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O encontro que aconteceu em uma propriedade rural, teve a orientação do engenheiro agrônomo da Embrapa Roque Zílio. Também foram abordados temas 
como manejo de plantas e cachos sob cobertura, irrigação e utilização de defensivos nesse sistema de cultivo. Página 04 e 05



Jornal São Pedro - 26 de novembro de 20192

Editoria: Ana Lúcia Zanelatto.
Circulação Jornais Rurais:  Terças-feiras em rodízio, pela ordem, Jornal 
Tuiuty, Jornal Monte Belo do Sul, Jornal Vale dos Vinhedos e Jornal 
São Pedro. 

Embrapa recomenda        atenção com a alta incidência da mosca-das-frutas
Depois de um alerta emi-

tido pelo Boletim eletrônico 
do Sistema do Sistema de 
Alerta Mosca-das-frutas que 
registrou a captura nas arma-
dilhas de monitoramento de 
um  número acima da média 
dos insetos, a Embrapa Uva 
e Vinho emitiu alerta de alta 
população de moscas na re-
gião.

Segundo o comunicado, 
entre os dias 05 e 11 de no-
vembro, foram capturadas 
51 moscas-das-frutas nas ar-
madilhas instaladas na rede 
de monitoramento na Serra 
Gaúcha. Dessa vez foram 20 
em Cotiporã, 13 em Nova Pá-
dua, oito em Bento Gonçal-
ves, seis em Farroupilha, três 
em Pinto Bandeira e uma em 
Caxias do Sul. Para garan-
tir uma boa safra a Embra-
pa emitiu recomendações de 
aplicação de inseticidas em 
cobertura, principalmente 
nas cultivares de ciclo médio:

2) Aplicação de isca tóxi-
ca – devido a alta infestação 
e ser época de colheita (fase 
mais suscetível) reforçar as 
aplicações, podendo ser até 2 
vezes por semana ou sempre 
após as chuvas:

Atrativo alimentar + in-
seticida. Utilizar bicos sem 
o difusor permitindo aplicar 
um jato direcionado às bordas 
dos pomares nos locais de ori-
gem das infestações ou nas fi-
las alternadas no interior dos 
pomares. De maneira geral, 
utiliza-se 50 litros dessa cal-
da por hectare.

Atrativos: melaço de cana 
de açúcar a 7% ou proteínas 
hidrolisadas (Biofrut, Isca 
Samaritá, Flyral), na concen-
tração de 1,5 a 3%.

Inseticida: Malathion 
1000 CE na dose de 200 

mL/100 litros de calda Tam-
bém pode ser empregado o 
Espinetoran (Delegate, 20 a 
30 g/100L) ou a deltametrina 
(Decis 25 CE, 40 mL/100L).]

O comunicado também 
recomenda aos agricultores 
ficarem atento às infestações 
e usarem os produtos reco-
mendados, além de respeitar 
a carência conforme os rótu-
los dos produtos e seguirem 
com o monitoramento

Pesquisadores adaptam
tecnologia espanhola
para combater mosca
-das-frutas nos parreirais
Uma tecnologia limpa 

empregada na Espanha e em 
Israel para controle de pra-
gas tem sido utilizada com 
sucesso contra o ataque da 
mosca-das-frutas nas uvas. 
A chamada captura massal 
apresenta o simples princípio 
de disponibilizar uma fon-
te de alimento que seja mais 
atraente ao adulto do inseto 
do que a uva no parreiral. O 
conhecimento foi adaptado 
pela Embrapa Uva e Vinho 
(RS) para o manejo da mos-
ca-das-frutas sul-americana 
(Anastrepha fraterculus) e já 
está à disposição dos produ-
tores. “O método garante a 
produção sem resíduos de in-
seticidas, pois o produto não 
é aplicado nos frutos: apenas 
é colocado numa armadilha 
que atrai os insetos adultos, 
evitando que eles danifiquem 
os frutos”, esclarece Marcos 
Botton, pesquisador da Em-
brapa que coordenou as pes-
quisas.

O controle da espécie 
tem sido desafiador, tanto 
para produtores que adotam 
o sistema convencional, com 
a aplicação de inseticidas sin-
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téticos, como para os orgâni-
cos, pois a mosca-das-frutas é 
uma das principais pragas as-
sociadas à cultura da videira, 
mas que também tem outros 
hospedeiros, o que garante a 
sua reprodução ao longo do 
ano. Além da busca por mé-
todos mais limpos e susten-
táveis, a equipe da Embrapa 
Uva e Vinho buscou uma al-
ternativa para substituir os 
tradicionais inseticidas orga-
nofosforados, que não estão 
mais autorizados para uso no 
cultivo da videira no Brasil.

