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Tratores adaptados com 
chamas prometem acabar 
com o uso dos pesticidas
No momento de plantar novas colheitas, os novos tratores são capazes 
de queimar as ervas daninhas e assim agricultores podem evitar ou até 
abolir o uso de pesticidas

Mais fácil e sem preju-
dicar o solo e o meio am-
biente. No momento de 
plantar novas colheitas, os 
novos tratores são capazes 
de queimar as ervas dani-
nhas e assim agricultores 
podem evitar ou até abolir o 
uso de pesticidas. Uma ideia 
genial!

O que comemos é a par-
te mais essencial do nosso 
estilo de vida. Se comermos 
de comidas saudáveis, sere-
mos mais fortes e teremos 
menos problemas de saúde. 
É algo que parece lógico, no 
entanto, também precisa-
mos lembrar da influência 
de como esses alimentos são 
cultivados.

Pensando em deixar os 
alimentos ainda mais sau-
dáveis, agricultores orgâ-
nicos implementaram uma 
nova tecnologia, baseada em 
lança-chamas, sim, você leu 
certo. É um novo sistema 
que evita o uso pesticidas e 
que até agora tem funciona-
do muito bem.

Na agricultura, ervas 
daninhas es são combati-
das com pesticidas e her-
bicidas. Não existe uma 
fórmula mágica que possa 
evitá-los, infelizmente. Por-
tanto, existem poucas solu-
ções menos prejudiciais ao 
ambiente para combatê-las. 
Felizmente, apareceu essa 
tecnologia.

Parece tirado de um fil-
me, mas não foi. Por mais 
fantasioso que possa pare-
cer, é real e muito eficaz. O 
trator é equipado com gás 
e lança-chamas, até que ele 
queima o chão inteiro, ma-
tando ervas daninhas e pra-
gas indesejadas, para então 
depois começar o plantio de 

novas sementes, e o terreno 
que até então estava con-
taminado, está pronto para 
receber essa nova leva.

Este novo sistema tem 
muitas vantagens, como por 
exemplo, o fato de remover 
grande parte da erva dani-
nha, a sua velocidade e efi-
cácia, e ainda impedimento 
do crescimento de raízes 
danificadas, desfazendo as-
sim a necessidade de pesti-
cidas e semelhantes.

E quem mais ganha com 
isso são os consumidores, 
pois acabam tendo vege-
tais ainda mais saudáveis e 
menos cheios de pesticidas. 
Só não foi revelado se essa 
tecnologia é mais barata e 
acessível do que os pestici-
das comuns.

Desde o dia 2 de janei-
ro, os produtores podem 
procurar os corretores, ins-
tituições financeiras, coo-
perativas e revendas para 
contratar as apólices de se-
guro no âmbito do Progra-
ma de Subvenção ao Prêmio 
do Seguro Rural (PSR). São 
14 companhias seguradoras 
credenciadas no programa 
operando em todas as re-
giões do país e ofertando 
seguros rurais para mais 
de 60 culturas e atividades. 
Para 2020, está previsto R$ 
1 bilhão para o programa, 
maior valor para subvenção 
desde sua criação.

Com o objetivo de dar 
continuidade à promoção do 
seguro rural como principal 
instrumento mitigador de 
riscos climáticos, o Ministé-
rio da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa) 
irá debater com a área eco-
nômica do governo federal a 
meta de ampliar o orçamen-
to do programa para R$ 1,5 
bilhão no exercício de 2021.

Novas regras de subven-
ção entram em vigor este 
ano, o que deve permitir que 
mais produtores tenham 
acesso à subvenção. A es-
timativa é apoiar a contra-
tação de aproximadamente 
250 mil apólices, possibili-
tando a cobertura de 18 mi-
lhões de hectares e um valor 
segurado de R$ 50 bilhões. 
A projeção considera o com-

Com 106 mil hectares 
em terras pelo país, muitas 
ociosas, a Embrapa pode, 
em 2020, vender parte des-
se patrimônio, mas com 
uma condição: que a verba 
aferida seja reinvestida em 
pesquisa. 

Em entrevista à Agência 
Brasil, o presidente da em-
presa e pesquisador, Luiz 
Celso Moretti, disse que 
ainda não há um levanta-
mento de quantos hectares 
podem ser colocados à ven-
da.

À época da fundação da 
empresa, a avaliação é de 
que as terras eram necessá-
rias, mas hoje, com a tecno-
logia, muitos experimentos 
são feitos no computador. 
Certo, por enquanto, se-
gundo ele, é que a Embra-
pa quer apenas o necessário 
para "continuar conduzindo 
com eficiência" os progra-

Embrapa pode vender terras 
para reinvestir em pesquisa

mas de pesquisa que desen-
volve.

"São terras da União, 
mas nós precisamos ter uma 
garantia, por parte do go-
verno federal, que esse re-
curso que a gente venha a 
apurar, possa retornar em 
parte, se não, no todo, para 
que a gente possa reinvestir 
em pesquisa. 

