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Apesar de não existir um 
monitoramento internacional 
para fazer a classificação,mas 
baseado nos dados da própria 
indústria,em termos de volume 
há dez anos o Brasil e Estados 
Unidos revezam o primeiro 
lugar. Cerca de 20% de todo 
agrotóxico comercializado no 
mundo é consumido no Brasil. 
Aa produção de agrotóxicos 
aumentou em 34,10% em 2018.

O principal dado sobre uso 
de agrotóxicos é o da Organi-
zação das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura 
(FAO, na sigla em inglês) fei-
to pela consultoria de mercado 
Phillips McDougall. O traba-
lho é utilizado como referência 

Quem é o maior consumidor de agrotóxico do mundo?
tanto pelas indústrias do setor 
agroquímico, quanto por espe-
cialistas da área e ambientalis-
tas.

O relatório compara o va-
lor investido em pesticidas nos 
20 maiores mercados globais 
em 2013 e atribui três rankin-
gs sob diferentes perspectivas: 
em números absolutos, número 
por área cultivada e por volume 
de produção agrícola.

A pesquisa mostra que 
naquele ano o Brasil foi o país 
que mais gastou com agrotóxi-
cos no mundo: US$ 10 bilhões. 
Estados Unidos, China, Japão e 
França ficam, respectivamente, 
nas posições seguintes.

O consumo de 
agrotóxicos continua 
aumentando?
O Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Iba-
ma) publica desde 2000 bole-
tins anuais de comercialização 
de agrotóxicos no Brasil. Em 
2013, foram 495,7 mil tone-

O quanto é investido em agro-
tóxico por hectare plantado. Na 
lista o Brasil fica em sétimo lugar, 

com US$ 137 por hectare. Atrás 
de Japão, Coreia do Sul, Alema-
nha, França, Itália e Reino Unido.

O quanto cada país gasta 
com pesticidas, tendo o tama-
nho da produção agrícola como 
referência. Para isso, são divi-
didos os gastos absolutos pelas 
toneladas de alimento produ-
zidos. O Brasil é o 13º da lista 
(US$ 9 por tonelada), que mais 
uma vez é liderada por Japão e 

Coreia do Sul.
O Brasil é o terceiro maior 

exportador agrícola do mun-
do. No ano de 2016, o país era 
responsável por 5,7% da produ-
ção agrícola do planeta, abaixo 
apenas dos Estados Unidos, 
com 11%, e da União Europeia, 
com 41%.

É  a correlação da área pro-
dutiva coberta e do volume de 
agrotóxicos. Somos o país que 
mais utiliza veneno no mundo. 
Porém, efetivamente, quando 
se considera a quantidade de 
hectares de área plantada no 
Brasil, que é muito grande,  nos 
faz cair no ranking.

Por outro lado há pesqui-
sadores que discordam que o 
Brasil esteja na sétima posi-
ção. Pois quando se divide o 
consumo de agrotóxico brasi-
leiro pela área plantada  dilui 
esse volume gigantesco. Já que 
média de aumento mundial no 
consumo de agrotóxico com o 
brasileira, tendo como base os 
números de vendas de pestici-
da. Entre 2000 e 2010, cresceu 
em 100% o uso de pesticidas no 
planeta, no mesmo período em 
que o aumento no Brasil che-
gou a quase 200%. Segundo a 
apuração, cerca de 20% de todo 
agrotóxico comercializado no 
mundo é consumido no Brasil.

Em termos de volume, des-
de 2008, Brasil e Estados Uni-
dos revezam o primeiro lugar, 
baseando-se em dados da pró-
pria indústria.

 

Quando litros 
de agrotóxico o 
brasileiro bebe
Em 2011, a Campanha 

Permanente Contra os Agro-
tóxicos e Pela Vida divulgou 
que cada brasileiro consumia 
cerca 5,2 litros de agrotóxico 
por ano. Para chegar ao núme-
ro, a organização não-gover-
namental dividiu o número de 
1 bilhão de litros de pesticidas 
vendidos a cada ano pela po-
pulação brasileira na época, de 
192 milhões.

Quatro anos depois uma 

nova pesquisa mostrou que o 
brasileiro estava bebendo ainda 
mais agrotóxico. Segundo os 

números divulgados pelo Ins-
tituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) em 2015, 
referentes à quantidade de 
princípios ativos de agrotóxicos 
vendidos em 2013, e a receita 
anual da indústria agroquímica 
— cerca de R$ 36,6 bilhões.

