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O pesquisador da Embra-
pa,  e doutor em solos, George 
Wellington da Embrapa Uva 
e Vinho  ressalta  os cuidados 
sobre o uso do cobre na videi-
ra. A importância, impacto e 
recomendações do quê fazer 
para evitar que o excesso de 
cobre, que é o principal pro-
duto de combate ao míldio, 
afete os solos e consequen-
temente o crescimento desse 
cultivo.

O pesquisador  reforça 
que a uva está presente em 
diversos estados brasileiros e 
se constitui numa atividade 
geradora de emprego e renda 
para muitas famílias, propor-
cionando sustentabilidade à 
pequena propriedade de agri-
cultura familiar e tendo como 
maior produtor de uvas do 
Brasil o estado do Rio Grande 
do Sul.

Lembra ainda que a 
principal região produtora 
é a Serra Gaúcha onde a vi-
ticultura é desenvolvida em 
pequenas propriedades, que 
possuem 15 ha de área, em 
média, sendo destes 40% a 
60% de área útil e cerca de 2,5 
ha de vinhedos, o pesuuisador 
aponta a topografia acidenta-
da e pouco mecanizada, pre-
dominando o uso da mão de 
obra familiar. A Serra Gaú-
cha, como  maior produtora 
de uvas do Brasil, tem clima 
essencialmente úmido, que 
favorece a infecção de inúme-
ras doenças fúngicas.

 Um dos principais pro-
dutos usados para o contro-
le  adimite o pesquisador, é 
a Calda Bordalesa, que tem 
como princípio ativo o sulfato 
de cobre, que é tóxico para os 
patógenos. “Durante mais de 
cem anos esse produto foi a 
principal ferramenta de con-
trole do míldio, a principal 
doença da videira, o míldio”, 
reforça. 

“Mas, apesar de ser efi-
ciente na parte aérea, o cobre 
tem baixa mobilidade no solo, 
devido sua interação com as 
frações de matéria orgânica, e 
como resultado dos longos pe-
ríodos de uso, hoje representa 
um potencial tóxico pelo seu 
acúmulo nos solos, afetando o 
crescimento da videira”, aler-
ta George Wellington. 

A aplicação de fungici-
das à base de cobre na viti-
vinicultura da Serra Gaúcha 
tem mais de cem anos. Nesta 
região é comum o emprego da 
calda Bordalesa para o con-
trole do míldio da videira. “O 

uso sistemático deste produto 
em altas concentrações e altos 
volumes, repetindo por diver-
sas vezes ao ano tem acarre-
tado o acúmulo de cobre nos 
solos da região. Essas pulveri-
zações são responsáveis pelos 
teores altos de cobre encon-
trado nos tecidos da videira 
e no solo”, ressalta o pesqui-
sador.

Ele explica que o acúmu-
lo desse elemento no solo afe-
ta negativamente a qualidade 
produtiva e ambiental dos 
solos. O cobre tende a formar 
ligações físico-químicas com 
os grupos funcionais de partí-
culas reativas do solo que, por 
sua vez, definem os fenôme-
nos de sorção. A disponibili-
dade desses elementos no solo 
depende do teor e da com-
posição da matéria orgânica 
do solo, da fração mineral do 
solo, que possui alta afinidade 
pela fração argila, especial-
mente o grupo dos óxidos, e 
do valor de pH.

No entanto, após anos de 
aplicações sucessivas de fun-
gicidas à base de cobre há um 
aumento de todas as frações 
deste metal no solo, com con-
sequente aumento da dispo-
nibilidade do mesmo no solo, 
especialmente em solos ácidos 
e arenosos, como aqueles da 
Campanha Gaúcha da absor-
ção de nutrientes, redução da 
taxa fotossintética e no cres-
cimento das plantas.

“O cobre é um nutriente 
essencial às plantas, fazendo 
parte de diversos compostos 
orgânicos, como proteínas 
e enzimas vitais ao metabo-
lismo vegetal, atuando no 
controle da síntese de DNA 
e RNA, e participando de di-
versos processos fisiológicos, 
como fotossíntese, respiração 
e distribuição de carboidra-
tos” ensina.

Porém, quando em exces-
so pode provocar alterações 
anatômicas, morfológicase 
fisiológicas tal como danos 
às raízes, inibição da absor-
ção de nutrientes, redução da 
taxa fotossintética e no cres-
cimento das plantas.

Os sais de cobre torna-
ram-se importantes na su-
pressão de doenças durante 
o século XIX. A eficácia de 
uma mistura complexa do 
cobre para controlar o míl-
dio da videira foi descoberta 
acidentalmente. Em 1882 
na região de Medoc, Fran-
ça, Millardet noticiou que a 
mistura do sulfato de cobre e 
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cal virgem salpicada sobre as 
folhas da videira suprimiram 
o desenvolvimento do míldio. 
Inicialmente esta mistura foi 
utilizada para desencorajar o 
furto de uvas de um vinhedo 

Desde então, vem sendo 
utilizada em diversas culturas 
para o controle de doenças 
fúngicas e bacterianas. Quan-
do aplicado à planta, o hidro-
gel contém, provavelmente, 
trioxissulfato de cobre com 
cal adsorvida, cal livre e sul-
fato de cobre. O míldio causa-
do por Plasmopara vitícola é 
a doença da videira mais im-
portante no Brasil, bem como 
em outras regiões vitícolas do 
mundo.