Não queremos comprar 
mais terras, nós queremos 
o retorno desse dinheiro 
em pesquisa", disse Mo-
retti, acrescentando que os 
processos de pesquisa estão 
cada vez mais modernos.

Além do levantamento 
de quantos hectares a em-
presa quer dispor, junto 
com ministra da Agricultu-
ra, Tereza Cristina, a Em-
brapa também estuda qual 
seria o dispositivo legal para 
essa transação para avançar 
nesse plano já em 2020.

Governo negocia R$ 1,5 bilhão 
para apoiar contratação do
seguro rural em 2021

portamento de contratações 
em anos anteriores e pode 
variar dependendo do per-
fil de contratação de seguro 
rural por atividade e tama-
nho de produtor.

A partir dos ajustes fei-
tos nas regras, em torno de 
17% a mais de produtores 
sejam contemplados com 
seguro rural no PSR, quan-
do comparado com a regra 
anterior. Para as culturas de 
frutas, olerícolas, cana-de-
-açúcar, pecuária, aquícola 
e florestas, a subvenção ao 
prêmio do seguro aumentou 
de 35% para 40%. Além dis-
so, produtores de culturas 
de inverno, como trigo e mi-
lho de segunda safra, terão 
subvenção de 40% no tipo 
de cobertura de multirrisco, 
que antes estava em 35%.

Para grãos de verão, 
como soja e milho, e para o 
café, a subvenção pode va-
riar entre 20% e 30%, a de-
pender do tipo de cobertura 
e de produto contratado. As 
mudanças também foram 
realizadas no limite finan-
ceiro anual por beneficiário 
na modalidade agrícola, que 
passou de R$ 72 mil para 
R$ 48 mil, considerando 
que um pequeno número 
de apólices era beneficiada 
com os limites maiores e a 
redistribuição desses valo-
res possibilitará que mais 
agricultores tenham acesso 
à subvenção.
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O tempo seco causado 
pela estiagem e o posterior 
retorno das chuvas ao Rio 
Grande do Sul causam pre-
ocupação em relação à inci-
dência do carrapato bovino.
Esta situação influencia for-
temente na infestação do pa-
rasita. Bovina.

Nestes lugares onde está 
muito seco, o criador não vê 
o carrapato, mas o parasita 
fica escondido no solo e se 
procriando. Tem muito ovo 
de carrapato que não eclo-
diu e está esperando uma 
chuva para aparecer. Nestes 

As normas para produ-
ção artesanal de derivados 
de leite necessárias à con-
cessão do Selo Arte foram 
publicadas no dia 30 de de-
zembro de 2019, no Diário 
Oficial da União. 

A Instrução Normativa 
73, do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), estabelece 
o regulamento técnico de 
boas práticas agropecuárias 
destinadas aos produtores 
rurais fornecedores de leite 
para fabricação artesanal de 
alimentos de origem animal.

A concessão do Selo 
Arte permitirá a venda in-
terestadual de produtos ali-
mentícios artesanais, como 
queijos, embutidos, deriva-
dos de mel e de pescados. 
A certificação é um sonho 
antigo de produtores arte-
sanais, que poderão acessar 
mais mercados e aumentar 
sua renda. 

O regulamento prevê os 
requisitos higiênico-sanitá-
rios mínimos necessários às 
propriedades rurais forne-
cedoras de leite para produ-
ção de alimentos artesanais. 
Caberá aos estados e aos 
Distrito Federal conceden-
tes do Selo Arte a avaliação 
do cumprimento do regula-

Agricultores familiares 
e pecuaristas gaúchos que 
sofreram autuações por in-
frações na área da sanidade 
animal terão desconto de 
80% no valor da penalida-
de, desde que não haja outra 
ocorrência e com exceção 
de casos em que envolvam 
fraude, falsificação e resis-
tência à fiscalização, entre 
outros. Está em vigor, desde 
o dia 16 de dezembro no Rio 
Grande do Sul o decreto re-
gulamentando a adoção da 
medida que envolve milha-
res de produtores no Esta-
do.

A antiga reivindicação 
beneficia não só os grandes 
pecuaristas, mas tem gran-
de efeito na agricultura fa-
miliar, segmento que sofre 
maior impacto financeiro 
com a aplicação de multas. 
As autuações são aplica-
das a produtores flagrados 
transportando rebanho sem 
Guia de Trânsito Animal 
(GTA), a quem não vacinou 
contra a febre aftosa e não 
apresentou comprovação da 
vacinação dentro do prazo 
e também aqueles que dei-

Decreto que prevê desconto
de 80% em multas da
sanidade animal

Publicado regulamento para 
fabricação artesanal de
derivados de leite

mento de boas práticas.
Uma das exigências é 

que a propriedade fornece-
dora de leite seja certificada 
como livre de brucelose e 
tuberculose, de acordo com 
as normas do Programa Na-
cional de Controle e Erra-
dicação de Brucelose e Tu-
berculose Animal (Pncebt), 
ou controlada para essas 
doenças por órgão estadual 
de defesa sanitária animal. 

