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Mudança no rótulo, su-
prime que o agrotóxico apre-
senta risco de morte. O grau 
de escolaridade médio das 
cerca de 40 mil pessoas aten-
didas no sistema de saúde 
brasileiro entre 2007 e 2017 
após serem expostas à agro-
tóxicos era de Ensino Fun-
damental incompleto. Desse 
total de casos, 26 mil tive-
ram intoxicação confirmada 
e 1.824 acabaram morrendo

As novas regras da Anvisa 
sobre classificação de agro-
tóxicos parecem, à primeira 
vista, apenas uma adaptação 
ao padrão internacional. Mas, 
na prática, a medida vai co-
locar sob risco ainda maior 
a saúde de quem lida dire-
tamente com a aplicação dos 
agroquímicos.

Isso porque a principal 
alteração do Marco Regu-
latório acontece na hora de 
classificar os produtos mais 
perigosos, ou seja, das clas-
ses “altamente tóxicos” e 
“extremamente tóxicos”. Se 
antes os que causavam pro-
blemas como úlceras, cor-
rosão dérmica e na córnea e 
até cegueira entravam nessas 
categorias, agora só vão fazer 
parte delas os que apresen-
tarem risco de morte por in-
gestão ou contato.

Assim, mais de 500 dos 
800 produtos agrotóxicos 
hoje considerados altamen-
te tóxicos vão passar para as 
classes menos perigosas, o 
que deve aumentar a produ-
ção e o consumo desse tipo 
de pesticida. Além disso, eles 
terão menos alertas no ró-
tulo, ou seja, perdem a tarja 
vermelha e a caveira que cha-
mava atenção sobre o risco 
mesmo para agricultores de 
baixa escolaridade.

Cegueira e corrosão da pele: novas regras
aumentam riscos para trabalhador rural

Rótulos mais claros?
As alterações no rótu-

lo foram realizadas para se 
adaptar parcialmente a um 
padrão internacional cha-
mado GHS – Sistema Glo-
balmente Harmonizado de 
Classificação e Rotulagem 
de Produtos Químicos (Glo-
bally Harmonized System of 
Classification and Labelling 
of Chemicals, no original em 
inglês). Segundo informou 
o diretor da Anvisa, Renato 
Porto, em uma entrevista co-
letiva, a mudança vai simpli-
ficar a compreensão de quem 
“manipula, mistura, utiliza 
um componente e precisa ler 
um rótulo, uma instrução de 
uso”.

Atualmente há quatro 
categorias: Extremamen-
te Tóxico (rótulo vermelho), 
Altamente Tóxico (rótulo 
vermelho), Medianamen-
te Tóxico (rótulo amarelo) e 
Pouco Tóxico (rótulo azul). 
Agora, a partir do GHS, mais 
duas novas categorias foram 
criadas: Improvável de Cau-
sar Dano Agudo (rótulo azul) 
e Não Classificado (rótulo 
verde), sendo o último válido 
para produtos de baixíssimo 
potencial de dano, como pro-
dutos de origem biológica. 
A indústria dos agrotóxicos 
terá um ano para se adequar 
às novas regras.

 
Baixa escolaridade
dificulta a
compreensão do rótulo
Mas mudanças na emba-

lagem como substituir a tar-
ja vermelha e o símbolo da 
caveira de agrotóxicos que 
podem causar lesões severas 
no olho e na pele por tarjas 
amarelas e símbolo de aten-
ção foram criticadas pelos es-

pecialistas
Essa alteração pode le-

var ao entendimento de que 
aquele produto não é mais 
tão perigoso e exige menos 
cuidado ao manuseá-lo, o que 
não é verdade.  E isso também 
pode complicar a compreen-
são de quem tem dificuldade 
com a leitura.

Dados do Sistema de In-
formação de Agravos de Noti-
ficação (Sinan) do Ministério 
da Saúde confirmam o temor 
do engenheiro agrônomo. O 
grau de escolaridade médio 
das cerca de 40 mil pesso-
as atendidas no sistema de 
saúde brasileiro entre 2007 
e 2017 após serem expostas 
à agrotóxicos era de Ensino 
Fundamental incompleto. 
Desse total de casos, 26 mil 
tiveram intoxicação confir-
mada e 1.824 acabaram mor-
rendo.