O pesquisador denuncia 
que  o excesso de cobre causa 
sérios prejuízos à viticultura, 
em regiões com alta preci-
pitação, principalmente no 
final da primavera e verão. É 
também conhecida como pe-
ronóspora, mufa ou mofo. Os 
maiores danos diretos estão 
relacionados com a destruição 
parcial ou total dos frutos, 
podendo também produzir 
efeitos negativos sobre a pro-
dução futura, porque provoca 
desfolha e consequentemente 
enfraquece a planta. 

Geralmente as variedades 
de uvas europeias são mais 
suscetíveis ao míldio que as 
americanas e hibridas, pois 
o patógeno é originário da 
América do Norte e o proces-
so de seleção natural ocorrido 
naquela região deu origem 
a genótipos de videira com 
maior resistência genética à 
doença.

“A fase de maior susceti-
bilidade da videira ao míldio 
ocorre desde o inicio da bro-
tação dos ramos até o inicio 
da compactação do cacho. To-
das as partes verdes da videira 
podem ser infectadas, sendo 
os primeiros sintomas obser-
vados cerca de 5 a 7 dias após 
a infecção. Os sintomas folia-
res iniciam-se com manchas 
circulares amarelas com a 
aparência de manchas de óleo 
apresentando um halo cas-
tanho- amarelado nas folhas 
novas que com o tempo aca-
ba desaparecendo. Sob con-
dições climáticas favoráveis, 
grande número de manchas 
pode surgir nas folhas que se 
coalescem com o tempo.”

Noites quentes e úmidas 
contribuem para o surgimen-
to de esporangióforos com 
esporângios, que saem dos 
estômatos na parte abaxial 

da folha. As lesões tornam-se 
castanhas e folhas altamente 
infectadas caem com o tem-
po. Nos estágios da floração e 
em bagas pequenas, o patóge-
no penetra pelos estômatos, 
causando escurecimento e 
secamento destes órgãos, nos 
quais se observa uma eflores-
cência branca que é a frutifi-
cação do patógeno. Normal-
mente, a frutificação não é 
muito intensa, pois o engaço e 
as bagas não possuem muitos 
estômatos. Após, o estádio de 
grão ervilha, a infecção ocor-
re somente no pedicelo das 
bagas, que toma a coloração 
amarelo-escuro.

As bagas apresentam de-
pressões e consistência en-
durecida na região próxima 
ao pedicelo, ficando total ou 
parcialmente marrom- escu-
ras, destacando-se facilmente 
do cacho. As bagas infectadas 
nessa fase apresentam uma 
coloração pardo-escura, e são 
facilmente destacadas do ca-
cho, não havendo formação de 
eflorescência branca carac-
terística, sendo denominada 
peronóspora larvada, porque 
apresenta sintomas seme-
lhantes aos causados pelas 
larvas da mosca-das-frutas. 
A doença causa as maiores 
perdas na cultura quando a 
inflorescência é infectada na 
fase pré-florada, florada e 
pós- florada. 

O ataque intenso do 
míldio nas folhas ocasiona 
a desfolha precoce e conse-
quentemente acarretará uvas 
com menor teor de açúcar, 
produção de vinhos mais áci-
dos, menos substancias ni-
trogenadas e menor vigor na 
safra seguinte. O cromista 
Plasmopara viticola é um pa-
rasita biotrófico obrigatório, 
que obtém seus nutrientes 
das células vivas dos tecidos 
da planta. Os zoósporos for-
mados no interior dos espo-
rângios são liberados sobre a 
planta, germinam e penetram 
somente através dos estôma-
tos.

As hifas crescem nos es-
paços intercelulares das fo-
lhas produzindo haustórios 
globosos que irão absorver 
os nutrientes do interior das 
células. Nas regiões de clima 
temperado o patógeno sobre-
vive durante o inverno na for-
ma de o ósporos e micélio. 

Estas estruturas de so-
brevivência tornam-se ma-
duras e germinam em solo 
encharcado e temperatura 

acima de 11°C, produzindo 
macrosporângios, dos quais 
saem os zoosporângios que 
vão produzir as infecções pri-
márias. A partir destas infec-
ções, em condições climáticas 
favoráveis, como alta umidade 
relativa e temperaturas acima 
de 11°C, diversos ciclos da 
doença serão produzidos.

Todos os fatores que con-
tribuem para o aumento da 
umidade favorecem o desen-
volvimento da doença. Por-
tanto, a chuva é o principal 
fator na promoção das epide-
mias, enquanto a temperatura 
exerce um papel moderador, 
acelerando ou retardando o 
desenvolvimento do patóge-
no.

No Rio Grande do Sul, nos 
meses de setembro a março, 
período do desenvolvimento 
da videira, a precipitação mé-
dia fica entre 1.000 a 1.200 
mm, enquanto a temperatura 
oscila entre 16 a 22°C. Nes-
tas condições, o controle da 
doença é uma tarefa difícil e 
delicada, e o produtor deve 
estar em vigilância constante.

 Algumas medidas pre-
ventivas para o manejo da 
doença consistem na escolha 
de áreas bem drenadas, plan-
tio de cultivares resistentes, 
redução das fontes de ino-

culo como a poda de brota-
ções contaminadas, adubação 
equilibrada, evitando o exces-
so de nitrogênio, fazer des-
brota, poda verde para melho-
rar a penetração da luz solar, 
visando reduzir a duração do 
molhamento foliar no interior 
da copa. Nem todas estas me-
didas são práticas de serem 
executadas, nem suficientes 
para controle eficaz da do-
ença em condições favoráveis, 
sendo necessária a utilização 
do controle químico. Uma das 

razões da necessidade do uso 
de fungicidas para o contro-
le do míldio é a capacidade 
do patógenos causar grandes 
danos em um curto espaço de 
tempo, tornando os fungici-
das a melhor ferramenta de 
controle da doença.