O valor médio por litro de 
agrotóxico é de R$24,68. Mas 
se dividir a receita anual da in-
dústria (R$36,6 bilhões) pelo 
valor médio do litro de agrotó-
xico (R$ 24,68) — o que resul-
tou em R$ 1,48 bilhão, número 
que foi dividido novamente pela 
população brasileira estima-
da pelo IBGE (201 milhões de 
pessoas). O resultado foi de 7,6 
litros por pessoa.

Mas isso significa que o 
brasileiro literalmente bebe 
7,36 litros de agrotóxico por 
ano? Não. Parte dos pesticidas 
são utilizados em plantações 
que não dão origem a alimen-
to, como algodão, eucalipto ou 
soja. 

ladas de pesticidas vendidos, 
enquanto em 2017 o número 
chegou a 539,9 mil toneladas. 
O recorde foi registrado em 
2016, com 541,8 mil toneladas 
vendidas.

Os valores de 2018 ainda 
não foram divulgados. Mas a 
expectativa é que os números 
tenham aumento e sigam cres-
cendo neste ano.
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Na última quinta-feira (2), 
a Secretaria Estadual da Agri-
cultura, Pecuária e Desenvol-
vimento Rural –Seapdr divul-
gou dados coletados através do 
Sistema de Cadastro Vinícola 
– Sisdevin sobre a safra de uva, 
produção de vinho e derivados 
no Rio Grande do Sul em 2019, 
os dados por Município estão 
em fase de extração no sistema 
e em breve serão divulgados.

Desde 2018 o Ibravin não 

Queda de quase 7,5% na produção de 
uva é registrada na safra de 2019

faz mais a gestão dos núme-
ros da safra, a Secretaria de 
Agricultura passou a utilizar 
o sistema desenvolvido por eles 
para compilamento destes da-
dos, entretanto, está claro que 
eles ainda não estão dominando 
a ferramenta, pois divulgaram 
dados conflitantes no Site do 
Estado, onde em uma tabela 
foi divulgado que a produção 
para a safra de 2019 foi de 
404.773.446 toneladas, o que 

CONFIRA DADOS SOBRE A PRODUÇÃO DE UVAS 
PARA INDUSTRIALIZAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL  
NAS SAFRAS DE  2015 A 2019

Produtos/
ano 2015 2016 2017 2018 2019

Uvas 
viníferas 70.558.445 32.333.798 77.403.352 65.653.966 43.817.489

Uvas 
comuns 632.712.943 267.965.049 675.091.698 598.551.058 360.955.957

Total de 
uvas (kg) 703.271.388 300.298.847 752.495.050 664.205.024 404.773.446

Fonte: Sisdevin/SDA – Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Esta-
do do Rio Grande do Sul

DADOS SOBRE A PRODUÇÃO DE UVAS 
DESTINADAS À INDUSTRIALIZAÇÃO, E 
SUAS RESPECTIVAS QUANTIDADES E 
GRAU GLUCOMÉTRICO - SAFRA 2019

Uvas Quantidade 
(quilos)

Grau glucométrico 
(°BABO)

Branca americana 
ou híbrida 51.801.992  13,74

Rosada americana 
ou híbrida 10.972.105 12,81

Tinta Americana 
ou híbrida 480.924.293 13,13

Total americanas 
ou híbridas 543.698.390 13,23

Branca vinífera 41.968.628 14,00

Rosada vinífera 141.848 16,25

Tinta vinífera 28.470.339 16,31

Total viníferas 70.580.814 15,52 (média)

Total geral 614.279.205 14,37

DADOS SOBRE OS VINHOS 
PRODUZIDOS NA SAFRA 2019 
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Vinhos Quantidade (litros)

Branco de mesa 
(americana ou híbrida) 22.032.828

Rosado de mesa 
(americana ou híbrida) 1.551.794

Tinto de mesa 
(americana ou híbrida) 121.045.115

Total de mesa 144.629.737

Branco fino (vinífera) 1.819.054

Rosado fino (vinífera) 2.032.990

Tinto fino (vinífera) 1.738.377

Total geral vinhos 182.245.158

DADOS SOBRE A ELABORAÇÃO 
DE BASES PARA ESPUMANTE E 
ESPUMANTES NA SAFRA 2019, NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Produtos Quantidade (litros)

Base espumante moscatel 1.962.443

Base espumante 
champenoise 274.903

Base espumante charmat 1.188.095

Espumante moscatel 515.800

Espumante 52.176

Total 3.993.417

representa em relação a 2018 
(safra de 664.205.024 tone-
ladas) uma queda de 39,05%, 
e em uma outra tabela divul-
gam que a safra de 2019 foi 
614.279.205, representando 
uma queda percentual de 7,5%.