Perigo camuflado
O novo marco regulatório 

também não foi bem recebido 
pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agri-
cultura (Contag), que repu-
diou a reclassificação da toxi-
cidade. “Essa decisão camufla 
o real perigo que essas subs-
tâncias oferecem à sociedade, 
principalmente ao prejudicar 
a saúde dos trabalhadores 
que aplicam os agrotóxicos”, 
afirmou Rosmari Malheiros, 
secretária de Meio Ambiente 
da Contag.

Para se ter uma ideia, 
de 2000 a 2008, a Comissão 
Pastoral da Terra (CPT), 
contabilizou 363 casos de 
pessoas que foram vítimas em 
conflitos no campo envolven-
do pesticidas – em situações 
como trabalhadores sendo 
intoxicados ou lideranças ru-

rais perseguidas ou mortas 
por denunciar o problema.

Especialistas apontam 
ainda que a nova regra da 
Anvisa pode agravar esse ce-
nário também no sentido au-
mentar ainda mais o ritmo de 
aprovação de novos produtos 
agrotóxicos – foram 290 nes-
te ano.

“A aprovação de produtos 
classificados como de maior 
toxicidade tende a ser mais 
demorada. Requer apresen-
tação de mais estudos pela 
indústria, precisam ser esti-
pulados limites máximos de 
uso e formas de aplicação. E 
agora, com as novas regras, 
cada vez menos produtos te-
rão essa classificação máxi-
ma, e assim passaram por um 
processo de aprovação que é 
mais rápido”, explica Mari-
na Lacôrte, coordenadora da 
Campanha de Agricultura e 
Alimentação do Greenpeace.

Segundo a legislação, é 
proibido registrar um agro-
tóxico cuja ação tóxica seja 
maior do que de um produto 
similar já registrado. Com a 
diminuição nos parâmetros 
que classificam a toxicida-

de, mais agrotóxicos estarão 
aptos a serem registrados. 
“Antes, se o produto causava 
cegueira, ele recebia a clas-
sificação máxima. Agora, ele 
vai ser colocado na classe de 
medianamente tóxico, o que 
o permitirá que mais agro-
tóxicos como aquele possam 
chegar ao mercado”, explica 
o agrônomo Melgarejo.

As alterações propostas 
pela Anvisa foram bem rece-
bidos pela indústria de pesti-
cidas. A Associação Nacional 
de Defesa Vegetal (Andef) 
destacou que é importante 
que o país avance na moder-
nização dos regulamentos 
acompanhando os avanços 
científicos e garantindo a se-
gurança dos trabalhadores e 
consumidores. Já o Sindica-
to Nacional da Indústria de 
Produtos para Defesa Ve-
getal (Sindiveg) disse que as 
mudanças “trazem mais se-
gurança aos produtores que 
manuseiam os produtos na 
medida em que as mudanças 
nos rótulos facilitam a iden-
tificação de riscos e deixam 
a comunicação mais fácil e 
acessível”.
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Depois da vitivinicultura 
brasileira ganhar edição es-
pecial em renomada revista 
especializada francesa Ter-
ritoires du vin (Territórios 
do Vinho)  que dedicou uma 
edição exclusiva para deta-
lhar o método vitivinícola das 
regiões brasileiras,  produto-
res de uvas e vinhos france-
ses têm  se interessado pelo 
Brasil. A publicação circulou 
no início de 2019  e priorizou 
a diversidade do vinho bra-
sileiro, focando as diferentes 
regiões produtoras, apre-
sentando a originalidade, a 
diversidade e a qualidade da 
produção.

Visita dos franceses
Neste início de 2020 a 

Embrapa uva e vinho rece-
beu uma comitiva de 42 pes-
soas incluindo viticultores, 
enólogos,  representantes de  
cooperativas,  consultores na 
área do vinho e técnicos do 
Instituto Francês da Vinha e 
do Vinho (IFV) da região Su-
doeste da França visitaram a 
Embrapa Uva e Vinho nesta 
terça-feira, dia 28 de janeiro.

Os franceses vieram co-
nhecer vitivinicultura brasi-
leira e gaúcha, em plena safra 
da uva e aprender mais com 
as pesquisas e programas da 
Embrapa Uva e Vinho volta-
das ao setor. 