Os produtores farão o 
controle sanitário do reba-
nho, incluindo a vacinação 
contra febre aftosa, confor-
me programação oficial, ex-
ceto nos estados livres sem 
vacinação, além do controle 
de mastite e de parasitas, 
entre outros requisitos.

O leite deverá ser obti-
do de animais que se apre-
sentem clinicamente sãos e 

em bom estado de nutrição, 
que não estejam no perío-
do final de gestação ou na 
fase colostral nem apresen-
tem sintomas de doenças no 
aparelho genital ou lesões 
no úbere e tetos, febre, in-
fecções e diarreia. 

Esses animais não po-
dem ter sido tratados com 
substâncias nocivas à saúde 
do homem nem ter recebido 
substâncias estimulantes da 
produção láctea. O Minis-
tério da Agricultura está 
preparando a regulamenta-
ção da fabricação artesanal 
de derivados de pescado, 
de cárneos e de produtos 
da abelha.  Em dezembro, 
o Mapa editou a instrução 
normativa que define os 
procedimentos para conces-
são do Selo Arte pelos esta-
dos e o Distrito Federal.

xam de apresentar decla-
ração anual obrigatória de 
rebanho.

Segundo o governador 
Leite a agricultura é um dos 
pilares da economia do Es-
tado. "A agricultura é uma 
saída, uma sustentação em 
tempos turbulentos, e o es-
teio do nosso crescimento 
econômico e da sustentação 
de renda. Queremos que os 
agricultores tenham toda a 
capacidade para empreen-
der e gerar riqueza, e essa 
medida tira um sobrepeso 
daquilo que desvia o foco 
dessa vocação", sustentou.

Os valores estabelecidos 
na legislação, muitas vezes, 
acabam penalizando de for-
ma excessiva especialmente 
os produtores familiares, o 
que pode inviabilizar o lucro 
e a continuidade da ativida-
de. Antes do decreto, todos 
os agricultores e pecua-
ristas eram penalizados da 
mesma forma, independen-
temente da condição social, 
tamanho da propriedade ou 
quantidade de animais. O 
valor mínimo da multa era 
de R$ 1.172,13.

Chuvas após estiagem gera alerta para
infestação de carrapatos

lugares é preciso ter muito 
cuidado quando chover, pois 
pode ocorrer uma explosão 
de carrapatos. A partir deste 
sinal de chuvas, o especialis-
ta recomenda a utilização de 
produtos que peguem for-
mas imaturas de carrapato 
para amenizar a infestação 
do parasita nas pastagens 
durante o outono. O objeti-
vo é evitar que as ocorrên-
cias entrem pelo inverno. 
O carrapato salta no gado 
no outono com tempo de se 
manifestar em um ou dois 
ciclos, trazendo problemas 

no inverno. O  produtor deve 
buscar princípios ativos com 
efeito residual e que agem 
sobre o crescimento do car-
rapato. Nos locais onde está 
seco, é importante também 
cuidar do gado, pois os ani-
mais estão muito tempo 
sem contato com os agentes 
transmissores da doença e a 
imunidade dos exemplares 
está baixa. Se ocorrer uma 
infestação muito alta de uma 
hora para outra, quando co-
meçar a chover, pode aconte-
cer muitos casos de Tristeza 
Parasitária Bovina.
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No último boletim publi-
cado pelo Instituto Nacional 
de Meteorologia (INMET), 
a previsão indica maior pro-
babilidade de chuvas dentro 
da faixa normal ou acima 
em praticamente toda a re-
gião, principalmente no Rio 
Grande do Sul e parte de 
Santa Catarina. As tempe-
raturas devem ser predomi-
nantemente elevadas, porém 
dentro das características tí-
picas do verão na região.

Para a agricultura, uma 
das variáveis meteorológicas 
que mais influencia o desen-
volvimento de doenças é o 
volume de chuvas e, no caso 
da videira, como em outras 
espécies de plantas, ela é 
extremamente importante 
neste período que antecede 
a colheita da uva. A frequên-
cia de chuvas, a alta umidade 
relativa, o molhamento fo-
liar constante, o orvalho e a 
cerração tornam o ambiente 
extremamente favorável para 
o crescimento dos fungos so-
bre a superfície dos tecidos 
vegetais, dando prossegui-
mento à infecção, coloniza-
ção e esporulação, quando 
eles podem se disseminar. 
As principais doenças que 
têm ocorrido nos vinhedos 
da Serra Gaúcha nessa época 
são o míldio (mufa) e as po-
dridões do cacho.