O sucesso do controle 
químico depende da escolha 
adequada do produto, bem 
como a sua dose, do momen-
to e método da aplicação, do 
conhecimento do organismo e 
da qualidade da aplicação.
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Estando entre as piores 
doenças que ataca os pomares 
de maçã no mundo, o cancro 
europeu ganha evidência na 
fabricação científica do Bra-
sil. A publicação foi elabora-
da pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa).

O cancro europeu é uma 
doença causada pelo fungo 
denominado de Neonectria 
galligena. Foi detectada pela 
primeira vez em um viveiro 
comercial no RS no ano de 
2002. Naquele ano realizou-
-se um trabalho de erradica-
ção oficial das plantas doentes 
visando evitar a dissemina-
ção da doença para as demais 
regiões produtoras. Apesar 
deste esforço, houve ressur-
gência da doença em pomares 
do RS, SC e PR. Trata-se de 
uma doença muito agressiva 
que causa cancro profundo no 
tronco e nos ramos podendo 
causar a morte das plantas. É 
uma doença que se transmite 
por esporos liberados no ar e 
principalmente, pelas mudas 
infectadas. 

O fungo cresce no tecido 
lenhoso, atingindo as cama-
das mais internas, formando 
um calo e, posteriormente, 
expõe o tecido dos vasos con-
dutores de seiva, criando um 
cancro. Esses cancros podem 
afetar ramos de um ou mais 
anos, além de levar mudas à 
morte, causando estrangula-
mento. 

Além disso, o fruto tam-
bém pode ser infectado pelo 
cálice ou outro ferimento, 
onde desenvolve uma podri-
dão firme e de cor marrom-
-escura que deprecia o fruto 
diversas plantas são afetadas 
pela doença que se dissemina 
com rapidez. As pereiras, sal-
gueiros, papoulas, e espécies 
de árvores ornamentais, estão 
entre os hospedeiros. 

O período crítico de in-
fecção começa na fase de 
queda das folhas, no outono. 
A cicatriz deixada no pon-
to de abscisão das folhas é o 
ponto ideal de infecção pelo 
fungo. Além dos ferimentos 
naturais, todo o tipo de dano 
mecânico é considerado como 
porta de entrada para o fun-
go, cujo desenvolvimento é 

Livro sobre Cancro Europeu é lançado
pela Embrapa

lento, podendo os sintomas se 
manifestar dentro de 3 meses 
até 3 anos após a infecção do 
fungo. Os esporos do fungo 
põem ser disseminados pela 
corrente de ar até 10 km de 
distância

Segundo Silvio André 
Meirelles Alves, pesquisa-
dor da Embrapa Uva e Vinho 
e um dos editores da obra, 
essa é a primeira publicação 
a tratar exclusivamente da 
temática do Cancro Europeu 
no Brasil. Nas palavras do 
pesquisador: “Nossa ideia foi 
reunir neste livro informa-
ções obtidas desde a entrada 
da doença ao Brasil, em 2011, 
até às principais orientações 
para o seu controle até o mo-
mento, as quais foram defini-
das ao longo da realização de 
Projetos de pesquisa que con-
taram com o aporte financeiro 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento”. 

Ao longo das 190 páginas, 
organizadas em treze capítu-
los, os 26 autores de diferen-
tes instituições de pesquisa, 
extensão rural, universidades 
públicas e privadas, dividi-
ram-se na tarefa de relatar a 
história recente do Cancro no 
Brasil.

Ainda, segundo a pes-
quisadora da Embrapa Uva 
e Vinho e também editora 
da publicação, Ana Beatriz 
Czermainski, o livro traz mais 
subsídios para pesquisas e 
ações futuras na continuidade 
do enfrentamento do proble-
ma do Cancro.

Medidas de
Prevenção e controle
em pomares
Pulverização das maciei-

ras com fungicidas prote-
tores (Dithianon, Captan e 
cupricos) antes do início de 
cada poda e ate sete dias após; 
Quando necessária à poda 
verde, executá-la até o final 
de Janeiro. 

Em Unidades de Produ-
ção – UPs, com incidência de 
até 1%, as plantas com sinto-
mas deverão ser arrancadas e 
incineradas. 

Nas UPs com incidência 
superior a 1% de plantas com 
sintomas de Neonectria galli-
gena, deverão ser realizados 

os seguintes procedimentos: 
Eliminação e incineração 

dos ramos menores de 3 (três) 
cm de diâmetro que apresen-
tarem cancros, sendo reali-
zadas no mínimo duas inter-
venções no período vegetativo 
e outras duas no período de 
repouso.

Limpeza e tratamento 
de cancro em ramos maiores 
de 3 (três) cm de diâmetro, 
sendo realizadas no mínimo 
duas intervenções no período 
vegetativo e outras duas no 
período de repouso e os seg-
mentos retirados dos cancros 
cobertos com solo. 

