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O pesquisador Mauro 
Zanus esteve ativamente pre-
sente na avaliação que apontou 
os melhores vinhos da safra 
2019 pela ABE, onde foram 
apresentados para mais de  
mil pessoas entre apreciado-
res,  enófilos e jornalistas es-
pecializados. Zanus destacou 
que o  resultado dos avanços 
tecnológicos nos vinhedos e 
na tecnologia de elaboração 
"apareceram" nos 16 vinhos 
apresentados, que expressa-
ram um  'sentido do lugar' - do  
terroir  - das regiões vitícolas 
do Brasil.  "Também, foi uma 
oportunidade para a percep-
ção do efeito decorrente da 
safra,  que faz com que cada 
ano tenhamos vinhos únicos, 
em sabor e tipicidade.  Abaixo,  
tentamos exemplificar esse re-
lacionamento que existe entre 
o clima, as diferentes safras 
vitícolas e seus vinhos", desta-
cou o pesquisador e engenhei-
ro agrônomo.

O volume de produção
Como bem destacou o pes-

quisador, a  quantidade da sa-
fra de 2019 começou a ser de-
finida na fase da diferenciação 
das gemas que acontece entre  
os meses de novembro/dezem-
bro de 2017. "Isso mesmo, 
quase um ano e meio antes, 
dependendo da variedade", 
reforça o engenheiro agrô-
nomo, destacando que este é 
o momento da concepção dos 
cachos, quando a gema define 
se irá produzir um, dois ou três 
cachos, ou somente galho, fo-
lhas e gavinhas.

Dias ensolarados e de boas 
temperaturas favorecem a 
formação dos futuros cachos 
de uva - ensina -, que fica-
rão aprisionados no interior 
das gemas no verão, outono 
e inverno subsequentes. No 
outono e inverno de 2018, as 
condições de frio, bem como 
a disponibilidade hídrica do 
final de inverno, determina-
ram o percentual de brotação 
das gemas, definindo o poten-
cial número de flores e cachos.  
"Quanto mais frio e regular o 
frio de inverno melhor será a 
uniformidade e eficiência de 
brotação", destaca Zanus. 

Também, no final do in-
verno e início de primavera, as 
intempéries (geadas, granizos 
ou fortes ventos), a disponi-
bilidade de água, a umidade e 
o calor, influenciam a taxa de 
sucesso da fecundação das flo-
res, redundando no potencial 
da produção da safra.  O ideal, 
segundo o engenheiro agrô-

Pesquisador da Embrapa analisa a safra de uvas e vinhos de 2019
nomo, é uma primavera com 
predominância de dias ensola-
rados, sem excesso de chuvas, 
que evite as doenças fúngicas 
que ocorrem nos cachos e nas 
folhas, principalmente o míl-
dio. No verão, por sua vez, a 
disponibilidade de água das 
chuvas determina a absorção 
de água pelas plantas, influen-
ciando diretamente o peso e 
tamanho das bagas, dos cachos 
e do volume total de produção.

A qualidade das uvas
A quantidade e caracte-

rísticas da cor, dos aromas e 
sabores dos vinhos dependem 
do grau de maturação das 
uvas, pondera o pesquisador, 
bem como da ausência de po-
dridões. Estes elementos são 
fortemente influenciados pelas 
condições meteorológicas do 
terço final de desenvolvimen-
to dos frutos, após a mudan-
ça de cor ou do amolecimento 
dos frutinhos verdes – que os 
franceses chamam de fase de 
‘veraison’.

Mas, o efeito do clima se 
dá de diferentes formas, aler-
ta,  – dentro desse ‘microscó-
pico laboratório de síntese or-
gânica’ que se torna a baga da 
uva. Para um mesmo grau de 
maturação, por exemplo, po-
de-se ter a produção de subs-
tâncias modificadas pelo efeito 
das temperaturas, exposição 
solar nos cachos e folhas, ou 
por excessos ou falta de chu-
vas.  Como exemplo, uvas ma-
duras de Chardonnay podem 
ter uma maior concentração 
de ácido málico quando as noi-
tes são mais frias (por sofrer 
menor degradação metabóli-
ca) do que uvas Chardonnay, 
de mesma maturação, que 
amadureceram em noites mais 
quentes, as quais se submetem 
a uma maior combustão meta-
bólica.  Por outro lado, uvas de 
Cabernet Sauvignon quando 
amadurecem em condições de 
clima quente, particularmente 
de noites quentes, apresen-
tam uma menor produção de 
pigmentos nas cascas e, si-
multaneamente, maior taxa de 
degradação de antocianinas, 
originando uvas e vinhos tin-
tos de menor coloração.

A disponibilidade de água, 
os dias de sol, a umidade do ar 
são outros fatores importan-
tes. Se chove demais, com mui-
tos dias nublados e quentes, as 
uvas começam a apodrecer e o 
viticultor obriga-se a anteci-
par a colheita, tendo-se uvas 
menos maduras, menos doces, 
mais ácidas e mais diluídas em 

cor e sabores.  Se, por outro 
lado, o verão é mais seco, com 
dias ensolarados, as uvas po-
dem atingir um grau mais alto 
de maturação; no caso das uvas 
tintas, alcançam um maior 
teor de açúcar, maior concen-
tração de pigmentos, taninos 
mais macios e maior concen-
tração de sabores.

A tecnologia da
fermentação
e elaboração
Em cada safra os enólogos 

têm que encontrar diferentes 
estratégias e procedimentos 
para as diferentes variedades e 
composições de uvas, podendo 
atenuar limitações da matéria 
prima, bem como acentuar as 
qualidades encontradas. Os 
protocolos de elaboração ser-
vem - segundo o pesquisador 
- apenas de orientação, mas 
cada uva requer procedimen-
tos tecnológicos únicos. Se as 
uvas carecem de cor prolonga-
-se o tempo de maceração ou 
se usa novas tecnologias, como 
a extração com calor (termo-
vinificação), elaborando-se 
vinhos jovens, frutados, para 
consumo mais rápido. 