Franceses vêm conhecer as técnicas e produção       de uva e vinho do Brasil
Palestras apresentadas 

pelos pesquisadores da Em-
brapa Uva e Vinho foram 
o ponto alto para avaliar as 
tecnologias e metologias 
aplicadas na serra gaúcha.  
O pesquisador Chefe da Em-
brapa,José Fernando da Sil-
va Protas  abriu o ciclo de 
debates apresentando um 
panorama do contexto sócio 
econômico da vitivinicultu-
ra brasileira e gaúcha, bem 
como o marco organizacional 
brasileiro no setor.

Contexto sócio
econômico
Protas apresentou dados 

históricos  que revelam que 
a primeira introdução da vi-
deira no Brasil foi feita pelos 
colonizadores portugueses 
em 1532, através de Martin 
Afonso de Souza, na então 
Capitania de São Vicente, 
hoje Estado de São Paulo. A 
partir deste ponto e através 
de introduções posteriores, a 
viticultura expandiu-se para 
outras regiões do país, sem-
pre com cultivares de Vitis 
vinifera procedentes de Por-
tugal e da Espanha.

Nas primeiras décadas 
do século XIX, com a im-
portação das uvas america-
nas procedentes da América 
do Norte, foram introduzi-
das as doenças fúngicas que 

levaram a viticultura colo-
nial à decadência. A cultivar 
Isabel passou a ser plantada 
nas diversas regiões do país, 
tornando-se a base para o de-
senvolvimento da vitivinicul-
tura comercial nos Estados 
do Rio Grande do Sul e de 
São Paulo.

Mais tarde, a partir do 
início do século XX, o pano-
rama da viticultura paulista 
mudou significativamente 
com a substituição da Isa-
bel por Niágara e Seibel 2. 
No Estado do Rio Grande do 
Sul, foi incentivado o cultivo 
de castas viníferas através de 
estímulos governamentais.

Nesse período a ativida-
de vitivinícola expandiu-se 
para outras regiões do sul e 
sudeste do país, sempre em 
zonas com período hibernal 
definido e com o predomínio 
de cultivares americanas e 
híbridas. Entretanto, na dé-
cada de 70, com a chegada 
de algumas empresas multi-
nacionais na região da Serra 
Gaúcha e da Fronteira Oeste 
(município de Sant'Ana do 
Livramento), verificou-se um 
incremento significativo da 
área de parreirais com culti-
vares V. vinifera.

A viticultura tropical 
brasileira foi efetivamente 
desenvolvida a partir da dé-

cada de 1960, com o plan-
tio de vinhedos comerciais 
de uva de mesa na região do 
Vale do Rio São Francisco, 
no nordeste semi-árido bra-
sileiro. Nos anos 70 surgiu o 
pólo vitícola do Norte do Es-
tado do Paraná e na década 
de 1980 desenvolveram-se as 
regiões do Noroeste do Esta-
do de São Paulo e de Pirapó-
ra no Norte de Minas Gerais, 
todas voltadas à produção de 
uvas finas para consumo in 
natura.

Iniciativas mais recentes, 
como as verificadas nas re-
giões Centro-Oeste (Estados 
do Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul e Goiás) e Nordes-
te (Bahia e Ceará), permitem 
que se projete um aumento 
significativo na atividade vi-
tivinícola nos próximos anos.

Melhoramento
genético
Patrícia Ritschel expôs o 

programa de melhoramen-
to genético “Uvas do Brasil” 
com as novas variedades de 
uvas criadas pela Embrapa 
para mesa e para a agroin-
dústria do vinho, as quais 
são mais  resistentes a pra-
gas e doenças, com melhores 
padrões de  produtividade e 
qualidade destinadas aos di-
versos estados produtores do 

Sul, de clima temperado, ao 
Nordeste, de clima tropical. 

Desde 1977, dando se-
quência às primeiras ini-
ciativas da antiga Estação 
Experimental de Caxias do 
Sul, a Embrapa Uva e Vinho 
vem conduzindo o Programa 
de Melhoramento Genético 
Uvas do Brasil, voltado para 
a obtenção de cultivares para 
mesa, suco e vinho, especial-
mente adaptadas às diferen-
tes condições edafoclimáticas 
brasileiras. Já foram lançadas 
21 cultivares que têm como 
características uma elevada 
produtividade, diferentes ci-
clos de produção e alta resis-
tência às doenças que atacam 
a cultura da videira, como o 
míldio e o oídio.

