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na Assembleia Legislativa do RS

Premiação

Pesquisadores buscam novas tecnologias
e regiões para produção de vinhos licorosos

Os pesquisadores da Embrapa Uva e vinho desenvolveram um estudo com novas técnicas de vinificação, para a melhoria da qualidade dos produtos atuais e da criação 
de novos vinhos licorosos
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O Brasil é uma das grandes 
potências agrícolas do mundo 
e também um dos líderes no 
uso de agrotóxicos. Se por um 
lado os defensivos permitem 
controlar pragas e aumentar 
a produtividade, por outro, 
contaminam a água, o solo e os 
alimentos, afetando indireta-
mente a saúde humana.

Em busca de alternativas 
mais sustentáveis, pesquisado-
res da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) em Sorocaba 
têm apostado na combinação 
de nanotecnologia e produtos 
naturais. 

“Existe uma demanda 
crescente por alimentos em 
todo o mundo e a nanotecno-
logia permite criar metodolo-
gias para aumentar a produção 
agrícola. Não me refiro a um 
aumento na área plantada e 
sim na eficiência produtiva”, 
disse Fraceto.

Como explicou o pesquisa-
dor, o objetivo do grupo é pes-
quisar diferentes sistemas para 
encapsular agentes de controle 
de pragas, como agrotóxicos 
sintéticos ou inseticidas e re-
pelentes de origem botânica. 
“Outra linha de pesquisa pro-
põe o uso de agentes biológi-
cos, como fungos e bactérias, 
encapsulados em micropartí-
culas”, disse.

No âmbito de um Pro-
jeto Temático apoiado pela 
FAPESP, o grupo da Unesp 
estuda os mecanismos de ação 
e a toxicidade das metodolo-
gias desenvolvidas.

De acordo com Fraceto, o 
uso de nanopartículas possi-
bilita a entrega do composto 
ativo diretamente no local em 
que está a praga a ser combati-
da, reduzindo a quantidade de 
pesticida aplicada na lavoura, 

Na tarde desta segunda-
-feira, dia 9 de dezembro, pelo 
segundo ano consecutivo, a 
Embrapa Uva e Vinho recebeu 
o Prêmio Folha Verde, na cate-
goria Público Agropecuário, na 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, em Porto Alegre 
(RS).

Em sua 9ª edição, o Prêmio 
é uma das maiores distinções do 
Legislativo gaúcho e é concedido 
pela Assembleia Legislativa, por 
meio da Comissão de Agricultu-
ra, Pecuária e Cooperativismo, a 
pessoas, instituições e empresas 
que trabalham para garantir o 
crescimento do setor agropecu-
ário e o desenvolvimento da eco-
nomia gaúcha.

Neste ano, a Comissão Jul-
gadora, formada por jornalistas 
e representantes dos poderes 
públicos, estadual e federal, li-
gados ao setor, selecionou os 12 
vencedores a partir de 165 indi-
cações de 27 parlamentares. En-
tre os homenageados, também 
está outra unidade da Empresa 
de pesquisa, a Embrapa Pecuá-
ria Sul, localizada em Bagé (RS), 
na categoria Pecuária.

A escolha da Embrapa Uva 
e Vinho na categoria Público 
Agropecuária foi baseada no 
trabalho científico que a em-
presa de pesquisa vem desen-
volvendo, que segundo o depu-
tado Sérgio Turra, responsável 
pela indicação, vem dando uma 
contribuição significativa na vi-
tivinicultura, na pomicultura 
e em outras fruteiras de clima 
temperado. “A Embrapa Uva e 
Vinho está cumprindo o seu pa-
pel social de prover tecnologias 
e alternativas para os pequenos, 
médios e grandes produtores 
brasileiros”, salientou Turra.

Entre os destaques citados 
pelo deputado estão as culti-
vares de uvas de mesa sem se-
mentes e para a elaboração de 
sucos e vinhos, desenvolvidas 

Embrapa Uva e Vinho recebe 
premiação na Assembleia
Legislativa do RS

pelo Programa de Melhoramen-
to Genético “Uvas do Brasil”, e 
tecnologias que representam 
alternativas para os produtores, 
como o suco de uva e o vinho de 
mesa, que são fontes de renda 
importantes para as pequenas 
propriedades vitícolas, tipica-
mente familiares.

Para José Fernando da Sil-
va Protas, chefe-geral da Em-
brapa Uva e Vinho,  “o prêmio 
representa o reconhecimento 

a toxicidade para a planta e, 
consequentemente, a contami-
nação ambiental. “A praga, por 
outro lado, recebe uma carga 
mais concentrada do ativo, o 
que permite diminuir o núme-
ro de aplicações”, disse.

