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O campo se ressente da estiagem

O Estado do Rio Grande do Sul está ainda em alerta para a estiagem, mesmo com as chuvas da sexta-feira, 10. Os cultivos da serra 
gaúcha sofreram, mas não tanto, pois segundo a Embrapa Uva e vinho, a média de chuvas para este mês está dentro da normalidade. 
As áreas afetadas são, segundo o pesquisador Henrique Pessoa, as que têm problemas de solo com muitas pedras e pouca profundi-
dade. Páginas 04 e 05
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Ao exonerar a respon-
sável  do setor  no Ibama, 
que media o impacto am-
biental das substâncias 
aplicadas no campo (re-
gistro também é feito após 
crivo da Anvisa e do Mi-
nistério da Agricultura), 
o Governo dá sinais  claros 
de uma tentativa de es-
vaziamento do Ibama. O 
mesmo estratégia estaria 
ocorrendo na Anvisa, que 

Pesquisadores da   Em-
brapa estão avaliando no-
vos métodos para controle 
de viroses em tomateiro 
a partir da utilização de 
mecanismos de Biologia 
Molecular, como o RNA de 
interferência, ou RNAI. Os 
primeiros resultados mos-
tram a viabilidade desse 
novo método de controle, 
que funciona como uma 
vacina na planta. Entre as 
vantagens da técnica está 
a adaptação para o contro-
le de diferentes vírus, sem 
envolver transgenia.

Doenças causadas por 
vírus representam um dos 
principais problemas no 
cultivo de tomateiro, espe-
cialmente porque há carên-
cia de produtos curativos 
que possam ser utilizados 
nas plantas após a infec-
ção pelos vírus. Além disso, 
a aplicação de inseticidas 
para combater os insetos-
-vetores e o uso de cultiva-
res com resistência não têm 
resultado em um controle 
satisfatório das viroses.

Os cientistas têm es-
tudado diferentes métodos 
de aplicação de moléculas 
de RNA correspondentes 
ao vírus-alvo com a fina-
lidade de ativar o sistema 
imunológico da planta, 
neste caso, o mecanismo de 
RNAi. Por analogia, os es-
pecialistas consideram que 
é basicamente como aplicar 
uma vacina na planta.

Os primeiros experi-
mentos, iniciados há três 
anos, foram realizados com 
um tobamovírus , que in-
fecta as plantas e causa a 
virose denominada mosai-
co-do-tomateiro. Em li-
nhas gerais, o mecanismo 
funciona assim: o ToMV 
é um vírus de sRNA (do 
inglês, single-stranded 
RNA), ou seja, um vírus 
que possui material gené-
tico constituído por RNA 
de fita simples. Ao aplicar 
no tomateiro uma solução 
aquosa formulada a partir 
de moléculas de RNA de 

Novo método funciona como vacina para
controle de viroses em tomateiro

fita dupla (do inglês, dou-
ble-stranded RNA - dsR-
NA) homóloga ao vírus, as 
células da planta vão detec-
tar esse corpo invasor em 
seu citoplasma e acionar 
uma resposta natural de 
defesa.

Assim que a planta 
compreende que há algo 
errado no seu metabolis-
mo, ela ativa o mecanis-
mo de RNAi e desencadeia 
uma série de reações para 
conter a invasão do vírus. 
Primeiro, enzimas conheci-
das como “Dicer” fragmen-
tam a molécula de dsRNA 
em partes muito pequenas 
chamadas de siRNA (do 
inglês, small interfering 
RNA). Na sequência, esses 
fragmentos são incorpo-
rados em um complexo de 
proteínas chamado RISC, 
que vai atuar na degrada-
ção das fitas de RNA e ini-
bir o processo de replicação 
do vírus.

“O silenciamento gêni-
co é um mecanismo de de-
fesa que atua na degrada-
ção altamente específica de 
RNA”, ressalta a pesquisa-
dora Alice Nagata, da área 
de Virologia da Embrapa 
Hortaliças, ao esclarecer 
que a técnica de aplicação 
de dsRNA na planta – cor-
respondente a uma porção 
do genoma viral – incita e 
amplifica o processo de de-
gradação de RNA homólo-
go, no caso, o RNA do vírus 
invasor.

Logo, para cada ação, 
há uma reação. Seguindo 
o fluxo evolutivo, o vírus 
constrói um mecanismo de 
ataque, para o qual a plan-
ta elabora outro de defesa 
e assim sucessivamente. Os 
vírus, por exemplo, podem 
utilizar proteínas para su-
primir o silenciamento gê-
nico e inibir a via de RNAi 
para, assim, ter sucesso no 
processo de infecção da 
planta. Por isso, toda ajuda 
da pesquisa é bem-vinda 
para pender a balança a fa-
vor do tomateiro.