Quando o tronco estiver 
comprometido em até 50% do 
perímetro pela doença, este 
deverá ser limpo e desinfe-
tado com álcool 70% seguido 
da aplicação de pastas fungi-
cidas; 

As plantas que apresen-
tarem o tronco comprometido 
com cancros maiores de 50% 
do seu perímetro deverão ser 
arrancadas e incineradas. 

As plantas tratadas e/ou 
podadas deverão ser identi-
ficadas para que nos ciclos 
seguintes, possa se verificar 
a eficácia das práticas. – As 
plantas identificadas que 
apresentarem novas lesões 
deverão ser removidas e inci-
neradas. 

Todas as ferramentas 
utilizadas na remoção dos ra-
mos com cancros e na retira-

da dos tecidos afetados pelos 
cancros deverão ser limpas 
com um desinfetante.

As Plantas com menos de 
três anos que apresentarem 
sintomas deverão ser elimi-
nadas. 

No período de queda das 
folhas (outono) deverão ser 
realizados os seguintes pro-
cedimentos para as pulveri-
zações dos pomares: 

Tratamentos com fun-
gicidas protetores (cúpricos) 
durante as fases: 10% da que-
da de folhas, 90% da queda de 
folhas e 30 dias após. 

Na fase de 50% de queda 
de folhas deverá ser realizado 
um tratamento com fungici-
da curativo (tiofanato metili-
co) associado um protetor.

No início da brotação as 
plantas deverão ser pulveri-
zadas com fungicidas prote-
tores. 

Para os pomares que te-
nham sido afetados por gra-
nizo, deverão ser realizadas 
duas pulverizações com in-
tervalo de sete dias com uma 
combinação de fungicida 
protetor, curativo o e fosfito.

Para o controle da podri-
dão dos frutos causada por 
Cancro Europeu, deverá ser 
pulverizado fungicida cura-
tivo (tiofanato metilico) no 
estádio fenológico de queda 
de pétalas e até dias antes da 
colheita. 

Medidas de Prevenção e 

controle em unidades de pro-
dução de mudas (viveiros) Os 
viveiros de macieira deverão 
obedecer aos seguintes pro-
cedimentos:

Estar localizados a pelo 
menos 10 km de distância 
de pomares com registro de 
ocorrência da doença Neo-
nectria galligena. 

O Responsável Técni-
co do viveiro deverá solicitar 
ao ministério da Agricultura 
(OEDSV) a inscrição da UP 
com antecedência mínima de 
noventa dias antes do plantio. 

As mudas deverão ser 
pulverizadas, no mínimo, 
mensalmente com fungicidas 
protetores alternados com 
uma combinação de fungici-
das protetores e curativos. 

Sempre que realizada 
uma prática que cause feri-
mentos, as plantas deverão 
ser pulverizadas com fungici-
das protetores antes do início 
da prática e até sete dias após 
a mesma. 

As mudas deverão ser 
imersas durante uma hora 
numa calda constituída de 
uma associação de fungicidas 
protetores e curativos antes 
de serem armazenadas em câ-
mara frigorífica ou plantadas.

A obra rural “O Cancro 
Europeu no Brasil” está sen-
do comercializado ao custo 
de R$ 20,00 na Sede da Em-
brapa Uva e Vinho, em Bento 
Gonçalves.

O cancro europeu é uma doença causada pelo fungo denominado de Neonectria Galligena. Foi detectada pela 
primeira vez em um viveiro comercial no RS no ano de 2002

As pereiras, salgueiros, papoulas, e espécies de árvores ornamentais, estão entre os hospedeiros. O período 
crítico de infecção começa na fase de queda das folhas, no outono
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Embrapa participa de descoberta inédita 
sobre mecanismo de defesa de plantas

Um grupo de cientistas 
da Holanda, Brasil e Estados 
Unidos, com a participação 
da Embrapa Meio Ambiente 
(SP), descobriu que as plan-
tas, quando atacadas por pa-
tógenos nas raízes, são capa-
zes de interagir com fungos 
e bactérias do solo para se 
proteger de doenças em uma 
escala muito mais complexa 
e ampla do que já era conhe-
cida pela ciência. A explora-
ção desses mecanismos abre 
possibilidades para o contro-
le de doenças e pragas agrí-
colas, incluindo a descoberta 
de novas moléculas. Estudos 
desse tipo pavimentam o ca-
minho para uma agricultura 
mais sustentável, diminuin-
do a necessidade do uso de 
químicos no controle de do-
enças. Publicado na revista 
Science, o artigo descreve 
como a flora microbiana que 
vive dentro das raízes defen-
de naturalmente as plantas 
contra a invasão de organis-
mos causadores de doenças, 
um resultado de pesquisa 
inédito.

Em 2011, a equipe já 
havia publicado outro paper 
também na Science, no qual 
descreveu o modo como as 
plantas controlam o recru-
tamento de bactérias benéfi-
cas na rizosfera, que é o solo 
mais próximo das raízes, e 
as usam para se proteger de 
doenças.

A terceira linha 
de defesa
No novo trabalho, os 

cientistas quiseram ampliar 
a compreensão da complexa 
interação entre a planta e 
seu microbioma. Com esse 
objetivo, eles investigaram 
os patógenos que alcançam 
o interior das raízes. Para 
isso, os microrganismos têm 
de transpassar a rizosfera (a 
primeira linha de defesa) e 
o tecido da planta (segunda 
linha de defesa). Nesse tra-
balho, os pesquisadores des-
cobriram uma terceira linha 
de defesa contra a infecção: 
uma modulação do micro-
bioma que vive dentro das 
raízes. 