Neste momento decisivo 
da safra, o controle do míl-
dio vem sendo realizado com 
a utilização de produtos à 
base de cobre, entre eles a 
calda bordalesa, que possibi-
lita uma proteção de aproxi-
madamente 15 dias, devido 
à presença da cal, que age 
como um fixador do cobre 
sobre os tecidos, reduzindo 
a lavagem. Já as formulações 
de hidróxido de cobre ou oxi-
cloreto de cobre, por causa 
de sua formulação diferente, 
devem ser reaplicadas a cada 
7 dias ou após chuvas acima 
de 20 mm, a fim de não dei-
xar os tecidos desprotegidos.

As podridões do cacho da 
videira, por outro lado, de-
vem ser manejadas visando 
reduzir tanto o inóculo pre-

Mesmo com poucas chuvas, os parreirais devem receber 
cuidados contra o míldio e a podridão dos cachos

sente no parreiral como tam-
bém garantir a proteção dos 
tecidos das bagas. Assim, o 
produtor deve percorrer dia-
riamente o vinhedo e retirar 
as bagas ou pedaços de cacho 
que estejam com alguma po-
dridão, recolhendo-os para 
posterior destruição. Esta 
medida visa reduzir a dis-
seminação da doença para 
outras bagas ou cachos pre-
sentes na área. Também é 
recomendada a pulverização 
dos cachos com fungicidas 
sistêmicos (piraclostrobina 
+ metiram, tebuconazole, te-
traconazole, boscalida + cre-
soxim metílico, pirimetanil, 
procimidone, azoxistrobina, 
Bacillus subtilis, entre ou-
tros) antes do fechamento do 
cacho, uma segunda aplica-
ção pode ser feita, observan-
do e respeitando o período de 
carência do produto utiliza-
do. É importante pulverizar 
o cacho completamente, para 
que fique "revestido" com o 
produto utilizado, uma vez 
que falhas na cobertura pos-
sibilitam o desenvolvimento 
de podridões.

O agricultor também 
deve se lembrar dos cuidados 
na hora da aplicação para a 
maior eficiência dos trata-
mentos: evitar os horários 
muito quentes ou com vento, 
além de direcionar os bicos 
adequadamente, seja para 
as folhas ou para os cachos. 
Dessa forma, o manejo reali-
zado no vinhedo representa-
rá um resultado positivo na 
qualidade da uva colhida. O 
uso de EPI's é outro ponto 
que deve receber uma aten-
ção especial, pois irá garan-
tir a saúde e a segurança do 
produtor.

Míldio
O míldio ataca prefe-

rencialmente as folhas, mas 
pode ocorrer também em ra-
mos e frutos.

São sintomas típicos do 
míldio as manchas de colo-
ração verde-claro a amarela 
na parte superior da folha. E, 
com o progresso da doença, 
essas manchas se tornam es-

curas (necróticas). 
Na parte inferior da fo-

lha que corresponde ao local 
da mancha, ocorre o apare-
cimento de estruturas do 
patógeno, uma eflorescência 
de coloração esbranquiçada 
(bolor cinza).

Como o patógeno colo-
niza os tecidos foliares sur-
ge o sintoma de mancha nas 
folhas na parte superior com 
coloração verde-claro a ama-
relo. Essas estruturas apare-
cem principalmente na parte 
inferior da folha, onde nor-
malmente os estômatos se 
localizam e são disseminadas 
pelo vento e pela água.

Neste ponto já há inter-
ferência da área fotossinté-
tica da planta, sendo um dos 
prejuízos que a doença cau-
sa.

Míldio da videira e
histórico dos fungicidas
No Brasil, o míldio é con-

siderado a doença mais im-
portante da videira, causada 
por Plasmopara viticola.

Em condições favoráveis, 
a doença pode ocasionar per-
das de até 75% da produção.

Na videira, os sintomas 
da doença podem ocorrer 
em todas as partes verdes da 
planta.

Nas folhas, surgem ini-
cialmente pequenas man-
chas encharcadas e translú-
cidas na parte superior da 
folha, chamada de “mancha 
de óleo”, se você observar 
as folhas contra a luz. Essas 
manchas têm coloração ver-
de mais claro.

Com o desenvolvimento 
da doença, essas manchas se 
tornam mais escuras e po-
dem causar a queda das fo-
lhas.

Já na face abaxial da fo-
lha, na parte corresponden-
te a essas manchas, surgem 
uma eflorescência esbran-
quiçada (estrutura reprodu-
tiva do patógeno), com as-
pecto cotonoso.

As folhas severamente 
infectadas podem cair, o que 
pode comprometer o desen-
volvimento da planta.

Já nos ramos ocorrem as 
manchas encharcadas, que 
rapidamente são recobertas 
pela eflorescência esbran-
quiçada.

Nos cachos ocorre mor-
te e queda de flores, além de 
podridão das bagas (frutos).

E você pode ser pergun-
tar, o que esta doença em vi-
deira tem relação com o his-
tórico do controle químico?

Então vamos voltar um 
pouco na história para en-
tender este fato:

Míldio e o uso
de fungicidas
Por volta de 1870, o míl-

dio (Plasmopara viticola) foi 
identificado como um dos 
recentes problemas em Bor-
deaux, uma região da Fran-
ça, pelo pesquisador Pierre 
Marie Alexis Millardet.