Aplicação nas folhas é  
mais eficiente

A pesquisa conduzida 
pela Embrapa segue uma 
estratégia nova: a ativação 
da via de RNAi por meio 
da aplicação tópica de uma 
solução aquosa composta 
por moléculas de dsRNA 
específicas do vírus que se 
pretende combater. Dessa 
forma, não se altera o ge-
noma do tomateiro e, logo, 
não há transgenia. Os es-
pecialistas vêm chamando 
essa aplicação de vacina 
porque, quando o vírus 
atinge a planta, ela já está 
protegida.

Foram testados dife-
rentes métodos: mecânico 
- esfregaço da solução jun-
tamente com um pó abrasi-
vo nas folhas; pulverização 
nas folhas sem pó abrasivo; 
pulverização nas folhas com 
pó abrasivo e absorção pe-
las raízes.

As plantas infectadas 
com ToMV apresentam 
mosaico, deformação das 
folhas e manchas nos fru-
tos, que prejudicam o de-
senvolvimento normal. A 
severidade dos sintomas 
e as perdas dependem da 
época da infecção. A trans-
missão desse vírus ocorre 
por meio de sementes in-
fectadas ou de forma me-
cânica, pelo contato direto 
entre plantas e implemen-
tos contaminados com o 
vírus.

PROTEÇÃO ESPECÍFICA

O método de controle 
de viroses em tomateiro 
com base na ativação do 
mecanismo de RNAi garan-
te a especificidade da pro-
teção, isto é, a planta irá 
acionar sua defesa natural 
apenas para combater o ví-
rus que é alvo da ação. Isso 
é uma vantagem porque, 

no caso de inseticidas, 
por exemplo, o efeito atin-
ge um amplo espectro de 
microrganismos, sejam 
maléficos ou benéficos. 
Já a “vacina de dsRNA” 
torna a planta resistente 
à virose de forma especí-
fica, ou seja, atinge ape-
nas o alvo determinado.

Governo extingue setor responsável pelo
controle e impacto dos agrotóxicos

mede os eventuais danos 
à saúde provocados pela 
substância.

Estas mudanças au-
mentariam a influência do 
Ministério da Agricultura 
(Mapa), o terceiro órgão 
responsável pelo registro 
dos agrotóxicos, que mede 
a eficácia das substâncias. 
O MA apoia um proje-
to de lei, apresentado em 
2018, que tenta aumentar 

seu poder de decisão dos 
registro, em detrimento à 
avaliação das outras enti-
dades. O texto está parado 
na Câmara dos Deputados.

O governo Jair Bolso-
naro liberou, entre janei-
ro e o início de outubro de 
2019, a liberação de 382 
novos agroquímicos, que 
na grande maioria estão 
proibidos em países es-
trangeiros.
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Cedenir Postal, pre-
sidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de 
Bento Gonçalves avaliou a 
falta de chuvas para a pro-
dução agrícola na região.

Existe uma faixa de 
terras que sofreu mais com 
a falta de chuvas neste iní-
cio de ano. A região que 
compreende a Linha pau-
lina, uma parte da sede do 
distrito de faria lemos, indo 
para o Vale Aurora che-
gando até a comunidade 
de Nossa Senhora de Ca-
ravággio no município de 
Monte Belo do Sul sofreu 
bastante a estiagem e teve 
a produção de uvas bastan-
te afetada, principalmen-
te nas uvas precoces e de 
mesa, quando os agriculto-
res tiveram que colher sem 
que ela alcançasse um bom 
preço de mercado”, avaliou 
o sindicalista.

“Nas outras áreas que 
visitei,em geral já tinham 
contabilizado perdas de 
20 a 25% em decorrência 
do frio tardio de 2019 que 
resultou em brotamentos 
ruins dos cachos decorren-
tes de  falhas na polinização 
somado a uma primave-
ra extremamente chuvosa 
que derrubou muitas flo-
res impedindo das bagas 
se formarem”, destacou 
Postal. Isto somado a esta 

Dr. Henrique Pessoa 
acredita que a qualidade 
das uvas desta safra está 
se alinhando às mesmas de 
2005

Apesar do estado do 
Rio Grande do Sul estar 
em alerta para a estiagem, 
para a serra gaúcha, prin-
cipalmente para o cultivo 
de uvas o volume de chuvas 
está dentro da  normalida-
de, segundo o pesquisador 
da Embrapa Uva e Vinho 
Henrique Pessoa.

