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Nesta terça-feira (17/09), 
foram autorizados mais 63 
agrotóxicos, totalizando 353 
apenas em 2019. 

Dos produtos liberados 
hoje, 38% estão nos mais altos 
níveis de toxicidade à saúde 
humana (extremamente ou al-
tamente tóxicos). Um deles, o 
Dinotefurano, é um ingredien-
te ativo novo no Brasil, que não 
é aprovado na União Europeia. 
O conjunto das aprovações 
continua indo na contramão 
dos argumentos usados pela 
Ministra da Agricultura Te-
reza Cristina e pela bancada 
ruralista, de que um maior rit-
mo de aprovações resultaria no 
registro de moléculas menos 
tóxicas e mais modernas. 

Entre as novas liberações 
também está o Dibrometo de 
diquate, banido na Europa 
em 2018 por oferecer riscos 
aos trabalhadores rurais e aos 
pássaros. Enquanto na Eu-
ropa muitos desses venenos 
são proibidos para proteger a 
população, no Brasil eles se-
guem recebendo sinal verde 
do governo. A nova liberação 
acontece um dia após repre-
sentantes da sociedade civil 
se reunirem em Comissão Ge-
ral na Câmara dos Deputados 
para discutir a utilização de 
agrotóxicos. Especialistas cri-
ticaram a possível aprovação 
do Pacote do Veneno e sua 
aplicação em “doses homeopá-
ticas” pelo governo. 

“De que adianta promo-
ver um debate, em que foi 
defendida a importância de 
uma transição de nossa agri-
cultura para um modelo que 
não nos envenene se, menos 
de 24 horas depois, o governo 
libera autoritariamente mais 
substâncias tóxicas ao meio 
ambiente e à nossa saúde?”, 
questiona Marina Lacôrte, co-
ordenadora da campanha de 
Agricultura e Alimentação do 
Greenpeace. “Não há nada de 

Governo Bolsonaro libera mais 63 agrotóxicos; 
15 extremamente tóxicos
A lista inclui 10 altamente tóxicos e 22 com toxicidade mediana; sete são
inéditos no país que já liberou 353 venenos em menos de nove meses

moderno e melhor nas novas 
aprovações, mais uma vez boa 
parte são moléculas velhas e 
tóxicas. Esse é o governo do 
veneno, dando as costas para a 
sociedade”, diz. 

A chef Bela Gil também 
participou da audiência, ques-
tionando os R$ 2 bilhões de 
isenções fiscais concedidas ao 
agronegócio no momento em 
que se fala em contenção de 
gastos públicos. E completou: 
“O que a gente está pedin-
do aqui não é por um milagre 
da noite pro dia! Não estamos 
dizendo que a agricultura 
convencional tem que acabar 
agora, parar tudo e começar 
do zero. Só estamos pedindo 
por uma política séria capaz de 
organizar essa transição e esti-
mular sistemas sustentáveis de 
verdade. Eles já existem”. 

Larissa Bombardi, Pro-
fessora do Departamento de 
Geografia da Universidade de 
São Paulo e autora de um atlas 
sobre o uso de agrotóxicos no 
Brasil, chamou a atenção para 
a contaminação que acontece 
no campo, mesmo daqueles 
que não manipulam veneno 
diretamente, como crianças 

e adolescentes. “Tivemos no 
Brasil, entre 2007 e 2014, 343 
bebês intoxicados com agrotó-
xicos de uso agrícola. De zero 
a 12 meses, que não se locomo-
vem sozinhos. Isso para mim é 
um atentado à infância e à saú-
de pública”, ela alerta. 

Segurando seu bebê no 
colo, Sofia Carvalho, da As-
sociação de Produtoras e Pro-
dutores Agroflorestais, fez um 
discurso emocionante, desta-
cando a resiliência dos siste-
mas agroflorestais: “Não é tão 
simples estar aqui neste mo-
mento. Não pela maternidade, 
mas porque a gente passou 
a noite combatendo fogo de 
frente pra nossa roça. O fogo 
parou justamente na frontei-
ra com a entrada para a nos-
sa roça, que se dá em sistemas 
agroflorestais”, ela disse. “A 
gente ouviu aqui que há um 
desafio tremendo em ter pro-
dutividade com agricultura 
dado o fato de que o Brasil é 
um país tropical. Mas nós da 
Associação de Produtores e 
Produtoras Agroflorestais en-
contramos nisso muito mais 
uma oportunidade do que um 
problema”. 

As minhocas são animais 
decompositores, importantes 
para o solo, que se alimentam 
tanto de vegetais quanto de 
restos de outros animais. As-
sim como a maioria dos ane-
lídeos, as minhocas vivem em 
ambientes úmidos, preferen-
cialmente em terra úmida.

Elas cavam extensos tú-
neis, trazendo  para a superfí-
cie as camadas mais profundas 
do solo. Com isso, renovam os 
nutrientes do solo superficial, 
que são importantes para as 
plantas.

Ao se remexerem e escava-
rem o solo, as minhocas inge-
rem porções de terra, e, assim, 
decompõem e transformam 
resíduos orgânicos em húmus: 
um excelente adubo para as 
plantas. Além disso, arejam a 
terra facilitando a penetração 
de água e de raízes.