O método empregado 
usou a abordagem metage-
nômica e de inferência de re-
des complexas para guiar a 
construção de um consórcio 
de bactérias Chitinophaga e 
Flavobacterium, introduzido 
nas raízes para neutralizar 
a doença. Posteriormente, o 
grupo usou a técnica CRIS-
PR para confirmar o grupo 
de genes NRPS-PKS como 
responsável pela supressão 
da doença no interior da 
planta.

Na prática, resultados 
destacaram que o micro-
bioma endofítico das raízes 
abriga uma variedade de ca-
racterísticas funcionais ain-
da pouco conhecidas que, em 

conjunto, podem proteger a 
planta de dentro para fora.

O pesquisador da Em-
brapa Rodrigo Mendes, 
um dos autores do artigo, 
conta que esse estudo re-
presenta um marco na pes-
quisa de microbiomas de 
plantas. “Há muito tempo 
conhecemos a importância 
dos microrganismos endo-
fíticos para a promoção do 
crescimento e da saúde das 
plantas, mas ainda sabemos 
muito pouco sobre a diver-
sidade genômica e funcional 
do microbioma endófito e 
suas interações com a plan-
ta e patógenos. Seguindo os 
passos do fungo ao infec-
tar a planta, dissecamos o 
processo e usamos técnicas 
moleculares avançadas para 
elucidar os mecanismos que 
governam a defesa da plan-
ta”, revela.

A descoberta 
das bactérias 
defensoras
A investigação focou no 

potencial funcional do mi-

crobioma da raiz na prote-
ção das plantas contra infec-
ções de fungos. 

Utilizando técnicas 
avançadas de diferentes 
abordagens (como inferên-
cia de rede e metagenômi-
ca), os cientistas identifica-
ram consórcios de bactérias 
encontrados em solos des-
favoráveis (supressivos) ao 
desenvolvimento do fungo 
Rhizoctonia solani, causa-
dor de doenças em diversas 
plantas como arroz, trigo e 
beterraba sacarina. As téc-
nicas foram empregadas 
também para identificar 
agrupamentos de genes fun-
cionais de microrganismos 
que habitam esses solos.

Os cientistas analisaram 
mudas de beterraba cultiva-
das em solo supressivo à R. 
Solani para identificar os 
microrganismos associados 
à supressão de doenças, ca-
racterizando grupos de ge-
nes biossintéticos (BGCs). 
O passo seguinte foi recons-
truir o consórcio sintético de 
microrganismos endofíticos 

e, finalmente, direcionar as 
mutações para testar o papel 
de BGCs específicos na res-
posta à doença.

Os experimentos mos-
traram que, sob invasão de 
patógenos, bactérias dos 
gêneros Chitinophagaceae 
e Flavobacteriaceae se en-
riqueceram na endosfera da 
planta e atacaram o fungo. 
Elas mostraram atividades 
enzimáticas aprimoradas 
que provocaram a degrada-
ção da parede celular dos 
fungos. 

Ainda não se sabe onde 
esses dois gêneros bacte-
rianos estão localizados no 
tecido radicular e como eles 
interagem no nível molecu-
lar na endosfera.

“Os resultados desse es-
tudo destacam a riqueza de 
gêneros microbianos ainda 
desconhecidos e suas carac-
terísticas funcionais no mi-
crobioma endofítico da raiz, 
questões que estimulam a 
continuidade e o aprofunda-
mento dos estudos”, declara 
Mendes.
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Em vez de cozinhar os to-
mates,  opte por mariná-lo e  
grelhar ou assar o peixe, e não 
por cozinhá-lo. Nem o peixe 
nem os tomates devem dar tra-
balho. Comece com os tomates, 
embebendo-os em azeite, vi-
nagre, alho, pimenta jalapeño 
e orégano. Enquanto esses in-
gredientes liberam seus sucos, 
volte sua atenção para o peixe. 
Robalo, badejo ou mesmo tru-
ta são boas opções. Escolha um 
peixe de tamanho médio, ou 
dois. Se o seu peixeiro for bom, 
peça a ele para limpar e tirar as 
espinhas. Se não, apenas limpe 
e tire a barrigada. Recheie com 
fatias de limão e tomilho e asse 
ou grelhe até a pele ficar cro-
cante.

Quando o peixe estiver no 
ponto, os tomates terão virado 
um molho adocicado, seme-
lhante a um vinagrete. O gosto 
picante complementando per-
feitamente a fragrância deste 
peixe de pele crocante. Es-
quente o forno a 230°C ou po-
nha uma grelha em fogo médio/
alto, a 10 cm do fogo. 

Misture os tomates, 2 co-
lheres (sopa) de azeite, vinagre, 
pimenta, orégano, umas fatias 
de alho e uma pitada de sal e 
pimenta-do-reino em uma va-
silha grande; deixe descansar 
a temperatura ambiente por 
20 a 30 min. Enquanto isso, 
com uma faca afiada, faça três 
ou quatro cortes profundos em 
diagonal e paralelos de cada 
lado do peixe. 

Tempere o interior do pei-
xe com sal e pimenta, depois 
recheie com o alho restante, fa-
tias de limão e ramos de tomi-
lho. Esfregue o lado externo do 
peixe com as 2 colheres de azei-
te restante e polvilhe com sal e 
pimenta. Ponha o  peixe numa 
assadeira e cozinhe por uns 20 
min. (vai depender do tamanho 
do peixe). Se for grelhar, grelhe 
por uns 5 a 8 minutos, até ficar 
firme o suficiente para virar; 
vire e cozinhe o segundo lado 
por mais 5 a 8 minutos.  