A Gazeta optou por utili-
zar os dados que informam as 
614.279.205 toneladas, repre-
sentando uma queda percen-
tual de 7,5% em relação ao ano 
anterior, com base em informa-
ções coletadas durante a safra 
com agricultores.

De acordo com os dados 
divulgados no relatório, feito a 
partir de compilamento de da-
dos, foi registrada uma queda 
de 7,5% na produção de uvas 
destinadas à industrialização 
e redução de 29,1% na pro-
dução de vinhos, comparando 
com a safra de 2018. Os sucos 
integrais, adoçados e reconsti-
tuídos cresceu 48%, bem como 
o espumantes que registraram 
um salto de 7,5% , sendo 58% 
de moscateis. 

Dados da produção 
A produção de uvas no 

Estado na safra 2019 foi de 
614,2 mil toneladas e na co-
lheita anterior de 664,2 mil 
toneladas. O impacto nega-
tivo na colheita foi causado, 
principalmente, por queda 
de granizo em outubro do 
ano passado, comprometendo 
parreirais em algumas regiões 
da Serra Gaúcha.

A produção de uvas ame-
ricanas ou híbridas ficou 9,2% 
menor na safra 2019 quando 
comparado à safra 2018, sen-
do o maior decréscimo nas 
brancas (21,8%). As uvas vi-
níferas tiveram aumento de 
7,5%, sendo o aumento mais 
expressivo nas variedades vi-
níferas rosadas, com cresci-
mento de 23% quando com-

parado à safra passada.
A produção de uvas ame-

ricanas ou híbridas ficou 9,2% 
menor na safra 2019, sendo o 
maior decréscimo nas bran-
cas (21,8%). As uvas vinífe-
ras tiveram alta de 7,5%, com 
destaque mais expressivo nas 
variedades viníferas rosadas, 
com incremento de 23% em 
comparação à safra 2018.

A elaboração total de base 
para espumante e espumante 
subiu 7,5% em relação à safra 
2018. O espumante moscatel 
liderou o crescimento no seg-

mento, com 58% de alta. Já a 
maior queda foi da base es-
pumante charmat, de 31,9%, 
comparada à safra 2018.

Produção orgânica 
de sucos e vinhos
A partir do sistema de 

coleta de dados do Sisdevin, 
foi possível identificar a pro-
dução de sucos e vinhos orgâ-
nicos. Os dados coletados in-
dicam produção de 628,4 mil 
litros de suco de uva orgânico 
e 42,9 mil litros de vinho or-
gânico.
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A negociação zera (em até 
12 anos) a taxa de 27% cobra-
da atualmente pelo Mercosul 
sobre os vinhos europeus. O 
pacote em negociação inclui 
a criação de um fundo para a 
modernização do setor até e 
redução de impostos

O acordo comercial con-
cluído na última sexta-feira 
(28) entre os países do Mer-
cosul ( Brasil, Argentina, Pa-
raguai e Uruguai) e da União 
Européia vai impulsionar os 
negócios entre as duas regiões 
e inclui garantias para impedir 
potenciais efeitos negativos.

Afinal o acordo do Mercosul e União 
Européia vai beneficiar o setor vinícola?

Um dos primeiros impac-
tos no bolso do consumidor 
brasileiro com a formalização 
do acordo de livre-comércio 
entre Mercosul e União Euro-
peia será no preço do vinho. A 
negociação zera a taxa de 27% 
cobrada atualmente pelo Mer-
cosul sobre os vinhos euro-
peus. Bebidas destiladas tam-
bém serão beneficiadas com o 
fim de taxas que variam entre 
20% e 35%.

O impacto na redução de 
imposto também vai afetar os 
produtores brasileiros, que re-
ceberão ajuda do governo nos 

próximos anos. O pacote em 
negociação é amplo e inclui 
desde a criação de um fundo 
para a modernização do setor 
até a redução de impostos.