As minhocas funcionam 
como verdadeiros “arados 
naturais”. Por isso, solo com 
muitas minhocas sinaliza solo 
fértil.

Por possuirem os dois se-
xos (masculino e feminino), as 
minhocas são hermafroditas. 
Mas, para que se reproduzam, 
é necessário que duas delas re-
alizem uma dupla fecundação, 
e formem, com isso, um casulo 
cheio de ovos, de onde nasce-
rão pequenas minhocas.

    
Melhor adubo que existe
Além de se alimentarem 

de matéria orgânica e forma-

A importância da minhoca 
para a saúde do solo

rem a famosa pastinha conhe-
cida como húmus, elas acabam 
arejando o solo, levando ar 
para a superfície e criando tú-
neis subterrâneos que mantêm 
o solo úmido e arejado.

Por que são importantes
para as plantas?
O movimento das minho-

cas debaixo da terra é cons-
tante. Com isso, elas fazem 
com que a terra que está por 
baixo suba e vice-versa. Fa-
zendo isso, elas formam túneis 
de ar subterrâneos que deixam 
o solo mais aerado e nutrido, 
além de melhorar a circulação 
de água também.

A nutrição do solo e, con-
sequentemente das plantas, 
ocorre devido ao húmus que 
as minhocas produzem quando 
evacuam. Ao ingerirem maté-
ria orgânica, elas transformam 
o que sobra em nutrientes e 
devolvem para a terra. Esse 
húmus é o melhor adubo para 
as plantas, pois também age 
como uma esponja para reter 
água.

Essa combinação de solo 
aerado com o húmus produz 
um solo ideal para o cresci-
mento de organismos, aumen-
tando a fertilidade e facilitan-
do o cultivo das plantas. Além 
disso, as minhocas arrastam 
os alimentos para as galerias, 
limpando o solo de folhas e 
galhos mortos. Dessa forma as 
raízes das plantas crescem fa-
cilmente.

Solo com muitas minhocas sinaliza solo fértil
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Neste período, a prin-
cipal doença da videira é o 
Mofo. No entanto, a Antrac-
nose (Varola) em locais de 
vento e umidade pode ain-
da atacar a videira. A época 
também exige os tratamen-
tos preventivos para Podri-
dão (botrytis) e Glomerela 
(principalmente no período 
da floração), pois nesta fase 
as doenças penetram no ca-
cho e ficam aguardando a uva 
começar a amadurecer para 
realmente atacar as bagas. 
Há que considerar que o oí-
dio nesta fase não é agressivo 
e os tratamentos para con-
trole das doenças anteriores 
geralmente controlam bem 
este problema.

O míldio é a principal 
doença da videira no Brasil. 
Causa sérios prejuízos à viti-
cultura em regiões com alta 
precipitação, principalmen-
te no final da primavera e no 
verão. É também conhecida 
como peronóspora, mufa ou 
mofo. Causada pelo fun-
go Plasmopara vitícola tem 
grande incidência em umi-
dade e calor. Esta umidade, 
no entanto, deve estar sobre 
a folha para favorecer a ger-
minação do fungo e sua lo-
comoção até encontrar uma 
entrada na folha (estômato) 
na qual vai fixar suas raízes 
para crescer e se multiplicar 
nas folhas, causando os sin-
tomas típicos do mofo que 
são “mancha de óleo” no seu 
início e uma penugem branca 
em forma de mofo no lado in-
ferior da folha. Nas bagas, o 
principal sintoma é o chama-
do “grão preto” ou “míldio 
larvado”.

A temperatura ideal 
para o desenvolvimento do 
problema é de 20ºC a 25ºC 
e a umidade acima de 95%. 
É necessário que ocorra con-
densação de água (água livre) 
sobre o tecido foliar por um 
período mínimo de duas ho-
ras para ocorrer novas infec-
ções. Cabe salientar que após 
a infecção os sintomas podem 
aparecer em poucos dias, ou 
até semanas, dependendo 
da temperatura do momen-
to. Por esse motivo, deve-se 
utilizar sempre tratamen-
tos preventivos, pois quando 
aparecem os sintomas a do-
ença já esta estabelecida.

Chegada da primavera marca o início da        brotação e tratamentos da videira
Devido à agressividade das doenças que ocorrem 
na Serra Gaúcha, região é de extrema importância 
aplicar os tratamentos de forma preventiva

Na maioria das regiões 
do mundo o período mais 
crítico é na época da flora-
ção. Na Região da Serra, a 
fase de maior gravidade é a 
da formação do grão, pois 
neste momento o “grão pre-
to” ou “Negrão” causa perdas 
e compromete a qualidade da 
uva.

Controle das doenças
Devido à agressividade 

das doenças que ocorrem em 
nossa região é de extrema 
importância aplicar os trata-
mentos de forma preventiva, 
e sempre antes da chuva. Por 
isso, os produtores devem fi-
car sempre atentos na previ-
são do tempo, de fácil acesso 
através de rádios ou internet. 
Como as doenças precisam 
de umidade é justamento no 
momento da chuva que os 
fungos atacam a videira. Por 
isso, se forem pulverizadas 
com produtos orgânicos ou 
químicos as videiras estarão 
protegidas.