Assado ou grelhado, o pei-
xe estará pronto quando o ex-
terior estiver crocante e uma 
faca fina atravessar a carne fa-
cilmente. 

O peixe vai inteiro para o forno ou 
a grelha, recheado com limão e 
tomilho, enquanto os tomatinhos 
nem precisam ser cozidos

Cinco formas de fazer peixe sem nenhum óleo 
para seu verão mais saudável 

Ingredientes
200 g de filés de merluza 

ou pescada; sal a gosto; suco 
de meio limão; 1 dente de 
alho pequeno picado; 1 colher 
(sopa) de cebola picada; 1/2 
colher (sopa) de salsa picada; 
1/2 colher (sopa) de cebolinha 
picada; 4 colheres (sopa) de 
vinho branco.

Ingredientes
2 batatas; 1 lata de atum 

light; 3/4 xícara (chá) de mi-
lho em conserva; 2 colheres 
(sopa) de salsinha picada; 1 
xícara (chá) de farinha de ros-
ca; 1 colher (café) sal; 1 colher 
(café) pimenta-do-reino

Modo de preparo
Cozinhe as batatas em 

Filé de peixe com legumes

Ingredientes
4 filés de peixe badejo; 2 

cenouras grandes; 2 pimen-
tões vermelhos e grandes; ½ 
alho-poró; 3 colheres (sopa) 
de milho verde; 1 cebola mé-
dia; sal a gosto; 2 colheres 
(sopa) de suco de limão; 2 co-
lheres (sopa) de iogurte des-
natado.

Modo de preparo

Peixe crocante sem óleo

Ingredientes
500 gramas de filés de 

pescada branca; 1 dente de 
alho socado; 1/2 colher (so-
bremesa) rasa de sal; Pimenta 
do reino a gosto; Salsinha pi-
cada a gosto; Farinha crocan-
te para empanar.

água fervente por 20 minutos 
ou até que fiquem macias e 
passe-as no espremedor. 

Em um recipiente, colo-
que o purê e os ingredientes 
restantes e misture até obter 
uma massa lisa e uniforme. 
Tempere com sal e pimenta-
-do-reino e depois faça pe-
quenas bolinhas e leve ao for-
no até dourar.

Bolinho de peixe light

Limpe, lave, corte os le-
gumes e refogue-os com 
cebola em um fio de azeite. 
Regue os legumes com 5 co-
lheres (sopa) de água quente, 
tempere com sal e deixe fer-
ver. Enquanto isso, tempere 
os filés de peixe com suco de 
limão e sal. Coloque sobre os 
legumes, adicione o iogur-
te, tampe e cozinhe em fogo 
brando por 20 minutos.

Tempere os filés com 
alho, sal, pimenta do reino e 
salsinha e deixar descansando 
por meia hora. Regue os filés 
com um fiozinho de azeite e 
misture bem. Empane os filés 
na farinha crocante e leve ao 
forno até ficar dourado.

Iscas de peixe sem óleo
Corte os filés em pequenas 

tiras. Tempere com sal, limão, 
cebola, alho, salsa, cebolinha e 
1 cálice de vinho branco seco, 
tudo batido no liquidificador. 
Descanse o peixe temperado na 
geladeira por 2 horas. Depois, 
empane as tiras de peixe em 
farinha de trigo e leve ao forno 
com um fio de azeite até dourar.

Assado com 
tomates
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Pequenos,
mas vorazes
Insetos sugadores como 

as já citadas cochonilhas, pul-
gões, percevejos e cigarrinhas 
atuam extraindo a seiva de fo-
lhas e flores e secretando um 
líquido açucarado que atrai 
formigas e favorece o cresci-
mento de fungos que causam 
a diminuição da área fotos-
sintética da folha.

As cochonilhas vivem em 
colônias e quase não se mo-
vimentam sobre as plantas. 
Elas geralmente se instalam 
sob as folhas, nos ramos e 
troncos das árvores e podem 
apresentar formas e tonalida-
des muito variadas: branco, 
marrom, avermelhada, verde 
ou enegrecida.

Algumas espécies pos-
suem corpo mole e se deposi-
tam sobre as plantas como se 
fosse algodão, enquanto ou-
tras têm uma carapaça dura.

Com tamanho variando 
de 1 a 5 mm, os pulgões são 
perigosos por se reproduzi-
rem rapidamente e atingirem 
principalmente folhas mais 
novas e delicadas. O resul-
tado de um ataque desses 
insetos pode ser notado em 
pouco tempo, primeiramente 
através do aspecto enrolado 
e amarelo das folhas, depois 
pelo atrofiamento da planta.

Vale ainda atentar à ação 
das cigarrinhas, que além de 
sugar continuamente a seiva 

Pragas de verão: como identificar e tratar
Um dos piores males é a infestação por pragas impulsionada pelo clima, que pode atingir diversas espécies e 
partes da planta, tirando o vigor, diminuindo a beleza e, em casos mais extremos, provocando a morte do vegetal 

das plantas, injetam toxinas 
que causam deformações nas 
folhas. Um sintoma da infes-
tação  por esse tipo de inseto 
é a presença de uma espuma 
branca - que lembra neve - e 
pode cobrir parte de galhos 
de árvores e gramados.