Para o pesquisador " se  
considerarmos que a mé-
dia climativa é de 144mm  
de precipitação para ja-

neiro e dividirmos para os  
10 primeiros dias do mês, 
estamos dentro da média, 
já que entre as duas chu-
vas que ocorreram nestes 
primeiros dias no ano teve 
45 mm de precipitação", 
destaca o pesquisador lem-
brando que em dezembro 
teve 74%  de menos chu-
va do que o normal, muito 
abaixo do esperado. "Se 
considerarmos que esta-
mos vindo de um  déficit 
de chuvas , sendo que  no 
início do  último semestre 
teve 50% menos chuvas, já 
no bimestre outubro/no-
vembro , recuperou e teve 

40% a mais de chuvas e 
dezembro houve então um 
déficit grande, pois cho-
veu 74% a menos dos ideia 
144mm.

" Se considerarmos 
este histórico pluviomé-
trico, tivemos um impacto 
na produção no período 
de floração, quando afetou 
em 10% a produção final, 
já no mês de dezembro a 
baixa pluviometria coinci-
diu com o amadurecimen-
to da uva, no tamanho da 
baga, diminuindo, por um 
lado em 15% a produção, 
o que soma uma perda em 
volume de 25%." O pesqui-

sador destaca, por outro o 
pesquisador compara que 
a safra 2020 está repetin-
do o desempenho da safra 
2015, que foi a melhor sa-
fra em qualidade de vinhos 
do Brasil.

"Quando falamos em 
perdas, estamos falando 
em volume e não qualida-
de, lembrando sempre que 
o problema se dá onde o 
solo tem baixa profundi-
dade e tem pedras, quando 
não consegue reter a água, 
então estamos falando em 
problemas de solo e não 
de qualidade, de produ-
ção", destaca o pesquisa-

dor acrescentando que " na 
condição climática, haven-
do bom solo, estará tendo 
condições de atingirmos a 
melhor qualidade enológi-
ca da uva". 

Seguindo esta condi-
ção normal de chuvas não 
haverá prejuízos qualitati-
vos, mesmo havendo outras 
pequenas estiagens, vai 
propiciar uma excelente 
maturação, com uvas com 
mais cascas, que signifi-
ca maior acúmulo de pig-
mentos, açúcares e aromas, 
resultando em vinhos de 
excelente qualidade", des-
taca Henrique Pessoa.

Pesquisador da Embrapa avalia índices pluviométricos 
de janeiro como dentro da normalidade

ESPECIAL ESTIAGEM

Presidente de Sindicato Rural avalia a estiagem no campo
estiagem,   o presidente do 
Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais acredita que 
deva acrescentar mais uns 
10% em perdas, “mas, em 
compensação, a qualidade 
das uvas depois desta chu-
va de sexta-feira (9), está 
excelente”,destacou.

Na região mais perto 
do Rio das Antas não teve 
muitos problemas de es-
tiagem, e a agricultura não 
foi depreciada, informou 
Cedenir Postal, destacan-
do que “ nos arredores de 

São Luiz do Rio Das An-
tas fomos abençoados com 
chuvas no Natal, no final 
do ano, no sábado ante-
rior ( 4), ena quinta e sexta 
desta última semana. En-
tão, fora o calor intenso, a 
lavoura de  hortifruti não 
sofreu.

A perspectiva de chuva 
para esta semana, a partir 
desta quinta-feira “é mui-
to bem vinda,pois garante  
uma safra de uvas de qua-
lidade”,destaca o sindica-
lista
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Renato Benvenut-
ti, agricultor, contabiliza 
perdas de 20% da produ-
ção com a estiagem em 
sua plantação de 44 hec-
tares de caquis da varieda-
de Kioto (caqui chocolate 
preto) 35 ha na Linha Pal-
meiro no distrito de São 
Pedro e 9 ha no município 
de Santa Tereza.

Com uma produção 
anual média de 400 mil 
quilos da fruta, Benvenu-
ti avalia que na plantação 
com árvores adultas é di-
fícil sentir reflexos de es-
tiagem, mas existem áreas 
com bastante pedras e pou-
ca terra  nas propriedades 
que refletiram em perdas 
de frutos. “Algumas àrvo-
res chegaram a murchar e 
os frutos também, pois fal-
ta menos de 45 dias para 

André Giusti, produtor 
de uvas para suco na loca-
lidade de Santo Antônio, 
no distrito de São Pedro, 
analisa a diferença entre 
áreas dos seus parreirais, 
enquanto em algumas há 
cachos com a média de 60 
grãos, e uniformes, o que 
é considerado bom.  Em 
outras áreas, o parreiral de 
uvas apresenta cachos ra-
los e com grãos finos e não 
uniformes. 