Se as uvas são bastante 
doces e concentradas, pode-se 
promover uma maior extra-
ção dos elementos da casca e 
semente, deixar mais tempo 
em barricas, para fazer vinhos 
encorpados, de maior volume 
de sabor e de longa guarda. 
Se as uvas de Pinot Noir não 
alcançaram alto teor de açú-
cares e estão mais ácidas, com 
menos cor, pode-se elaborar 
um vinho sem a participação 
dos constituintes da casca, um 
vinho branco, de maior acidez 
que, no final,  poderá origi-
nar um elegante espumante 
branco de uva tinta, que os 

franceses chamam de Blanc 
de Noir. Além disso, os enólo-
gos, adiante, podem misturar 
vinhos, de forma a alcançar 
estilos específicos das marcas; 
vinhos de uvas tintóreas como 
Alicante Bouschet ou Tannat, 
por exemplo, são comumente 
empregados para aumentar 
a cor e a estrutura de vinhos 
tintos de Merlot ou Cabernet 
Franc. Essas misturas, que 
servem de base para a constru-
ção sensorial da bebida e me-
lhorar os produtos, também 
são feitas em vinhos base espu-
mantes, quando são chamadas 
de cuvée (francês).

Enfim, nesta conjunção 
de flutuação anual do clima e 
das uvas -  e da intervenção 
tecnológica industrial pelos 
profissionais enólogos -  são 
definidas as cores, os aromas e 
os sabores dos vinhos de cada 
ano. Isto descreve um pouco 
dessa ciência e arte secular 
de elaborar vinhos. E o Bra-
sil, pela amostra que foi apre-
sentada na ANV 2019, está 
se saindo muito bem – como 
exemplifica a descrição de três 
amostras apresentadas aos 
participantes:

VINHO BASE ESPU-
MANTE CHARDONNAY 
– amostra 2 (Região Geográ-
fica: Serra Gaúcha, Vale dos 
Vinhedos):  Vinho de visual 
límpido e brilhante, coloração 
amarelo palha com reflexos es-
verdeados. No nariz é elegante 
e agradável, nítido e limpo, de 
intensidade média, destacam-
-se as notas cítricas e de frutas 
de polpa branca, maçã verde, 
abacaxi, pera, pomelo, toque 
floral e leve nota de levedo.  No 
paladar é equilibrado e refres-
cante, tem acidez adequada, 
bom corpo e estrutura, com 
final de boca agradável.

VINHO BRANCO NÃO 
AROMÁTICO SAUVIGNON 
BLANC – amostra 7 (Região 
Geográfica: Campos de Cima 
da Serra): Visual brilhante e 
límpido, cor amarelo palha 
com reflexos esverdeados. No 
nariz é delicado e complexo, de 
intensidade média, com notas 
frutadas, goiaba, maracujá, 
pera, pêssego e pomelo, notas 
vegetais, arruda e broto de to-
mate, ervas secas e toque floral 
(jasmim). Na boca é harmôni-
co e refrescante, boa doçura, 
acidez equilibrada, corpo mé-
dio, notas frutadas (maracujá), 
persistência prolongada.

VINHO TINTO TAN-
NAT – amostra 16  (Região 
Geográfica: Serra Gaúcha, 
Alto Feliz)  Visual intenso e 
profundo, coloração púrpu-
ra com reflexos violáceos. No 
nariz é complexo e  elegante,  
com notas de  frutas vermelhas 
e negras, morango,  ameixa 
preta,  mirtilo, jabuticaba,  ge-
leia,  bastante especiarias, café, 
chocolate, baunilha, cassis, ca-
nela,   com notas de tabaco e 
amadeirado bem integrado. 
Na boca é intenso, equilibrado 
e potente, com acidez e estru-
tura elevados, volumoso e com  
taninos de ótima qualidade,  
com notas frutadas (framboe-
sa), além de  nozes e  amêndo-
as, retrogosto lembrando café, 
persistência longa.

Na opinião do pesquisa-
dor, os eventos como a Ava-
liação Nacional de Vinhos 
projetam uma imagem muito 
positiva dos vinhos brasileiros 
junto a jornalistas especializa-
dos e formadores de opinião e 
contribuem para que o consu-
midor se sinta mais confiante 
e provocado a experimentar e 
saborear a qualidade dos vi-
nhos das nossas terras.

Mauro Zanuz, pesquisador da Embrapa Uva e Vinho
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A primavera, pelo fato de 
ser uma estação de transição, 
caracteriza-se por grandes 
variações de temperatura, de 
frequência e intensidade de 
chuvas, de insolação. Como 
consequência, nestas con-
dições podem ocorrer facil-
mente eventos meteorológicos 
extremos, como a ocorrência 
de ventos fortes, de granizo e 
geadas tardias. No caso espe-
cífico do granizo, cuja previ-
são  é impossível de ser feita, 
os danos poderão ser severos 
e prejudicarem a planta tan-
to na safra do ano corrente 
quanto nas safras seguintes. 
Confira as orientações re-
passadas pelos pesquisadores 
Henrique Pessoa dos Santos 
e Lucas Garrido, da Embrapa 
Uva e Vinho.