Os danos causados pela 
mosca-das-frutas geralmente 
começam com lesões decor-
rentes de um ferimento na 
baga da uva, feito pela fêmea 
para depositar seus ovos. De-
pois, em função do desenvol-
vimento das larvas, surgem 
as galerias, que geralmente 
estão associadas às podridões 
causadas por microrganismos 
que infectam as bagas e au-
mentam as perdas no período 
da pré-colheita. Segundo a 
equipe de pesquisadores, em 
muitos casos a perda pode 
ser de algumas bagas ou até 
de todo o cacho. No primei-
ro caso, é possível fazer um 
raleio de bagas, retirando as 
que estão danificadas, porém, 
essa prática exige mão de 
obra adicional, o que aumenta 
os custos da produção.

A Embrapa Uva e Vinho, 
com instituições parceiras, 
tem realizado diversos tra-
balhos de pesquisa visando 
desenvolver tecnologias lim-
pas para o manejo da praga, 
e a captura massal foi uma 
das que apresentou melhores 
resultados. A técnica consis-
te em distribuir uma grande 
quantidade de armadilhas 
por área de pomar, nas quais 
os insetos adultos são captu-
rados, reduzindo a infestação 
nos parreirais. Segundo Bot-
ton, a técnica já é utilizada 
há vários anos na Espanha e 
em Israel para o controle da 
mosca-das-frutas do medi-
terrâneo (Ceratitis capitata), 
inseto que também ocorre na 
região Nordeste do Brasil e 
ocasiona danos similares aos 
da Anastrepha fraterculus, 
principal espécie de mosca-
-das-frutas que ocorre na re-
gião Sul do Brasil.

O pesquisador relata que 
já houve tentativas no Brasil 
de utilizar essa técnica para o 
controle da mosca-das-frutas 
em diferentes cultivos. No en-

tanto, não obtiveram sucesso 
pois os atrativos utilizados, 
principalmente sucos de fru-
tas, eram pouco eficientes e 
tinham de ser repostos sema-
nalmente nas armadilhas.

Após  anos de pesquisas 
avaliando e ajustando o ma-
nejo com uma proteína ani-
mal comercial como atrativo, 
foram alcançados os melho-
res resultados. Isso porque 
a mosca adulta tem necessi-
dade de ingerir compostos 
proteicos para o desenvolvi-
mento e maturação dos óvu-
los, que originarão as larvas, 
ou seja, a sobrevivência dos 
seus descendentes. O produto 
também apresenta uma alta 
estabilidade, não sendo ne-
cessária a reposição frequen-
te, além de ser seletivo, não 
prejudicando outros insetos 
benéficos, como as abelhas.

Testes da captura
massal são bem
sucedidos no campo
Há mais de dez anos, Cla-

ri Boff produz uvas finas de 
mesa, como a Itália e a BRS 
Morena, na Serra Gaúcha no 
Município de Caxias do Sul 
(RS), um dos principais polos 
de hortifrutigranjeiros do Sul 
do País. Ela ajudou na valida-
ção da tecnologia e hoje co-
memora os resultados. “Com 
a ajuda da Embrapa conse-
guimos controlar a mosca-
-das-frutas e já pensamos em 
começar um cultivo orgâni-
co”, relata a produtora, que é 
responsável por uma produ-
ção anual de cinco mil quilos 
de uvas de mesa vendidas di-
retamente aos consumidores. 
Ela complementa que os bons 
resultados obtidos ao longo 
dos experimentos foram deci-
sivos para que ampliasse sua 
área de produção

Antes da captura massal, 
a alternativa para o controle 
da mosca-das-frutas no sis-
tema orgânico era o ensaca-
mento individual dos cachos 
de uva com sacos de papel, 
que apesar de ser eficiente, 
demanda muita mão de obra, 
cada vez mais escassa no meio 
rural. A colocação das arma-
dilhas e do atrativo para uso 
na captura massal também é 
uma técnica que exige traba-
lho manual, no entanto, bem 
menor em comparação ao en-
sacamento.

Por ser uma tecnologia 
“resíduo zero”, a captura 
massal é viável em sistemas de 

produção com alto valor agre-
gado, como é o caso das uvas 
de mesa em que a exigência 
dos consumidores por produ-
tos com ausência de resíduos, 
é maior, segundo análise do 
pesquisador da Embrapa.

Como funciona
a captura massal
A técnica consiste na ins-

talação de 100 a 120 arma-
dilhas por hectare em todo 
o parreiral (o produtor pode 
aumentar a densidade nas 
bordas mais infestadas), uti-
lizando como atrativo a pro-
teína hidrolisada de origem 
animal em seu interior. De-
pois de entrar na armadilha, 
o inseto não localiza mais a 
saída e morre afogado, sem 
a necessidade de uso de in-
seticidas químicos. Existem 
armadilhas que podem ser 
compradas, mas, para bara-
tear o uso da técnica, a equi-
pe de pesquisa ensina a fazer 
armadilhas caseiras, com a 
reutilização de embalagens 
transparentes de refrigeran-
tes. “Para utilizar as emba-
lagens, basta fazer dois ori-
fícios de sete milímetros em 
lados opostos. Depois colocar 
o atrativo e pendurar a arma-
dilha no parreiral”, orienta 
Ruben Machota Junior, pós-
-doutorando na Embrapa Uva 
e Vinho que integra a equipe 
de pesquisa.