Muitos fungicidas sele-
cionam cepas resistentes de 
fungos. Por esse motivo, é 
importante fazer o rodízio de 
fungicidas, tanto de marcas 
quanto dos modos de ação. 
Os modos de ação dos fungi-
cidas são contato, penetran-
tes e sistêmicos. Os sistêmi-
cos são os que selecionam 
mais os fungos resistentes. 
Por isso, devem ser usados 
em épocas de maior proba-
bilidade de ocorrência das 
doenças. Os de contato são 
os fungicidas que menos se-
lecionam fungos resistentes e 
devem ser sempre utilizados 
nas pulverizações.

Períodos
Até próximo ao dia de fi-

nados é sugerido o seguinte 
esquema de pulverização:

Pulverizar com interva-
los de 7 a 12 dias para as uvas 
americanas e híbridas e de 5 
a 8 dias para as viníferas nos 
seguintes tratamentos:

- Míldio ou Mufa: contato 
mais Fosfito intercalado com 
contato mais penetrante;

- Antracnose: contato ou 
sistêmicos conforme a neces-
sidade;

- Botryitis: na floração 
fazer um ou dois tratamen-
tos conforme as condições do 

tempo. Se for chuvoso, optar 
por 2 tratamentos.

De finados até
próximo ao natal
Mìldio ou Mufa: Contato 

+ Sistêmico principalmente 
para as viníferas;

Botrytis: Fazer uma apli-
cação quando o cacho come-
çar a ficar cheio;

Glomerela: após a flora-
ção fazer aplicações a cada 
20 ou 30 dias.

Nas variedades mais re-
sistentes as doenças como 
Bordô Concord, Niágaras, 
etc, deve-se dar preferên-
cia a produtos de contato, 
principalmente, os que não 
sejam tóxicos ao ser huma-
no e o meio ambiente, como 
os cobre e a Calda Bordalesa 
(sulfato).

O Fosfito é um produto 
pouco tóxico, funciona bem 
e deve ser usado no período 
de grande crescimento das 
videiras, pois consegue se 
mover facilmente no ramo 
e vai para a ponta do broto, 
controlando a mufa nas fo-
lhas novas.

Produtos mais indicados
para controle das doenças
na Serra Gaúcha
Contato para Míldio ou 

Mufa: Cobres, Sulfato de 
cobre, Dithane, Manzate, 
Captan, Folpan, Bravonil, 
Polyram, Isatalonil, Antra-
col, Midas, Cuprozeb; Sistê-
mico para Míldio ou Mufa: 
Ridomil,Tairel, Forum, Fi-
tofos40.20, Galben; Pene-
trante para Míldio ou Mufa: 
Curzate, Curathane, Censor, 
Zetanil, Academic, Equation; 
Sistêmico para Antracnose 
(Varola): Cercobin, Cerco-
nil, Manage, Score; Conta-
to para Antracnose: Delan, 
Bravonil, Daconil, Isotalonil; 
Podridão(Botrytis): Sumilex, 
Rovral, Mythos; Glomerela: 
Cabrio Top, Amistar, Foli-
cur, Caramba, Domark; Oí-
dio: Collis, Enxofres, Score, 
Folicur.

Neste período as plantas 
estão mais expostas à inci-
dência de escoriose e antrac-
nose. Agrônomos recomen-
dam tratamento para eviat 
proliferação de doenças

Com a chegada da pri-
mavera as plantas frutíferas, 
entre elas as videiras, inicia-
ram a brotação. A situação 
é comum para a época. Po-
rém, o que também se tem 

observado na maioria das 
propriedades rurais é que o 
crescimento dos brotos não 
está ocorrendo de forma uni-
forme em virtude do inverno 
atípico registrado na região. 
A estação foi marcada pela 
ampla variação de tempe-
raturas, registrando noites 
muito frias e dias quentes. A 
situação atingiu, principal-
mente, as variedades preco-
ces, como Chardonnay e Pi-
not Noir.

Para que isso não inter-
fira na qualidade da fruta, a 
recomendação é para que os 
agricultores utilizem pro-
dutos para induzir a brota-
ção. Esse processo resultará 
em uma brotação uniforme 
e, consequentemente, numa 
floração mais completa e uma 
fruta de melhor qualidade.

Doenças que podem
arruinar a vindima
No início da brotação 

é comum a incidência das 
doenças escoriose e antrac-
nose e, um pouco mais tar-
de (com os brotos com mais 
ou menos 10 centímetros de 
comprimento), contra o míl-
dio. O processo de infecção 
ocasionado pelas doenças re-
sulta na perda de produção, 
inspirando cuidados. Nesse 

momento os produtores (de 
uva americana, híbrida ou 
Vitis vinifera) utilizem dife-
rentes técnicas de controle, 
como a resistência varietal 
e as práticas culturais. Mui-
tos estão esperando a che-
gada da chuva para começar 
as aplicações. Isso é errado, 
pois quando a planta inicia 
a brotação já está propensa à 
entrada de doenças e, se isso 
ocorrer, pode inviabilizar a 
produção da próxima vindi-
ma.

Quando a doença ou as 
pragas já estão presentes no 
vinhedo ou no pomar não 
existe outra forma de trata-
mento senão a utilização de 
produtos químicos. Portan-
to, a recomendação é sem-
pre para que os agricultores 
invistam na prevenção. As 
aplicações devem ser preven-
tivas, ou seja, antes que ocor-
ra o sinal da doença. Quan-
do ocorre a utilização de um 
produto curativo já estamos 
perdendo produção.

