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Estão começando a ser 
implantados no país, um con-
junto de tecnologias que per-
mitem o monitoramento em 
tempo real de diversas áreas 
do campo, através de dinâmi-
cas de comunicação máquina 
a máquina com diversas fina-
lidades, a chamada Internet 
das Coisas- IDC.

Com a tecnologia, muitos 
mecanismos que aperfeiçoam 
a produção no campo são 
possíveis, dentre elas, o uso 
de um sensor que prevê se vai 
chover em uma propriedade, 
sendo possível definir o mel-
hor momento de aplicar um 
defensivo agrícola.

Dentre os benefícios da 
IDC, está o monitoramento de 
equipamentos, sendo possível 
identificar o momento em que 
ele parou ou quebrou, garan-
tindo uma manutenção mais 
rápida e eficiente.

É possível também inserir 
pequenos aparelhos no solo 
para ter indicadores para o 
plantio, como por exemplo, o 
nível de umidade e até mesmo 
soluções de irrigação inteli-
gente que podem ser desen-
volvidas de forma que avaliem 
o nível de água no solo, evi-
tando desperdícios e resultan-
do na diminuição de gastos.

Essas novas tecnologias 
trazem diferentes possibilida-
des na gestão da produção ru-
ral. Os satélites com serviços 
mais acessíveis viabilizam o 
monitoramento de lavouras, 
colheitadeiras modernas per-
mitem saber a produtividade 

Embrapa desenvolve projetos que auxiliam a produção
no campo, através de tecnologias digitais

por talhão (unidade por área).
De acordo com Silvia 

Massruhá, chefe-geral da 
unidade de informática agro-
pecuária da Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agropecuária 
-Embrapa, embora várias 
dessas tecnologias estejam 
começando a ser adotadas no 
Brasil, o país ainda está em 
um estágio inicial no emprego 
de IDC.

Desafio
De acordo com uma pes-

quisa feita pelo Comitê Ges-
tor da Internet, o percentual 
de brasileiros conectados nos 
centros urbano chega a 80% e 
nas áreas rurais fica em 59%.

“O nosso desafio é o fato 
de que você já tem vários ti-
pos de dispositivos. Mas não 
tem ainda estes conectados ou 
porque não tem conectividade 
no campo ou porque os dados 
são heterogêneos ou porque 
não tem forma de integrar em 
aplicação”, explica a chefe da 
Embrapa.

Projetos
Alguns projetos pilotos 

estão em desenvolvimento 
pela Embrapa em todo o país, 
dentre eles o monitoramento 
de pragas e doenças, através 
do monitoramento e previsão 
do clima com o uso de estações 
meteorológicas.

De acordo com Silvia 
Massruhá: “O sistema vai re-
ceber a data mais certa para 
aplicar o defensivo dependen-
do do clima, cruzando com 

dados da doença. Vamos me-
dir se isso realmente ajudou 
a reduzir custo e aumentou 
produtividade”.

Outro projeto, envolve 
a otimização de formas de-
nominadas no setor de “in-
tegração lavoura, pecuária 
e floresta”. Um produtor de 
soja, por exemplo, que planta 
durante três meses fica com 
a área ociosa no restante do 
ano, poderia encontrar outros 
usos para o solo, como o plan-
tio de pastagem para a criação 
de gado.

Está sendo desenvolvi-
do no Rio Grande do Sul e 

em Minas Gerais, um projeto 
piloto que busca otimizar a 
produção de leite, com pro-
cedimentos como o monito-
ramento da alimentação dos 
bois e a automatizando da or-
denha.

Ao final dos testes, o leite 
será comparado com outros 
sem a adoção dessas tecnolo-
gias para avaliar se essas so-
luções geraram melhoria da 
quantidade e da qualidade do 
produto.

Políticas públicas
O Plano Nacional de In-

ternet das Coisas, lançado 

em junho, tem o campo como 
uma das áreas prioritárias de 
atuação, embora tenha dire-
trizes genéricas sobre quais 
medidas serão adotadas por 
órgãos estatais para estimular 
essas tecnologias no campo.

Para especialistas sobre 
o tema, a agropecuária é uma 
das áreas que as tecnologias 
de Internet das Coisas vêm 
obtendo evolução mais rápida. 
De acordo com o presidente 
da Associação Brasileira de 
Internet das Coisas - Abinc, 
Flávio Maeda: “Tem muito 
potencial no Brasil na parte 
de agricultura”.