Ele observou que algu-
mas plantas de videira próxi-
mas de estradas não estavam 
infectadas com míldio. 

Quando perguntou ao 
produtor se ele tinha realiza-
do algo com as plantas, este 
relatou que as videiras esta-
vam pulverizadas com uma 
mistura (calda) para evitar 
roubo das uvas, pois elas fi-
cavam com uma cor diferen-
te devido à pulverização e 
gosto amargo.

Então, Millardet e outro 
pesquisador (Ulysse Gayon) 
investigaram sobre a mistu-
ra usada pelos agricultores e 
aperfeiçoaram a calda. 

Assim, em 1885, eles pu-
blicam o efeito da calda bor-
dalesa (sulfato de cobre e cal) 
– que era a mistura que os 
produtores de uvas usavam 
para evitar roubo – no con-

trole do míldio da videira.
A calda bordalesa é então 

considerada o primeiro fun-
gicida!

E esta mistura de cobre 
e cal pode ser utilizada até 
hoje para o controle do míl-
dio em videira.

Veja que a partir do míl-
dio da videira foi divulgado 
o primeiro fungicida, que já 
era utilizado pelos produto-
res, mas não com esse intui-
to.

 
Míldio x Oídio:
Algumas diferenças
O oídio é outra doença 

que tem importância para 
várias culturas agrícolas, 
mas falaremos sobre ela em 
outra oportunidade.

Fato é que míldio e oídio 
podem ser confundidos, pois 
apresentam sintomas simila-
res de cor branca e aspecto 
pulverulento.

Algumas diferenças são:
A maioria dos míldios 

apresenta a eflorescência 
(coloração esbranquiçada e 
pulverulenta) na face inferior 
da folha, onde geralmente se 
localizam os estômatos. Já o 
oídio apresenta sintomas de 
coloração esbranquiçada em 
ambas as faces da folha com 
extensão em grande parte do 
limbo foliar;

   Míldios ocorrem geral-
mente em época úmida e os 
oídios em época seca;

Já no microscópio, as es-
truturas desses patógenos 
são muito diferentes, sendo 
de fácil distinção entre elas.

Por isso, se ficar com dú-
vida procure um(a) eng.(a) 
agrônomo(a) ou uma clínica 
fitopatológica.
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Conheça a erva capaz de 
reduzir o açúcar no sangue 

Muitas vezes as ervas 
utilizadas na cozinha, como 
por exemplo, a sálvia, podem 
ser de grande ajuda para a 
saúde. Cada uma delas pode 
beneficiar na prevenção, 
tratamento e cura de várias 
doenças. Como é o caso da 
diabetes, doença que afeta 
o metabolismo de glicose no 
sangue, seja por mau funcio-
namento da insulina (hor-
mônio que ajuda na absorção 
da glicose) ou pela inexistên-
cia dela. Quando não existe 
o hormônio, a diabetes é do 
tipo 1 e exige administração 
de insulina regularmente. 
Quando se trata da diabetes 
tipo 2, é possível melhorar 
com mudanças no estilo de 
vida e medicação, desde que 
a enfermidade não esteja 
avançada.

Aprenda a fazer defensivos 
naturais para controle do 
percevejo do tomate

Promover o equilíbrio 
ecológico do ambiente de 
produção, fortalecendo o 
solo e as plantas, é a melhor 
forma de manter as culturas 
livre de pragas e doenças. 
Porém, há situações que a 
infestação de pragas toma 
tamanha proporção que aca-
ba prejudicando toda (ou boa 
parte) da cultura. Nestes ca-
sos, o uso de defensivos na-
turais é vantajoso, pois são 
menos agressivos ao meio 
ambiente e possuem menor 
toxicidade aos seres vivos.

A família das solanáceas 
(berinjela, jiló, pimentas, to-
mate, pimentão) sofre gran-
des perdas com a presença 
do percevejo do tomate (veja 
foto abaixo). Os insetos, que 
aparecem em todo o ciclo de 
produção da cultura e vivem 
em grandes grupos, sugam 
a seiva, podendo causar a 
queda de flores e frutos pe-
quenos, a murcha e apodre-
cimento dos frutos maiores 
e, consequentemente, perdas 
na produtividade e na quali-
dade do produto final.

Agora, conheça uma re-
ceita para a produção de de-
fensivo natural que pode ser 
utilizado no controle da pra-
ga do Percevejo do tomate:

Defensivo natural
Ingredientes
100g de pimenta do rei-

no; 2 Litros de álcool; 100g 
de alho; 500g de sabão neu-

Vários estudos têm de-
mostrado que a sálvia pode 
ajudar no controle e redução 
do açúcar no sangue. Além 
de possuir ação anti-infla-
matória, antibacteriana e 
antioxidante, a planta tam-
bém ajuda na inibição da 
gliconeogênese pelas células 
hepáticas e diminui a resis-
tência à insulina por meio da 
estimulação de um receptor 
conhecido como PPAR.