Dentro das ações de pre-
venção que podem ser adota-
das, destacam-se as telas an-
tigranizo e as coberturas com 
plástico tipo ráfia, os quais são 
mais resistentes. Contudo, es-
ses investimentos são viáveis 
somente em regiões muito 
propícias à ocorrência de gra-
nizo e com uvas que apresen-
tam maior valor agregado de 
comércio (ex.: uva de mesa).

Quando a propriedade 
não dispõe de nenhum méto-
do de prevenção dos danos por 
granizo, as recomendações de 
manejo de recuperação das vi-
deiras irão depender do grau 
de danos que o vinhedo sofreu. 
Portanto, é muito importante 

Artigo: manejo de vinhedos após granizo
Henrique Pessoa dos Santos e Lucas Garrido* *Pesquisadores da Embrapa Uva e Vinho

o produtor inspecionar a área 
e os danos às plantas o mais 
rápido possível após um even-
to de granizo, pois o nível de 
dano pode ser obscurecido 
pelo crescimento subsequen-
te. Portanto, produtores com 
seguro agrícola devem sem-
pre contatar sua seguradora 
e providenciar a avaliação de 
danos o mais breve possível, 
para obter uma análise mais 
fidedigna possível. Salienta-se 
que a avaliação também não 
pode ser tão antecipada (ex.: 
no dia do evento), pois a maio-
ria dos sintomas de lesão por 
granizo se manifestam geral-
mente após 3 dias do evento.

Dependendo do momen-
to do evento, o granizo pode 
afetar a folhagem, as flores, 
os caules, os ramos e a uva de 
várias formas:

- As folhas podem ser ar-
rancadas, rasgadas e furadas, 
restringindo a funcionalidade 
das mesmas e abrindo portas 
para incidência de doenças 
fúngicas;

- Brotos e troncos podem 
ser quebrados ou machucados 
na casca, favorecendo doen-
ças;

- As flores podem ser der-
rubadas ou danificadas, no 
entanto, a extensão total des-
te dano pode não aparecer até 
que as inflorescências sejam 
totalmente expandidas (quan-
do a chuva ocorre no período 
entre a brotação e a floração).

- Os cachos de uva podem 
ser machucados na casca ou 
derrubados no chão, impac-
tando na qualidade, em fun-
ção do apodrecimento e da 
redução na produção.

Embora esses danos pos-
sam ser extremos e com per-
das totais de produção, as 
plantas de videira geralmente 
conseguem se recuperar e sem 
muito impacto para o próximo 
ciclo, se os danos ocorrerem no 
início do ciclo de crescimento. 
De qualquer forma, salien-
ta-se que nas áreas afetadas 
por granizo, todas as ações 
serão paliativas ou curativas, 
visando, principalmente, a 
recuperação e o preparo das 
plantas para os ciclos seguin-
tes. As lesões por granizo no 
início da estação, logo após a 
brotação, permitem que ainda 
ocorram brotações férteis, a 
partir das gemas que perma-
neceram latentes, e com efeito 
mínimo sobre a fertilidade ou 
a colheita na estação seguinte. 

Algumas cultivares, como Ca-
bernet Sauvignon, dispõem 
de gemas secundárias latentes 
relativamente férteis e podem 
até garantir alguma brotação 
secundária com cachos após 
danos por granizo. Contudo, 
a maioria das cultivares são 
menos férteis e podem per-
der totalmente a produção do 
ciclo. Além disso, se os danos 
por granizo ocorrerem em 
uma época mais tardia (ex.: 
após a floração), podem re-
duzir a fertilidade das gemas, 
comprometendo a colheita na 
estação seguinte.

O granizo pode também 
causar lesões que prejudicam 
as videiras novas, em áreas 
ainda em formação (plantios 
jovens). Se os brotos que se 
estendem até o fio de produ-
ção estiverem muito marca-
dos, recomenda-se cortá-los 
abaixo dos ferimentos para 
induzir uma nova brotação. 
Se isto não for considerado, 
a cicatrização das lesões nes-
te broto, que eventualmente 
será um tronco, poderá ter 
problemas no fluxo de sei-
va para parte aérea, além de 
abrir pontos de entrada para 
as doenças de tronco.

Outro detalhe importan-
te sobre o granizo é o aspec-
to sanitário das videiras. As 
plantas danificadas tornam-se 
muito mais suscetíveis às pra-
gas e doenças. A podridão de 
Botrytis pode infectar qual-
quer tecido danificado se as 
condições climáticas estive-
rem favoráveis. Portanto, é de 
extrema importância o uso de 
tratamentos para proteger as 
lesões, imediatamente após o 
granizo.

Manejo em áreas com for-
tes danos: Nesse caso, quando 
ocorrem perdas próximas a 
100%, os produtores deverão 
efetuar uma poda de forma-
ção/produção igual à efe-

tuada no inverno. A seguir, 
devem efetuar a aplicação de 
fungicidas de contato, para 
a proteção e cicatrização dos 
ferimentos. Também é reco-
mendado aplicar fungicidas 
para a cicatrização dos feri-
mentos nas brotações novas, 
tais como tiofanato metílico 
(cercobin), folpet (Folpan), 
dithianon (Delan), tebucona-
zole (Folicur) e captan (Or-
thocide). É necessário realizar 
a adubação nitrogenada para 
favorecer as novas brotações 
e o acúmulo de reservas, pen-
sando na próxima safra. Caso 
já tenha sido feita a adubação 
nitrogenada antes do granizo, 
não há necessidade de repeti-
-la.

Manejo em áreas com da-
nos moderados: Em vinhedos 
que apresentaram menor in-
tensidade de dano, a recomen-
dação fica centrada na aplica-
ção de fungicidas de contato, 
para proteção dos ferimentos, 
sem a necessidade da repoda.