O grupo desenvolveu, por 
exemplo, um sistema para en-
capsulamento da atrazina, um 
dos herbicidas mais vendidos 
no Brasil e já banido na União 
Europeia pela alta toxicidade.

“Nos testes em laborató-
rio, a formulação em nano-
partículas poliméricas foi mais 
eficiente para o controle de 
pragas do que a convencional. 
Conseguimos reduzir a do-
sagem necessária de 3 quilos 
para 300 gramas por hectare. 
Nosso próximo passo será ava-
liar a formulação em estudos 
de campo”, disse o pesquisa-
dor.

Em outro trabalho, pu-
blicado na revista Pest Mana-
gement Science, os cientistas 
misturaram três diferentes 
compostos botânicos – gera-
niol (encontrado no gerânio, 
no limão e na citronela, por 
exemplo), eugenol (presente 
no óleo de cravo) e cinamal-
deído (do óleo de canela) – em 
nanocápsulas poliméricas fei-
tas de zeína, uma proteína do 
milho.

“Somos uma equipe mul-
tidisciplinar e buscamos so-
luções satisfatórias tanto do 
ponto de vista ecológico como 
econômico. Elencamos algu-
mas substâncias que julgamos 
interessantes para o manejo de 
pragas como a lagarta Helico-
verpa [praga da soja], a lagar-
ta-do-cartucho [do milho] e o 
ácaro-rajado [que ataca frutas, 
grãos e outras culturas], por 
exemplo”, disse.

do trabalho, que há 44 anos a 
Embrapa Uva e Vinho vem de-
senvolvendo em absoluta sinto-
nia com as demandas do setor 
produtivo, na dimensão das suas 
diferentes características e pro-
tagonismos no âmbito da cadeia 
produtiva”.

A solenidade acontece a 
partir das 16h, no Teatro Dante 
Barone, e irá reunir premiados, 
comissão julgadora, autoridades 
e convidados.

Cientistas usam nanotecnologia 
e produtos naturais para
combater pragas
Em busca de alternativas mais sustentáveis para a
agricultura, pesquisadores da Unesp desenvolvem
sistemas para encapsular defensivos sintéticos
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O vinho fortificado é, ba-
sicamente, um vinho ao qual 
se adiciona aguardente víni-
ca ou outra bebida destilada, 
tornando-se mais alcoólico e 
recebendo a denominação 
de fortificado.

A razão original para essa 
adição era para melhorar a 
conservação do vinho, pois 
o etanol contido nas bebidas 
destiladas é um anti-séptico 
natural. Desta forma, quan-
do o vinho contém grandes 
concentrações deste com-
posto ele estará em boas 
condições mesmo depois de 
um longo tempo de armaze-
namento, e não é a toa que 
estes vinhos são guardados 
por décadas e com suas ca-
racterísticas muito bem con-
servadas.

Considerando que atual-
mente algumas técnicas já 
são eficazes para a conser-
vação dos vinhos, os fortifi-
cados ainda são produzidos 
devido a suas características 
especificas e especiais. Hoje 
em dia, a principal razão 
para a sua produção está 
nos sabores distintos e atra-
tivos que o processo adiciona 
ao produto final.

O álcool de uma bebida 
destilada é capaz de matar 
as leveduras presentes no 
meio, sendo que o álcool tor-
na-se tóxico para a levedura 
na casa de 18% de concen-

O QUE É UM VINHO LICOROSO OU FORTIFICADO?

tração média deste tipo de vi-
nho. Se a tarefa das leveduras é 
transformar o açúcar em álcool, 
consequentemente, o processo 
de fermentação é interrompido 
e ainda resta uma quantidade 
de açúcar no meio, não conver-
tida em álcool, resultando em 
um vinho com alto teor alcoóli-
co mas, ao mesmo tempo, mais 
doce e mais forte.

Agora que você entendeu 
isso, vamos conhecer algumas 
variedades de vinhos fortifica-
dos:

Porto
O famoso vinho do Porto, 

produzido na região de Douro, 
no norte de Portugal e a cerca 
de 100 km da cidade de Porto. 
Um dos vinhos mais conhecidos 
mundialmente, pelo seu sabor 
doce e fortificado. Veja aqui al-
gumas curiosidades destes e 
de outros vinhos portugueses.

Xerez
O xerez (em castelhano je-

rez e inglês sherry) é um tipo de 
vinho fortificado, licoroso, típico 
da Espanha, envelhecido no 
sistema de soleira. Seu nome é 
derivado da região onde é ela-
borado, Xerez da Fronteira, em 
castelhano Jerez de la Frontera.

Como a maioria dos vinhos 
fortificados é elaborada com 
uvas tintas, o Xerez é a delicio-
sa exceção a regra, uma vez 
que ele é feito com uvas bran-

cas, sendo a variedade Palomi-
na a mais utilizada.