As vantagens de investir 
na prevenção são a redução 
do uso de produtos químicos, 
a diminuição dos riscos de 
intoxicação e poluição am-
biental e a melhoria na efici-
ência dos tratamentos fitos-
sanitários.
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Chegada da primavera marca o início da        brotação e tratamentos da videira
Cuidados também se 
estendem a outras 
cultivares
O período também ins-

pira cuidados com relação 
às chamadas cultivares de 
caroço como, por exemplo, 
o pêssego e a ameixa. Nesse 
período essas plantas correm 
o risco de serem contami-
nadas por patógenos como 
a antracnose ou infestadas 
por pragas como a mariposa 
oriental (Grapholita).

Caso as medidas adequa-
das de controle não sejam to-
madas, sérias perdas poderão 
ocorrer e comprometer eco-
nomicamente a produção. O 
controle não deve ser restri-
to à aplicação de fungicidas, 
mas sim complementado com 
adoção de outras medidas 
visando reduzir as fontes do 
problema e o bom manejo das 
plantas

As principais doenças
que podem surgir no 
início da brotação 
Míldio (mufa ou mofo)
– Um fungo é a causa da 

doença que ocorre em regiões 
quentes e úmidas durante o 
ciclo vegetativo da videira. 
O fungo desenvolve-se com 
temperaturas entre 10ºC e 
32ºC – ainda mais facilmente 
quando entre 18ºC e 22ºC. 
Todos os fatores que contri-
buem para aumentar o teor 
de água no solo, ar e planta 
favorecem o desenvolvimento 
do míldio: dificilmente ocor-
re infecção se a umidade do 
ar for inferior a 75%.

De outra parte, o risco 
será maior quando o período 
de água livre (chuva, orvalho 
ou neblina) for maior do que 
três horas e sob condições de 
céu encoberto. O fungo inci-
de sobre todos os órgãos ver-
des da planta, desenvolvendo 
um talo que neles penetra 
para absorver a seiva. O tem-
po entre a infecção e o apa-
recimento dos primeiros sin-
tomas é de, em média, quatro 
dias, dependendo da idade da 
folha, cultivar, temperatura e 
umidade.

– Controle: um aspecto 
fundamental para controlar 
o míldio é conhecer as con-
dições climáticas ideais para 
seu desenvolvimento: tem-
peratura entre 10ºC e 32ºC 
e presença de água. Para a 
ocorrência de infecção se-
cundária, é suficiente apenas 
uma garoa ou uma névoa, por 

um período de duas ou três 
horas. As práticas culturais 
recomendadas para diminuir 
o ataque de míldio são drenar 
a umidade superficial do solo, 
aplicar tratamento de inver-
no e cortar as pontas dos bro-
tos infestados. Entretanto, 
como nenhuma destas práti-
cas é suficiente, recomenda-
-se a aplicação de fungicidas 
preventivos. A fase crítica é 
entre os estágios de floração 
a fechamento do cacho. Em 
regra, as cultivares america-
nas e híbridas são mais resis-
tentes que as viníferas.

Escoriose
– Causada por um fungo, 

pode ser muito agressiva em 
regiões onde há alta umidade 
no período da brotação – e 
logo depois dele. Geralmen-
te, sua incidência é na prima-
vera, quando os brotos come-
çam a crescer e sob condições 
de temperatura superior a 
8ºC e umidade relativa do ar 
acima de 80%. Outras cir-
cunstâncias necessárias para 
sua ocorrência: chuva e exis-
tência de umidade livre sobre 
as brotações verdes, quando 
estas não estão protegidas.

A escoriose atinge os te-
cidos verdes não protegidos, 
quando existir água livre por 
diversas horas. Frequente-
mente é confundida com a 
antracnose. Onde a doença 
é endêmica (aparece todos os 
anos), torna-se severa quan-
do chove por diversos dias 
seguidos durante o início da 
brotação. Quando a tempe-
ratura estiver entre 5ºC e 
7ºC e os brotos tiverem de 
3cm a 5cm de comprimento, 
estarão muito suscetíveis ao 
ataque da moléstia.

– Controle: quando ocor-
re ataque severo durante o 
período vegetativo, recomen-
da-se realizar tratamento de 
inverno com calda sulfocál-
cica. No início da brotação, 
aconselha-se efetuar dois 
tratamentos com fungici-
das protetores, o primeiro 
quando os brotos tiverem de 
1cm a 3cm de comprimen-
to (uma folhinha aberta) e o 
segundo, de 6cm a 12cm de 
comprimento (duas a três fo-
lhinhas abertas). Entretanto, 
em períodos muito frios em 
que o crescimento dos brotos 
é lento, é aconselhável reali-
zar uma ou duas aplicações 
suplementares. Também é 
muito importante a retirada 

dos restos de poda do vinhe-
do quando ocorreu forte ata-
que do fungo.