O germoplasma básico 
utilizado nos cruzamentos é 
obtido a partir dos materiais 
disponíveis no Banco Ati-
vo de Germoplasma - Uva, 
mantido pela Embrapa Uva 
e Vinho. É o maior acervo 
de germoplasma de videira 
de toda a América Latina. A 
coleção tem exemplares de 
Vitis vinifera, Vitis labrusca 
e espécies tropicais selvagens 
como V. caribaea, V. gigas, 
V.smalliana e V. schuttlewor-
thii. Híbridos interespecí-
ficos complexos criados na 
Europa após a disseminação 

Vitivinicultores visitam parreiral modelo

Pesquisadora francesa do IFV Fanny Prezman
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Franceses vêm conhecer as técnicas e produção       de uva e vinho do Brasil

Pesquisador José Protas apresentando painel sobre vitivinicultura no Brasil

Pesquisador Tonietto fazendo exposição

de filoxera, como ‘Seibel’ e 
‘SeyveVillard’, resultados de 
cruzamentos entre V. vinifera 
e várias espécies americanas 
como V. rupestris, V. riparia, 
V. aestivalis, V. cinerea, V. 
berlandieri,V. bourquina e V. 
labrusca também fazem par-
te do Banco e são usados pelo 
Programa, principalmente 
como fonte de resistência às 
principais pragas e doenças.

O Programa de Melho-
ramento 'Uvas do Brasil' 
utiliza métodos clássicos de 
melhoramento, como seleção 
massal, seleção clonal e hi-
bridações. Ações de ajuste de 
manejo de seleções avançadas 
vêm sendo desenvolvidas pa-
ralelamente ao Programa de 
Melhoramento, no sentido de 
viabilização destes materiais.

Ferramentas de Biologia 
Avançada como micropropa-
gação, resgate de embriões 
para viabilização de semen-
tes em cruzamentos de uvas 
apirênicas e uso de marcado-
res moleculares que permi-
tam a seleção precoce estão 
sendo incorporados ao Pro-
grama. Também já se faz uso 
rotineiro do desenvolvimento 
de perfis genéticos visando a 
proteção das novas cultiva-
res.

A pesquisadora apresen-
tou a comitiva francesa que a 

Embrapa investe há 40 anos 
uma grande equipe técnica 
que executa projetos de pes-
quisa para atender necessida-
des e demandas de diferentes 
atores da vitivinicultura na-
cional, incluindo produtores 
de uvas de mesa para expor-
tação do semiárido nordesti-
no, viticultores interessados 
em produzir sucos em regiões 
tropicais ou pequenos produ-
tores familiares da tradicio-
nal região da Serra Gaúcha, 
interessados em melhorar a 
qualidade do vinho artesanal 
que produzem.

Idicações geográficas
Jorge Tonietto mostrou 

o processo de construção das 
Indicações Geográficas de 
vinhos no Brasil, hoje com 
mais de 10 reconhecidas ou 
em fase de estruturação, num 
modelo assemelhado ao fran-
cês. 

Desde 1993, a parceria 
entre UCS, Embrapa Uva 
e Vinho, Embrapa Clima 
Temperado e UFRGS, em 
conjunto com associações de 
produtores de uva e vinho e 
instituições de apoio, resul-
tou no reconhecimento das 
seguintes indicações de pro-
cedência de vinhos e espu-
mantes: Vale dos Vinhedos, 
Pinto Bandeira, Altos Mon-

tes, Monte Belo e Farroupi-
lha. Estão em processo as in-
dicações Campanha Gaúcha, 
Vale do São Francisco e, ago-
ra, Altos de Pinto Bandeira.