Ele revela que, inicial-
mente, eram recomendadas 
as embalagens de dois litros, 
no entanto, pesquisas de-
monstraram a mesma eficácia 

com o uso de embalagens de 
600 ml, trazendo o benefício 
adicional de utilizar menor 
quantidade de atrativo por 
armadilha. “É necessário co-
locar cerca de 40% do volume 
da embalagem, ou cerca de 
250 ml do atrativo alimentar. 
O produto é estável e demo-
ra a evaporar, mas o produtor 
deve ficar atento e repor o lí-
quido sempre que for neces-
sário”, alerta Machota Junior. 
Estima-se que sejam gastos 
aproximadamente 500 ml de 
atrativo por armadilha por 
safra, considerando um ciclo 
de três meses.

As armadilhas devem ser 
distribuídas de modo a alcan-
çar a densidade recomendada 
de 100 a 120 unidades por 
hectare. A instalação deve ser 
nos ramos do terço médio da 
planta, ou seja, a cerca de 1,5 
m no solo, em lugares mais 
sombreados, que recebem 
menor incidência dos raios 
solares, principalmente no 
período da tarde, reduzindo 
assim a evaporação do atra-
tivo.

Ferramenta do Manejo
Integrado de Pragas MIP
A captura massal é uma 

das técnicas que compõem o 
Manejo Integrado de Pragas 
(MIP) para combater a mos-
ca-das-frutas. Aliada a ela 
também são recomendados o 
uso de armadilhas para mo-
nitoramento da praga e de 
iscas tóxicas (que é a associa-
ção de um atrativo alimentar 
com um inseticida aplicado 

em faixas, principalmente na 
borda dos pomares, buscando 
reduzir a infestação).

Para fazer apenas o moni-
toramento, pode-se utilizar a 
mesma armadilha e o atrativo, 
mas em menor número e so-
mente com o objetivo de iden-
tificar o nível de infestação do 
inseto na área de produção. 
Quando detectada a mosca-
-das-frutas no parreiral, é o 
momento de usar a captura 
massal e as iscas tóxicas.

Marcos Botton comenta 
que, em breve, os produtores 
irão contar com outras opções 
de armadilhas para o comba-
te à praga, incluindo novos 
modelos e formulações de is-
cas tóxicas mais resistentes à 
lavagem pela água da chuva. 
Essas tecnologias irão auxi-
liar a controlar as diferentes 
espécies de moscas-das-fru-
tas viabilizando o manejo da 
praga após a retirada de di-
versos inseticidas organofos-
forados do mercado.

Segundo a equipe, as tec-
nologias “resíduo zero”, como 
a captura massal, são cada vez 
mais importantes no controle 
de insetos especialmente no 
Manejo Integrado. Os cien-
tistas antecipam que outras 
tecnologias visando produzir 
frutas sem resíduos e com o 
mínimo de impacto ambiental 
estão sendo pesquisadas e em 
breve estarão disponíveis. En-
tre as novidades, eles citam os 
sistemas automáticos de mo-
nitoramento, o alerta das in-
festações, o controle biológico 
e a técnica do inseto estéril.

Ingrediente ativo Produto Comercial  Carência (dias)

Acetamiprido + Etofemprox

Fosmet

Eleito

Imidan

3

7
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Na tarde da última quar-
ta-feira, 20/11, aproximada-

Raleio em uvas de mesa sob cultivo protegido       foi tema de tarde de campo da Embrapa
mente 20 produtores tiveram 
a oportunidade de tirar suas 

As práticas culturais que 
têm uma ação direta sobre a 
melhoria da qualidade dos 
cachos são as seguintes: des-
baste e desponte de cachos, 
descompactação de cachos e 
raleio de bagas, anelamento 
de caule e/ou ramos e aplica-
ção de reguladores de cresci-
mento.

Eliminação e desbastes 
de cachos
Pode ser realizada em 

duas fases distintas, antes 
da floração ou logo após a 
fase de pegamento dos fru-
tos. A eliminação do excesso 
de inflorescências é realizada 
antes da floração, quando as 
brotações têm cerca de 8 a 
12 folhas e as inflorescências 
apresentam-se bem visíveis, o 
que facilita a sua seleção. Re-
comenda-se a realização de 
desbaste de cachos nesta fase 
em cultivares que possuem 
dificuldades para fecundação 
e pegamento de frutos, tais 
como: 'Cardinal' e 'Ribier', 
pois promove um melhor de-
senvolvimento dos órgãos 
reprodutivos da flor, anteras 
e pistilo, resultando em um 
maior pegamento dos frutos, 
obtendo-se cachos mais uni-
formes, com maior tamanho 
e peso. Quanto mais preco-
ce for realizado o desbaste, 
maiores serão os benefícios 
para as inflorescências que 
permanecerão na planta. As 
cultivares de uvas de mesa 
no Submédio do Vale do São 
Francisco apresentam cachos 
muito compactos e nessas 
condições, o desbaste deve 
ser realizado numa fase pos-
terior, imediatamente após o 
pegamento do fruto . Nesta 
fase, existe, ainda, a vanta-