Uma das pesquisas que 
comprovaram os benefícios 
da sálvia para o controle da 
glicose foi feita com 40 pa-
cientes com diabetes tipo 
2. Após ingestão do extrato 
das folhas de sálvia houve 
redução eficaz e segura do 
açúcar no sangue e também 
melhora no perfil lipídico 
dos pacientes tratados.

tro.

Modo de Preparo
Preparo da solução de 

pimenta do reino. Adicione a 
pimenta do reino em 1 litro 
de álcool, mantendo o reci-
piente bem fechado. Deixe 
em repouso por uma semana.

Preparo da solução de 
alho. Triture o alho em pe-
daços bem pequenos. Co-
loque o alho triturado em 1 
litro de álcool. Deixe em re-
pouso por uma semana.

   Preparo da solução 
de água e sabão. Triture os 
500g sabão em pedaços pe-

quenos e adicione em um re-
cipiente com 1 litro de água 
quente, tomando o cuidado 
de dissolver bem o sabão. É 
importante destacar que o 
preparo da solução do sabão 
deve ocorrer somente no dia 
que for realizada a aplicação.

   
Aplicação das soluções
Misture 200 ml da solu-

ção de pimenta + 100 ml da 
solução de alho + solução de 
sabão (1 litro de água + 500 
g de sabão neutro) a 20 litros 
de água. Agite bem todos os 
componentes e aplique nas 
plantas atacadas.

O vira cabeça é a princi-
pal doença de vírus do toma-
teiro nas nossas condições, 
impedindo o seu cultivo du-
rante os meses quentes. É 
disseminado por meio do tri-
pes das espécies Frankniella 
paucispinosa e Trips tabaci 
Uma das alternativas de con-
trole é o uso de Calda de Pri-
mavera ou Boganville para 
que o tomateiro adquira re-
sistência contra o tripes.

Protocolo
Para cada 20 litros de 

água usar 200 g de folhas. 
Escolher as folhas mais sa-
dias e lavá-las com sabão 
neutro. Depois de bem enxa-

Controle do vírus Vira-Cabeça
do tomateiro

guadas batê-las no liquidifi-
cador com um pouco de água. 
50 gramas de sabão neutro 
dever ser derretidos em um 
pouco de água quente que é 
para fixar a calda de prima-
vera nas folhas do tomateiro. 
Coe a calda e acrescente 20 
litros de água e o sabão der-
retido. A mistura deve ser 
utilizada no mesmo dia do 
seu preparo. A pulverização 
deve ser feita 3 vezes por se-
mana, desta forma o toma-
teiro vai adquirir resistência 
contra o ataque do inseto. 
Começar o tratamento 10 
dias depois da germinação 
da muda de tomate e parar 
quando florescer.

Solução que combate pulgões
em laranjeiras

Qual a medida de água, 
detergente e óleo para fazer 
mistura para eliminar pul-
gões em pés de laranja? A 
solução feita de detergente 
e óleo para eliminar pulgão 
em laranjeira tem uma recei-
ta simples. Em volume igual 
para cada produto, misture 

um detergente neutro com 
óleo vegetal. No momento de 
utilizar o inseticida caseiro, 
é importante diluir em água 
a 2%. Se tiver um pulveri-
zador de 20 litros, adicione 
400 mililitros da solução em 
19,6 litros de água. Aplique 
a mistura na fruteira.
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Armadilha para controle de 
mosca-das-frutas

Neste artigo mostra-
remos como fazer uma ar-
madilha para controle de 
mosca-das-frutas, uma das 
principais pragas relaciona-
das a fruticultura em nosso 
país.  Tal recurso é utilizado 
para controle da mosca em 
frutíferas como carambola, 
manga e goiaba, entre ou-
tras.

Materiais
Segue abaixo a lista de 

materiais necessários, lem-
brando que podem ser ob-
tidos em mercados, lojas 
agropecuárias e comércio em 
geral. 1 garrafa tipo PET, 
preferencialmente transpa-
rente e com tampa; Canive-
te ou estilete; Funil; Rolo de 
arame; Inseticida a base de 
deltametrina.

Preparação
do líquido atrativo
Há diversas formas de 

preparo das soluções para se 
usar como atrativo da mos-
ca-da-fruta no interior da 
garrafa. A receita do líquido 
atrativo rende até três arma-

dilhas.

Ingredientes para
preparo de 1000 ml
Suco de fruta natural; 5 

a 6 ml de inseticida a base de 
deltametrina; O Suco de fru-
ta utilizado em uma determi-
nada árvore frutífera deverá 
ser de outro tipo de fruta, 
por exemplo: Para combater 
mosca em Árvore de Man-
ga, podemos utilizar suco de 
goiaba, laranja, acerola, pês-
sego etc. Ja para combatê-la 
em Árvore de Goiaba, pode-
mos utilizar suco de laranja, 
manga, acerola, etc.