Antracnose
– A antracnose, causada 

por um fungo, desenvolve-se 
em todos os órgãos verdes 
da planta e durante todo o 
ciclo vegetativo se ocorre-
rem as condições ideais. Nas 
regiões de primavera úmi-
da, com chuvas abundantes 
e frequentes, associadas a 
ventos frios, a doença é mais 
agressiva. O fungo sobrevive 
de um ano para outro nas le-
sões dos ramos, assim como 
nos restos de cultura no solo, 
sob condições de alta umida-
de por períodos de 24 horas 
ou mais e com temperaturas 
acima de 2ºC. A temperatura 
ótima para o desenvolvimen-
to da moléstia é entre 15ºC 
e 18ºC. Ela é especialmen-
te agressiva em anos muito 
chuvosos na fase inicial do 
desenvolvimento vegetativo 
da videira.

– Controle: quando ocor-
rer ataque severo durante o 
ciclo vegetativo é aconselhá-
vel realizar tratamento de 
inverno com calda sulfocálci-
ca. Durante o período vege-
tativo, é importante aplicar 
os fungicidas para o controle 
da doença, iniciando quando 
a brotação tiver de cinco a 
10cm e seguindo até que as 
condições climáticas estejam 
favoráveis ao desenvolvimen-
to da moléstia.

Quando se usa fungicida 
de contato e chove mais de 
20mm, é aconselhável a re-
aplicação até 24 horas após 
a chuva. A fase crítica é o 

início da brotação, quando 
o controle é indispensável. 
A severidade da antracno-
se depende, principalmente, 
das condições locais de alta 
umidade e exposição a ven-
tos frios. A retirada dos res-
tos de poda é uma medida de 
grande eficiência no controle 
da doença. A aplicação contí-
nua (por mais de três vezes) 
do mesmo produto sistêmico 
poderá induzir o apareci-
mento de resistência.

Principais cuidados
com a videira
Luz: Gosta de muita luz.
Temperatura: Pode ser 

tratada como um bonsai de 
interior. Não é recomendado 
que esteja exposta a tempe-
raturas abaixo dos 12ºC. Dá-
-se bem em zonas 6-9. Tem 
um período dormente em que 
perde a folhagem.

Água: Varia com a espé-
cie. Precisa de pouca água no 
Inverno, mas no Verão bebe 
tanta água quanto lhe der-
mos.

Adubação: É recomen-
dado um adubo orgânico de 
decomposição lenta durante 
a Primavera e Outono. Uma 
adubação rica em PK ajuda 
a frutificação. Possível utili-
zação de Pokon Bonsai Food 
uma vez por mês. Uma adu-
bação forte em P durante o 
Outono ajuda a que a planta 
se aguente durante o Inver-
no.

Transplante: De dois em 
dois anos em Abril. Depen-
dendo do ritmo de cresci-
mento, as raízes podem ser 
podando em 50%. Usar uma 
mistura de solo básico, talvez 

mesmo um pouco pesado na 
matéria orgânica.

Estilo: Em pouco tempo 
a videira cria um tronco le-
nhoso. Cresce rapidamente e 
é uma trepadeira natural. A 
maneira mais fácil de formar 
a videira é deixando engros-
sar o tronco e modelar alguns 
ramos do modo mais natural 
possível. Durante o (meio) 
Inverno convém fazer podas 
acentuadas para incentivar o 
crescimento. Devemos cortar 
sempre que se obtenham de 
3 a 5 nós.

A poda deve ser de modo 
a ficar apenas com 2 ou 3 nós. 
Devemos deixar meio polegar 
entre o último nó e o corte da 
poda. Deve ser aramada du-
rante o Inverno. Devemos ter 
cuidado em aramar somen-
te o tronco e os ramos mais 
fortes. Podemos desfoliar no 
final da Primavera, princí-
pio do Verão para obtenção 
de folhas mais pequenas. A 
videira pode ter flores várias 
vezes durante a época de flo-
ração. É recomendável reti-
rar os frutos derivados das 
primeiras florações, devido a 
ser descolorados e com uma 
estética bastante desfavorá-
vel. Flores que cresçam no 
final da época tendem a ter 
uvas bastante mais coloridas.

Propagação: Apartir de 
estacas derivadas de podas 
no princípio da Primavera, ou 
simplesmente por alporquia 
em Abril-Maio. Também é 
possível fazer crescer uma vi-
deira apartir da semente, que 
deve ser estratificada. Neste 
momento tenho experiências 
com estacas e já um Bonsai 
feito a partir da semente.
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Na produção de alimen-
tos, a influência da lua sobre 
as plantas é conhecida pelos 
agricultores desde a anti-
guidade.Usando este conhe-
cimento é possível trabalhar 
com o ritmo da Natureza e 
usá-lo em beneficio da plan-
tas.

A lua passa por quatro 
fases: minguante, nova, cres-
cente e cheia. Cada fase dura 
sete dias.

Lua crescente
Fase em que a seiva é atra-

ída para cima, para as folhas, 
favorecendo o crescimento da 
parte superior da planta.

Período favorável ao plan-
tio de cereais, frutas e flores 
e colheita de verduras. Boa 

Como a lua rege as plantas

época para se fazer enxertos e 
preparar o solo com compos-
tos e cobertura vegetal.

Lua cheia
Colher plantas medici-

nais e frutos — os frutos es-
tão mais suculentos devido 
a maior quantidade de seiva 
encontrada nos frutos. Plan-
tio desaconselhado.