Os europeus faziam ques-
tão de incluir no acordo a 
abertura do mercado de vinhos 
no Mercosul. Os produtores 
brasileiros resistiam sob argu-
mento de que os europeus re-
cebem subsídios e têm acesso a 
financiamentos que os colocam 
em vantagem na hora de com-
petir.

Ficou acertado que será 
assinado um acordo de coope-

ração técnica com a indústria 
do vinho, prevendo a criação 
de um fundo para financiar a 
modernização da indústria. 
Esse fundo terá recursos de 
empresas do setor, a princípio.

O governo prometeu ana-
lisar como reduzir os impostos 
que incidem sobre insumos, 
como rolha, garrafa e suco da 
uva e maquinário, além de es-
tudar de que forma pode me-
lhorar as condições de finan-
ciamento hoje para o setor.

“Temos uma demanda his-
tórica ao governo brasileiro 
pedindo a redução dos impos-

tos. Com o acordo com a UE, 
a nossa situação se agravará. 
Nosso receio não é com a con-
corrência. Vamos concorrer 
com o subsídio europeu e com 
alta carga tributária interna. 
Em cima de uma garrafa de 
vinho, 55% são impostos. Vira 
uma concorrência desleal”, diz 
Oscar Ló, presidente do Insti-
tuto Brasileiro do Vinho (Ibra-
vin).

No acordo fechado em 
Bruxelas, o Mercosul se com-
prometeu a zerar as tarifas de 
importação para vinhos euro-
peus em até doze anos.

Pontos do acordo em geral
Tarifas
A longo prazo, a UE vai 

suprimir 92% das tarifas atu-
almente aplicadas aos bens sul-
-americanos que chegam a seu 
território.

O acordo também elimi-
nará 91% das tarifas impostas 
pelo Mercosul a produtos eu-
ropeus – cerca de 4 bilhões de 
euros, segundo estimativa da 
Comissão Europeia.

Na indústria, as tarifas do 
Mercosul vão ser eliminadas 
progressivamente para veículos 
(35%), autopeças (14% a 18%), 
equipamentos industriais (14% 
a 20%), produtos químicos (até 
18%), roupas (até 35%) e pro-
dutos farmacêuticos (até 14%).

Agropecuária
Nos produtos alimentícios, 

as taxas do Mercosul sobre vi-
nhos (27%), chocolate (20%), 
licores (de 20% a 35%), peixes 
enlatados (55%), bebidas gasei-
ficadas (20% a 35%) e azeitonas 
serão eliminadas.

Os queijos e laticínios da 
UE se beneficiarão, segundo o 
comissário europeu da Agri-
cultura, Phil Hogan, de “am-
plas cotas” com taxa zero.

Em troca, a UE abre seu 
mercado aos produtos agríco-
las sul-americanos – sua maior 
concessão – através das cotas: 
99 mil toneladas de carne bo-
vina ao ano com uma taxa pre-
ferencial (7,5%), além de uma 
cota adicional de 180 mil tone-

ladas para o açúcar e outra de 
100 mil toneladas para carne 
de aves.

Salvaguarda
O acordo inclui um “me-

canismo de salvaguarda”, que 
garante à UE e ao Mercosul im-
por medidas temporárias para 
regulamentar as importações 
se ocorrer um aumento inespe-
rado e significativo que possa 
“causar um prejuízo grave a sua 
indústria”.

Essas garantias se aplicam 
aos produtos agropecuários.

DOCs protegidas
O Mercosul se compromete 

a proteger 357 denominações 
de origem geográficas euro-
peias, como o presunto de Par-
ma, o champanhe, o vinho do 
Porto e o uísque irlandês.

A UE também protegerá 
algumas indicações geográfi-
cas da América do Sul, como a 
cachaça brasileira e o vinho ar-
gentino de Mendoza.

Saúde
A Comissão Europeia ga-

rante que “nada no acordo al-
tera a forma como a UE adota e 
aplica suas normas de seguran-
ça alimentar”, seja para produ-
tos europeus, ou importados.

O acordo faz referência ao 
“princípio de precaução” para 
garantir que autoridades pos-
sam “agir para proteger a saú-

de humana, animal, ou vegetal, 
ou o meio ambiente, frente a 
qualquer risco detectado, mes-
mo que a análise científica não 
seja conclusiva”.