Com as inovações é possível poupar tempo e recursos e as tarefas são executas com maior precisão

Consumo de 'vinhos ativistas' não é moda passageira
Independentemente 

sobre qual for sua preocu-
pação: oceanos, rinoceron-
tes, pesquisa cardiovascular, 
fome, ostras, cães feridos, 
salmão, veganismo, projetos 
de arte, política, ação climá-
tica - existe um vinho para 
você. (E não, não apenas 
para esquecer seus proble-
mas.)

Os chamados "vinhos 
ativistas", aqueles que inspi-
ram os bebedores a comprar, 
criaram um novo roteiro 
para o bom vinho.

Assim como ocorre com 
o aumento do consumo ético, 
os vinhos que fazem o bem e 
são saborosos não são apenas 
uma moda passageira.

Esses vinhos represen-
tam uma séria mudança no 

setor, que passou de nicho 
para convencional nos últi-
mos anos.

"Existem inúmeras pes-
quisas que mostram que as 
pessoas hoje querem com-
prar produtos produzidos 
de forma ética e sustentável 
de empresas que compartil-
ham seus valores”, diz Rob 
Symington, cuja família é 
proprietária da empresa de 
vinhos Symington Family 
Estates, com sede em Por-
tugal.

Em 22 de julho, a em-
presa de vinhos de quase 
140 anos alcançou o status 
B Corporation, juntando-se 
a um movimento global de 
empresas comprometidas 
com práticas sociais, am-
bientais e éticas de negócios.
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O cálculo é do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) que 
contabilizou crescimento de 
300% no número de unida-
des de produção entre 2010 
e 2018. Atualmente, 22 mil 
estão regularizadas.

O interesse por alimen-
tos saudáveis e sem contami-
nantes tem impulsionado o 
crescimento do consumo de 
produtos orgânicos no Brasil 
e no mundo.

Em menos de uma déca-
da, o número de produtores 
orgânicos registrados no Bra-
sil triplicou, segundo levanta-
mento do Ministério da Agri-
cultura.

Em 2012, havia no país 
quase 5,9 mil produtores 
registrados e  em março de 
2019, o órgão já registrou 
mais de 17,7 mil, crescimento 
de 200%.

No período também cres-
ceu o número de unidades de 

Em 7 anos, Brasil triplica o número de agricultores orgânicos registrados
produção orgânica no Brasil, 
saindo de 5,4 mil unidades 
registradas, em 2010, para 
mais de 22 mil no ano passa-
do, variação de mais de 300%.

“A tendência é de cres-
cimento permanente”, afir-
mou Virgínia Mendes Lira, 
que chefia a Coordenação de 
Produção Orgânica, setor do 
Mapa responsável pelo Ca-
dastro Nacional de Produto-
res Orgânicos e pela execução 
das ações relacionadas ao se-
tor.

Apesar do crescimento 
exponencial dos registros no 
cadastro, o universo de pro-
dutores orgânicos no Brasil 
pode ser muito maior.

Antes do decreto que re-
gulamenta o setor entrar em 
vigor, em 2007, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) identificou 
90 mil produtores que se au-
todeclararam como orgâni-
cos.

Pesquisa do Conselho Bra-
sileiro da Produção Orgânica e 
Sustentável (Organis) apontou 
que 19% da população con-
sumem alimentos orgânicos 
no país, um crescimento ante 
2017, quando o patamar esta-
va em 17%. Além disso, 35% 
dos entrevistados disseram ter 
consumido algum produto or-
gânico nos últimos seis meses. 
Foram consultadas 1.027 pes-
soas em todo o país. A margem 
de erro é de 3 pontos percen-
tuais para mais ou para menos.

O maior índice de consu-
mo de orgânicos é na região 
Sul (23%). O menor índice é no 
Norte (14%). Os produtos or-
gânicos mais consumidos são 
frutas – 25% dos que disseram 
consumir orgânicos -, verdu-
ras (24%), legumes (16%), to-
mate (15%) e hortaliças (8%). 
Em 2017, o produto orgânico 
mais consumido era a alface 
(33%).

Dos 19% que consumem 
orgânicos atualmente no país, 
84% o fazem por preocupação 
com a saúde, 30% pelas carac-
terísticas do produto, 9% por 
preocupação com o ambiente e 
9% por curiosidade.

Em média, o consumo de 
orgânicos ocorre três vezes por 
semana, mas 36% disseram 
consumir esse produtos mais 
de cinco vezes por semana.