Este vinho é considerado 
por muitos como a antítese do 
vinho do Porto, pois além da cor 
da variedade de uva utilizada, o 
seu processo de fermentação 
pode ser finalizado antes de ser 
fortificado, enquanto o vinho 
do Porto é fortificado durante o 
processo de fermentação. Des-
ta forma, o Xerez geralmente é 
seco, mas a doçura adquirida 
ao final do processo.

Madeira
Este é o vinho fortificado fei-

to nas Ilha da Madeira, principal 
ilha do Arquipélago da Madeira 
com cerca de 740 km2 de área, 
situado no Oceano Atlântico a 
sudoeste da costa portuguesa.

Os vinhos variam de secos 
a doces, enquanto mais se-
cos podem ser servidos sem 
acompanhamento, ou mesmo 
com aperitivos, os doces são 
constantemente servidos com 
a sobremesa. Enquanto isso, 
os vinhos fortificados desta re-
gião são realmente muito fortes 
e muito recomendados para 
serem consumidos durante as 
refeições.

Vermute
Um tipo exclusivo de vinhos 

fortificados, um vinho seco com 
um leve toque de amargor. Ba-
sicamente, o vermute é com-
posto de 70% (no mínimo) de 

vinho, álcool, açúcar e infusões 
de ervas de diversos tipos, que 
dependem de cada fabricante 
(como canela, camomila e ou-
tros). Todo o bom vermute tem 
em sua composição pequenas 
quantidades de água salobra 
(com sais dissolvidos) para re-
duzir sua acidez.

Marsala
Marsala é um tipo de vinho 

fortificado produzido nos ar-
redores de cidade que lhe dá 
nome, na Sicília, Itália. As ver-
sões fortificadas da região rece-
bem a adição de conhaque para 
produzir vinhos fortificados de 
dois estilos diferentes. Um é 
feito jovem, com idade mínima 
de 4 meses e concentração de 
álcool bastante elevada, cerca 
de 17%. O outro é o chamado 

Superiore, que tem uma con-
centração de álcool um pou-
co mais elevada, cerca de 
18%, e envelhecido por pelo 
menos 2 anos. A exemplo 
de outros vinhos regionais, 
o Marsala tem denominação 
de origem controlada. 

Muscat
A Austrália está emer-

gindo como um produtor 
mundial de vinhos e tem o 
Muscat, um dos melhores 
fortificados do país, para 
apresentar ao mundo. No 
seu caso, as uvas utilizadas 
são deixadas para amadure-
cer bem além do tempo nor-
mal da colheita. O vinho final 
tem sabor adocicado e está 
entre os vinhos mais inten-
sos do mundo.

fonte: historiasevinhos.blogspot

Os pesquisadores da Em-
brapa Uva e vinho Celito Guerra 
Engenheiro Agrônomo, Doutor 
em Enologia/química de poli-
fenóis, Magda Salvador Bióloga 
e analista e  Gisele  Perissutti 
Bióloga, Doutora em Bioquími-
ca e analista desenvolveram em 
estudo, executado em parceria 
com vitivinicultores dos estados 
do Rio Grande do Sul,  Santa 
Catarina,  São Paulo,  Bahia e  
Pernambuco, para desenvolver 
novos produtos em regiões viti-
vinícolas de clima temperado e 
tropical, com alto potencial de 
benefícios para a saúde e com 
novas técnicas de vinificação  
para a melhoria da qualidade 
dos produtos atuais e da criação 
de novos produtos.

Trabalhando para aumentar 
a  competitividade da vitivini-
cultura brasileira, a Embrapa 
Uva e Vinho tem produzido pes-
quisas para o desenvolvimento 
de novos produtos, cuja qualida-
de e tipicidade guardem estreita 
relação com as características de 

Novas tecnologias para novas regiões vitivinícolas        de clima tropical e temperado
cada região de produção.

Os experimentos incluem 
análises físico-químicas de mos-
tos, vinhos em elaboração e fi-
nalizados. No caso dos vinhos 
licorosos tintos, as pesquisas 
resultaram no processo indus-
tria que é resultado do trabalho 
dos pesquisadores que permite a 
elaboração de produtos de alta 
qualidade, elaborados com uvas 
de variedades que tem crescido 
em importância, tanto nas re-
giões vitivinícolas tradicionais 
quanto nas de implantação.

Os pesquisadores acreditam 
que esta nova tecnologia venha 
a ser adotada por um número 
crescente de vinicultores, con-
tribuindo para viabilizar esse 
segmento produtivo e a cadeia 
vitivinícola brasileira como um 
todo.

O projeto, executado em 
parceria com vitivinicultores dos 
estados do Rio Grande do Sul, 
de Santa Catarina, de São Pau-
lo, da Bahia e de Pernambuco, 
pretende desenvolver novos pro-

dutos em regiões vitivinícolas de 
clima temperado e tropical, com 
alto potencial de benefícios para 
a saúde e com novas técnicas de 
vinificação.