 
Meio ambiente
O texto inclui um capítulo 

sobre desenvolvimento susten-
tável que cobre “a gestão sus-

tentável e a conservação das 
florestas, o respeito aos direitos 
dos trabalhadores e a promoção 
de um gerenciamento respon-
sável da gestão”.

Ele se refere explicitamen-
te ao Acordo de Paris sobre o 
clima.

De acordo com a Comissão, 
as duas partes “se comprome-
tem a lutar contra as mudan-

ças climáticas e a trabalhar na 
transição para uma economia 
durável, de baixa intensidade 
de carbono”.

Isto inclui “um compromis-
so para lutar contra o desmata-
mento”, um ponto importante 
para as ONGs, que acusam o 
Brasil de avançar na destruição 
da floresta amazônica.

Jose Fernando da Silva 
Protas, pesquisador  e chefe  da 
Embrapa Uva e Vinho   revela 
que é difícil fazer uma avaliação 
técnica sem ter em mãos o do-
cumento do acordo do acordo 
comercial entre União Europeia 
e Mercosul , mas revela que tem 
sido recorrente o posicionamen-
to das entidades ligadas ao se-
tor vitivinícola sobre o impacto 
que um acordo desta natureza 
vai provocar na economia e no 
setor. Na avaliação preliminar 
do chefe da Embrapa retirar o 
imposto de importação dos vi-
nhos finos europeus vai agravar 
a situação da indústria vinícola 
nacional. “Mesmo que seja im-
plementada políticas compen-
satórias o vinho nacional vai 
sofrer perdas” avalia, lembran-
do um caso similar quando foi 
assinado o acordo do mercosul 

“Há de se articular para exigir do governo 
políticas compensatórias, pois o fim do imposto 
é um desafio para a competitividade do mercado”

abrindo a entrada de vinhos 
chilenos (que têm subsídios de 
seu governo) no mercado bra-
sileiro. O vinho chileno entrou 
com força e a indústria nacional 
se ressentiu, já que o vinho na-
cional tem mais de 50% do valor 
em carga tributária, deixando a 
competitividade longe.

“Nós da Câmara Setorial 
discutimos muito esta política 
compensatória, pois víamos que 
o impacto seria muito forte, e 
foi”, resume.

“Eu entendo que as lide-
ranças setoriais devam, de for-
ma bastante articulada, m exi-
gir uma política compensatória 
para garantir a competitivida-
de”.  “ Pura e simplesmente fin-
dar do imposto de importação é 
um desafio para a nossa compe-
titividade no mercado”, finaliza 
Protas

Jose Fernando da Silva Protas, 
pesquisador  e chefe  da Embrapa 
Uva e Vinho
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Ao analisar as previsões 
matemáticas da MetSul Mete-
orologia para a queda  drástica 
na temperatura nesta primeira 
semana de julho, o Pesquisa-
dor de Fisiologia Vegetal da 
Embrapa Uva e Vinho,  Henri-
que Pessoa dos Santos, reforça 
que “as temperaturas baixas 
serão muito expressivas nes-
ta primeira semana de julho, 
atingindo valores negativos 
(temperaturas congelantes). 
Nestas condições, está previsto 
a ocorrência de fortes geadas e 
até neve (dependendo da umi-
dade) nos pontos mais altos 
da Serra Gaúcha, a partir de 
quinta-feira”.

Lembrando que o inverno 
adequado nem sempre é aque-
le que apresenta uma soma 
expressiva de frio, mas aquele 
que expõe uma condição de 
frio constante e sem dias quen-
tes intercalados, o pesquisador 
avalia que  “o ideal é que não 
ocorram ondas de frio tardio 
na primavera (geralmente em 
setembro), pois esse é um dos 
fatores de maior impacto ne-
gativo na produção de uva na 
região sul do Brasil. A restri-
ção de frio não é muito proble-
ma, pois já se dispõe de indu-
tores químicos para estimular 
a brotação da videira e contor-
nar esse problema, o que tem 
possibilitado o cultivo da vi-
deira em regiões com ausência 
total de frio, como no nordeste 
brasileiro.”