"A chuva que aconte-
ceu na época de floração,  
quando os cachos deveriam 
estar cheios, derrubaram 
a floração, o que resultou 
em cachos ralos, com uma 
média de 30 a 40 grãos por 
cachos. Nós já havíamos 
previsto, nestas áreas uma 
quebra de 20 a 25%  da 
produção. 

Assim que iniciou esta 
estiagem, estes grãos ao 
invés de crescer eles pa-
raram. Estão miúdos por 

Produtor de uvas para suco
avalia perdas de 30 a 40%
na produção

causa do pouco vigora-
mento dos galhos, destaca 
o agricultor.

"Esta chuva desta se-
mana foi muito boa, recu-
perou bastante, mesmo as-
sim a estiagem vai dar mais 
uma quebra de  mais 10%, 
no final, somando as chu-
vas  da época de floração, 
estimamos uma quebra to-
tal na produção entre 30 
e 40%", revela Giusti que 
trabalha num parreiral de 
6,2 hectares de uvas.

Na sua avaliação em 
volume, esta safra pode 
chegar a 130 mil quilos de 
uvas colhidos, diferente-
mente do ano anterior que 
a produção foi de 180 mil 
quilos." A nossa média, em 
anos bons é colher 30 ton 
por  hectare, mas este ano 
acho que deveremos colher 
20 toneladas por hectare, 
pois os cachos estão ralos e 
as bagas estão pequenas", 
finaliza o agricultor.

Agricultor perde 2 mil novos pés de caquis 
com a estiagem

a colheita, mas na maioria 
não teve muita influência, 
pois os pés de caquis são 
árvores resistentes à estia-
gem”.

Tivemos perdas maio-
res  em uma nova área  de 
terras onde a família Ben-
venutti plantou  quatro 
mil novas mudas no último 
ano, onde 50% das novas 
árvores  pereceram “ es-
tas duas mil árvores que 

perdemos nos dariam uma 
produção de 50 mi, quilos 
em três anos, mas como 
eram plantas novas, mais 
sensíveis, mais da metade 
do que plantamos não re-
sistiu.” destacou o empre-
sário rural.

“A chuva da última se-
mana foi uma bênção, pois 
ajudou muito os frutos que 
estão  para amadurecer”, 
finaliza Benvenutti.

ESPECIAL ESTIAGEM
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9 formas de consumir proteínas, substituindo a carne
Rica em proteína, a 

carne vermelha pode ser 
substituída do cardápio 
por opções igualmente fon-
tes desse nutriente. "Ovos, 
cogumelos, sementes e la-
ticínios são apenas alguns 
exemplos de alimentos que 
carregam proteínas", ex-
plica a nutróloga Tamara 
Mazaracki, membro da As-
sociação Brasileira de Nu-
trologia. Reduzir a quanti-
dade de carnes do cardápio 
pode fazer um bem enorme 
à saúde. Um estudo reali-
zado pela Universidade de 
Harvard (EUA), feito com 
mais de 120 mil pessoas ao 
longo de 20 anos, mostrou 
que as pessoas que comem 
menos carne vermelha po-
dem viver mais tempo e ter 
menos riscos de doenças 
cardíacas do que aquelas 
que ingerem regularmen-
te hambúrgueres, carnes 
e alimentos processados 
como bacon, salsicha e lin-
guiça.

1 - Ovos
Um ovo de galinha 

pode ter até 9 gramas de 
proteínas, poucas calorias, 
além de vários nutrientes 
e certa quantidade de vi-
tamina b12 (encontrada 
principalmente nas car-
nes vermelhas). Tudo isso 
ajuda a entender porque 
ele é o principal aliado de 
quem decide adotar uma 
dieta ovolactovegetariana - 
aquela que abrange o con-
sumo de derivados de leite 

e ovos. Porém é importan-
te ficar esperto quanto ao 
modo de preparo. Evite 
consumir os ovos fritos em 
muito óleo, nem totalmen-
te ‘bem passados’, quando 
as bordas começam a se 
queimar - isso é um si-
nal de que o alimento está 
cheio de gordura saturada.

2 - Cogumelos
A variedade deles aten-

de a todos os gostos: paris, 
shitake, shimeji, funghi... 
Para entender melhor o 
poder deles, a nutróloga 
Tamara Mazaracki faz uma 
revelação: 100 gramas de 
cogumelo pronto (já sem a 
água) tem a mesma quan-
tidade de proteína que um 
pedaço de 100 gramas de 
carne vermelha. Mas evi-
te consumi-los regados no 
molho shoyo, que é rico 
em sódio, um mineral que 
pode provocar retenção de 
líquido e ainda favorecer a 
hipertensão.