Como principais resulta-
dos esperados, destacam-se o 
desenvolvimento de método de 
avaliação da maturação para de-
finição de ponto de colheita de 
uvas finas, a elaboração de novos 

vinhos espumantes finos tintos e 
novos vinhos tintos finos licoro-
sos, a elaboração de novos vinhos 
finos brancos e tintos, bem como 
vinhos espumantes brancos e ro-
sés em regiões de clima tempe-
rado de altitude.

Além disso, estimam rea-
lizar a caracterização biocli-
mática das regiões vitícolas de 
clima temperado de altitude, 

bem como a elaboração de novos 
vinhos finos  e espumantes em 
regiões de clima tropical de alti-
tude, a avaliação de novas varie-
dades de uva e de tecnologias de 
vinificação para vinhos de mesa, 
o desenvolvimento de estudos 
com novas linhagens de leve-
duras para vinhos de diferentes 
regiões do Brasil e a validação 
econômica dos novos produtos e 
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O processo industrial e 
os vinhos licorosos tintos fo-
ram obtidos dentro da linha 
de pesquisa  através de ex-
perimentos incluindo uvas 
de diferentes variedades, 
técnicas de desidratação das 
bagas, procedimentos e pa-
râmetros de vinificação.

Foram utilizadas uvas re-
presentativas da região vití-
cola de altitude dos Campos 
de Cima da Serra-RS, prove-
nientes de vinhedos situados 
a aproximadamente 990 m 
de altitude. As variedades 
Merlot, Petit Verdot e Terol-
dego foram selecionadas 
para as pesquisas por terem 
mostrado alto potencial para 
a produção de vinhos tintos 
finos na região, além de se-
rem relatadas na literatura 
científica e técnica como ap-
tas à elaboração de vinhos 
tintos finos de alta qualidade 
intrínseca, conforme descriti-
vo a seguir.

‘Merlot’ juntamente com 
as variedades Cabernet Sau-
vignon e Cabernet Franc, a 
uva Merlot constitui a base 
dos famosos vinhos tintos da 
região vitícola francesa de 
Bordeaux.

No Brasil, e em especial 
no Rio Grande do Sul, é a 
segunda variedade Vitis viní-
fera tinta em área plantada. 
Cultivada na região da Ser-
ra Gaúcha há mais de meio 

UVAS USADAS NA PESQUISA

século, é a principal variedade 
tinta da região delimitada com 
status de Denominação de Ori-
gem Vale dos Vinhedos.

Foi recentemente introdu-
zida na região dos Campos de 
Cima da Serra-RS para a ela-
boração de vinhos tintos tran-
quilos, sendo que os vinhos 
demonstraram alto potencial de 
qualidade. ‘Petit Verdot’. Na re-
gião vitícola francesa de Borde-
aux, é usada para o aumento da 
estrutura e da qualidade geral 
dos vinhos tintos obtidos com 
uvas das variedades Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc e 
Merlot.

Foi também introduzida no 
estado do Rio Grande do Sul em 
diferentes regiões, sendo que 
na região dos Campos de Cima 
da Serra os vinhos elaborados 
tem demonstrado alto potencial 
de qualidade. ‘Teroldego’ . Esta 
uva é cultivada principalmente 
no Vale Rotaliano, no extremo 
norte do Trentino, Itália.

Sua introdução no Brasil se 
deu há cerca de 20 anos, na re-
gião vitivinícola gaúcha da Ser-
ra do Sudeste. Sua introdução 
na região dos Campos de Cima 
da Serra-RS ocorreu há menos 
de dez anos. Desde então, tem 
sido usada na elaboração de 
vinhos finos tintos tranquilos, 
aportando intensidade de cor, 
aroma frutado característico, 
estrutura, volume em boca, har-
monia e persistência olfato-gus-

Novas tecnologias para novas regiões vitivinícolas        de clima tropical e temperado
processos de elaboração.

Conclusões
Os vinhos finos licorosos tin-

tos que mostraram possuir qua-
lidade intrínseca mais elevada, 
medida via análises físico-quí-
micas e sensoriais,  são o varietal 
Teroldego e o tri-varietal Mer-
lot/Petit Verdot/Teroldego. O 
processo industrial desenvolvido 
e validado mostra que é tecnica-
mente possível a elaboração de 
vinhos finos licorosos tintos bra-
sileiros, a partir das uvas Merlot, 
Petit Verdot e Teroldego.

