidrate bem a pele
Não se exponha demasia-

do ao frio, à humidade e ao 
vento ou limite o tempo de 
exposição

Use roupas adequadas à 
estação e à temperatura am-
biente, protegendo bem as 
zonas do corpo mais expostas

Não use calçado ou rou-
pas apertadas

Não fume e evite alimen-
tos com cafeína: o tabaco e 
a cafeína contribuem para a 
constrição dos vasos sanguí-
neos, o que está na origem das 
frieiras

Beba água, faça uma ali-
mentação saudável e evite os 
açúcares, que potenciam a in-
flamação

Faça alguma atividade fí-
sica

Tratamento 
das frieiras
Para prevenir e tratar as 

frieiras, deve proteger-se do 
frio e hidratar bem as mãos. 
No entanto, saiba que deve 
consultar o médico nas se-
guintes situações:

Se a pele começar a ficar 
esbranquiçada ou pálida e 
com bolhas

Se sentir dificuldades 
motoras na mobilidade ou dor 
intensa na área afetada

Se os sintomas (por 
exemplo: vermelhidão, dor) 
se agravarem ou se surgirem 
novos sintomas

Se tiver febre

Complicações
Em casos mais complica-

dos, se não forem prevenidas 
ou devida e atempadamente 
tratadas, as frieiras podem 
provocar danos nas camadas 
mais profundas da pele, le-
sões nos tecidos e nos múscu-
los, problemas nos ossos e até 
infeções. Os danos podem até 
ser permanentes e irreversí-
veis por processos de isque-
mia, e pode haver morte dos 
tecidos por falta da circula-
ção.
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Diferentes estações do 
ano requerem diferentes cui-
dados com as plantas da casa. 
No inverno a importância dos 
cuidados é ainda maior, já que 
as plantas se tornam sensíveis 
nessa época do ano.

O Brasil, sendo um país 
muito grande, apresenta ain-
da diferentes invernos. Al-
guns são secos, outros são 
úmidos, alguns demoram 
bastante para passar e outros 
não possuem mais que algu-
mas semanas de frio. Em es-
pecial naqueles que ocorrem 
ventos e temperaturas baixas 
durante a noite, é fundamen-
tal proteger as plantas dessas 
intempéries.

Como o frio 
danifica as plantas
A quantidade de frio que 

um vegetal tolera depende de 
sua espécie. Plantas mediter-
râneas toleram temperaturas 
entre 10 e 12ºC, já plantas 
tropicais entre 20 e 22ºC. As 
que são adaptadas à ambien-
tes frios chegam a aguentar 
até -5ºC sem apresentar pro-
blemas.

Primeiramente é neces-
sário sabermos como o frio 
machuca sua planta. Dessa 
forma saberemos como pro-
ceder se uma eventual situa-
ção diferente das que citar-
mos mais para frente ocorrer.

Os vegetais possuem 80% 
de seu peso constituído por 
água. Este elemento influen-
cia o crescimento, desenvol-
vimento e reprodução das 
plantas. Baixas temperaturas 
afetam o fluido, congelando-o 
e consequentemente as célu-
las das plantas.

Em climas mais frios onde 
ocorre geadas, a fina película 
de gelo que se forma com a 
queda da temperatura acaba 
cobrindo toda a planta e faz 

Sete cuidados especiais para ter com as plantas no inverno

com que a radiação solar te-
nha seus efeitos amplificados, 
queimando sua superfície. O 
vento também faz com que 
a temperatura sentida pela 
planta seja menor ainda que a 
temperatura do ambiente.

Vamos então às dicas para 
manter suas plantas saudáveis 
e vigorosas durante os perío-
dos de frio:

Traga suas 
plantas para dentro
Flores em vasos e plantas 

suspensas podem ser trazidas 
para dentro de casa. Coloque 
as que necessitam de sol mais 
perto da janela, mas se lembre 
que temperaturas extremas 
deixam as janelas bem frias o 
que pode danificar sua planta.

Antes de trazê-las para 
dentro de casa certifique-se 
que as plantas não possuem 
pragas, estejam limpas e sem 
ramos ou folhagem mortas ou 

doentes.

Cubra o solo 
com folhas 
(cobertura morta)
Isso mantem o solo quente 

e retém a umidade. Essa dica 
vale para arbustos, folhagens 
e também para gramados. 
Especialmente nos gramados, 
evite regar constantemente, 
fazendo isso apenas quando 
as folhas começarem a se en-
rolar.

Cubra suas plantas 
durante a noite com 
cobertores, lonas 
ou tecidos de tnt
Esta dica é direcionada à 

plantas tropicais, que são bem 
sensíveis a temperaturas bai-
xas. Os cobertores previnem a 
formação da geada e inibem a 
ação do vento. Não se esqueça 
de destapá-las durante o dia.

Construa uma 
“casinha” para 
suas plantas ou 
uma estufa
Barreiras totalmente só-

lidas inibem completamen-
te a ação dos ventos gélidos. 
Esta é uma boa solução para 
hortas e pequenos jardins que 
podem ser manipulados.

 Regue 
abundantemente 
o solo (e não as 
folhas e flores)

Faça isso pela manhã, pois 
a rega pela tarde e pela noite 
deixa o solo muito úmido fa-
vorecendo o aparecimento de 
pragas. Regar no período cor-
reto também causa o derreti-
mento da geada antes da inci-
dência do sol e a consequente 
queimadura (aqui vale regar 
as folhagens).

Sabe como facilitar esse 
tipo de rega? Com os pro-
dutos auto irrigáveis, mais 
tranquilidade para você e sua 
plantinha 🙂 Confira > Vaso
Auto Irrigável

Forneça uma 
fonte de calor
Lâmpadas ou um melhor 

posicionamento são as suges-
tões. Realizar a poda de ga-
lhos mortos, malformados ou 
doentes também melhoram a 
incidência solar sobre a plan-
ta.

Escolha plantas 
adaptadas ao frio
Essas plantas possuem 

maneiras de criar uma “bol-
sa de ar” em seu exterior, 
aguentar uma maior forma-
ção de gelo intracelular e tem 
suas folhas com uma menor 
área de exposição. Camélia, 
amor-perfeito, boca-de-leão 
e hamamélis (ou flor-do-in-
verno) são algumas sugestões 
de plantas para cultivo em cli-
mas frios.

Ao adquirir uma planta 
nova, não se esqueça de per-
guntar ao vendedor sobre 
suas características e cuida-
dos no cultivo em todas esta-
ções.

Mantenha os cuidados de 
temperatura todo o ano atra-
vés das previsões do tempo. 
Não é apenas no inverno que 
as temperaturas podem cair e 
o melhor é não ser surpreen-
dido.