Manejo de cachos e reguladores de crescimento
gem de se evitar os riscos de 
eliminar inflorescências antes 
da fase crítica da floração. A 
densidade de cachos deve es-
tar em torno de 5 cachos a 6 
cachos/m2 e devem de prefe-
rência serem selecionados no 
máximo dois cachos por vara 
de produção, e um cacho por 
broto, procurando-se obter 
uma boa distribuição em to-
dos os ramos da planta

Desponte de cachos
Consiste na remoção da 

parte apical do cacho após o 
pegamento dos frutos e pode 
ser realizado simultaneamen-
te à operação de descompac-
tação do cacho. A eliminação 
da dominância apical do en-
gaço induz ao maior desen-
volvimento dos ‘ombros’ e 
das 'pencas' laterais, princi-
palmente quando realizada 
antes da floração, resultando 
na melhoria da forma e do ta-
manho dos cachos, que adqui-
rem, por meio desta prática, 
pencas laterais mais longas e 
espaçadas entre si, facilitan-
do o trabalho de 'despenca'. 
Além disso, a forma cônica é 
mais adequada à embalagem 
e comercialização. Os cachos 
devem ser despontados para 
que fiquem com, aproximada-
mente 15 cm de comprimen-
to.

Descompactação 
de cachos
A descompactação dos 

cachos que inclui as ativi-
dades de 'despenca' e raleio 
de bagas tem como objetivo 
principal regular o número de 
bagas por cacho, eliminando-
-se o excesso e favorecendo o 
crescimento das remanescen-
tes no cacho. O raleio de ‘pen-

cas’ alternadas ou 'despenca' 
tem sido adotado na região 
do Submédio do Vale do São 
Francisco, como uma medi-
da para reduzir os custos de 
produção associados a mão de 
obra para raleio de bagas. Em 
geral, procura-se manter en-
tre 80 e 100 bagas por cacho, 
condicionando uma nutrição 
mais equilibrada e propor-
cionando maior uniformidade 
no tamanho, maturação e co-
loração da baga. A despenca 
pode ser realizada de duas 
formas distintas: eliminan-
do-se 'pencas' alternadas em 
'zig zag' ou mantendo-se os 
'ombros' superiores e retiran-
do-se três ou quatro 'pencas', 
formando um anel na porção 
central do cacho. O raleio de 
bagas é realizado numa fase 
posterior, para complementar 
a 'despenca'. Durante o raleio, 
todo cuidado deve ser tomado 
para não se perfurar as bagas 
com a ponta da tesoura, o que 
provoca o ressecamento das 
mesmas e não se retirar bagas 
em excesso, o que pode tornar 
os cachos impróprios para co-
mercialização.

Para se conseguir um 
raleio natural de flores pode-
-se reforçar a fertilização ni-
trogenada pouco antes da flo-
ração, ou ainda, utilizar ácido 
giberélico durante a fase de 
floração, em concentrações 
que variam com a cultivar.

Anelamento
O anelamento consiste na 

remoção de um anel de 2 mm 
a 6 mm da casca do caule ou 
de ramos lenhosos, tais como 
braços e varas. A espessura 
deve ser proporcional ao di-
âmetro do caule ou dos ra-
mos anelados, utilizando-se 

instrumentos apropriados 
denominados de incisores, 
destacando-se, dentre eles, 
o incisor de faca dupla para 
anelamento no caule e o tipo 
alicate para ramos. O anela-
mento secciona o floema, in-
terrompendo o fluxo descen-
dente de carboidratos para 
as raízes, acumulando-os na 
parte da planta acima da inci-
são. No quarto ou quinto dia 
após a incisão, deve-se pince-
lar a área lesionada com pro-
dutos à base de cobre, visando 
reduzir o risco de infecção. Os 
resultados alcançados depen-
dem da fase do ciclo vegeta-
tivo em que o anelamento for 
realizado. Esta prática de uso 
extensivo, em muitos países 
produtores de uvas de mesa, 
é principalmente utilizada 
quando associada ao uso de 
ácido giberélico para aumen-
tar o tamanho de bagas de 
uvas sem sementes, sobretu-
do em ‘Thompson Seedless’. 
Entretanto, para aumentar o 
pegamento de frutos ou ante-
cipar a maturação, a sua apli-
cação tem sido mais restrita.