Lua minguante
Nesta fase a força da sei-

va diminui, indo para a parte 
inferior da planta. Iniciar o 
plantio de plantas de raízes, 
como a beterraba, cenoura, 
cebola, batata… Colher as 
raízes e vagens pois a planta 
encontra-se com menos seiva 
o que facilita a cozedura. Co-
lher o milho, abóbora e outros 

para armazenamento, porque 
resiste mais ao ataque do ca-
runcho. Boa época para po-
dar. Colher as sementes uns 
dias antes da Lua Nova.

Lua nova
Nesta fase a seiva atinge o 

seu pico máximo de retroces-
so.As plantas têm baixa resis-
tência às pragas. Plantio de-
saconselhado. Do que precede 
tiramos as regras seguintes: 
que entre a lua minguante e 
a nova deve ser plantado tudo 
o que dá “abaixo do solo” (ra-
ízes, tubérculos, rizomas e 
bulbos comestíveis) e, que en-
tre a lua crescente e a cheia, 
deve-se plantar tudo o que dá 
“acima do solo” (folhas, flores 
e frutos comestíveis).

Formigamentos não são 
coisa do outro mundo: no dia 
a dia, podemos experimen-
tar isso em diferentes partes 
do corpo sem que a sensação 
esteja relacionada a alguma 
doença. Pode acontecer nas 
mãos quando batemos o coto-
velo, nos membros inferiores 
quando ficamos com as coxas 
cruzadas ou ainda nas pernas 
quando permanecemos um 
tempo prolongado em uma 
cadeira dura ou até mesmo no 
vaso sanitário.

Nessas situações, o formi-
gamento é fruto de uma com-
pressão externa causada por 
um trauma ou superfície dura. 
Um processo natural. No en-
tanto, quando essa queixa se 
torna persistente ou recorren-
te, é importante procurar um 
médico para investigar possí-
veis problemas de saúde.

Entre as principais doen-
ças que podem estar por trás 
de um formigamento mais fre-
quente estão as neurológicas e 
ortopédicas. Um bom exemplo 
são os quadros de compressão 
mecânica dos nervos.

Quando a compressão 
ocorre na altura do punho te-
mos a chamada síndrome do 
túnel do carpo. Quando ocor-
re na região cervical, podemos 
ter uma hérnia de disco ou a 

Até quando os formigamentos 
pelo corpo são normais?

síndrome do desfiladeiro cér-
vico-torácico. Ambas pedem 
tratamento.

Outras possíveis causas de 
formigamento são as infecções 
(caso da hanseníase), intoxi-
cação por metais, toxinas ou 
drogas, deficiências de vitami-
nas (tiamina e vitamina B12), 
doenças metabólicas (diabetes, 
insuficiência renal…) ou, ain-
da, enfermidades que atingem 
o sistema nervoso, como escle-
rose múltipla e a síndrome de 
Guillain-Barré.

 Os problemas de caráter 
vascular não são causas co-
muns de formigamento, mas, 
quando acontece uma obstru-
ção à passagem de sangue nas 
artérias, ocorre deficiência de 
oxigênio e nutrientes nos ner-
vos dos braços e pernas, o que 
pode desencadear sintomas 
como a sensação de dormência 
nos membros. Entre as doen-
ças vasculares associadas a isso 
estão os quadros de embolia e 
trombose arterial. 

Na embolia arterial, coá-
gulos se desprendem do cora-
ção ou de grandes artérias e se 
deslocam em direção aos vasos 
dos braços ou das pernas. Pes-
soas com alguns tipos de arrit-
mia (como fibrilação atrial) ou 
doenças em válvulas cardíacas 
estão mais sujeitos.

A pele do caroço do abacate é cheia de substâncias preciosas contra tumores
Os benefícios do abacate 

já são conhecidos há algum 
tempo, mas um novo estu-
do descobriu que a pele que 
envolve suas sementes seria 
ainda mais valiosa para a 
nossa saúde

Isto é o que foi desco-
berto por uma pesquisa fei-
ta pela American Chemical 
Society, revelando que a par-
te considerada descarte do 
abacate, realmente vale ouro 
para a saúde. 

Cientistas descobriram 
que o revestimento das se-
mentes do abacate contém 
substâncias anticanceríge-
nas e úteis para combater a 
aterosclerose.

Os cientistas produziram 
um pó e cera das cascas. A 

partir da análise subsequen-
te destes produtos, o grupo 
de pesquisa encontrou 116 
compostos químicos no óleo 
e 16 na cera, muitos dos 
quais, não estão presentes 
nas sementes (caroços).

Entre outros compostos, 
no óleo fora encontrado do-
cosanol, ou álcool beenilico, 
um importante ingrediente 
usado nos medicamentos an-
tivirais; a heptacosane, que 
pode inibir o crescimento das 
células cancerosas e o ácido 
dodecanóico, útil para redu-
zir o risco de aterosclerose.

Na cera, os investigado-
res detectaram benzil ftalato 
de butilo, um plastificante 
utilizado em muitos produ-
tos sintéticos, das cortinas 

para o chuveiro aos disposi-
tivos médicos, e outros dois 
compostos utilizados em cos-
méticos e como aditivo ali-
mentar.

A pele das sementes do 
abacate, que a maioria das 
pessoas considera um des-
carte, são realmente uma jóia 
da natureza porque os com-
postos medicinais deles ob-
tidos podem ser usados para 
tratar o câncer, as doenças do 
coração e outras patologias.