Henrique Pessoa dos San-
tos coletou dados e revela que 
até o dia primeiro deste mês 
de julho foram registradas 29 
horas de frio (HF, horas com 
temperatura menor ou igual a 

7,2°C) na estação meteoroló-
gica situada na Embrapa, em 
Bento Gonçalves-RS. Esse frio 
foi acumulado somente em três 
dias de junho (20/06, 26/06 e 
27/06) e se confrontarmos esta 
realidade com as condições 
normais na região, até essa 
data o registro deveria ser pró-
ximo de 155 HF.

“Portanto- analisa o pes-
quisador - estes 29 HF que 
ocorreram neste outono/in-
verno está caracterizando uma 
condição muito quente, pois 
atingiu apenas 18% do frio 
que normalmente ocorre até o 
momento. Nos próximos dias 
está previsto a chegada de uma 
nova frente fria, com quedas 
mais expressivas na tempera-
tura e possivelmente se apro-

ximando mais da realidade de 
temperaturas desta época do 
ano. Contudo, para compensar 
a falta de frio até o momento 
e se aproximar das condições 
normais de soma de frio da 
região, no mês de julho deve-
ríamos dispor de uma total de 
251 HF, o que corresponderia 
a 8,4 HF por dia (uma reali-
dade impossível de ocorrer na 
região). Ou seja, destaca-se 
com estes dados que a condi-
ção anormal que ocorreu neste 
período é a restrição de frio 
até o final de junho e qualquer 
condição de frio que ocorra em 
julho será benéfica para a fru-
ticultura de clima temperado. 
No levantamento de dados de 
temperatura nos últimos 10 
anos (2009 a 2019), nunca 
havia ocorrido uma condição 
tão quente de outono/inverno, 
como a registrada até o final de 
junho/2019.”

Temperaturas 
baixas x  influencia 
na agricultura
Segundo o pesquisador, 

para a maioria das espécies 
frutíferas de clima tempera-
do, como videira, macieira, 
pereira, pessegueiro, etc, con-
sidera-se frio quando a tempe-
ratura está igual ou inferior a 
7,2°C. Essa é uma referência 
teórica, pois equivale a 45° F 
(escala Fahrenheit, utilizada 
para temperatura em alguns 
países, como EUA), mas se 
aproxima das condições de frio 
para a maioria das espécies.”

“No caso da videira,  es-
clarece Pessoa dos Santos, na 
literatura alguns trabalhos 
também consideram frio quan-

Pesquisador avalia primeira semana 
de frio intenso para a agricultura

do a temperatura está igual ou 
abaixo de 10°C. O estado de 
dormência das gemas nestas 
espécies frutíferas é ativado 
pela redução do comprimento 
do dia, ao longo do outono, e 
é aprofundado pelos primeiros 
dias frios (dias que apresentam 
algumas horas com tempera-
turas inferiores à 7,2 °C). Ou 
seja, essas espécies de clima 
temperado ativam o estado de 
dormência para suportar o frio 
congelante do inverno. Na se-
quência, a ocorrência de dias 
frios é considerado pelas plan-
tas para sair do estado de dor-
mência, permitindo a brotação 
apenas na primavera quando 
as temperaturas permitem o 
crescimento, sem o risco de 
temperaturas congelantes que 
todos os tecidos verdes (ex.: fo-
lhas) não toleram.

O total de horas de frio 
para indução e superação é de-
nominado “exigência de frio”, 
sendo variável entre as cultiva-
res. Nas uvas finas (cultivares 
Vitis vinifera), a exigência de 
frio é proporcional a época de 
brotação. As cultivares mais 
precoces (ex.: Chardonnay) 
apresentam, em média, uma 
exigência de 150HF, enquanto 
as cultivares de brotação in-
termediária (ex.: Merlot) e tar-
dia (ex.: Cabernet Sauvignon) 
apresentam 300HF e 400HF, 
respectivamente. As cultiva-
res de uva comum (ex.: Bordô, 
Isabel, Niágara) apresentam 
uma exigência próxima de 100 
HF, mas exigem maior soma 
de calor para brotarem. Diante 
destas exigências, salienta-se 
que a ocorrência de no mínimo 
300HF já garantiria uma con-
dição adequada para a maioria 

das cultivares que são cultiva-
das na região da Serra Gaúcha. 
A condição normal (média de 
30 anos) é de 409 HF na Ser-
ra Gaúcha, mas já ocorreram 
grandes oscilações nos últimos 
anos, tais como nos invernos de 
2015 (total de 145 HF) e 2016 
(total de 536 HF).