O local de consumo prefe-
rencial dos orgânicos é nas fei-
ras (87%), seguidas por super-
mercados (61%) e outros tipos 

Consumo de orgânicos cresceu de 2017 a 2019       no país, aponta pesquisa

de comércio (17%).
O reconhecimento de um 

alimento como orgânico se dá 
majoritariamente por infor-
mações na embalagem (71%). 
O selo orgânico é usado para 
identificar produtos do tipo 

por apenas 3% dos consumido-
res — em 2017, esse percen-
tual era de 8%. Ainda assim, 
metade dos entrevistados dis-
se saber da existência do selo 
para certificar que um produto 
é orgânico e 90% afirmou sa-

ber que é obrigatório.
Dos entrevistados que 

compram produtos orgânicos, 
65% disseram que não conso-
mem em maior quantidade por 
causa do preço, 27% por difi-
culdade de encontrá-los e 6% 

por falta de costume.
Ainda assim, 67% disse-

ram estar dispostos ou muito 
dispostos a aumentar o con-
sumo de orgânicos e 15% afir-
maram estar pouco ou nada 
dispostos.

O local de consumo preferencial dos orgânicos é nas feiras, seguidas por supermercados e outros tipos de comércio



Jornal Vale dos Vinhedos -  17 de setembro de 2019 5

A escolha dos brasileiros 
pelos orgânicos é justificada 
com mais força pela questão 
da saúde, principalmente por 
pessoas com 55 anos ou mais.

Segundo pesquisa, o per-
centual de consumo de pro-
dutos orgânicos no Brasil é de 
15%. O Sul e o Centro Oeste 
foram as regiões apontadas 
como maiores consumido-
ras de orgânicos no país e o 
Sudeste apresentou o menor 
percentual de consumo, 10%. 
Os dados são de 2017, quan-
do foi divulgada a única pes-
quisa feita sobre a percepção 
do consumo de orgânicos no 
Brasil.

De acordo com o estudo, 
as verduras lideram entre 
os alimentos orgânicos mais 
consumidos no país, com des-
taque para alface, rúcula e 
brócolis. Em seguida, os con-
sumidores também preferem 
opções orgânicas de legumes, 
frutas (como banana e maçã) 
e cereais, como o arroz.

Mais de 60% compram os 
produtos orgânicos em su-
permercados, 26% preferem 
ir às feiras, 4% buscam em 
lojas de produtos naturais 
e 3% compram diretamente 
do produtor rural. Cerca de 
40% apontaram que os pre-
ços representam a principal 
barreira para o baixo acesso 
aos orgânicos e 84% manifes-
taram intenção de aumentar o 
consumo de orgânicos.

A pesquisa da também 
mostra que a população de 
menor renda e com pouca es-
colaridade é a que menos con-
some orgânicos. Apenas 9% 
dos que pertencem às classes 

Moradores do Sul são os que mais consomem orgânicosPerfil do consumidor de orgânicos

de menor poder aquisitivo e 
8% dos que possuem ensino 
fundamental incompleto ten-
dem a consumir os produtos 
orgânicos, enquanto que a 
média nacional é de 15%.

Sobre a procedência dos 
produtos, apenas 8% dos con-
sumidores baseiam sua de-
cisão de escolha a partir da 
identificação no rótulos do 
selo orgânico federal, conce-
dido pelo Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) aos produtores 
que atendem os requisitos da 
legislação.

“Eu acho que a pesquisa 
da Organis trouxe um olhar 
muito interessante sobre a 
relação do consumidor com 
o produto. É uma percepção 
que ainda cabe para avaliar-
mos nossas políticas e a nossa 
abordagem”, comenta Vir-
gínia Lira, coordenadora de 
Produção Orgânica do Mapa.

Em outra pesquisa fei-
ta há quatro anos pelo Data 
Popular sobre as principais 
demandas dos brasileiros ao 
Ministério da Agricultura, 
os consumidores relatam que 
enfrentam dificuldades para 
encontrar orgânicos e ter 
acesso a esses alimentos a um 
preço mais em baixo.

Apesar da demonstração 
de interesse unânime pelos 
alimentos, na pesquisa os 
consumidores também des-
tacaram que querem mais in-
formações sobre a procedên-
cia dos produtos e garantias 
de que são, de fato, orgânicos. 
E defendem que deveria haver 
mais ações de promoção aos 
orgânicos.

Consumo de orgânicos cresceu de 2017 a 2019       no país, aponta pesquisa

Para 84% das pessoas, a 
saúde é a principal motivação 
para investir em produtos or-
gânicos.

Cerca de 19% dos bra-
sileiros consumiram algum 
item orgânico entre maio e 
junho deste ano. Por região, 
a maior parte (23%) habita o 
Sul do país. Os dados são do 
Conselho Brasileiro da Pro-
dução Orgânica e Sustentável 
(Organis).