Obs.1: Tanto em caso de 
danos fortes ou de danos mo-
derados, sempre é importante 
a manutenção de pulveriza-
ções com fungicidas nos vi-
nhedos até o fim do ciclo, para 
que as plantas possam manter 
as folhas e as novas brotações 
com boa sanidade para o acú-
mulo de reservas para os ci-
clos seguintes. Se isso não for 
mantido, a videira irá apre-
sentar variabilidade na matu-
ração e fertilidade das gemas 
e no nível de dormência, pre-
judicando a brotação, o vigor 
e o potencial de produção do 
ciclo seguinte. Além disso, o 
descaso no manejo das áreas 
pós granizo, poderá também 
favorecer os problemas  de 
declínio e morte das plantas, 
restringindo a vida útil dos 
parreirais.

Obs.2: Quando videiras 
(Vitis vinifera ou qualquer 

outra espécie de Vitis spp.) 
são expostas a chuvas de gra-
nizo, ferimentos são abertos 
nos tecidos dos ramos e tron-
co, favorecendo a infecção de 
fungos causadores do declínio 
e morte de plantas, entre eles 
destacam-se: Botryosphaeria 
spp.; Eutypa lata, Phaeoacre-
monium spp, Phaeomoniella 
spp., entre outros. Essas 
espécies de fungos são fre-
quentemente encontrados no 
ambiente dos vinhedos e po-
mares e o controle se dá pela 
retirada de restos culturais 
contaminados e o tratamento 
dos ferimentos com fungici-
das. Portanto, recomenda-se 
que após chuvas de granizo 
seja realizada imediatamen-
te a aplicação de duas pulve-
rizações com fungicidas de 
contato para a proteção dos 
ferimentos, enquanto ocorre 
a cicatrização, com intervalo 
de aplicações de 7 a 10 dias. 
Os produtos recomendados 
são produtos à base de cobre, 
mancozeb ou captan. Ramos 
severamente lesionados de-
vem ser podados e os ferimen-
tos da poda devem ser igual-
mente tratados para evitar 
infecções fúngicas. Após esses 
tratamentos dos ferimentos 
deve-se continuar com as pul-
verizações visando o controle 
das doenças da parte aérea, 
para que a planta possa se 
recuperar do estresse sofrido 
e acumular reservas (carboi-
dratos) no tronco e nas raízes, 
além de alguma adubação. A 
manutenção da sanidade da 
planta e o acúmulo adequado 
das reservas permitirão o res-
tabelecimento do crescimento 
e a produção na safra seguin-
te. Por outro lado, o não tra-
tamento dos ferimentos e a 
falta de cuidado em manter 
a sanidade da vegetação da 
planta acarreta em seu declí-
nio e morte.

Pesquisador Henrique Pessoa dos 
Santos

Lucas da Conceição Garrido

Danos na videira em Tuiuty
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 Com o objetivo de pro-
mover  um dos principais pro-
dutos da cadeia vitivínícola, 
foi proposto e criado o Dia 
regional do Suco de Uva .O 
primeiro domingo do mês de 
março oficialmente será mar-
cado como o Dia Regional do 
Suco de Uva. O lançamento 
da comemoração foi realizado 
na sexta-feira, (18) de outu-
bro, em encontro na Embrapa 
Uva e Vinho. O evento ocor-
reu por meio de uma parceira 
entre a Prefeitura, Câmara 
Municipal e Embrapa Uva e 
Vinho. O Projeto, que virou 
lei, já está no calendário ofi-
cial de Bento Gonçalves, Flo-
res da Cunha e Garibaldi.

Segundo dados publi-
cados pela pesquisadora da 
Embrapa, Loiva Ribeiro de 
Mello, em 2018 foram comer-
cializados 140,5 milhões de 
litros de suco de uva integral 
produzidos no Rio Grande do 

Instituído o Dia Regional do Suco de Uva
Sul. A versão integral ou na-
tural é aquela elaborada com 
100% da fruta, sem adição de 
água ou açúcar em sua com-
posição. Em 2017 foram ven-
didos 107,1 milhões de litros 
da bebida, ou seja, houve um 
aumento de 30,98%.

O chefe-geral da Embra-
pa Uva e Vinho, José Fernan-
do Protas agradeceu “pela 
percepção do vereador da 
importância e o significado 
da cadeia vitivinícola no mo-
mento que descobriu a bele-
za, riqueza e complexidade da 
pesquisa que tem por trás de 
tudo isso e realmente levan-
tou uma bandeira oportuna e 
que despertou nossa sensibi-
lidade, reconhecimento e gra-
tidão”, disse.

Além de registrado no 
calendário dos municípios 
participantes, a intenção, é 
de que a data estimule a rea-
lização de ações de promoção 

da bebida, informando sobre 
os benefícios à saúde, promo-
vendo o turismo, fortalecendo 
a economia resultando num 
aprimoramento da cadeia 
produtiva da uva.

Os Prefeitos de Cotiporã, 
José Carlos Breda, de Pin-
to Bandeira, Hadair Ferrari 
e Monte Belo do Sul, Ade-
nir Dallé,  Bento Gonçalves  
Guilherme Pasin, vereadores 
Agostinho Petrolli (MDB), 
Neri Mazzochin (Progressis-
tas), Sidinei da Silva (PPS), 
Volnei Christofoli (Progres-
sistas), secretários, produto-
res e autoridades de Bento e 
região, também marcaram 
presença.

Ainda, durante o even-
to foi abordada a evolução 
mercadológica e produtiva do 
suco pelo chefe- geral da Em-
brapa, José Fernando da Silva 
Protas. A biomédica Caroline 
Dani destacou os benefícios 
do suco de uva para uma vida 
saudável e a pesquisadora 
Patrícia Ritschel, falou so-
bre novas cultivares de uva 
para suco desenvolvidas pelo 
Programa de Melhoramento 
Genético 'Uvas do Brasil', li-
derado pela Embrapa Uva e 

Vinho.