Os percevejos, por sua 
vez, provocam a secura das 
folhas. Esses insetos tam-
bém apresentam tamanho 
e formas variadas.Algumas 
espécies exalam odor desa-
gradável ao serem tocadas (as 
conhecidas marias-fedidas.

Numerosas
e organizadas
Outras variedades de in-

setos a atacar os jardins, gra-
mados e vasos são os sociais, 
como cupins e formigas. Os 
cupins se alimentam de ma-
teriais ligno-celulósicos (pa-
péis, árvores e madeira em 
geral) e formam grandes co-
lônias, atacando desde mudas 
recém-transplantadas até ár-
vores adultas. Já as formigas 
provocam danos consideráveis 
às plantas cultivadas - so-
bretudo as das espécies saú-
vas (Atta spp) e quenquéns 
(Acromyrmex spp) - aos cor-
tar folhas e brotações.

Igualmente vorazes, as 
lagartas são formas jovens 
de borboletas e mariposas e 
devem ter sua presença no 
jardim rigorosamente con-
trolada. Isso porque elas con-

somem grande quantidade 
de alimento, causam desfo-
lhamento da planta e, algu-
mas espécies são gregárias, 
ou seja, formam galerias nos 
troncos ou folhas.

Entre as pragas que atin-
gem as plantas ornamentais, 
há ainda os besouros, que po-
dem alimentar-se de folhas, 
botões florais, flores e raízes. 
Assim como as lagartas, algu-
mas espécies têm larvas que 
penetram nos caules e ramos 
formando galerias em seu in-
terior.

Além de insetos, as espé-
cies ornamentais podem ser 
atingidas por ácaros e mo-
luscos. Vetores de viroses, os 
ácaros são semelhantes a ara-
nhas minúsculas que tecem 
teias e formam grandes colô-
nias. Eles se alimentam ras-
pando ou sugando a seiva do 
lado inferior das folhas, pro-
vocando manchas bronzeadas

Entre os moluscos, des-
tacam-se as lesmas, normal-
mente incidentes em locais 
escuros e úmidos. Esses ani-
mais deixam um rastro bri-
lhante e pegajoso por onde 
passam, além de rasparem e 
consumirem folhas, destruin-
do mudas pequenas e tenras.

Como evitar 
Plantas bem adaptadas 

às condições ambientais ten-
dem a ser mais resistentes ao 
ataque de pragas. Por isso, 
a primeira medida para evi-
tar infestações é observar se 
a planta está bem irrigada e 
recebendo a quantidade ade-
quada de luz, água e aduba-
ção. Esse cuidado deve ser 
observado tanto no verão, 
quanto nas demais estações 
do ano.

Outra recomendação é 
ter cuidado com a introdução 

de plantas novas no jardim 
ou próximas a outros vasos 
já existentes. Isso para evi-
tar possível contaminação. 
Além disso, “é muito impor-
tante que seja feito trabalho 
preventivo junto aos vegetais, 
pois as mudanças de tem-
peratura e a alta umidade 
propiciam não apenas o apa-
recimento de pragas, como 
também o surgimento de fun-
gos e outras doenças típicas 
da estação que enfraquecem 
e podem matar as plantas”, 
acrescenta Vâner Silva, lem-
brando que o ideal é aplicar 
fertilizantes regularmente.

Como tratar
Uma vez detectada a in-

festação, deve-se dar prefe-
rência a métodos de trata-
mento orgânicos e seletivos. 
“Na floricultura em escala 
comercial é comum o con-
trole químico de pragas, mas 
em pequenas áreas é possível 
empregar a pulverização de 
produtos alternativos, como 
calda de fumo e solução aquo-
sa de sabão ou de detergente 
caseiro”, recomenda Take-
matsu.

A poda de limpeza para 
retirar partes de plantas in-
festadas é fundamental e deve 
ser feita sempre que necessá-
rio. No caso dos insetos, uma 
estratégia eficaz é o controle 
biológico através do uso de 
inimigos naturais das pragas, 
como joaninhas, tesourinhas e 
bicho lixeiro.

Insetos parasitóides como 
as pequenas vespinhas tam-
bém podem se tornar grandes 
aliados na batalha contra pul-
gões. Isso porque eles deposi-
tam seus ovos dentro do cor-
po dos pulgões e suas larvas 
alimentam-se o do conteúdo 
interno do hospedeiro. Com 

o tempo, o inseto parasita-
do é mumificado, adquirindo 
aspecto e coloração diferente 
dos demais.

Diante da presença de 
lesmas, a melhor solução é 
também a mais simples: re-
tirar os moluscos individual-
mente. O uso de algumas ar-
madilhas pode auxiliar nessa 
tarefa. Um exemplo é embe-
ber um pano em leite e dei-
xá-lo próximo às plantas. As 
lesmas são atraídas pelo leite 
e se abrigam sob o tecido du-
rante a noite. No dia seguinte, 
basta recolher o pano com as 
lesmas, que deverão ser elimi-
nadas.

Calda de fumo para
controle de pragas 
em jardins
Você vai precisar de 250 

g de fumo de corda; 100 ml 
de álcool comum; 1 l de água 
fervente. Para o preparo, co-
loque o fumo picado em uma 
vasilha. Em seguida, acres-
cente a água.