Modo de preparo
Coloque cerca de 300ml 

de solução atrativa no inte-
rior da garrafa e tampe-a de 
forma a evitar a entrada de 
água de chuva no recipiente, 
o que reduz o efeito da solu-
ção.

Manutenção
Descarte os insetos mor-

tos e troque o líquido das 
garrafas a cada 15 dias. Lave 
o recipiente com água para 

eliminar os resíduos da solu-
ção antiga, adicione nova so-
lução e monte novamente as 
armadilhas. Cada armadilha 
deve ser substituída a cada 
4 meses, tornando-se mais 
atrativas aos insetos.

Montagem
Com os materiais em 

mãos e o líquido atrativo 
preparado, chegamos en-
fim a montagem da armadi-
lha. Sigo os passos descritos 
abaixo. Com o canivete ou 
estilete, abra de três a quatro 
furos ou janelas na garrafa, 
local de entrada das moscas 
na armadilha. Mantenha a 
garrafa totalmente transpa-
rente (limpa) para evitar que 
a armadilha se torne menos 
atrativa para o inseto.

Amarre uma ponta do 
arame na extremidade do 
gargalo da garrafa, a outra 
ponta será pendurada na 
copa da árvore frutífera, a 
uma altura de 1,5m a 2,0m 
do solo. A instalação deverá 
ser feita de preferência num 
galho sem grande exposi-
ção ao sol. OBS: Os buracos 
feitos na garrafa servem de 
“porta” de entrada para os 
insetos, por isso não se deve 
realizar mais furos, a fim de 
evitar que a praga fuja da ar-
madilha.

É importante coletar os 
frutos caídos, e enterrá-los, 
com uma cobertura mínima 
de 30 cm de terra, interrom-
pendo o ciclo de reprodução 
dos insetos.

Ingredientes
100 g de arroz cateto 

integral; 50 g de açúcar de-
merara orgânico; 5 g de ca-
nela em pó; 200 ml de leite 
de castanha de caju; 100 ml 
de água; 5 g de cravo; 2 uni-
dades de anis estrelado; 10 
ml de óleo de coco; 20 g de 
damasco.

Modo de preparo
Cozinhe o arroz na água 

Receita de arroz doce integral

com açúcar por aproxima-
damente 20 minutos. Quan-
do estiver al dente, adicione 
o leite de castanha de caju 
e deixe engrossar. Tempe-
re com especiarias e óleo de 
coco.

Montagem
Em um vasilha, adicione 

o arroz e decore com cubos 
de damasco, anis, cravo e ca-
nela.

Bolinho de bacalhau fitness
Ingredientes
3 colheres de sopa de ba-

tata doce ou cará cozida; Noz 
moscada; 1 colher de sobre-
mesa de azeite; 1/2  colher de 
sobremesa de tempero fresco 
(cebola e alho poró ralado); 
1/2  colher de sobremesa 
de salsa picada; 4 colheres 
de sopa de bacalhau desfia-
do dessalgado; Farinha de 
amêndoas para empanar; Pi-
menta do reino a gosto.

Modo de preparo
Cozinhe e amasse a ba-

tata doce/cará até que fique 
com um aspecto de purê. Use 
uma pitada de noz moscada 
para dar sabor ao purê. Re-
fogue o bacalhau no azeite 
e adicione o tempero fresco. 
Use uma pitada de pimenta 
do reino. 

Misture o bacalhau ao 
purê e faça bolinhas. Empa-
ne na farinha de amêndoas 
e coloque em uma assadeira 
antiaderente. Deixe assar 
por cerca de 8 minutos, vire 
os bolinhos, e retire quando 
ficarem crocantes.



8 Jornal Tuiuty - 28 de janeiro de 2020

Inchaço nos pés: 5 possíveis causas do incômodo
Para entender o que está acontecendo com os seus pés, o importante é ficar de olho nos sinais do seu organismo

Você já reparou que seus 
pés parecem inchados com 
mais frequência do que você 
gostaria?

O inchaço, se for leve, 
geralmente não é algo com 
que você precise se preocu-
par. Mas, se você notar ou-
tras anormalidades, é melhor 
evitar o autodiagnóstico e 
buscar a ajuda de um profis-
sional. 

Por exemplo, se o incha-
ço durar mais que um dia, se 
for acompanhado de dores ou 
mudanças na cor da pele, ou, 
ainda, se o volume for tanto 
que te impeça de usar os sa-
patos na rotina, não hesite e 
vá em busca de um médico.

1. Você precisa 
se movimentar mais
As diretrizes da OMS já 

deixaram claras a importân-
cia de fazer atividade física 
com frequência, nem que 
seja uma leve caminhada. Fi-
car parado por muito tempo, 
principalmente se você passa 
a maior parte do seu dia em 
um escritório, é uma péssi-
ma notícia para os seus pés. 
Isso porque ficar sentado por 
longos períodos reduz o flu-
xo sanguíneo até a região, o 
que provoca o inchaço. Mas 
ficar em pé tempo demais 
também é prejudicial, já que 
os músculos das pernas e dos 
pés ficam impossibilitados de 
se contrair.