Em resumo, quando as ho-
ras de frio do ambiente corres-
ponde as exigências da cultura, 
as plantas ativam fisiologica-
mente a superação da dormên-
cia e podem atingir a brotação 
plena na primavera. Por isso, o 
maior problema para espécies 
frutíferas é quando o inverno 
apresenta ondas de frio inter-
caladas com muitos dias quen-
tes, permitindo a brotação an-
tecipada (no meio do inverno) 
antes de dias com tempera-
turas congelantes. Ou seja, o 
ideal é que ocorram invernos 
com dias frios constantes, sem 
a ocorrência de frios tardios 
(após data de brotação).

Neste momento (início de 
julho) todas as espécies frutí-
feras já entraram no estado de 
dormência e ainda não atingi-
ram as exigências mínimas de 
HF. Nesta condição fisiológica, 
as espécies frutíferas de clima 
temperado são capazes de tole-
rar temperaturas de -15 a -28 
°C sem danos fisiológicos. Es-
ses limites de temperatura ne-
gativa nunca ocorreram (e cer-
tamente não ocorrerão) aqui 
no Sul do Brasil. Portanto, 
qualquer temperatura baixa 
que ocorrer neste mês só tra-
rá benefícios para as culturas, 
auxiliando para superação do 
estado de dormência e garan-
tindo uma brotação mais uni-
forme na próxima primavera.

 Pesquisador de Fisiologia Vegetal da Embrapa Uva e Vinho,  Henrique 
Pessoa dos Santos
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A estação mais fria do ano 
está acontecendo, e com ela, 
vem portas e janelas fechadas 
– o que representam um acú-
mulo de umidade dentro dos 
ambientes, facilitando o surgi-
mento de mofo. Para enfrentar 
os fungos, separamos sete dicas 
caseiras para você aplicar em 
casa. Confira

Vinagre + 
Bicarbonato
 Todos os direitos reser-

vados.Uma dica simples e com 
ingredientes que a maioria das 
pessoas possui em casa: vinagre 
e bicarbonato. O ácido acético 
encontrado no vinagre é ótimo 
para limpar móveis e outros ob-
jetos mofados

Para preparar a solução, 
basta misturar 240 ml de vi-
nagre branco e 1 colher de 
bicarbonato de sódio em um 
recipiente fundo, já que a mis-

Como acabar com mofo em casa de vez por todas
Giz, carvão, limão e isopor são alguns dos materiais que podem ser usados no combate ao mofo

tura borbulha bastante. De-
pois, coloque o líquido em um 
borrifador para aplicar nos ob-
jetos mofados e deixe agir por 
aproximadamente 10 minutos, 
secando com um pano limpo. O 
processo deve ser repetido 1 vez 
por mês.

Saquinhos 
para umidade
Como locais úmidos são 

fonte de proliferação de fungos, 
uma alternativa para deixar ga-
vetas e armários secos é criar 
saquinhos com ingredientes 
caseiros, como pedaços de giz 
embrulhados em tule, ou po-
tes plásticos com carvão ou cal, 
que são absorventes. Se prefe-
rir algo pronto, há saquinhos 
com sílica em supermercados, 
alguns até aromatizados para 
aliar o útil ao agradável.

Água sanitária

A água sanitária é outro 
ingrediente coringa para se 
enfrentar o mofo. Uma recei-
ta para ambientes com mofo é 
limpá-los com uma solução de 
100 ml de água sanitária para 
cada litro de água. Deixe a so-
lução agir no chão ou superfí-
cies por 30 minutos e depois 
retire com um pano limpo ou 
esponja, mas certifique-se que 
o local é resistente à ação da 
água sanitária.

Ventilação
Após limpar os objetos e 

local que apresentava mofo, 
é hora de prevenir para que o 
problema não se repita – ou que 
da próxima vez seja minimiza-
do. É importante que armários 
e ambiente sejam arejados: no 
caso dos móveis, mantenha as 
portas abertas pelo menos 15 
minutos todos os dias.

Janelas devem estar aber-
tas sempre que possível e rou-
pas que são pouco utilizadas 
devem ser lavadas a cada três 
meses, posteriormente sendo 
acondicionadas em sacos de 
TNT ou algodão. Desumidi-
ficadores, ar-condicionado e 
ventiladores também podem 
ajudar na tarefa. Invista em 
tintas que repelem mofo em 
ambientes muito úmidos.