3 - Grãos
O Ministério da Saúde 

recomenda o consumo de 
cerca de 100 gramas de 
carne por dia. A quantida-
de é pequena, consideran-
do o hábito dos brasileiros, 
que costumam ser fãs do 
alimento. Por isso, na hora 
de substituir a carne, con-
sumir grãos de vários tipos 
ajuda a sustentar uma ali-
mentação rica em proteí-
nas.

Além de deixar o pra-

to mais gostoso e rico em 
proteínas, os grãos são ri-
cos em fibras, o que me-
lhora a digestão, e também 
despertam a saciedade, o 
que fará você comer menos 
em uma refeição. Com essa 
variedade, também é mais 
fácil suprir, além da pro-
teína, outros aminoácidos 
essenciais que o corpo não 
produz.

4 - Quinoa
Entre os grãos, a qui-

nua merece destaque. Com 
altíssimo teor de proteína, 
ela é também muito ver-
sátil: pode ser consumida 
em flocos no suco ou no 
iogurte e a semente pode 
ser cozida e consumida em 
substituição ao arroz ou 
até mesmo complementan-
do outros grãos. Outra no-
tícia interessante é que o 
grão não possui contrain-
dicações, então pode ser 
consumida por qualquer 
pessoa.

5 - Soja e edamame
Quando o assunto é 

vegetarianismo, é quase 
impossível não se lembrar 
da soja. Muitas vezes usada 
como um simulador da car-
ne, ela pod e aparecer em 
diferentes formatos. Mas o 
recomendado é consumi-la 
apenas uma vez por sema-
na. A soja deve ser deixa-
da de molho um dia antes 
do consumo, e bem cozida, 
assim são preservados seus 
nutrientes e as proteínas.

Se a soja deve ser con-
sumida com moderação, o 
mesmo não se pode dizer 
sobre o seu broto. O eda-
mame (a soja em sua for-
ma mais ‘jovem’) é rico em 
proteína e minerais e tem 
pouca isoflavona. Ele pre-
serva os nutrientes tanto 
crua quanto no vapor. O 
interessante é que fique 
um pouco crocante, para 
que seus nutrientes e a 
proteína sejam preserva-
dos.

6 - Brotos
Não faltam opções en-

tre os brotos: girassol, alfa-

fa e feijão estão entre eles. 
“O broto é um alimento 
jovem, cheio de energia 
vital, e faz muito bem em 
qualquer tipo de dieta”, 
revela a especialista Ta-
mara Mazaracki. Porém, é 
importante saber que ele 
sempre deve ser consumi-
do cru, porque algumas vi-
taminas são desnaturadas 
durante o cozimento. Eles 
podem ser consumidos em 
saladas e sanduíches com 
outros ingredientes saudá-
veis. Que tal combinar com 
queijo branco e pedaços de 
ovo cozido, por exemplo?

Não importa o tipo do 
broto; todos são repletos 
de vitaminas do complexo 
B, importante para meta-
bolizar carboidratos e gor-
duras, fortalecer o sistema 
nervoso e ajudar na produ-
ção de sangue.

7 - Laticínios
Se você decidir adotar 

algum projeto como este, 
pode preencher seu car-
dápio com muitas opções, 
principalmente entre os 
laticínios. Além de serem 
muito saborosos, leite e 
seus derivados, como quei-
jos e iogurtes, ajudam a 
enriquecer qualquer refei-
ção. 

Nesse caso, a opção é 
misturar com outros in-
gredientes e deixar o prato 
ainda mais completo, como 
em uma omelete. Mas pre-
fira as opções de leite e 
iogurtes desnatados e ver-
sões de queijo branco. Os 

queijos amarelos são ricos 
em gorduras saturadas. O 
consumo em excesso, por-
tanto, pode ser nocivo à 
saúde do organismo.

8 - Sementes
Alguns alimentos são 

mais bem aproveitados 
pelo corpo quando consu-
midos crus. Esse é o caso 
de muitas sementes, e a 
chia é uma das mais co-
nhecidas. Este último é 
muito importante para os 
vegetarianos, já que não 
consomem peixe, uma das 
maiores fontes de ômega-3 
na natureza. Além desses 
nutrientes, a chia também 
possui gorduras com ação 
anti-inflamatória.

Sementes de abóbo-
ra e girassol, amêndoas e 
pistache, além de conhe-
cidas fontes de gordura, 
ajudam a incluir proteínas 
na dieta vegetariana. Elas 
também são muito ricas 
em potássio e magnésio, 
mas preste atenção: nada 
de consumi-las na versão 
industrializada e cheia de 
sal. Nesse formato ela tem 
muito sódio e, consumida 
em excesso, pode favorecer 
a hipertensão.

9 - Folhas
Apesar de não serem 

substitutas das carnes, elas 
têm nutrientes que aju-
dam a proteína dos outros 
alimentos a ser mais bem 
absorvida, o que também é 
essencial em uma dieta ve-
getariana. 