O Organis divulgou, em 
setembro de 2019, os dados 
da 2ª Pesquisa do Perfil do 
Consumidor de Orgânicos. 
As informações são compara-
das à primeira pesquisa reali-
zada em 2017.

A região Sul é seguida 
pelo Nordeste com 20% dos 
consumidores de produtos 
orgânicos. Em terceiro lugar 
está o Sudeste (19%) e em 
quarto o Centro-oeste com 
17%. O último lugar foi para 
a região Norte com 14%. A 
pesquisa entrevistou 1.027 
pessoas.

“Podemos dizer que a 
compra de produtos orgâni-
cos está bastante relacionada 
a compra de produtos frescos, 
pois a maioria dos produtos 
mencionados espontanea-
mente são produtos ‘FLV’, 
frutas, legumes e verduras”, 
afirma a Organis. Essa ques-
tão corrobora com o fato de 

que o público (87%) apontou 
a feira como local preferido 
para comprar seus produtos 
orgânicos.

Para 84% das pessoas, a 
saúde é a principal motivação 
dos compradores de produtos 
orgânicos. O meio ambiente 
surgiu em somente 9% dos 
casos.

Dentre as razões para 
não consumirem mais orgâ-
nicos, o preço continua sendo 
o maior empecilho – aponta-
do por 65% dos entrevista-
dos. Questionados sobre os 
itens orgânicos não alimentí-
cios, os produtos de higiene 
pessoal foram os mais cita-
dos.

As verduras lideram entre os orgânicos mais consumidos no país
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Estamos agora na prima-
vera, uma das épocas mais bo-
nitas do ano. Com a mudança 
de temperatura, muitas doen-
ças começam a surgir, algu-
mas relacionadas com o clima 
e outras com o desabrochar e 
polinização das flores. 

 
Conjuntivite
Com o desabrochar das 

flores, o pólen começa a se 
dispersar no ar e pode causar 
irritações nos olhos, resultan-
do em casos de conjuntivite. 
O melhor a se fazer é man-
ter os olhos sempre limpos e 
lubrificados e lavar eventual-
mente com soro fisiológico.

Rinite alérgica
Assim como na conjun-

tivite, o pólen pode irritar as 
vias aéreas causando rinite 
alérgica. A febre do feno é um 
outro nome dado à essa rinite 
causada pelo pólen das plan-
tas. Além disso, a mudança 
climática propicia irritações 
nas mucosas nasais e da gar-
ganta. Beba muito líquido, 
como água e sucos de frutas 
naturais.

Catapora
Também conhecida como 

varicela, a catapora se proli-
fera com o aumento da tem-
peratura. Na primavera é 
quando o vírus começa a se 
multiplicar e as infecções fi-
cam muito mais frequentes. 
Vacine-se contra a catapora, 
sobretudo as crianças peque-
nas.

Leptospirose
Com o aumento da tem-

peratura, aumenta-se a fre-
quência das chuvas em muitas 
regiões do país, e a prolifera-
ção da leptospirose, uma do-
ença transmitida por águas 
contaminadas, aumenta. A 
melhor medida a se tomar é 
evitar andar descalço na água 
da chuva, assim como evitar 

O amido de milho, co-
nhecido como Maisena, é um 
ingrediente comum para ser 
usado em receitas (ou para 
tratar assaduras em bebês).

Selecionamos aqui 12 
usos para o amido de milho 
que talvez você não conhecia 
e que vai te ajudar a resolver 
vários probleminhas do dia a 
dia, desde tirar a mancha de 
sangue de um tecido até po-
lir automóveis.

Auxilia a remoção
de sangue nas roupas
Mancha de sangue em 

tecidos sensíveis? Faça uma 
pasta de maisena e água, 
aplique nas manchas e esfre-
gue. deixe secar ao sol ainda 
com a pasta. Enxágue depois 
de seco. É possível repetir o 
processo mais de uma vez.

Desembaraça nós
Amido de milho em cima 

de um nó apertado ajuda a 
afrouxar o laço. É mágico!

Anti-coceira
Aquela picada que não 

deixa em paz? Faça uma pas-
tinha com amido de milho. 
Aplique e deixe secar. Vai 
ajudar muito!

Talco
Sim, os antigos usavam 

amido de milho e outros ti-
pos de pó para evitar o suor 
nos pés que resulta em “chu-
lé”. Use diretamente no pé, 
ou no calçado ou ainda nas 
meias.