“As indicações geográfi-
cas no âmbito da vitivinicul-
tura foram importante con-
tribuição da UCS à sociedade 
regional, colaborando para 
que esta atividade e cultura 
alcançasse um novo patamar 
qualitativo, projeção e reco-
nhecimento internacional”, 
destaca a professora Ivanira 
Falcade, professora do Pro-
grama de Pós-Graduação em 
Biotecnologia – Mestrado 
Profissional em Biotecnolo-
gia e Gestão Vitivinícola, e  
coordenadora institucional 
do trabalho pela UCS, acres-
centando que as pesquisas 
foram viabilizadas com apor-
te de recursos públicos.

Geografia da produção
Celito Guerra apresentou 

a geografia brasileira da pro-
dução, mostrando a diversi-
dade de tipos e estilos dos  vi-
nhos das regiões produtoras, 
pontuando que atualmente, a 
produção vitivinícola brasi-
leira é dividida em cinco am-
bientes distintos, e  cada um 
gerando produtos de tipici-
dades particulares.

Os vinhos tropicais são  

obtidos em zonas tropicais 
semiáridas ou de altitude. 
Principais regiões de produ-
ção: Vale do Submédio São 
Francisco (Pernambuco-
-Bahia) e Chapada Diaman-
tina (Bahia).

Já os vinhos de inverno 
são aqueles obtidos em zonas 
intertropicais de altitude. 
Principais regiões de pro-
dução: Sul de Minas (Minas 
Gerais) e norte de São Paulo 
(São Paulo).

O sul do Brasil produz os 
chamados vinhos de outono, 
encontrados nos planaltos de 
altitude de Santa Catarina e 
do Rio Grande do Sul, entre 
900 m e 1.400 m de altitude. 
Principais regiões de pro-
dução: Planalto Catarinense 
(Santa Catarina), Planalto 
de Palmas (Santa Catarina) 
e Campos de Cima da Serra 
(Rio Grande do Sul).

A serra gaúcha é a prin-
cipal região produtora dos 
vinhos de mosaico, originá-
rios da zona montanhosa de 
transição entre o Planalto 
dos Campos de Cima da Ser-
ra e a Depressão Central (Rio 
Grande do Sul), entre 450 m 
e 850 m de altitude. Princi-
pal região de produção: Serra 
Gaúcha.

Os vinhos continentais, 
produzidos no Rio Grande 
do Sul, nas zonas próximas 
às fronteiras com o Uruguai 
e a Argentina. Principais re-
giões de produção: Serra do 
Sudeste e Campanha Gaú-
cha.

Giuliano Pereira apresen-
tou a vitivinicultura tropical 
brasileira das regiões Sudes-

te e Nordeste, que apresen-
tam características únicas no 
mundo do vinho.   

Segundo a organizado-
ra da visita, a pesquisadora 
francesa do IFV Fanny Prez-
man  “Nesta visita estamos 
podendo conhecer  um país 
bem diverso em termos de 
produtos e regiões, desde a 
tradicional Serra Gaúcha até 
viticultura tropical do nor-
deste, o que enriquece o co-
nhecimento e a experiência 
por parte dos nossos produ-
tores”. Para o casal de viti-
vinicultores do Domaine de 
Borie-Vieille no sudoeste da 
França, Jean-Michel Roc e 
esposa: ”Os sistemas produ-
tivos tem vínculo muito es-
treito com o mercado e com 
as demandas da sociedade, 
que são diversas  na Euro-
pa ou na França e no Brasil. 
Aqui observa-se uma pressão 
de desenvolvimento tecno-
lógico para produzir mais e 
melhor; na França já estamos 
buscando  diversificação de 
produtos bem com estamos 
vivemos um conflito cada vez 
mais presente que se estabe-
lece entre  o urbano e rural. 
A visita ao Brasil serve para 
intercambiar experiências 
com a possibilidade de even-
tualmente revermos coisas 
que fazemos”. 

Para Tonietto, a vinda de 
uma missão tão significativa 
de produtores franceses para 
conhecer a nossa realidade 
mostra que o Brasil tem des-
pertado interesse, tanto pela 
dinâmica quanto pela origi-
nalidade da produção vitivi-
nícola nacional.
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Cultivar de milho branco é alternativa para
panificação sem glúten

Uma nova cultivar de mi-
lho branco apresenta carac-
terísticas que a tornam alter-
nativa ao trigo para produção 
de farinha. O milho BRS 015 
Farináceo Branco ainda tem 
potencial para panificação 
com foco em públicos com 
restrição de consumo de glú-
ten, uma vez que grãos de mi-
lho não contêm essa substân-
cia. O novo cereal  foi lançado 
durante a Expointer de 2019

Por sua composição, a va-
riedade apresenta farinha de 
menor granulometria – ou 
seja, mais fina – do que as ob-
tidas a partir de variedades 
tradicionais de milho. O me-
lhor desempenho na moagem 
em comparação a essas varie-
dades também pode resultar 
em rendimento de extração 
de amido de 40%, o que aju-
da a dar estrutura e deixar as 
massas mais macias.