2. A gravidez aumenta 
consideravelmente
o inchaço dos pés
Acredita-se que o corpo 

produza 50% mais líquidos 
do que o normal durante a 
gravidez. No terceiro tri-
mestre da gestação, o peso 
do seu útero pode adicionar 
uma pressão extra para os 
seus pés e pernas, além da 
retenção de líquidos nas áre-
as.

O inchaço associado à 
gravidez é normal e geral-
mente desaparece após o 
parto. Mas se isso realmente 
te incomoda, fale com o seu 
médico e experimente fazer 
massagens e drenagens que 

possam te dar algum alívio.

3. Você pode ter
desenvolvido coágulos
de sangue
Se o inchaço ocorrer em 

apenas um pé, aumentam 
as chances de que você es-
teja sofrendo com alguma 
má coagulação do sangue. 
Nesse caso, o inchaço pode 
ser acompanhado por outros 
sintomas, como calor e ver-
melhidão no pé afetado. Pro-
cure um cirurgião vascular o 
mais rápido possível.

4. Pode ser o efeito
colateral de alguma
medicação
Faça um mapa mental: 

quais são os medicamentos 
que você usa com mais fre-
quência? O inchaço nos tor-
nozelos ou pés podem ser um 
efeito colateral de determi-
nados medicamentos antiin-
flamatórios, contraceptivos, 
medicamentos para pressão 
alta, antidepressivos e até 
medicamentos para diabetes.

Fale com seu médico e 
descubra o que você pode 
fazer para lidar com esse in-
cômodo. O profissional pode 
procurar outro medicamen-
to, modificar a dosagem ou 
prescrever um diurético.

5. Pode ser algum
problema com seus
órgãos
Se você tiver algum pro-

blema no funcionamento dos 
órgãos, o sangue e outros 
fluidos podem se acumular 
nas veias. Em casos mais ex-
tremos e graves, o inchaço 
pode ser um possível sintoma 
de alguma insuficiência car-
díaca, doença renal ou hepá-
tica.

Nesse caso, o inchaço 
não afeta apenas os pés, mas 
também outras partes do 
corpo, como as mãos. 

O mais recomendado é 
você fazer um exame de roti-
na completo para confirmar 
se alguma dessas doenças 
tem provocado o volume di-
ferente em suas extremida-
des.

Soluções caseiras para pés inchados
1. Alternar entre
o quente e o frio
Para fazer esse tratamen-

to contra o inchaço dos pés e 
do tornozelo, é necessário 2 
baldes ou 2 bacias que cai-
bam o seu pé confortavel-
mente. A seguir deve-se:

Colocar água quente em 
um recipiente e água fria ou 
gelada noutro;

Mergulhar os pés primei-
ro na água quente, durante 3 
a 5 minutos, no máximo;

Em seguida, mergulhar 
os pés na bacia com água 
fria, por 1 ou 2 minutos, no 
máximo.

Esta sequência pode ser 
feita até 3 vezes seguidas, 
sendo que deve terminar 
sempre com a água fria. Po-
de-se fazer esse tratamento 
1, 2 ou quantas vezes desejar, 
de acordo com sua disponibi-
lidade de tempo.  

Antes de colocar os pés 
na água quente deve verifi-
car com o cotovelo a tempe-
ratura da água, que não deve 
estar muito quente, para não 
queimar na pele. E para ga-
rantir que a água está bem 
fria, pode adicionar alguns 
cubinhos de gelo na água.

Esse tratamento caseiro 
só não deve ser realizado se 

tiver alguma ferida na pele; 
quando a pele está muito 
sensível ou anestesiada ou 
se houver muitas varizes nos 
tornozelos.

2. Descansar com
as pernas para cima
Para complementar esse 

tratamento caseiro é preciso 
deitar de forma confortável 
com as pernas para cima, de 
modo que os pés fiquem aci-
ma do nível do coração, por-
que isso também facilita o 
retorno venoso e desincha os 
membros inferiores de forma 
mais rápida. É importante 
ficar sempre de barriga para 
cima e colocar algumas al-
mofadas por baixo das pernas 
para não forçar os joelhos.

3. Receber massagem
nos pés
Enquanto está deitado 

de barriga para cima, pode-
-se pedir a outra pessoa para 
massagear seus pés. A mas-
sagem também é um ótimo 
complemento que ajuda a 
desinchar os pés, mas deve 
ser realizada sempre no sen-
tido ascendente, e por isso 
deve-se pressionar os pés no 
sentido dos dedos para as 
pernas. 

Passar um creme hidra-
tante ou um óleo de amêndoa 
doce, por exemplo, também é 
uma excelente forma de tor-
nar a massagem ainda mais 
relaxante. Deve-se massage-
ar cada pé, durante cerca de 
1 minuto.