Um ovo de galinha pode ter até 9 gramas de proteínas

O broto é um alimento jovem, cheio de energia vital



7Jornal São Pedro - 14 de janeiro de 2020

Cannoli que mantém
crocância por 12 horas

Pesquisadores italianos 
desenvolveram uma téc-
nica para fazer com que o 
tradicional cannolo, um 
dos doces mais famosos 
do país, fique crocante por 
mais tempo.

Originário na Sicília, o 
cannolo (cannoli, no plu-
ral) é feito de uma massa 
doce frita, em formato de 
tubo, que leva uma mistu-
ra de ricota e frutas crista-
lizadas. No entanto, o doce 
precisa ser recheado e con-
sumido instantaneamente, 
já que a massa corre o risco 
de amolecer com a umida-
de do queijo e das frutas.

Diante disso, especia-
listas do Centro Nacional 

de Pesquisa (CNR, em ita-
liano) de Palermo, lidera-
dos por Mario Pagliaro, 
conseguiram desenvolver 
uma substância à base de 
glicerina natural para ser 
passada dentro do cannolo, 
na área da massa que entra 
em contato com o recheio. 
A técnica deixa o doce cro-
cante por até 12 horas.

“É uma importante 
inovação para o sistema 
socioeconômico da Sicília. 
O produto foi obtido in-
tegralmente com recursos 
biológicos”, explicou Pa-
gliaro, autor de uma tese 
apresentada na Universi-
dade de Milão sobre a quí-
mica da glicerina. 

Extrato de Jabuticaba passa
a ser comercializado em 2020
Desenvolvido por pesquisadores da Unicamp, ele controla o peso e 
previne doenças, como a diabetes e o câncer de próstata

Desenvolvido por pes-
quisadores da Unicamp, o 
extrato da casca de jabu-
ticaba controla o peso e 
previne doenças, como 
a diabetes e o câncer de 
próstata. O extrato da 
casaca de jabuticaba vai 
ser lançado pela Rubian 
Extratos, uma empresa 
emergente da incubadora 
de empresas de base tec-
nológica da universidade. 
O produto será lançado na 
forma de um suplemento 
alimentar, registrado na 
Anvisa e deverá chegar ao 
mercado até meados de 
2020.

Nosso extrato, nos es-
tudos realizados em es-
cala laboratorial, mos-
trou excelente eficácia e 
não evidenciamos efeitos 
colaterais,” comentou o 
professor Mário Marósti-
ca Júnior, que realizou a 
pesquisa em conjunto com 
a professora Valéria Alves 
Quitete.

Benefícios
A jabuticaba contém, 

em sua casca, propriedades 
que, ao serem inseridas na 
formulação de um suple-
mento alimentar, trazem 
benefícios para a saúde, 
podendo ser eficazes no 
controle do peso e utiliza-
das para prevenir doenças, 
entre as quais a inflama-
ção da próstata. A desco-
berta do efeito probiótico 
da casca da jabuticaba foi 
feita por pesquisadores da 
Faculdade de Engenharia 
de Alimentos da Unicamp.

A composição do ex-
trato inclui propriedades 
antioxidantes e anti-infla-
matórias, com eficácia no 
combate ao aumento do 
colesterol e à multiplicação 
de células cancerígenas, 
além de dispor de capaci-
dade para modular o me-
tabolismo hormonal e de 
glicose. Dentre os resulta-
dos alcançados nos testes 

laboratoriais, estão ainda o 
auxílio na perda ou não ga-
nho de peso e na prevenção 
da inflamação da próstata.

A fabricação do suple-

mento alimentar de jabu-
ticaba usará o resíduo da 
indústria de sucos e geleias 
como fonte de matéria-
-prima.

Mário Roberto Maróstica Junior, professor da Unicamp

Espinheira santa é um
omeprazol natural

A espinheira santa ou 
também conhecida como 
folha sagrada é uma erva 
antiga muito popular na 
culinária brasileira e me-
xicana devido às suas notas 
florais. E, além de mui-
to saborosa, ainda possui 
muitos benefícios que você 
provavelmente não conhe-
cia.

As folhas cozidas são 
consumidas em diversas 
saladas, a medicina tra-
dicional atribui proprie-
dades anti-inflamatórias 
à decocção ou infusão de 
folhas e flores, que fres-
cas amassadas em álcool 
são usadas para aliviar até 
mesmo a gota. 

Cozinhar as folhas de 
espinheira santa pode ser 
usada como antipirético 
nas lavagens intestinais. A 
planta pode atingir até 2,5 
metros de altura e, graças 
ao seu cheiro bem forte, 
você pode preparar molhos 
e temperos, seu sabor leve 
junto a frutas cítricas e 
anis permite versatilidade 
na cozinha.