Proteção dos cachos
A proteção dos cachos é 

realizada por meio da colo-
cação de cobertura individual 
de plástico, conhecida como 
'chapéu chinês' ou revestin-
do-os com saco de papel pardo 
. Esta prática é realizada no 
início da maturação ou amo-
lecimento das bagas. O cacho 
é revestido com saco de papel, 
primeiramente nas plantas 
que se localizam nas borda-
duras das áreas, visando a sua 
proteção contra o ataque de 
pássaros e mosca-das-frutas, 
poeira procedente das estra-
das adjacentes, bem como de 

danos e manchas causadas 
pela radiação solar.

O uso da cobertura plás-
tica individual, ou ‘chapéu 
chinês’, tem como principal 
função, além daquelas já ci-
tadas, diminuir os prejuízos 
causados pelas chuvas que, 
quando ocorrem no final do 
período de maturação da uva, 
podem causar rachadura, 
desgrane e podridões das ba-
gas, especialmente nas culti-
vares Sugraone e Thompson 
Seedless, e é utilizada para 
a prevenção do problema em 
chuvas ocasionais e de peque-
na intensidade.

Reguladores
de crescimento  
Giberelinas
O mais importante efeito 

da aplicação do ácido giberé-
lico na viticultura é o aumento 
do tamanho de bagas de uvas 
sem sementes, resultante de 
sua ação tanto no aumento da 
divisão quanto da expansão 
celular.

Os efeitos do ácido gibe-
rélico na videira variam de 
acordo com a época de aplica-
ção e as concentrações utili-
zadas, sendo que as cultivares 
podem responder de forma 
diferenciada ao mesmo tra-
tamento. Os efeitos mais im-
portantes do ácido giberélico 
são alongamento da ráquis 
dos cachos, raleio de flores, 
aumento do tamanho de ba-
gas, bem como antecipando 
ou retardando a maturação. 
Para a obtenção dos três pri-
meiros efeitos, recomenda-se 
a aplicação na fase em que as 
inflorescências ficam visíveis , 
do início até a plena floração  
e na fase de pegamento das 
baga.

dúvidas e aprender um pouco 
mais sobre o tema raleio em 
uvas de mesa sob cobertura. 
O evento, uma parceria com 
o escritório de Bento Gonçal-
ves da Emater, foi conduzido 
pelo técnico Roque Zílio e re-
alizado no parreiral coberto 
onde estão plantadas as va-
riedades do Programa de Me-
lhoramento Uvas do Brasil.

Além do raleio de uvas 
de mesa, assunto principal do 
evento, foram também abor-
dados temas como manejo de 
plantas e cachos sob cobertu-
ra, irrigação e utilização de 
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defensivos nesse sistema de 
cultivo. Ao final do evento, 
os participantes fizeram uma 
avaliação bastante positiva. 

Desde o momento que 
foi enviado o convite para os 
produtores, eles demonstra-
ram interesse em participar, 
comentou Alexandre Froz-
za, engenheiro agrônomo da 
Emater de Bento Gonçalves: 
“hoje o consumidor está cada 
vez mais exigente, tanto na 
identificação como na ras-
treabilidade dos produtos e o 
produtor tem que se adaptar 
a essa nova condição de mer-

cado. Aprimorar esse mane-
jo e oferecer um produto de 
melhor qualidade é funda-
mental”.

Fabrício Dallegrave, pro-
dutor em Caravaggio da Ter-
ceira Légua, Caxias do Sul, 
RS, acredita que “é impor-
tante o produtor vir a Em-
brapa para conhecer, olhar o 
manejo, a qualidade do pro-
duto.” Para Gilmar Octávio 
Onsi, engenheiro agrônomo 
da Secretaria de Agricultura 
de Caxias do Sul, RS, o im-
portante é o manejo da copa, 
manejo vegetativo que é difí-

A aplicação do ácido gi-
berélico deve ser dirigida aos 
cachos, não se recomendando 
pulverizar as folhas, pois a 
elevada concentração de gi-
berelinas livres nas gemas de 
ramos tratados com AG3 ou 
de ramos com excesso de vi-
gor pode provocar a necrose 
e a redução da fertilidade de 
gemas no ciclo seguinte, ou 
mesmo na formação de bro-
tações duplas ou fasciação No 
entanto, este efeito é muito 
variável e dependente da cul-
tivar.

No Submédio do Vale do 
São Francisco, os programas 
de aplicação de AG3 podem 
apresentar variações nas do-
ses e número de aplicações, 
de acordo com as cultivares, 
época de aplicação, e mesmo, 
condições da planta

Etileno
O etileno é um hormô-

nio produzido pelas plantas, 
principalmente durante a fase 
de amadurecimento dos fru-
tos. O produto sintético pre-
cursor de etileno é conhecido 
como ethephon (ácido (2-clo-
roetil) fosfônico), ou CEPA 
cujo produto comercial é o 
Ethrel®.