Suco de uva
na merenda escolar
Em Bento Gonçalves o 

suco de uva já é alimento 
obrigatório na merenda esco-
lar, e regulamentado por Lei 
3.810/2005. O assunto foi 
abordado no evento pela Nu-

tricionista da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Renata 
Geremia.

São servidas em média 
324.100 refeições mês, para 
10.432 anos das 44 escolas do 
Município. Além disso 100% 
do valor investido na merenda 
escolar é destinado para agri-
cultura familiar.

Chefe Protas, pesquisadora Patrícia e Vereador Biasi

Chefe Protas

Público da palestra Caroline

Caroline Dani
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Desde tempos antigos, o 
arroz, além do consumo ali-
mentar, é utilizado, no Japão, 
para deixar a pele mais boni-
ta. O farelo de arroz, conten-
do vitaminas como a B1, B2 e 
E, tem a propriedade de dei-
xar a pele mais alva, clarean-
do manchas, além de limpar e 
hidratar.

Aprenda com o designer 
Peter Paiva a fazer um sabo-
nete especial, que, além do 
arroz, inclui outras proprie-
dades, como o pó de casta-
nha-da-índia, que funciona 
como um tônico circulatório, 
o extrato de leite de cabra, 
que é amaciante, e o óleo de 
amêndoas doces, que vai nu-
trir e tonificar sua pele, evi-
tando o aparecimento de ru-
gas precoces. Um tratamento 
completo de beleza!

Material
1 kg de base glicerina-

da branca; 30 ml de óleo de 
amêndoas doces; 60 ml de 
essência de aveia; 50 ml de 
extrato de leite de cabra; 80 
ml de lauril líquido; 1/2 co-
lher (sopa) de pó de castanha-
-da-índia; 1/2 xícara (chá) de 
arroz cru; panela esmaltada; 
bacia plástica; forma retan-
gular para barra; saco plás-
tico transparente; colher de 
inox ou espátula de silicone; 
becker (medidor de líquidos); 
tábua para corte; faca sem 
serra

Passo-a-passo

Para iniciar, uma dica im-
portante: se você tiver a pele 
sensível, sugiro que use uma 
luva para cortar e manipular 
a pimenta e muito cuidado 
para não esquecer e coçar os 
olhos na sequência. 

Ingredientes
4 pimentas dedo de moça 

picadas e sem sementes (as 
minhas estavam pequenas, 
por isso coloquei 8); 1 maçã 
ralada (sem casca e sem se-
mente); 1 limão espremido; 
1 dente de alho; 1 xícara de 
açúcar; 1 pauzinho de canela; 
1/3 de xícara de água; 1 pita-
da de sal.

Modo de preparo
Em uma panela coloque 

a pimenta picada, as maçãs, o 
limão, a água, o alho inteiro, 
o açúcar e a canela. Misture 

Sabonete de água de arroz

1- Pique a glicerina em 
cubos, coloque-a na panela 
esmaltada e leve à fonte de 
calor (fogão elétrico simples, 
com resistência), para derre-
ter.

2- Quando a glicerina es-
tiver em estado líquido, reti-
re-a do fogo, tampe e reserve 
(nunca deixe ferver).

 
3- Depois de triturar o 

arroz em um liquidificador 
até que fique quase em pó, 
junte-o à bacia plástica com 
todas as outras propriedades, 
misturando tudo muito bem.

4- Acrescente à bacia, a 
glicerina derretida e misture 
ininterruptamente, com mo-

vimentos circulares, até que 
a glicerina esfrie e engrosse e 
para que o arroz não fique no 
fundo da barra.

5- No passo 4, leva-se de 
10 a 15 minutos e obtêm-se o 
ponto de goma para despejar 
na forma já preparada com o 
saco plástico, evitando o con-
tato direto e mantendo a hi-
giene.

6- Deixe a barra secar, 
por aproximadamente 1 hora, 
e desenforme, retirando-a 
com o saco plástico.

7- Coloque a barra sobre 
a tábua e corte-a em pedaços 
de 2 cm de espessura.

8- Está pronto o seu sa-
bonete!

Receita de geleia de pimenta

tudo e deixe aquecer. Quando 
ferver abaixe o fogo e deixe 
cozinhar por 10 minutos. Re-
tire o alho e a canela e deixe 
terminar de apurar, sempre 
tomando cuidado para não 

Os chips são geralmente 
salgadinhos laminados, como 
as batatas fritas tipo Ruffles. 
Mas, também se pode fazer 
chips com frutas, que aliás, 
é uma opção muito procura-
da atualmente por quem faz 
dieta, já que são uma delícia 
para um lanche rápido ou 
para amenizar a fome antes 
da próxima refeição.

Se fizer em casa, como 
nessas receitas de chips de 
maçã que vai ver a seguir, 
também vai conseguir doci-
nhos crocantes e saudáveis 
para que as crianças comam 
com mais qualidade.

Com canela no forno
3 maçãs; canela em pó a 

gosto.

Modo de preparo
Preaqueça o forno a 

130ºC; lave muito bem as ma-
çãs e seque com uma toalha; 
com um mandolin (descas-
cador/cortador de vegetais), 
corte fatias muito finas de 
maçã.

Se não tiver, pode usar 
uma faca; disponha as fatias 
de maçã num tabuleiro de ir 
ao forno com papel vegetal. 
Adicione canela a gosto; leve 
ao forno por cerca de 1 hora 
ou até estarem completamen-
te sequinhas e crocantes. Vire 
as fatias de maçã após 30 mi-
nutos para dourar por igual.