Em princípio, a tecnologia 
de elaboração de vinhos finos li-
corosos tintos pode ser utilizada 
em quaisquer outras regiões vi-
tivinícolas brasileiras, respeitada 
a tipicidade das uvas nelas culti-
vadas. O estudo de outras varie-
dades de uvas Vitis vinífera, da 
longevidade dos vinhos, da viabi-
lidade econômica e da aceitação 
mercadológica dos produtos são 
temas a serem estudados na con-
tinuação dessa linha de pesquisa.

tativa.
A data de colheita das uvas 

foi efetuada quando as bagas 
apresentavam riqueza gluco-
métrica em torno de 20 °Brix, 
acidez total entre 100 e 110 
mEq/L e pH do mosto entre 3,2 
e 3,4. Colhidas dentro desses 
parâmetros, as uvas encontra-
vam-se perfeitamente sadias e 
sua constituição em compostos 
orgânicos permitiu a obtenção 
de vinhos com adequada rela-
ção doçura/acidez.

Teroldego

Merlot

Petit Verdot
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Os ingredientes que você vai usar, para fazer este
clareamento de dentes caseiro, já devem estar aí na
sua cozinha

Gengibre
Essa raiz auxilia para man-

ter um sorriso saudável, pois 
possui propriedades anti-infla-
matórias que previnem contra a 
inflamação das gengivas.

Suas propriedades antioxi-
dantes do gengibre, contribuem 
para combater os radicais livres 
que causam a degradação dos te-
cidos. Além disso, é muito eficaz 
para prevenir o envelhecimento 
dos dentes e da gengiva.

Segundo alguns estudos, o 
gengibre também é um alimen-
to que atua como adstringente, 
possui propriedades anticoagu-
lantes e estimula a digestão.

Através destas inúmeras 
funções, o gengibre auxilia na 
luta contra o mau hálito.

Sal do Himalaia 
O sal do Himalaia possui 

cálcio, ferro, fósforo, magnésio, 
níquel, silício e sódio.

Estes nutrientes protegem 
contra o mau hálito, tártaro e 
fortalecem a gengiva e ajudam a 
branquear os dentes ao longo do 
tempo.

Por ser rico em iodo, esse 
sal também possui propriedades 
antibacterianas e ajuda a neu-
tralizar os ácidos na boca.

O sal do Himalaia nos obriga 
a salivar, e a saliva cria uma bar-
reira antibacteriana que protege 
o esmalte dos dentes. 

Limão
O limão proporciona mui-

tos benefícios para um organis-
mo saudável, pois pode remover 
manchas da pele. Ele também 
possui função emagrecedora e, 
para completar, suas proprieda-
des ajudam a remover as crostas 
e as manchas amarelas nos den-
tes.

Creme dental
A pasta de dente é o princi-

pal produto para a higiene bucal, 
pois ajuda a retirar as manchas, 
detritos e dificulta a formação 
da placa bacteriana.

Sua importância para ga-
rantir a limpeza e o polimento 
dental é comprovada.

Receita caseira
para branquear os dentes
Esta mistura deve ser pre-

parada para ser usada de uma só 
vez, já que não pode ser guarda-
da na geladeira, porque perde os 
atributos.

Ingredientes
1 pedaço de três centímetros 

de gengibre; Meia colher (chá) 
de sal; 1 colher (chá) de suco de 
limão; 1 colher (chá) de creme 
dental.

Modo de preparo
Descasque o gengibre e rale 

em um recipiente. Adicione o 
sal e misture bem. Acrescente 
o creme dental e mexa bem até 
obter uma mistura homogênea. 
Para finalizar, acrescente o suco 
de limão e misture bem.

Molhe a escova na mistu-
ra e esfregue nos dentes. Deixe 
agir por dois minutos, enxágue  
a boca e note instantaneamente 
como seus dentes estarão mais 
brancos e sem tártaro. 

Você também vai sentir 
como o seu hálito estará melhor, 
mudando até mesmo o seu sor-
riso.

Importante
Essa mistura deve ser feita 

no máximo duas vezes por sema-
na, para não desgastar os dentes, 
caso contrário ele pode causar 
sensibilidade nos seus dentes.

Feijão x gases: o problema 
pode estar no preparo

O feijão é conhecido pela 
alta produção de gases que cau-
sa no organismo. Isso acontece 
porque o feijão e também outras 
leguminosas – como grão-de-bi-
co, soja, ervilha e lentilha – pos-
suem um carboidrato chamado 
oligossacarídeo.

Quando esses grãos são con-
sumidos, o intestino delgado não 
possui enzimas necessárias para 
digeri-los.

Por isso, quando chega ao 
intestino grosso, o oligossacarí-
deo é fermentado pelas bacté-
rias presentes na flora intestinal, 
formando então os gases.

Além disso, as leguminosas 
contêm fitato, uma substância 
que inibe as enzimas, dificulta a 
absorção de nutrientes e atrapa-
lha o processo digestivo.