Na viticultura, o ethehon 
tem sido utilizado com as se-
guintes funções:a) antecipar 
a maturação; b) desenvolver 
coloração nas uvas tintas; c) 
induzir a abscissão de folhas e 
frutos; d) controlar o excessi-
vo vigor vegetativo; e) aumen-
tar a viabilidade das gemas; f) 
estimular o enraizamento de 
estacas e a germinação de se-
mentes.

Com o objetivo de melho-
rar e uniformizar a coloração 
de uvas tintas, o ethephon 

deve ser utilizado em pulve-
rizações dirigidas aos cachos 
no início da mudança de cor 
em uvas tintas ou no início de 
amolecimento das bagas em 
uvas brancas. O Ethrel® 720 
na dose de 1,5 mL.L-1 com 
pH de calda 3,5, e aliado à re-
dução da lâmina de irrigação 
(Kc = 0,5) de duas a quatro 
semanas antes da colheita, 
dependendo da cultivar e da 
época do ano, apresentou re-
sultados satisfatórios para a 
melhoria da coloração de uvas 
como ‘Benitaka’, ‘Red Globe’ 
e ‘Crimson Seedless’.

O ethephon pode condi-
cionar a desgrana de bagas 
e diminuir a resistência pós-
-colheita dos frutos, portanto 
não se recomenda a sua utili-
zação em cultivares sensíveis 
e de conservação pós-colheita 
mais difícil, como também, 
deve-se evitar utilizá-lo em 
períodos chuvosos quando a 
resistência dos frutos é natu-
ralmente reduzida.

O ethephon também é 
utilizado para promover o 
amadurecimento de ramos 
e a senescência de folhas, 
atuando como desfolhante, 
aumentando o rendimento 
operacional da poda e a qua-
lidade dos ramos. Com esta 
função, ele deve ser aplicado 
de 15 a 20 dias antes da poda, 
durante o período de repouso, 
sendo utilizado no Submédio 
do Vale do São Francisco, o 
Ethrel® 720 na dose de 0,7 
mL.L-1 a 2 mL.L-1. Con-
centrações mais baixas são 
eficientes, quando se utiliza 
um volume de calda de 600 
L.ha-1, com pH ajustado pre-
viamente para 3,5, direcio-
nando-se a pulverização para 
a parte basal dos ramos.

Cianamida hidrogenada
Em condições tropicais, 

o comportamento fisiológico 
da planta é alterado, pois as 
plantas não apresentam fase 
de repouso hibernal, manten-
do sua área foliar e produção 
de carboidratos após a colhei-
ta dos frutos. O crescimento 
vegetativo é controlado pela 
redução da disponibilidade 
hídrica por meio do manejo 
da irrigação no final do ciclo e 
durante o período de repouso. 
As plantas apresentam for-
te dominância apical, com a 
emissão de brotos vigorosos 
nas extremidades das varas, 
o que inibe a brotação das 
gemas laterais nas porções 
basais e medianas, resultando 
na brotação fraca e desuni-
forme das gemas laterais.

A cianamida hidrogena-
da é o principal regulador de 
crescimento para quebra de 
dormência de gemas em di-
versas frutíferas. O produto 
comercial Dormex® contém 
49% do princípio ativo e deve 
ser pulverizado sobre as ge-
mas até 48 horas após a poda.

No Submédio do vale do 
São Francisco, concentrações 
de 5% do produto comercial 
Dormex® (H2CN2 2,45%) 
são recomendados nos perío-
dos mais quentes do ano (se-
tembro-abril) e 6% (H2CN2 
2,94%) nos meses de clima 
mais ameno (maio-agosto).

Para a aplicação da cia-
namida hidrogenada, deve-se 
pulverizar todos os ramos da 
planta (Figura 6a), ou pin-
celar apenas as gemas (Fi-
gura 6b) ou ainda, imergir 
as varas em um recipiente 
cilíndrico contendo a solu-
ção. Entretanto, para evitar 
a disseminação de doenças de 
uma planta à outra, a pulve-
rização dos braços e ramos é 
o método mais recomendado. 
É importante lembrar, que 
a velocidade de aplicação e a 
pressão utilizadas não podem 
ser altas, de modo a propiciar 
um molhamento bem unifor-
me de todas as gemas. O volu-
me de calda/ha está em torno 
de 200 l a 300 l para pulveri-
zações manuais e 1.000 l para 
pulverizações tratorizadas, 

desde que o bico de pulveri-
zação seja adequado. O con-
sumo do produto comercial, 
quando se utiliza a pulveri-
zação tratorizada a uma con-
centração de 1% de cianamida 
hidrogenada, é o mesmo que 
aquele quando se emprega o 
pincelamento dos ramos.