 Os resultados desta pes-
quisa foram apresentados re-
centemente na 254ª reunião 
da American Chemical So-
ciety e os cientistas esperam 
conseguir levar a nova des-
coberta à criação de novos e 
melhores medicamentos. O revestimento das sementes contém substâncias anticancerígenas

Quando a compressão ocorre na altura do punho temos a chamada
síndrome do túnel do carpo
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Medicina Psicossomática 
é uma visão sobre o ser huma-
no. Tanto o psicológico quanto 
fatores sociais e biológicos in-
teragem com o ser humano de 
forma integral. Este ramo da 
medicina estuda a influência 
dos nossos medos, emoções e 
bloqueios emocionais sobre a 
saúde do nosso corpo. É prova-
do cientificamente que nossos 
sentimentos e estresses emo-
cionais resultam em doenças 
somáticas.

Portanto, o que as dores 
no seu corpo podem dizer so-
bre você?

Cabeça
Se você tem dores de ca-

beça constantes, elas podem 
ser causadas pelos seus pensa-
mentos, reflexões e até mesmo 
excesso de informação. Este 
problema também indica uma 
baixa autoestima, medo, ex-
cesso de autocrítica e alguns 
problemas ocultos. Dores de 
cabeça ou enxaquecas podem 
acontecer por causa do estres-
se da vida diária. Se alguém 
tem dor crônica, ele precisa-
rá levar algum tempo para si 
mesmo. Aliviar o corpo do es-
tresse pode ajudar a aliviar dor 
de cabeça.

 
Cabelo
Esses problemas podem 

surgir se uma pessoa vive 
em constante medo e estres-
se. Para superá-los, tente ser 
mais você, acreditar mais em si 
mesmo e na ajuda lá de cima. 
Às vezes, os problemas de ca-
belo são resultados de orgulho, 
ego enorme e rancor.

Pescoço
Dor no pescoço é a neces-

sidade de perdoar. Pode ser 
perdão para outra pessoa ou 
mesmo perdão para si mes-
mo. É importante pensar nas 
coisas que amamos sobre nós 
mesmos e os outros para lutar 
contra essa dor.

Problemas de pescoço são 
resultados da rigidez. A pes-
soa tem medo de virar a cabeça 
para ouvir a verdade que está 
atrás dela. Elas ignoram a si-
tuação, ao invés de enfrentá-
-la. Quando você tem dor de 
garganta, é bom acenar ou 
balançar a cabeça. Isso indica 
que você tem dificuldades em 
dizer “Sim” ou “Não”

Olhos
Miopia: medo de lidar com 

o futuro e ignorância. Hiper-
metropia: dificuldade de viver 

Diga-me onde dói e eu lhe direi quais são os seus problemas
o presente. Essa pessoa pensa 
demais antes de tomar deci-
sões e agir, e não consegue 
analisar a situação em geral. 
Daltonismo: os olhos não con-
seguem distinguir as cores e 
veem o mundo em tons cinza. 
Pode indicar que uma pessoa 
é incapaz de ver a alegria na 
vida. Também é importante 
conhecer o significado da cor 
que é reprimida pela nossa 
consciência. Glaucoma: esse 
problema pode significar que a 
pessoa está sofrendo por algo 
que ocorreu em seu passado 
— ela não consegue perdoar e 
aceitar eventos do seu passado.

Dentes
Pessoas indecisas, que não 

conseguem tomar uma deci-
são, podem ter dor de dente. 
Tudo é decidido por você, e 
você tem medo de analisar a 
situação por conta própria. 
Problemas para mastigar de-
monstram que você não conse-
gue digerir as circunstâncias.

Boca
Problemas na boca, como 

estomatite, estão associados 
a uma má conduta. Morder a 
língua é um castigo por falar 
demais. Morder as bochechas 
indica ansiedade e segredos 
ocultos. A boca é a parte do 
corpo que está associada com 
a aceitação de novas ideias, ou 
seja, qualquer problema nessa 
região está relacionado a pro-
blemas nesta esfera.

Lábios
Os lábios refletem a nossa 

sensualidade.  Fissuras — uma 
pessoa está presa no meio de 
sentimentos opostos. Mor-
der os lábios – autopunição 
por demonstrar sensualidade. 
Herpes — a mesma questão 
que a de morder os lábios, mas 
pior.

Ombros
A dor no ombro é um si-

nal de que alguém pode estar 
emocionalmente carregado. 
Basicamente, eles estão co-
brindo tudo com os ombros. 
Tente pensar em maneiras de 
resolver esse problema emo-
cional ou compartilhar o fardo 
com amigos ou familiares con-
fiáveis.

Costas
As costas simbolizam um 

pilar na vida. Problemas nas 
costas indicam falta de apoio 
moral. Falta de apoio emocio-
nal pode se manifestar com 

dor nas costas. Talvez a pessoa 
não se sinta apreciada ou es-
teja mantendo sentimentos de 
afeição. 

Lombar
A parte inferior das costas 

está relacionada a conflitos e 
culpa. Toda a atenção é atra-
ída para o passado. A parte in-
ferior das costas está associada 
aos bens materiais, dinheiro, 
parceiro (a), casa, filhos, tra-
balho, educação e etc.