Devido a isso, muitas pesso-
as acabam sentindo o desconfor-
to das flatulências causadas pelo 
consumo de feijão. Sendo assim, 
acabam excluindo este alimento 
das suas refeições.

Porém, é importante ressal-
tar que excluir o feijão da sua 
dieta não é uma boa opção, já 
que ele é uma rica fonte de pro-
teínas, fibras e outros nutrien-
tes.

Contudo, uma simples mu-
dança durante o preparo do fei-
jão pode reduzir os gases.

Segundo especialistas do 
Centro de Pesquisa em Alimen-
tos da Universidade de São Pau-
lo (USP) e da Embrapa, deixar 
o feijão de molho antes do cozi-
mento contribui para diminuir a 
formação de gases.

Como fazer
Pelo menos 8 a 12 horas 

antes do cozimento, coloque o 
feijão de molho em um pouco de 
água com uma colher (sopa) de 
vinagre de maçã e trocar a água 
de duas a três vezes nesse perí-
odo, recolocando o vinagre de 
maçã.

No lugar do vinagre, você 
pode colocar o suco de um limão 
com cravo-da-índia. Troque a 
água no mínimo 3 vezes antes do 
cozimento, e quando for colocar 
na panela, descarte-a. Fazendo 
esse processo, o grão irá se tor-
nar mais digerível e o ácido fí-
tico srá eliminado, diminuindo a 
produção de flatulências.

Outras dicas para que o fei-
jão não cause gases

Além de deixá-lo de molho, 
outras duas técnicas simples po-
dem evitar o desconforto dos ga-
ses. Não comer a casca do feijão 
Para evitar a formação de gases 

quando consumir feijão, evite 
consumir a casca. Sirva apenas o 
caldo, deixando o grão fora das 
refeições. O caldinho é rico em 
ferro, fornecendo as vitaminas 
necessárias para o organismo, 
além disso, evita as flatulências.

Cozinhar por mais tempo
Quando você cozinha o feijão 

por mais tempo que o normal, 
ele acaba ficando muito macio 
e o amido presente nele acaba 

sendo digerido mais facilmente.
Esta técnica pode ser uma 

boa pedida para evitar a forma-
ção dos gases.

Cozinhar o feijão com es-
peciarias, como louro e alecrim, 
também ajuda.

Como tudo na vida exige 
organização, planeje-se quando 
for preparar feijão e você terá 
uma refeição mais nutritiva e 
sem consequências desagradá-
veis.

Receita para deixar seus dentes 
limpos e brancos
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Remédios caseiros para 
queratose pilar
A queratose pilar, também conhecida como “pele de galinha”, é um problema que 
normalmente afeta a pele do braço, costas, coxas e glúteos

O problema se caracteriza 
pelo ressecamento e aspereza da 
pele, e ainda provoca pequenas 
bolinhas nos pelos, o que deixa 
a pele com um aspecto de “lixa”.

As causas podem ser genéti-
cas (principalmente), ou podem 
aparecer por causa de excesso de 
desidratação ou até mesmo o uso 
de roupas muito apertadas.

Apesar de não ser um pro-
blema grave de saúde, a quera-
tose pilar é feia e pode gerar in-
cômodo e constrangimento para 
quem a tem.  

Por isso, separamos algumas 
receitas naturais para acabar de 
vez com a pele de galinha

Hidratação diária
Esta é a medida mais sim-

ples e natural para tratar a que-
ratose. Sempre, antes de tomar 
banho, passe óleo de coco nas 
‘’bolinhas’’ para hidratá-las.      

Durante o banho, escove a 
região suavemente e, em segui-
da,  aplique um hidratante para 
selar a umidade.

Vinagre de maçã
Todos os dias, antes de to-

mar banho, passe vinagre de 
maçã na sua queratose. Deixe 
agir por 20 minutos e tome ba-
nho como de costume. 

Açúcar e suco 
de limão
Misture 2 colheres de sopa 

de açúcar com uma colher de 
chá de suco de limão e uma co-
lher de sopa de azeite de oliva. 

Pelo menos uma vez por 
semana, esfolie a pele afetada 
com essa mistura: o açúcar é es-
foliante, o azeite hidrata a pele 
seca e o suco de limão atua como 
toner, limpador e adstringente 
para a pele.

Sal marinho e 
azeite de oliva
Mergulhe uma flanela na 

água quente e aplique em to-
dos os pequenos inchaços. Em 
seguida, esfregue os braços em 
toda a área afetada. Depois dis-
so, é hora de massagear a pele 
com sal marinho e azeite de oli-
va. Deixe agir por 30 minutos e 
retire o produto com uma flane-
la.   

Hamamélis
Use hamamélis na região 

afetada diariamente para se li-
vrar da pele de galinha natural-
mente.