A realização de torção 
dos ramos após a poda e an-
tes da aplicação do Dormex® 
é uma prática antiga e co-
mum no Submédio do Vale 
do São Francisco para que-
brar a dormência de gemas de 
videira. Resultados obtidos 
nessa região, com a utilização 
de torção dos ramos junto à 
aplicação de cianamida hi-
drogenada a 2,45% não au-
mentaram significativamente 
a percentagem de brotação, 
fertilidade de gemas e pro-
dução da cv. Itália, quando 
comparado ao uso apenas da 
cianamida hidrogenada, ra-
zão pela qual em virtude dos 
riscos fitossanitários e dos 
custos com mão-de-obra, esta 
prática não deve ser recomen-
dada.

cil para mostrar para o pro-
dutor: “a gente vê que com 
este manejo a gente consegue 
uma uniformidade de produ-
ção”. 

Juliano Zottis, produtor 
na Linha Santa Lúcia, Vale 
dos Vinhedos, Bento Gon-
çalves, RS, acha que  quem 
participa, só tem a ganhar: 
“quem pudesse tirar o tem-
po e vir, aprender, ver essas 
ideias, experimentos que a 
Embrapa faz para nós para 
depois aplicarmos no campo, 
seria muito bom só teria a ga-
nhar”.
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1. Fonte de nutrientes
A abóbora serve como 

fonte de diversos nutrientes 
que são necessários para o 
bom funcionamento do orga-
nismo humano, como carboi-
dratos, potássio, cobre, man-
ganês, ferro, vitamina B1, 
vitamina B2, vitamina B3, vi-
tamina B5, vitamina B6, vita-
mina B9 vitamina C, vitamina 
E e vitamina K.

2. Saúde da visão 
A coloração laranja bri-

lhante da abóbora é credita-
da ao seu teor de betacaro-
teno, uma substância que é 
convertida em vitamina A no 
organismo. A vitamina é fun-
damental para a visão porque 
auxilia a retina a absorver e 
processar a luz.

O fruto também é com-
posto de antioxidantes cha-
mados de luteína e zeaxan-
tina. Acredita-se que os dois 
ajudem a prevenir a catarata e 
possam desacelerar o proces-
so de degeneração macular.

3. Saúde da pele
O betacaroteno presen-

te na abóbora pode contri-
buir com a proteção contra 
os raios ultravioletas (UV) 
causadores de rugas. Além 
disso, o alimento é fonte de 
vitamina C, um nutriente im-
portante para a produção de 
colágeno, substância que atua 
na formação da pele.

A vitamina C presente no 
suco de abóbora também é 
necessária para o processo de 
cura de feridas.

4. Diabetes
Um estudo feito mostrou 

que a abóbora possui subs-
tâncias chamadas trigonelina 
e ácido nicotínico, que podem 

8 benefícios do suco
de abóbora

melhorar a resistência à insu-
lina (que pode ser um sinal da 
diabetes do tipo 2) e desacele-
rar a progressão da diabetes.

Outra pesquisa de labo-
ratório indicou que o fruto 
possui alguns tipos de polife-
nóis que podem auxiliar a di-
minuição dos níveis de açúcar 
no sangue.

Se você já foi diagnostica-
do com a diabetes, vale a pena 
conversar com o seu médico a 
respeito de como a abóbora e 
o suco de abóbora podem ser 
incluídos na sua dieta e se eles 
realmente podem contribuir 
em relação ao seu quadro.

5. Colesterol
Pode ser útil tomar o suco 

de abóbora para colesterol 
porque a bebida possui subs-
tâncias como a pectina e os fi-
toesteróis, que são conhecidos 
por contribuírem com a dimi-
nuição do colesterol ruim.

6. Efeito laxativo 
O suco de abóbora forne-

ce um efeito laxativo ao orga-
nismo, algo que pode ser útil 
para pessoas que sofrem com 
a prisão de ventre e têm difi-
culdade de evacuar.

7. Fonte de vitamina C 
Além dos benefícios em 

relação à saúde da pele que já 
apresentamos acima, a vita-
mina C também é importante 
para o crescimento e repara-
ção de tecidos em todo o cor-
po e para a absorção do ferro.

O colágeno que o nu-
triente ajuda a produzir não 
atua somente na formação da 
pele – ele também trabalha 
para formar a cartilagem, os 
tendões, os ligamentos e os 
vasos sanguíneos. Além dis-
so, a vitamina C é necessária 

para a reparação e manuten-
ção de dentes e ossos.

8. Efeito antioxidante 
A vitamina C, a vitamina 

E e o betacaroteno – todos 
presentes na composição da 
fruto e do suco de abóbora – 
são dotados de ação antioxi-
dante.

Isso é importante para 
combater os radicais livres, 
compostos maléficos que da-
nificam o DNA e, cujo acú-
mulo pode contribui com o 
processo de envelhecimento 
e com doenças como câncer, 
doença no coração e artrite.

Receita de suco
de casca de abóbora
Ingredientes
100 g de casca de abóbo-

ra (pode ser qualquer abóbo-
ra com exceção da moranga); 
Água; Mel, açúcar ou adoçan-
te a gosto.