A dor na lombar demons-
tra que a pessoa necessita 
possuir algo para ser mais 
autoconfiante, mas, por al-
gum motivo, simplesmente 
não consegue confessar isto. 
Como resultado, ela precisa 
fazer tudo por conta própria, 
carregar tudo nas costas. A 
dor lombar pode significar que 
alguém tem problemas finan-
ceiros.

Articulações
Bursite indica raiva acu-

mulada. A pessoa deseja ser 
perfeita em tudo e não se per-
mite ficar com raiva, o que 
acaba se acumulando nas ar-

ticulações. Artrite reflete o 
pensamento de que ninguém 
te ama… A artrite geralmen-
te ataca as pessoas justas e 
que são muito críticas sobre si 
mesmas. Luxações. Luxações 
frequentes indicam que a pes-
soa permite ser manipulada 
pelas demais.

Cotovelo
A dor no braço e no coto-

velo pode representar uma fal-
ta de flexibilidade. Talvez ele 
esteja resistindo a mudanças 
naturais que estão acontecen-
do em suas vidas. 

Joelho
Dor no joelho pode sig-

nificar que você pensa muito 
sobre si mesmo. Problemas no 
joelho demonstram orgulho, 
teimosia, medo reprimido e 
fraqueza.

Panturrilha
Estresse emocional, es-

tresse ou ciúme podem ser a 
causa da dor na panturrilha. 
Pode ser hora de deixar qual-
quer coisa estressante na vida 
ou deixar o ciúme para trás.

Canelas
Problemas nas canelas 

indicam conflitos interiores. 
Você pode ter tido seus ideais 
destruídos ou talvez você quei-
ra algo que não está alinhado 
com os seus princípios. Dores 
na canela não nos permitem 
caminhar ou correr, assim, ela 
está associada com o futuro e 
nossa capacidade de seguir em 
frente.

Estômago
É comprovado clinicamen-

te que a gastrite é frequente-
mente causada por estresse e 
emoções negativas. Problemas 
de estômago significam que 
sua vida está incerta e muitas 
vezes você está sobrecarregado 
por desespero e falta de espe-
rança.

Pés
Depressão pode levar a 

dor no pé. A depressão é difí-
cil de superar, mas há algumas 
coisas que você pode fazer para 
se defender. Tente um novo 
hobby ou adote um animal de 
estimação. Encontre algo que 
lhe dê alegria!
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As panquecas também 
podem ser sinônimo de café 
da manhã ou lanche saudável 
e baixo em calorias, depen-
de dos ingredientes que você 
usar no preparo. Para fazer 
esta receita de panqueca de 
batata doce fit usei purê de 
batata doce, farinha de aveia, 
ovo e canela, ou seja, nada de 
leite nem de açúcar e ficaram 
uma delícia! Para as tornar 
maus nutritivas acrescentei 
também sementes de chia, no 
entanto esse é um ingrediente 
opcional.

Ingredientes
4 colheres de sopa de purê de 
batata doce (cerca de 100 g); 
6 colheres de sopa de farinha 
de aveia; 2 ovos; 1 colher de 
chá de sementes de chia (op-
cional; 1 colher de chá de ca-
nela em pó; 1 colher de chá de 
fermento para bolo

     
Como fazer
Comece por misturar 

o purê de batata doce com 
o ovo. Você pode fazer isso 

Panqueca de batata doce fit

numa tigela, usando um garfo 
ou fouet, e também no liqui-
dificador.

Dica: Se você preferir, 
pode usar apenas clara de ovo 
para preparar estas panque-
cas.

Em seguida acrescente os 
ingredientes secos: a farinha 
de aveia, a canela, o fermento 
e, se você quiser, as semen-
tes de chia também. Misture 
muito bem até desfazer os 
grumos de aveia.

Numa frigideira untada 
com óleo de coco coloque uma 
porção da massa de panqueca 
de batata doce. Espere 1 mi-
nuto e vire para cozinhar do 
outro lado também. Deixe fi-
car por 30 segundos e retire. 
Repita até esgotar a massa.

E está pronta sua pan-
queca de batata doce fit! 
Complete com um pouco de 
mel e sirva com banana em 
rodelas. Bom apetite e diga 
nos comentários o que você 
achou desta sugestão de re-
ceita de panqueca de batata 
doce com aveia!

Ingredientes
6 codornas
1 cebola fatiada
6 dentes de alho picados
2 colheres (sopa) de sálvia 
fresca picada
300ml de vinho
Pitada de cominho
Sal e pimenta a gosto
1 colher (sopa) de azeite
100g de bacon fatiado

Codornas assadas ao vinho

Preparo
    Misture o vinho, o alho, a 
cebola, a sálvia, o sal, o azeite 
e a pimenta.
    Coloque as codornas no 
tempero por, no mínimo, 4h 
ou deixe de um dia para outro 
na geladeira.
    Enrole cada codorna com 
fatias de bacon.
    Espete com um palito para 

prender as fatias de bacon.
    Coloque-as em uma assa-
deira com todo o tempero.
    Leve-as ao forno a 180º 
cobertas com papel alumínio 
por 1h e 30min.
    Retire o papel e deixe dou-
rar.
    Sirva quente com o acom-
panhamento de sua preferên-
cia.