Limpa manchas
de gordura
Assim que o acidente 

acontecer coloque um papel 
toalha para absorver o exces-

8 doenças comuns da primavera

qualquer contato com água 
supostamente contaminada.

Dengue
Embora a doença atinja 

prevalência máxima no ve-
rão, durante a primavera os 
primeiros casos começam a 
surgir, sobretudo nas regiões 
mais chuvosas do país. Para 
evitar a transmissão da den-
gue, não deixe água limpa pa-
rada após as chuvas em pneus, 
vasos ou qualquer outro tipo 
de reservatório.

Sarampo
Assim como a catapora 

(varicela), os casos de saram-
po começam a aumentar com 
a elevação da temperatura. As 
crianças pequenas são as mais 
suscetíveis. A melhor medida 
a se tomar é a vacinação.

Rubéola
A rubéola é uma doen-

ça viral extremamente gra-
ve para gestantes. Com o 
aumento da temperatura, o 
vírus se multiplica mais fa-
cilmente. Vacine-se contra a 
rubéola, com especial aten-
ção para mulheres grávidas e 
crianças pequenas.

Alergias
As alergias podem se ma-

nifestar de diversas formas, 
como coceiras na pele, nariz 
pingando e olhos vermelhos. 
Casos graves envolvem fe-
chamento da garganta e até 
parada respiratória. Com o 
aumento da polinização e dos 
insetos, as crises de alergia 
tornam-se muito mais co-
muns na primavera. Embora 
as alergias sejam, no geral, 
difíceis de serem antecipadas, 
o tratamento imediato evita 
a progressão dos sintomas e 
mais incômodos. Se você co-
meçou com algum sintoma de 
alergia, não hesite em tomar 
as medicações antialérgicas 
para evitar aborrecimentos.

12 usos para o amido de milho (maisena) 
que você não conhecia

so. em seguida polvilhe mai-
sena sobre a(s) mancha(s) e 
deixe absorver por 10 minu-
tos. Retire, finalize a limpeza 
com vinagre branco ou outro 
produto de sua preferência.

Limpar manchas
de graxa
Despeje um pouco de 

amido de milho sobre o local 
e deixe por 20 minutos. De-
pois limpe ou lave (no caso de 
roupas).

Polir automóveis
Sabe aquelas manchi-

nhas de gotículas no carro? 
Polvilhe amido de milho, 
limpe com uma flanela lus-
trando.

Limpar prataria
A maisena também fun-

ciona bem na prata. Faça 
uma pasta com amido de mi-
lho e água. Aplique sobre a 
prata, deixe secar e depois dê 
aquela polida e veja sua pra-
taria brilhar novamente.

Xampu a seco
Como você acha que as 

mulheres faziam antes da 
invenção dos xampus em 
spray? Isso mesmo! Amido 
de milho na raiz dos cabelos, 
deixe absorver a gordura e 
depois escove.

Banho a seco nos pets
A dica também vale para 

cachorros que por razões de 
saúde não podem tomar ba-
nho. Polvilhe sobre o pelo e 
depois escove.

Tira manchas de caneta
Mancha difícil de sair, 

mas não impossível! Aplique 
uma colher de vinagre bran-

co sobre a mancha. Faça uma 
solução de 2 colheres (sopa) 
de vinagre com 3 colheres 
(sopa) de maisena. Misture 
bem e aplique sobre a man-
cha. Deixe secar e depois lave 
normalmente.

Máscara capilar
Os amidos da maisena 

junto com os lipídios do leite 
de coco vão dar uma força ao 
seu creme capilar e promo-
ver uma transformação nos 
seus fios. Veja como fazer e 
aplicar:

Ingredientes
1/2 colher de amido de 

milho
1 colher (sopa) de leite 

de coco
150 ml de água
2 colheres (sopa) de cre-

me capilar (máscara de hi-
dratação)

Modo de preparo
Comece diluindo bem 

o leite de coco na água em 
uma panela com fogo bai-
xo. Acrescente a maisena 
e vá mexendo até dissolver 
bem cuidando para não em-
pelotar. Quanto a mistura 
engrossar como um mingau 
misture ainda quente com o 
creme capilar em outro reci-
piente.

Modo de usar
Aplique a mistura nos 

cabelos úmidos recém lava-
dos mecha a mecha e enrole 
os cabelos em uma toalha 
ou camiseta velha. Deixe 
agir de 20 a 30 minutos, 
enxágue, passe condiciona-
dor (não precisa lavar com 
shampoo) e enxágue nova-
mente.
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O pulgão aflige grande 
parte do cultivo brasileiro, na 
agricultura orgânica os re-
sultados não são diferentes. 
O uso de defensivos naturais 
é imprescindível na plantação 
orgânica, pois não requer altos 
investimentos nem se utiliza 
de substâncias químicas para 
ser produzido.