Limão
Além de auxiliar na re-

moção de ferrugem e gordu-
ra de pratos, o limão pode ser 
utilizado em roupas (inclusive 
coloridas) para retirar o mofo. 
Aplique suco de limão natural 
nas manchas, esfregue delica-
damente e depois lave normal-
mente.

Xampu neutralizador
Uma dica para estofados 

manchados de bolor, é o uso de 
xampu neutralizador, espalha-
do com a ajuda de um aspirador 
com filtro d’água. Depois de 
limpar, com a utilização de uma 

escova, você pode secar com um 
pano e deixar à sombra”, suge-
re o profissional. Secar ao sol 
ou com uso de produtos inade-
quados pode danificar o tecido.

Isopor entre 
parede e móveis
Se o ambiente é inevitavel-

mente úmido, espaços vazios 
entre móveis e parede viram 
foco de fungos de difícil lim-
peza, principalmente se for um 
armário pesado. A alternativa é 
colar placas de isopor ou cor-
tiça entre o móvel e a parede, 
com cola de contato ou fita du-
pla face
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O abacate é um excelente 
aliado da saúde, incluindo para 
àqueles que buscam perder 
peso ou aumentar a massa mus-
cular. Mas, será que existe um 
horário mais apropriado para o 
consumo, capaz de potenciali-
zar esses efeitos?

Consumir o abacate antes 
de dormir pode ser mais eficaz 
devido o índice glicêmico não 
ser alto e ajudar na regene-
ração da musculatura. É bom 
lembrar que as pessoas que têm 
mais músculo conseguem cata-
bolizar mais o carboidrato, por 
isso ele indiretamente ajuda no 
emagrecimento?, explica.

O abacate é uma fonte de 
potássio indicada para recu-

É possível sim aproveitar o 
clima da festa junina e curtir o 
frio sem abusar das comidas e 
bebidas. Se você quer evitar as 
opções alcoólicas, esse quentão 
é uma excelente alternativa. 
Confira:

 
Ingredientes

1 litro de suco de uva tinto in-
tegral (sem adição de açúcar)
2 litros de água
3 colheres de sopa de gengibre
1 colher de sopa de canela
1 colher de sopa de sementes de 
cardamomo
10 cravos

Modo de preparo
Misture tudo em uma pa-

nela e ferva por 20 minutos. O 
gosto das especiarias fica bem 
forte, então, se preferir mais 
fraco, ferva por 10 minutos ao 
invés de 20. Vale lembrar que 
moderação é sempre bom! Não 
tem adição de açúcar, mas o 
suco de uva é rico em açúcar 
natural da fruta.

Aprenda a preparar uma 
massa de panqueca que é su-
persimples de fazer, leva pou-

Quentão antioxidante (sem álcool)

Comer abacate a noite 
ajuda a emagrecer?

peração muscular, pois ajuda a 
absorção de proteínas e , assim, 
auxilia o desenvolvimento de 
massa magra, ou seja, a forma-
ção do tecido muscular.

Durante a noite ocorre a 
regeneração muscular, pois é 
durante o dia que temos micro 

rupturas das fibras musculares 
e é durante a noite que nosso 
corpo faz a reconstituição des-
sas fibras. Portanto, o nutró-
logo afirma que o consumo do 
abacate à noite é mais benéfico. 
?Consumir 50 gramas antes de 
dormir é o essencial? A dica é 
comer o abacate com chia, para 
proporcionar a quebra do índi-
ce glicêmico.

 
Outros benefícios 
do abacate
Por ser rico em ácidos gra-

xos monoinsaturados e em fi-
bras solúveis, o abacate auxilia 
no controle e na prevenção de 
doenças cardíacas, já que pro-
move a redução e o controle 
do colesterol LDL (colesterol 
ruim), aumenta colesterol HDL 
(colesterol bom) e reduz níveis 
de triglicerídeos. A presença de 
antioxidantes e minerais tam-
bém auxilia na melhora da cir-
culação sanguínea, favorecendo 
a saúde cardíaca.

Massa de panqueca 
macia e surpreendente

cos ingredientes e ainda fica 
com uma textura bem macia e 
gostosa.