No micro-ondas
Se não tiver um forno à 

disposição, pode também fa-
zer esses chips usando o mi-
cro-ondas

Ingredientes
1 maçã; canela em pó a 

gosto; açúcar mascavo (opcio-
nal): a gosto.

Modo de preparo
Corte a maçã em rodelas 

Como fazer chips de maçã
para os lanches do dia
Os chips caseiros e saudáveis são uma ótima opção
para lanches leves sem estragar a dieta

fininhas. Não é preciso tirar a 
casca nem o caroço; coloque 
no prato do micro-ondas uma 
folha de papel absorvente de 
cozinha e distribua as rodelas 
de maçã sem as sobrepor; pol-
vilhe com canela e um pouco 
de açúcar mascavo, se quiser 
mais doces; leve ao micro-
-ondas 3 minutos, retire, vire 
e leve mais 3 minutos. Está 
pronto.

Chips de maçã frita
Maçãs sem casca: 2 uni-

dades; suco de limão: 2 co-
lheres (sopa); amido de milho: 
para empanar; açúcar com 
canela: a gosto; creme de leite 
fresco batido como chantili: 
120 ml.

Caramelo
Açúcar: 1 xícara + 2 co-

lheres (sopa); água: 60 ml; 
creme de leite fresco: 120 ml.

Modo de preparo
Numa frigideira, colo-

que 120 g de açúcar, 60 ml 
de água e leve ao fogo baixo 
até obter uma cor levemen-
te dourada (+/- 10 minutos);  
acrescente 120 ml de creme 
de leite fresco e mexa até dis-
solver todo o caramelo. Retire 
do fogo e reserve.

Modo de preparo
da maçã
Corte 2 maçãs sem casca 

em fatias finas e coloque numa 
tigela com 30 ml de suco de 
limão; passe as fatias de maçã 
no amido de milho e frite em 
óleo quente até dourar e ficar 
crocante; retire com uma es-
cumadeira e escorra em papel 
absorvente. Em seguida, pas-
se no açúcar com canela;

Numa tigela pequena, co-
loque um pouco de chantilly, 
despeje um pouco de calda de 
caramelo e sirva com as fatias 
de maçã fritas.

queimar.
Por fim, deixe esfriar, 

transfira para um recipien-
te limpo, seco e com tampa e 
mantenha armazenado na ge-
ladeira.
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Sempre que você limpa a sua casa, espera que termine e 
fique um cheirinho agradável por toda a casa, mas o que acon-
tece por vezes é que na cozinha e na casa de banho fica sempre 
um odor desagradável. Muito provavelmente esse odor vem da 
tubagem e dos canos que acumulam gorduras e bactérias e não 
são fáceis de limpar. O que fazemos normalmente é usar sa-
bões, detergentes e outros produtos, mas sabia que o seu uso 
degrada ainda mais os canos e aumenta o mau odor?

Antes de passarmos à solução para esses problemas, deve 
verificar o estado dos sifões (se encontram debaixo das pias 
e levam a água para os esgotos). O mau cheiro pode ser de-
corrente do acumulo de resíduos depositados no sifão. Limpe 
o sifão mensalmente com a combinação de um copo de água 
quente e cinco colheres de vinagre branco, esfregando o seu 
interior.

Primeira receita
50g de bicarbonato de sódio; um copo de vinagre branco e 

um copo de água.

Como fazer
Comece por ferver em uma panela a água e o vinagre. En-

tretanto adicione aos poucos, com cuidado, o bicarbonato de 
sódio no interior dos canos (cozinha ou banheiro).

Depois de colocar todo o bicarbonato, pegue na solução de 
água e vinagre que deve estar fervendo e coloque também ela 
no interior dos canos. Vai perceber que esta mistura vai reagir 
de imediato. Tape o ralo e deixe a mistura actuar durante uma 
hora ou para o efeito ser mais notável, deixe ele ficar tapado 
durante a noite. Depois desta limpeza, irá ver a água escorren-
do mais rápido e não vai sentir aquele odor desagradável.

Segunda receita
Um copo de água; uma pastilha de levedura de padeiro 

fresca (essa única pastilha é suficiente para limpar o banheiro, 
a pia e outros canos).

Como fazer
Comece por colocar um copo de água em uma panela; 

Quando estiver a ferver, adicione um pouco de pastilha e deixe 
ela se desmanchar. Utilize essa mistura no interior dos canos, 
despejando tudo no ralo e depois feche ele durante toda a noite.

Aprenda como eliminar mau 
cheiro dos ralos

É muito bom sair do ba-
nho e ter uma toalha limpinha 
e cheirosa para se secar. La-
var toalhas é bem simples, de 
fato. Mas existem dicas espe-
ciais que ajudam a deixá-las 
mais macias e fofinhas por 
mais tempo, veja como fazer:

Prefira lavar somente
as toalhas
Se for possível, caso te-

nham mais pessoas na sua 
casa e dê para acumular pelo 
menos 4 ou 5 toalhas por se-
mana, prefira lavá-las juntas 
sem nenhum outro tipo de 
roupa na máquina. No máxi-
mo, coloque algumas peças 
com tecidos do mesmo tipo 
e peças mais retas, evitando 
camisas de manga longa, por 
exemplo. Essas peças devem 
ser evitadas porque costu-
mam se enroscar nas toalhas 
durante a lavagem, prejudi-
cando a eficiência da limpeza.