O extrato de alho e cebola 
é um inseticida natural indica-
do para o combate dos pulgões 
em plantações de beterraba, 
alho e cebola. Nas plantações 
de tomate, o mesmo extrato é 
um excelente fungicida natu-
ral.

O extrato de alho e cebola 
pode ser feito em qualquer lo-
cal e seus ingredientes são de 
fácil acesso.O alho (Allium sa-
tivum) e a cebola (Allium cepa) 
apresentam em sua composi-

Salsa
É a altura ideal para a 

plantar. A salsa, além de ser 
uma mais-valia para os seus 
cozinhados, dá um toque deco-
rativo especial à sua horta. O 
mesmo se aplica aos orégãos, 
ao tomilho e à hortelã. Podem 
ser cultivados em lugares en-
solarados, ou em sombra par-
cial. Não exigem muitos cui-
dados, toleram bem diferentes 
condições do solo, crescendo 
mesmo em solos pouco férteis.

Abóbora
Fácil de plantar na prima-

vera, a abóbora permite-lhe 
elaborar uma ampla variedade 
de pratos e sobremesas. Ape-
sar de possuir inúmeras va-
riedades de cores e formas, na 
hora de plantar, o processo a 
seguir é o mesmo para todas. 
O tempo entre a plantação até 
à colheita costuma ser, depen-
dendo das zonas, de quatro 
meses. Quando estão maduras 
apresentam uma cor laranja 
brilhante.

Conselhos
Apesar da plantação da 

abóbora ser feita na Primave-
ra, poderá ter que adiar umas 
semanas caso ainda hajam ge-
adas e frio;

Não se esqueça de escolher 
um terreno com uma extensão 
considerável de terra, uma vez 
que as abóboras se desenvol-
vem horizontalmente;

Se a plantação for feita 
depois de uma rega, ou chu-
va, não volte a regar mais, até 

Saiba como combater o pulgão com um extrato natural de alho e cebola
ção substâncias, como o enxo-
fre, que podem ser utilizadas 
no manejo de pragas e de do-
enças foliares. Essas substân-
cias podem ser extraídas em 
extratos facilmente prepara-
dos na propriedade rural. 

Modo de Fazer
É importante salientar 

que o processo de produção 
do inseticida natural feito com 
alho e cebola pode ser feito em 
qualquer local, contudo, de-
ve-se utilizar luvas e demais 
equipamentos de proteção, 
principalmente quando em 
contato direto com o extrato.

Adicione 5L de água em 
um balde; Acrescente a cebola 
e o alho já picados;

Utilize as mãos para es-
premer os ingredientes dentro 
d’água para que as substâncias 

sejam liberadas, criando assim 
uma solução mais nutritiva.

Com a ajuda de um pano 
ou uma peneira, coe a solução 
de alho e cebola e coloque a 
água em um segundo recipien-
te; Dilua essa solução nos 5L 
restantes de água; Mexa bem e 
coloque no pulverizador.

Como aplicar o 
remédio para pulgão
Para pulverizar a planta-

ção, utilize os Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) 
para sua segurança. Utilize a 
peneira fina no orifício de car-
ga do pulverizador para não 
entupir.

Realize a pulverização das 
plantas em períodos com bai-
xa incidência do sol, como por 
exemplo no início da manhã 
ou ao final da tarde, assim o 

É na Primavera que alimentos plantados começam a florescer, tornando a nossa horta cheia de cores e flores

a formação do primeiro fruto, 
pois poderá apodrecer a plan-
ta.

Cebola
Logo que o solo possa ser 

trabalhado na Primavera, ge-
ralmente a partir de final de 
Março, é momento para pen-
sar nas cebolas. Uma planta 
obrigatória em qualquer hor-
ta. Começam a ser colhidas no 
final da estação, dependo do 
mês em que foram plantadas.

Conselhos
As cebolas precisam de 

alimento constante para pro-
duzirem bolbos grandes. Es-
trume e fertilize bem o terreno 
antes de as plantar;

Ao plantar as cebolas não 
as enterre mais do que uma 
polegada, pois poderá restrin-
gir o crescimento do bolbo. 
Lembre-se que é uma planta 
de folha.