Tampe e deixe a mistu-
ra em repouso por 24 horas. 
Passado esse período, agi-
te bem o conteúdo. Filtre o 
líquido em pano fino espre-
mendo bem para retirar o 
máximo de extrato. Adicio-
ne o álcool, que servirá de 
conservante para a solução. 
Guarde a mistura em frasco 
escuro.

Para o tratamento das 
plantas infestadas, dilua 100 
ml da solução de fumo em 1 
litro de água. Em seguida, 
acrescente dez gotas de de-
tergente caseiro (para que-
brar a tensão superficial da 
água) e pulverize a mistura 
sobre as plantas. Aplique so-
bre as plantas o quanto for 
necessário.
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Os pisos de madeira são 
super elegantes e realmente  
conferem à sua casa um re-
quinte a mais. Mas,  quando 
se trata de pisos de madeira 
há riscos de barulhos cons-
tantes causado pelas réguas 
de madeira.  Para fazer com 
que isso desapareça, encha 

Assoalho que range?
Talco neles!

Um banheiro com vaza-
mento pode significar que 
uma conta de encanador mui-
to pesada está no seu futuro 
imediato, mas não se deses-
pere. Na verdade, você pode 
fazer a parte do diagnóstico 
sozinho e vai custar apenas 
alguns centavos

Como? Compre um desses 

Tagliatelle de verão

Ingredientes
450 gramas de macarrão 

tagliatelle; 3 unidades de pi-
mentadedo-de-moça sem se-
mentes e cortadas finamente; 
1 maço de rúcula; 300 gramas 
de queijo coalho cortado em 
cubos; a gosto de sal; a gosto 
de pimenta do reino moída na 
hora; 1 e 1/2 colher de sopa de 
manteiga sem sal; 2 colheres 
de sopa de azeite; 12 unidades 
de tomate-cereja cortados ao 

O Centro de Pesquisas 
em Alimentos da Universida-
de de São Paulo, desenvolveu 
com auxílio da doutoranda 
em Ciência dos Alimentos, 
Laís Moro, uma solução que 
quando aplicada nas uvas, as 
estimula a produzir mais res-
veratrol.

O resveratrol que é uma 
substância responsável por 
proteger os frutos de ataques 
de micro-organismos, faz 
muito bem a saúde dos hu-
manos, prevenindo doenças 
coronárias, reduzindo níveis 
de colesterol ruim (LDL), for-
talecendo o sistema muscular 
e agindo no combate de infla-
mações.

De acordo com a pes-
quisadora Laís Moro, os re-
sultados iniciais verificados 
a partir da aplicação de uma 
solução nos cachos de uvas 
durante o amadurecimento e 
a pré-colheita, apontam um 
aumento significativo de res-
veratrol.

Nas bebidas preparadas 
a partir destas uvas, foi ve-
rificado um aumento de 70% 
da substância, esclareceu a 
pesquisadora Laís, que tam-
bém afirmou que o benefício 

Pesquisadores desenvolvem uva 
com 70% a mais de resveratrol

permaneceu nos seis meses de 
análises químicas feitas com o 
suco.

O estudo feito em duas 
variedades de uvas teve seus 
testes realizados no Rio 
Grande do Sul e Minas Ge-
rais. Além do resveratrol, os 
pesquisadores observaram 
um aumento significativo de 
outras substâncias, como an-
tocianinas e flavonoides, tam-
bém aliadas na promoção da 
saúde.

De acordo com a pesqui-
sadora Laís Moro, o grupo 
de pesquisa irá avaliar de que 

forma os resultados se repro-
duzem e se mantém em um 
segundo ano do estudo, para 
que desta forma o potencial 
do tratamento feito nas uvas 
seja comprovado.

Uma vantagem do suco 
com mais resveratrol, é que 
ele é um produto que pode 
atingir mais pessoas, já que o 
vinho que naturalmente tem 
uma concentração maior da 
substância em razão do seu 
processo de fermentação, não 
é ingerido por crianças ou por 
pessoas que não podem ou 
não gostam de ingeri-lo.

meio.

Modo de preparo
Em uma panela, cozi-

nhe o tagliatelle em água 
salgada. Deixe-o al den-
te. Escorra e reserve. 
Em uma frigideira, colo-
que 1 colher e meia de azei-
te e grelhe as pimentas por 
cerca de dois minutos. Em 
outra frigideira grelhe o 
queijo coalho rapidamente 

com pouco azeite. Em nova 
frigideira, grelhe os tomates-
-cereja com pouco de azeite 
por dois minutos. Acrescen-
te o sal e a pimenta a gosto. 
Leve ao fogo novamente a fri-
gideira das pimentas e nela 
acrescente a rúcula. Deixe-os 
por cerca de um minuto. Jun-
te a eles o tagliatelle, os to-
mates-cereja e o queijo coalho 
grelhados e uma colher e meia 
de manteiga derretida. 

um pequeno frasco com um 
bico ( tipo o frasco de  ket-
chup que vc já usou) com talco 
de bebê. Em seguida, aperte 
generosamente o pó entre as 
tábuas do piso e use um pincel 
fino e macio para empurrá-lo 
pelas fendas. Depois é só var-
rer o excesso.

Refresco em pó para
descobrir vazamento?

pequenos pacotes de refresco 
em pó de cor escura e remova 
a tampa da caixa de água do 
vaso sanitário. Despeje o con-
teúdo do pacote dentro Não 
dê descarga por de meia hora 
e, em seguida, dê uma olhada 
na água no vaso. Se eles fica-
ram coloridos,   você tem um 
vazamento. 