 
Use a quantidade
correta de produto
de limpeza
A dica para que elas es-

tejam sempre macias está 
na quantidade de sabão e de 
amaciante. Não pode ser de 
menos, ou a toalha nem vai 
ficar com cheirinho bom, nem 
pode ser demais, ou ela vai fi-
car menos absorvente na hora 
de se secar. A dosagem corre-
ta está na embalagem do pro-
duto e vai depender da quan-
tidade de peças que pretende 
colocar na máquina.

Como lavar toalhas de banho 
para ficarem cheirosas e macias

Lave as toalhas com
água morna ou quente
Se a sua máquina de la-

var tem opção de lavagem 
com água quente, essa opção 
vai ajudar a deixar suas toa-
lhas mais macias e gostosas. 
A temperatura ideal vai estar 
indicada na etiqueta de cada 
toalha, por isso, melhor ainda 
é comprar um conjunto de to-
alhas do mesmo tipo para po-
der lavar tudo junto quando 
precisar.

Substitua o amaciante
por vinagre
Essa é aquela dica de mãe. 

O vinagre, além de contribuir 
para uma limpeza mais efi-
ciente, também vai deixar as 
toalhas mais macias. Não pre-
cisa fazer todas as vezes, mas 
é legal fazer essa lavagem uma 
vez por mês. Coloque 200 mi-
lilitros de vinagre branco de 
álcool na última água da lava-
gem. Nesse caso, não precisa 
usar amaciante e lembre-se 
de sempre usar vinagre bran-
co para evitar manchas.

Seque as toalhas
na secadora
Depois das dicas de como 

lavar, também tem uma com-
plementar. Se você tiver uma 
secadora de roupas, use-a 
para secar as toalhas, pois 
elas vão ficar mais cheirosas 
e mais macias quando saírem 
da secagem.

Como escolher uma

boa toalha?
Sabia que as toalhas de 

banho têm vários tamanhos e 
são feitas de diferentes teci-
dos? Saber disso é importante 
na hora de escolher as toalhas 
ideais para a sua família, veja 
as dicas:

Escolha a toalha por ta-
manho da pessoa que vai usar: 
existem modelos para crian-
ças e também para pessoas 
mais altas ou gordas, pois 
a ideia é que a toalha fique 
confortável, cobrindo a maior 
parte do corpo na hora de se 
secar.

Para escolher as toalhas 
mais macias, veja na etiqueta 
qual é a porcentagem de al-
godão na composição da to-
alha. Quanto maior, melhor. 
Toalhas de algodão são as 
melhores para se secar bem e 
sem aquele tecido endurecido 
passando pela pele.

Outra dica nesse mesmo 
sentido é verificar a grama-
tura do tecido na toalha, ou 
seja, a grossura das fibras. 
Quanto mais grossinha for a 
toalha, mais fofinha ela vai ser 
e, também, mais gostosa de se 
secar.

 Quanto às cores, fique à 
vontade para escolher. Mas a 
dica é que tenha toalhas que 
possam ser lavadas juntas, por 
exemplo, evite comprar uma 
branca e o resto colorida, pois 
nunca terá toalhas brancas o 
suficiente para lavá-las todas 
juntas. Ou todas brancas, ou 
todas coloridas.
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Sintomas de febre
em cachorro
A febre em cachorros 

pode ter várias origens, como 
alguma infecção, presença de 
parasitas, reações a vacinas, 
envenenamento, excesso de 
exposição ao sol e muitas ou-
tras doenças. Por isso, é im-
portante estar alerta para os 
sintomas, para poder resolver 
o mais rápido possível.

Desânimo e moleza
Mesmo durante o verão, 

quando os dias estão mais 
quentes e realmente se sente 
mais cansaço e até moleza, o 
seu cachorro fica ativo. Claro 
que pode ficar mais ofegan-
te, descansar nas horas mais 
quentes, mas não deixará de 
chamar sua atenção.

 Então se seu pet está 
apresentando uma moleza 
fora do normal, onde nem se 
esforça para levantar o corpo 
e receber um carinho, pode 
ser sinal de febre. Se esse sin-
toma aparecer e persistir, le-
ve-o ao veterinário.

Tremores
Os tremores são o sinais 

de que o cachorro está com 
febre. Se não estiver frio ou 
ele não estiver sofrendo com 
hipotermia, pode então ser 
sintoma de febre muito alta, 
devendo ir imediatamente no 
veterinário. No caso, os tre-
mores são generalizados, não 
somente nas patinhas como 
alguns costumam fazer. Todo 
o corpo dá leve tremores, 

Como saber se o cachorro está com febre e o que 
deve ser feito
Aprenda a identificar se o seu cachorrinho está com febre e quais procedimentos devem ser adotados em seguida

como se estivesse tendo cala-
frios. Também pode tremer 
de forma constante, sendo 
esse um caso mais grave.

 
Orelhas quentes
As orelhas são excelen-

tes para se saber como anda a 
saúde do seu amigo de quatro 
patas. A temperatura, o odor 
e até a aparência podem dar 
sintomas de problemas ou do-
enças, desde uma simples oti-
te até a febre.

Então, se seu cachor-
ro está com as orelhas mais 
quentes que o normal, in-
cluindo os outros sintomas, 
é muito provável que esteja 
sim com febre. Leve então ao 
veterinário para averiguar as 
causas desse sintoma.

Focinho quente e seco
Outro local que mostra 

bem se o cachorro está com 
febre é o focinho. Se ele esti-
ver quente e mais seco, pode 
ser sinal de febre, além de 
desidratação. Por isso, deve 
sempre estar de olho no es-
tado do focinho, prevenindo 
assim problemas futuros.

O focinho ideal não pode 
ficar opaco, devendo ter um 
certo brilho, como couro hi-
dratado. Ele deve estar úmido 
e em temperatura ambiente. 
Se estiver muito frio, ele está 
precisando se agasalhar, se 
estiver muito quente, pode 
ser febre.