Tomate
É igualmente obrigató-

rio o tomate ser plantado na 
Primavera. É uma planta de 
crescimento fácil, uma vez que 
cresce em qualquer lugar des-
de que esteja húmido e receba 
luz solar. Contudo, é muito 
suscetível a pragas e a doen-
ças.Vai exigir paciência da sua 
parte, pois demora um certo 
tempo a crescer.

Conselhos
Há medida que a planta 

for crescendo ampare-a com 
uma estaca;

Prefira um regador a uma 
mangueira quando regar os 
tomates para não os deixar de-
masiado enxutos.

Melancia
Toda a gente gosta de 

uma melancia fresca no Verão. 
Plantar na Primavera é o mais 
indicado como altura de culti-
var este fruto, que fará as delí-
cias dos seus familiares e ami-
gos. Para além de que, a horta 
ganha uma outra alegria. A 
melancia adora desenvolver-se 
durante os dias mais quentes.

Conselhos
Assim que tiver possibili-

dade coloque uma cobertura 
de plástico preto, terá a vanta-
gem de aquecer o solo e de im-
pedir o crescimento de ervas 
daninhas;

Quando for regar tenha 
atenção para apenas molhar a 
base da videira. Evite molhar 
as folhas. Reduza a rega à me-
dida que as frutas forem cres-
cendo;

Quando as for colher, um 
truque para ter a certeza de 
que a melancia está madura é 
bater nela, caso escute um oco 
é sinal de que está pronta a ser 
consumida.

Pepino
É vulgar encontrar esta 

planta trepadeira nas hortas. 
São uma excelente aposta para 
as saladas durante os meses 
mais quentes. Gostam de se 
desenvolver debaixo de calor, 
porém requerem um terreno 

húmido.

Conselhos
Não plante o pepino logo 

no início da primavera, espere 
por os dias mais quentes da es-
tação, pois como vimos é uma 
planta que gosta bastante de 
calor;

De modo a promover uma 
maior ramificação das plan-
tas corte as pontas das ramas 
principais;

No pico da colheita, é pre-
ciso ter o cuidado de colher 
os pepinos a cada dois dias, se 
não o fizer as plantas deixam 
de produzir.

Pimentão
O pimento é também uma 

excelente opção para plantar 
na horta durante a Primavera. 
Possuem uma enorme varie-
dade, por isso pode escolher 
aquele que preferir, ou que se 
adapta melhor à sua zona.

É muito sensível ao frio, 
aguarde pelos dias mais lumi-
nosos para iniciar o trabalho.

Conselhos
Ao comprar as plantas, 

opte pelas que têm folhas ver-
des e caules fortes e escuros;

Não plante os pimentos, 
onde os tomates cresceram an-
teriormente, pois ambos estão 
sujeitos a doenças similares;

Mantenha o solo úmido, a 
falta de água pode produzir pi-
mentões de gosto amargo.

extrato poderá ser absorvido 
lentamente pelas plantas an-
tes de evaporar. Por se tratar 
de uma solução orgânica e 
natural, deve-se aplicar o ex-
trato natural de alho e cebola 
no mesmo dia em que o mesmo 
for produzido, para que a so-
lução não perca os nutrientes 
essenciais ali presentes.

É fundamental fazer um 
processo de prevenção de pra-

gas na produção orgânico, po-
rém é natural que mesmo com 
o processo de prevenção ocor-
ra o ataque de alguma praga 
na produção, por isso, além de 
utilizar as técnicas limpas de 
produção para evitar as pra-
gas e doenças, o produtor ur-
bano e rural deve saber como 
combatê-las, neste caso como 
combater o pulgão, ou pulgão 
branco.

O que plantar na sua horta na primavera
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Ingredientes
1 xícara (chá) de água
1 xícara (chá) de açúcar
2 claras
1 xícara (chá) de chocolate 

em pó ou 1 xícara (chá) de leite 
de coco em pó

1 lata de creme de leite 
com soro

Modo de preparo
Misture a água com o açú-

car em um refratário fundo e 
leve ao micro-ondas, em po-
tência alta, por 10 minutos. 

Bata as claras em neve na 

Não é de hoje que a argi-
la é uma boa aliada na hora 
de tratamentos estéticos, mas 
você sabe qual é a perfeita para 
você? Facilmente encontrada à 
venda em lojas de produtos na-
turais, essa substância é rica 
em minerais que fazem com 
que sua pele e couro cabeludo 
fiquem mais saudáveis e recu-
perem nutrientes perdidos por 
fatores como sol e a umidade, 
além terem propriedades an-
tiinflamatórias que são ótimas 
para peles oleosas e com acne.