Máscara de argila bentonita
Misture argila bentonita 

com vinagre de maçã e aplique 
na pele uma vez por semana.

Óleo de coco
ou leite de coco
Aplique óleo de coco orgâ-

nico misturado com lecitina de 
soja e vinagre de maçã todos os 
dias após o banho nas bolinhas 
da queratose pilar. 

Você também pode misturar 
óleo de coco misturado com vi-
nagre de maçã, aplicar leite de 
coco diariamente na pele após o 
banho.

Aveia
Aveia acalma e também hi-

drata a pele. 

Acabe com o estresse
e a ansiedade
O estresse, a ansiedade e a 

depressão são causas de muitos 
problemas de pele.

Para se livrar deles, pratique 
ioga ou meditação. Faça exercí-
cios diariamente para que sua 
pele libere toxinas pelo suor, o 
que mantém a pele limpa.

Consuma as 
vitaminas A e K
Muitas vezes, a queratose 

pilar pode ser consequência da 
deficiência de vitamina A ou a 
vitamina K.

A aplicação tópica de cremes 
de vitamina A (Retinol) também 
pode ajudar.

Suplementos 
de ômega 3
Tome uma colher cheia de 

óleo de fígado de bacalhau ou 
suplemento de óleo de peixe dia-
riamente, com uma boa propor-
ção de EPA e DHA.

Alimentos probióticos
Coma kefir, missô e chu-

crute. Tome suplementos pro-
bióticos para aumentar as boas 
bactérias e combater fungos e 
bactérias nocivas.

Açafrão e gengibre
Estes alimentos combatem a 

inflamação da pele e podem aju-
dar a acabar com a queratose.

Óleo de semente de 
uva e óleo de prímula
Os dois óleos são ricos em 

GLA ou ácido gamalinoleico, 
além de ácidos graxos ômega 3 
essenciais. 

Aplique qualquer um ou to-
dos esses óleos topicamente em 
suas feridas.

Faça uma esfoliação com 
óleo de semente de uva e borra 
de café antes do banho e lave 
com sabão de coco artesanal.

Aplique óleo de 
vitamina E
Abra duas cápsulas de vi-

tamina E e misture o conteúdo 
com o óleo de coco ou de jojoba.

Aplique diariamente a mis-
tura na região afetada. 

Sabão de leite 
de cabra
Sabonetes de leite de cabra 

ou de castela são suaves e hidra-
tam a pele. 

Mude sua 
alimentação  
Reduza a ingestão de açúcar 

e laticínios, coma mais alimentos 
alcalinos, como frutas e legumes.

Reduza também a ingestão 
de carne vermelha e beba sucos 
verdes todas as manhãs. 

Limite cafeína e álcool.

Tome sol 
Um pouco de sol é funda-

mental para quem sofre de que-
ratose  pilar.

A rosa branca e seu chá de 
pétalas e sementes, é usado para  
fins curativos: inflamações nos 
olhos, ferimentos, prisão de ven-
tre, ansiedade, nervosismo, tos-
se, dores de garganta, bronquite, 
corrimentos vaginais, problemas 
uterinos e limpeza de pele. 

Atribui-se ao extrato aquoso 
de rosa branca ação adstringen-
te, calmante, laxativa, digestiva, 

Benefícios do chá de
rosa branca

anti-inflamatória e depurativo. 
O chá de rosa branca tem 

sabor e aroma muito suave, 
agradável, podendo ser tomado, 
sem risco de sobredosagem mas, 
deve-se ter em atenção o alto 
poder calmante da rosa que, em 
excesso, será indutor de letargia 
e sono prolongado. Para crian-
ças é aconselhável usar os chás 
de ervas diluídos.



8 Jornal Vale dos Vinhedos - 10 de dezembro de 2019

Se você pressionar deter-
minado ponto da mão, enviará 
impulsos nervosos para o orga-
nismo, melhorando o funciona-
mento e a saúde dele. Isso faz 
parte da reflexologia, uma tera-
pia japonesa

Tudo o que você precisa é 
observar bem a mão e pressionar 
alguns pontos por 3 ou 5 minu-
tos.Veja quais são os pontos e as 
vantagens:

Polegar
Se seu problema for na ca-

beça, então já sabe: basta pres-
sionar o dedo polegar. Isso tam-
bém alivia a ansiedade, as dores 
na cabeça e no estômago. 

Dedo indicador
Se você sente dor nas costas 

e nos músculos dos braços e das 
pernas, massageie o dedo indi-
cador. É interessante saber que 
este dedo está relacionado ao 
medo, decepção e confusão.

Dedo médio
Este dedo está muito re-

lacionado a raiva, por isso, se 
pressionarmos, nos mantemos 

Sabe aquelas veias escuras, 
grosseiras e dilatadas que apa-
recem nas pernas de muita gen-
te? Chamam-se veias varicosas.