É uma planta muito 
importante para a saúde, 
como medicamento alter-
nativo, ajuda a desinflar 
o seu sistema digestivo, 
mantém os níveis baixos 
de glicose no sangue, for-
nece bastante vitamina C e 
previne ainda diversas do-
enças respiratórias como 
asma, reumatismo ou irri-
tação nos olhos.

Digestão
A espinheira santa é 

usada para distúrbios do 
sistema digestivo, consti-
pação, refluxo, azia, diar-

réia ou inflamação do es-
tômago, e pode acreditar 
pode ser usado como in-
fusão para ajudar a ador-
mecer, pois é um relaxante 
natural.

Contra-indicações
Na ausência de estu-

dos farmacológicos que 
indiquem sua segurança 
durante a gravidez e lac-
tação, é aconselhável não 
consumi-lo durante esse 
período, vale a pena dizer 
também que juntamente 
com a crença popular de 
que a planta tem efeitos 
contraceptivos, indicaria a 
necessidade de tomar cer-
tas precauções em seu uso.

Por outro lado, a espi-
nheira santa não implica 
apenas benefícios à saúde, 
pois todas as plantas po-
dem causar certos efeitos 
colaterais ou contra-indi-
cações que afetam o esta-
do de saúde, dependendo 
dos sintomas, vale a pena 
conversar com seu médico 
para continuar bebendo o 
chá, nesse sentido, é ne-
cessário ter cuidado e de-
terminar quais podem ser 
esses efeitos.

Por exemplo, se você 
desejar iniciar o tratamen-
to, para fins diuréticos, 
mas sofre de hipertensão, 
deve ser tomar cuidado, 
pois isso é o mais aconse-
lhável ser orientado por 
um profissional médico, 
ou profissional nessa área. 
E da mesma forma, o pro-
cedimento deve ser seme-
lhante para os pacientes 
que apresentam doenças 
cardíacas e insuficiência 
renal.
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Manjericão: antialérgico, antiestresse, entre
outros benefícios

 Em outra matéria fa-
lamos sobre a alfavaca 
também conhecida como 
alfavaca-cravo, alfavacão 
(ocimum gratissimum) 
(ver matéria Benefícios da 
Alfavaca-cravo.) também 
conhecida como alfavaca 
manjericão, ocimum ba-
silicum), elas são plantas 
bem parecidas e com mui-
tas indicações semelhan-
tes, porém são plantas di-
ferentes.

Nesta matéria vamos 
falar sobre o manjericão 
(alfavaca, ocimum basili-
cum) ele é uma planta pe-
rene, que mede aproxima-
damente 60 cm de altura, 
sendo originária da Ásia e 
África. 

É uma planta conheci-
da pelos seus galhos com 
muitas ramificações, com 
suas folhas postas, com um 
formato oval, e pela sua 
cor verde clara, tem flores 
brancas, conforme a foto 
abaixo.

O manjericão é uma 
erva aromática muito uti-
lizada na culinária como 
tempero, deixa um sabor 
delicioso e único nos pra-
tos e possui propriedades 
medicinais em benefício 
a nossa saúde, também é 
consumida através de chá 
e sucos.

Estudos demonstraram 
que o manjericão possui 
propriedades antibacteria-
nas, antioxidantes, anties-
pasmódicas e digestivas. O 
Manjericão também ofe-
rece nutrientes essenciais 
para o corpo e a mente, 
como as vitaminas A, C e 
K, manganês, cobre, cál-
cio, ferro e gorduras ome-
ga-3. É uma ótima fonte de 
magnésio, que proporcio-
na melhor fluxo sanguíneo.

Confira os
seus benefícios
Antialérgico natural
A folha é antialérgico 

e ajuda a aliviar as picadas 
de insetos.

Coloque uma colher 
(chá) de suco de manjeri-

cão sobre a área afetada e 
deixe agir. Repita após al-
gumas horas.

Ajuda no tratamento
de resfriados
Um dos benefícios do 

manjericão é a melhora do 
sistema imunológico. Suas 
folhas são utilizadas no 
tratamento de resfriados. 
É recomendável mastigá-
-las para o alívio de res-
friados e gripes. As fortes 
propriedades do manjeri-
cão antibióticas protegem 
o organismo contra bacté-
rias e as infecções causadas 
por elas. Outro tempero 
muito conhecido e que vale 
a pena conhecer é o gengi-
bre, que tem vários benefí-
cios similares.