 
Passo a passo caseiro
Misture o produto com um 

pouco de água, até conseguir 
uma consistência meio líquida. 
Espalhe-a no rosto evitando a 
área dos olhos e boca e deixe-a 
secar completamente. Para re-
tirar, ao invés de apenas lavar 
o rosto, coloque um pouco de 
água normal ou fria em uma 
gaze e tire aos poucos a argi-
la fazendo um efeito esfoliante 
na pele. Logo depois, passe e 
tônico e hidrate!

 
Nos cabelos
O resultado de aplicar 

argila diretamente no couro 
cabeludo é fantástico. Ela é 
recomendada para amenizar 
a proliferação de bactérias e 
fungos, tratar hiper oleosida-
de, queda de cabelo e devolver 
a força e a saúde aos fios, além 
de estimular a produção de 
colágeno. Lourdes recomenda 
o uso mensal desta técnica e 
também fala que o efeito es-
foliante na hora de retirá-la é 
bem-vindo.

 
Em casa vs. em clínica
Sim, as máscaras de argila 

podem ser feitas em casa en-
quanto você faz diversas outras 
coisas no seu dia, mas se dar de 
presente uma argiloterapia em 
uma clínica especializada tam-
bém tem seus benefícios. Além 
das argilas das clínicas terem 
mais ativos, eles têm estraté-
gias diferentes na aplicação: 

Máscara de argila: qual é a 
perfeita para você? 

Quando a pessoa vai comprar 
uma argila para fazer másca-
ras caseiras, é recomendado 
ela escolher uma que atenda as 
características gerais da pele e 
misture a substância com água. 
Já na clínica, nós observamos 
todas as condições específicas 
da pele naquele momento, o 
que nos permite combinar ti-
pos diferentes de argila, além 
de misturá-las com soro fisio-
lógico, tônicos adstringentes e 
até água de coco dependendo 
do que estamos buscando no 
tratamento.

Argila Verde
Perfeita para peles oleo-

sas e com acne, ela tem ação 
adstringente, tonificante, es-
timulante, secativa, bacterici-
da, antifúngica, analgésica e 
cicatrizante, promovendo um 
peeling suave.

 
Argila Branca
Por conter alumínio, ter 

pH próximo ao fisiológico e ter 
micropartículas mais finas e 
mais suaves, pode ser usada em 
todos os tipos de pele, princi-
palmente nas expostas dema-
siadamente ao sol, sensíveis e 
desidratadas. Tem ação clare-
adora, cicatrizante, suavizan-
te, produz tensão superficial 
branda e absorve oleosidade.

 
Argila Vermelha
De ação secativa e tensora. 

Por ser rica em óxidos de fer-
ro e cobre, auxilia na redução 
das linhas de expressão, e pela 

capacidade de absorver óleos, 
tem efeito secativo. Indicada 
para peles mais sensíveis e ro-
sadas.

 
Argila Rosa
A argila rosa é a mistura 

da argila branca com a ver-
melha e por ser mais suave, é 
indicada para as peles sensí-
veis e delicadas. Tem ação de-
sinfetante, cicatrizante e sua-
vizante, ao mesmo tempo que 
absorve as toxinas e o excesso 
de oleosidade.  

 
Argila Cinza
De ação cicatrizante, cla-

readora, antioxidante natural 
e devido à presença de titâ-
nio em sua composição, com-
bate espinhas, cravos e é um 
excelente esfoliante, além de 
retardar o envelhecimento. In-
dicada para peles oleosas, com 
manchas e maduras.

 
Argila Preta
Com ação anti-inflama-

tória, absorvente e desintoxi-
cante, é indicada como agente 
rejuvenescedor por ser a mais 
nobre de todas. Pode ser en-
contrada também como lama 
vulcânica.

 
Argila Amarela
Devido à presença de si-

lício, atua diretamente na es-
timulação da produção de co-
lágeno, melhorando a pele de 
dentro para fora. Indicada para 
retardar o envelhecimento e 
melhorar a elasticidade da pele.

A argila tem minerais que trazem benefícios para a pele e couro cabeludo

 Sorvete de micro-ondas

batedeira e, quando estiverem 
firmes, despeje a calda ainda 
quente e bata por mais 1 mi-
nuto.

Acrescente o chocolate ou 
leite de coco em pó e o creme 
de leite e bata por mais 1 mi-
nuto.

Despeje em um pote e leve 
ao congelador por cerca de 6 
horas ou até endurecer (se le-
var ao freezer, deixe por menos 
tempo – o suficiente para ser 
perfurado com uma faca com 
facilidade e manter a cremosi-
dade). Rende 5 porções.