Modo de preparo
Colocar todos os ingre-

dientes no liquidificador; Ba-
ter bem e servir-se imediata-
mente. 

Atenção: é importante to-
mar o suco de abóbora natu-
ral imediatamente depois do 
seu preparo porque a bebida 
pode perder logo as suas pro-
priedades nutricionais e, por-
tanto, os seus benefícios. O 
chamado processo de oxida-
ção que acontece por meio do 
calor e da exposição ao oxigê-
nio e à luz pode fazer com que 
certos nutrientes percam a 
sua eficácia. Por isso, quando 
não for possível tomar o suco 
na hora em que ele for feito, 
a sugestão é armazená-lo em 
garrafas escuras muito bem 
vedadas para evitar ou atrasar 
o processo.

Que tal aprender como 
fazer uma receita de vitamina 
para ajudar a baixar a pres-
são alta? De quebra, ela pode 
auxiliar contra a retenção de 
líquidos, pois possui ingre-
dientes com propriedades im-
portantes para descinhar.

 Esta vitamina para hi-
pertensão é de muito fácil 
preparo e super gostosa. To-
mar essa vitamina é uma for-
ma prática de incorporar ali-

Receita de vitamina para
desinchar e baixar a pressão

mentos saudáveis à sua dieta 
no dia a dia para quem preci-
sa baixar a pressão. 

Seus ingredientes são 
alimentos muito bons para o 
coração e ainda ajudam a de-
sinchar.

Ingredientes
200 ml de leite desnata-

do; 1 banana; 1/4 de beterra-
ba média; 3 nozes; 1 colher de 
sobremesa de chia;

A receita é bem simples 
e apenas leva 3 ingredientes: 
500 g de farinha maisena 
(amido de milho); 200 g de 
manteiga sal: 1 lata de leite 
condensado. Mas pode no en-
tanto juntar raspas de limão, 
raspas de laranja, gengibre ou 
canela.

Comece por ligar o for-
no a 180 °C. Forre uma for-
ma com papel vegetal, papel 
manteiga ou um tapete de si-
licone, eu não uso nada para 
untar porque os biscoitos 
soltam-se bem. Comece por 

Aprenda a fazer bolachas
de leite condensado

juntar todos os ingredientes 
num recipiente, a mantei-
ga funciona melhor se usar à 
temperatura ambiente.

Mexa até obter uma mis-
tura homogênea. Quando a 
mistura se soltar, faça pe-
quenas bolinhas e coloque no 
tabuleiro. Deixe algum espa-
ço entre elas.Com um garfo 
faça algumas marquinhas em 
cima. Leva ao forno cerca de 
15 minutos, eu gosto delas 
mais tostadinhas. Retire do 
forno, deixe arrefecer e deli-
cie-se.
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Gostosuras de grande efeito na mesa de Natal 
Voltar a ter um Natal sim-

ples e com muito significado. 
Nada de mandar assar fora o 
peru (que anda com preços 
impraticáveis) e sim  fazer a 
ceia com amor e gostosuras 
que a sua família gosta. 

Aproveite para fazer a 
receita preferida de quem 
você ama. Mas isto não quer 
dizer que a sua Ceia de Natal 
não deva ser a mais fantásti-
ca, com sua família reunida e 
uma mesa maravilhosa.

Pode ser com uma árvore 
de natal comestível de meren-
gues, ou mesmo  de morangos 
com chocolate, ou oque você 
tiver em mente. Aquele bolo 
de café que sempre fez suces-
so, servido em porções indivi-
duais em copo decorado. Até 
a simples gelatina de moran-
go com creme fica especial 
se você servir em sua melhor 
taça. Enfim amor, decoração e 
receitas próprias podem fazer 
de seu Natal inesquecível.
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O Natal é uma época de 
grandes alegrias. Os amigos e 
a família juntam-se para par-
tilhar momentos especiais. As 
casas preparam-se para estes 
dias especiais. A decoração de 
Natal é colorida e muito espe-
cial.

Para decorar a sua casa 
não precisa de gastar muito 
dinheiro. Há muitos projetos 
DIY que pode fazer, como os 
anjos feitos com macarrão.

Esta é uma ideia super 
fofa para fazer nos dias an-
teriores ao Natal, uma ideia 

Arranjos de Natal feitos com macarrão
de uma atividade divertida e 
bonita para fazer com os mais 
pequenos.

Você pode usar para de-
corar a sua casa, mas também 
pode fazer anjinhos para ofe-
recer a amigos ou a pessoas 
especiais como as professoras. 
Depois de fazer os seus anji-
nhos pode pintar da cor que 
mais gostam, eles ficam lindos 
pintados de dourado, pratea-
do, vermelho e branco que 
são as cores que associamos 
ao natal. Mas pode optar por 
qualquer cor.