Falta de apetite
Outro sinal claro de que 

cachorro está com febre é a 
falta de apetite – até para as 
guloseimas e petiscos favori-
tos. Além do desânimo de ir 
para a vasilha, na hora de co-
mer, irá provar, cuspir alguns 
grãos de ração e desistir.

 Não é – de forma alguma 
– normal que cachorros per-
cam o apetite, então se ele se 
recusa a comer, seja o que for, 
é bom dar uma olhada nos ou-
tros sintomas, para ver se não 
é de fato a febre.

O que fazer?
Quando o cachorro está 

com febre é preciso reduzir a 
temperatura, enquanto ainda 
não se chega ao veterinário. 
Compressas em temperatura 
ambiente nas axilas, barri-
ga, região da cabeça e outras 
áreas mais sensíveis, podem 
ajudar, enquanto leva para a 
clínica.

Dar água é essencial, mas 
pode ser que ele não queira 

beber, por estar muito debili-
tado. Uma boa solução é dar 
um pouco com uma seringa 
ou oferecer divertidos e inte-
ressantes cubinho de gelo ou 
frutas, como a melancia, que 
tem bastante água.

Os banhos não são re-
comendados, a não ser sob 
orientação do veterinário de 
confiança, pois em excesso, 
podem causar problemas de 
pele no seu pet. Por isso, mes-
mo que faça as compressas, 
mantenha uma toalha seca 
por perto, para retirar o ex-
cesso de umidade, deixando a 
pele sempre sequinha.

Mantenha seu cachorro 
em local fresco ou até climati-
zado, para que a temperatura 
não se eleve ainda mais, en-
quanto espera chegar o trans-
porte ou se organiza para le-
vá-lo ao veterinário.

Pode ser perto de uma 
porta ou janela ou no ar con-
dicionado.

Quando levar
no veterinário
Simples, assim que per-

ceber que ele pode estar com 
febre. Os cachorros demoram 
muito tempo para apresentar 
algum sinal de doença, então 
se a febre já se instalou e está 
dando sinais, é porque a coi-
sa já está mais complicada. 
Leve seu pet ao veterinário 
assim que identificar a febre, 
tentando controlar durante 
o trajeto, com a diminuição 
gradativa da temperatura e 
compressas em temperatura 
ambiente. Não medique sem 
orientação médica, pois isso 
– além de não resolver – pode 
agravar o quadro.

O organismo do cachorro 
é bem diferente do seu, então 
nada de fazer testes, para ver 
se funciona. A internet tam-
bém não terá a resposta que 
você procura. Se seu cachorro 
está com febre, leve ao veteri-
nário. É a única solução.

A glicerina pode ser ex-
traída diretamente da gordura 
animal, como o sebo de boi e a 
banha de porco. De fonte ve-
getal ela é encontrada no óleo 
de palma, rícino, babaçu, bu-
riti e óleo de coco. Esses são 
os dois tipos encontrados para 
vender, mas existe ainda a sin-
tética que é um subproduto do 
petróleo mais usado na indus-
tria farmacêutica.

Para as utilidades domés-
ticas e tratamentos de beleza, 
é importante saber como usar 
glicerina do jeito certo. 

Cabelo
Para os tratamentos capi-

6 utilidades da glicerina no dia a dia
A glicerina é aliada para cuidar da pele, cabelo, unhas, limpar couro, limpar plantas e fazer sabonetes caseiros

lares, a glicerina pode ser mis-
turada com creme hidratante 
e óleo de nutrição para fazer 
máscaras. Ela ajuda a redu-
zir o frizz e contribui com a 
absorção de nutrientes. Pode 
misturar também no seu xam-
pu para usar durante o banho, 
sempre lembrando de deixar 
a água morna, nunca muito 
quente.

Glicerina na pele
Quando utiliza a glicerina 

na forma de produtos cosméti-
cos para a pele, sua função será 
de atrair as células para perto, 
deixando-as mais próximas, o 
que é um efeito benéfico para 

deixar a pele mais protegi-
da, hidratada, macia e com 
mais elasticidade. Uma dica 
é aplicar uma máscara facial 
de glicerina antes da maquia-
gem, para preparar a pele, e 
outra depois, quando remover 
a make do dia.

Nas unhas
Também misturada a um 

hidratante, a glicerina vai agir 
nas unhas do mesmo modo que 
age na pele, melhorando a hi-
dratação e fortalecendo. Faça 
uma misturinha de glicerina 
líquida com creme hidratante 
e deixe agindo sobre as unhas 
alguns minutos por semana.

Para fazer sabonete
Quem produz sabonetes 

artesanais é acostumado com 
a glicerina, pois ela é um dos 
ingredientes desses produtos. 
Ela deixa os sabonetes com 
maior poder de dureza, mais 
espumosos e com maior capa-
cidade de limpeza.

Para limpar as folhas
das plantas
Se você cultiva plantas em 

casa, saiba que a glicerina bi-
destilada é uma grande aliada. 
Aplique algumas gotas de gli-
cerina em um pano e passe nas 
folhas das plantas para limpar, 
deixar com brilho e impedir 

que o pó fique depositado nas 
folhas.

Para limpar couro
Essa hidratação pode ser 

feita, primeiro, tirando o pó 
da peça, depois aplicando uma 
solução de água com sabão de 
coco líquido.

 Em seguida, deve passar 
um pano seco para remover 
por completo a água e o sabão. 
O próximo passo é aplicar em 
um pano uma mistura de 1 co-
lher de glicerina líquida com 2 
de álcool.

Depois de aplicar em toda 
a peça é só finalizar com pano 
seco.