Elas costumam ser azula-
das e aparecem principalmente 
depois que a pessoa usa calças 
apertadas. As mulheres são mais 
propensas a desenvolver o pro-
blema do que os homens. Infe-
lizmente, essas veias doem bas-
tante, como se palpitassem, e a 
pessoa sente um peso nos mem-
bros.Como sabemos, as veias são 
essenciais para levar a oxigena-
ção, através do sangue, para o 
coração.

No entanto, quando estão 
com problemas, causam disten-
são e inchaço, por isso são tão 
visíveis sob a pele. 

Problemas de circulação
Se o sangue não está fluin-

do como se espera, o corpo tenta 
reagir, o que provoca uma série 
de sintomas, como: dor de cabe-

Como se livrar das veias varicosas  Chá de orégano 
com alecrim para 
emagrecer 

O chá de orégano e alecrim 
é excelente para desintoxicar o 
corpo, aumentar a imunidade e 
reduzir os níveis de açúcar no 
sangue. Essa combinação tem 
um efeito poderoso para o seu 
organismo.

Tanto o orégano como o 
alecrim são excelentes para de-
sintoxicar o corpo, aumentar a 
imunidade e reduzir os níveis 
de açúcar no sangue. Portanto, 
os dois, além de ajudar no ema-
grecimento e no tratamento de 
doenças, também são indicados 
para diabéticos.

Benefícios do orégano
Algumas propriedades pre-

sentes no orégano estimulam o 
trabalho da vesícula, auxiliando 
na eliminação de gordura. O chá 
de orégano também ajuda a de-
sinchar e elimina os líquidos e 
gases que causam esse descon-
forto.

O orégano também é um 
ótimo aliado para uma boa noite 
de sono, pois para ter uma vida 
saudável, com energia e o orga-
nismo trabalhando de maneira 
equilibrada, é necessário dormir 
bem. Portanto, tomar uma xí-
cara de chá de orégano antes de 
dormir ajuda a relaxar.

O orégano também ajuda a 
melhorar a circulação. combate 
dores de cabeça e previne pro-
blemas cardíacos.

Benefícios do alecrim
O alecrim fornece para o 

corpo efeitos digestivos e diuré-
ticos, eliminando o inchaço ab-
dominal e o mal-estar estoma-
cal, ambos causados pelo excesso 
de líquidos e gases.

Outro excelente benefício 
do alecrim para a saúde é seu 
poder de regular a pressão arte-
rial e auxiliar contra a queda de 
cabelo.

Ingredientes
1 colher (chá)de orégano 

seco; 1 colher (chá) de alecrim 
seco; 1 litro de água.

Modo de preparo
Quando  a água levantar fer-

vura, desligue o fogo, coloque as 
ervas e tampe.

Deixe a infusão em repou-
so por dez minutos, coe e está 
pronto para beber. Tome uma 
ou duas xícaras pela manhã, 
de preferência em jejum, outra 
após o almoço e a última após o 
jantar, sem colocar açúcar.

Caso queira otimizar ainda 
mais os efeitos, coloque uma co-
lher (chá) de suco de limão.

ça, língua e unhas levemente ro-
xas, tensão crônica nos ombros, 
irritabilidade, dor, coágulos no 
período menstrual Para tratar o 
problema causado pela má cir-
culação, você pode apostar num 
banho com água e uma xícara de 
vinagre de maçã, à noite, antes 
de dormir.

Além disso, tenha o costume 
de comer ervas, como: manjeri-
cão, cominho, coentro, açafrão, 
cebolinha e alho. Chás com cas-
ca de tangerina, hortelã e erva-
-doce são maravilhosos também.

mais relaxados. Além disso, re-
duziremos os a pressão arterial e 
a ansiedade.

Dedo anelar
Ele está relacionado a pro-

blemas digestivos e de negativi-
dade. Se pressionado, podemos 
melhorar o humor, a respiração 
e a digestão.

Dedo mindinho
Pressionar este ponto é 

muito importante para manter 
um coração saudável e relaxar 
os nervos, já que ambos têm co-
nexão direta. Também ajuda a 
relaxar e tirar a pressão sobre o 
corpo.

Pratique todas as massagens 
recomendadas neste post com 
frequência. Elas são muito tera-
pêuticas e baseadas na reflexolo-
gia. Para você ter ideia, segun-
do estudos, a reflexologia tem o 
mesmo efeito em nosso cérebro 
que a meditação.

Não é à toa que é tão procu-
rada para combater problemas 
no coração e várias doenças, 
como prisão de ventre, sinusite e 
enxaqueca.

Você sabia que nossa mão tem 
contatodireto com 10 órgãos
do nosso corpo?