Alívio de tosse
O Manjericão é um in-

grediente de xaropes e ex-
pectorantes. Dores de gar-
ganta também podem ser 
aliviadas com um garga-
rejo com água fervida com 
folhas da planta. A erva é 
ainda eficaz para outros 
problemas respiratórios, 
tais como asma e bronqui-
te.

Melhora o sistema
imunológico
A melhora do sistema 

imunológico também é um 
dos benefícios do manjeri-
cão. Ao fortalecer o siste-
ma imunológico a planta 
protege contra asma, aler-
gias, artrite, câncer, gripes 
e resfriados. Para melhores 
resultados, recomenda-
-se dar preferência à folha 
fresca e não seca

Antiestresse
As folhas de Manjeri-

cão também são apontadas 
por diminuir o estresse. 
Especialistas recomendam 
mascar 10 a 12 folhas de 
Manjericão, duas vezes por 
dia, para prevenir o estres-
se e os problemas decor-
rentes deste mal.

Melhorar a pele

Outros benefícios do 
manjericão são a preven-
ção do surgimento de ac-
nes e aceleração o processo 
de recuperação de feridas 
na pele. O seu extrato aju-
da a eliminar as bactérias 
presentes na derme, que 
resultam no entupimento 
dos poros, a principal cau-
sa da acne.

Propriedades do man-
jericão reduzem a inflama-
ção da pele e são utilizadas 
no tratamento de outros 
problemas, como micose, 
psoríase e picadas de inse-
tos. A erva é considerada 
excelente na prevenção e 
tratamento do câncer de 
pele.

Melhora a saúde
bucal
Estudos apontam que 

as propriedades do Manje-
ricão também são eficazes 
no combate ao mau hálito e 
doenças periodontais.

Elimina pedras
nos rins
O Manjericão tem po-

deroso efeito no funcio-
namento dos rins. Para 
otimizar o órgão, é indi-
cado o consumo de 6 fo-
lhas frescas com água, em 
jejum. Para quem sofre 
de pedras nos rins é bom 
misturar suco extraído de 
manjericão com mel e to-
mar a mistura diariamente 
durante aproximadamente 
6 meses. O procedimento 
facilita a eliminação das 
pedras nos rins pela urina. 

A planta ainda é benéfi-
ca para a cura de diversos 
problemas urinários. Você 
também pode conferir al-
gumas dicas para prevenir 
a pedra nos rins que podem 
ser muito úteis na sua vida. 

Tratamento para
problemas de
estômago
O consumo de Manje-

ricão também faz bem para 
o sistema digestivo. O suco 
extraído de suas folhas 
pode tratar dores de estô-
mago ou cãibras. Seu chá 
ainda é utilizado para tra-
tar outros problemas co-
muns de estômago, como 
prisão de ventre, indiges-
tão, pilhas e acidez. Suas 
propriedades medicinais 
ajudam ainda a curar úl-
cera gástrica e úlcera pép-
tica, além de melhorar o 
funcionamento do fígado.

Alívio de dor
de cabeça
Mais um dos benefícios 

do Manjericão é sua função 
de relaxante muscular. A 
planta pode ser mastigada, 
ingerida como chá ou ain-
da ser aplicada como óleo 
diretamente no corpo para 
aliviar a tensão nos múscu-
los e as dores de cabeça.

Sistema
cardiovascular
Os poderosos compo-

nentes antioxidantes en-
contrados na erva ajudam a 
baixar o nível de colesterol 
e reduzir as chances do de-

senvolvimento da doença 
da artéria coronária. Pro-
priedades do manjericão 
como o magnésio auxiliam 
relaxando os músculos e 
melhorando o fluxo san-
guíneo no organismo.

Sistema respiratório
A erva também favo-

rece a saúde respiratória, 
pois ajuda a melhorar o de-
sempenho dos pulmões. Os 
óleos essenciais de Manje-
ricão são bons para curar a 
bronquite e congestão dos 
pulmões. A planta também 
é muito útil no tratamento 
da tuberculose.

Suco de Manjericão
Bata no liquidificador 

um punhado de folhas de 
manjericão em 1 litro de 
água. Coe e adoce com mel 
e beba 3 vezes ao dia.

Chá de Manjericão
Coloque 1 litro de água 

para ferver, depois de fer-
vida desligue o fogo e adi-
cione um punhado de fo-
lhas de manjericão. Tampe 
e deixe repousar por uns 5 
minutos e coe.

Beba adoçado 3 vezes 
ao dia. As folhas frescas 
do manjericão ajudam a 
garantir um toque final es-
pecial à pizzas, é utilizado 
para fazer os chás e sucos.

O manjericão desidra-
tado ou em pó é uma óti-
ma opção para temperar 
carnes e massas; já a moí-
da, combina perfeitamente 
com legumes.