Outro destaque é a cor 
do grão que, mesmo integral, 
gera uma farinha branca. 
Isso, somado à baixa granu-
lometria, resulta em pães e 
biscoitos similares aos obti-
dos a partir do trigo. “Quan-
do fazemos um pão com a 
farinha de milho branco, ele 
fica com aspecto mais boni-
to e a massa mais coesa. Não 
fica esfarelando. Geralmente, 
o milho amarelo não dá uma 
característica boa para a co-
esividade do pão", explica a 
pesquisadora  Ana Cristina 
Krolow.

O novo milho farináceo 
é mais mole, mais facilmen-
te triturado e que, portanto, 
produz mais farinha, sendo 
menos arenoso em textura. 
A indicação é para agregação 
a pães, biscoitos e bolos, mas 
não para produção de salga-
dinhos, que exigem material 
mais grosso. Além disso, o 
material tem mais facilida-
de de cocção, com gel mais 
viscoso após o resfriamen-
to. Atualmente, a farinha de 
trigo é a mais empregada em 
panificação no Brasil. A pro-
dução nacional de farinha no 
País em 2018 foi de 9,1 mi-
lhões de toneladas e o consu-
mo médio por pessoa de 45,6 
kg. Mas a presença de glúten 
inviabiliza o consumo pelos 
cerca de dois milhões de bra-
sileiros afetados pela doença 
celíaca.

Maiores teores
de minerais
Análises físico-quími-

cas do grão, que indicam sua 
composição, também foram 
realizadas nos laboratórios 
da Embrapa, onde foram ava-
liados os teores de umidade, 
fibras, gordura, proteínas e 
minerais. A variedade apre-
sentou teores de proteínas e 
minerais – como cobre, man-
ganês, ferro e zinco – supe-
riores aos do milho tradicio-
nal.

Uma fatia de 100g de pão 
feito de farinha obtida a par-

tir da variedade corresponde 
a 31% das necessidades de 
ingestão de ferro segundo 
a tabela de Ingestão Diária 
Recomendada para adultos 
(IDR) da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa).

100g desse grão corres-
pondem a 2,8% das necessi-
dades de ingestão de cálcio, 
106% de magnésio, 12% de 
fósforo, 41% de manganês 
e 22% de cobre. E que seus 
teores de proteínas, gordura 
e fibra bruta correspondem 
a 12%, 8% e 11% das neces-
sidades diárias recomenda-
das para adultos saudáveis, 
respectivamenteA sugestão 
é que, a partir dos grãos da 
BRS 015FB, seja produzida 
farinha integral, de manei-
ra que ela incorpore os óleos 
naturais do milho – gorduras 
consideradas boas e respon-
sáveis pelo bom funciona-
mento do organismo.

Produto valorizado
apesar da
produção menor
O milho BRS 015 Fari-

náceo Branco padroniza uma 
variedade crioula cultivada 
e mantida pelos agricultores 
familiares da região sul do 
Rio Grande do Sul. São plan-
tas de porte baixo, com pouco 
mais de dois metros de altu-
ra, o que facilita a colheita 
e o manejo. A produção mé-
dia é de cinco mil quilos por 

hectare, com uma espiga por 
planta. Acaba sendo mais efi-
ciente porque tem uma maior 
produção direcionada à espi-
ga.

Apesar de ter porte me-
nor e produzir menos do que 
as variedades tradicionais de 
milho, o BRS 015 Farináceo 
Branco tem como diferen-
cial o apelo a um nicho, o 
que tende a aumentar o seu 
valor de mercado. A intenção 
é comercializar as sementes e 
a farinha 30% mais caras do 
que as demais.

Quando comparado [a 
outros cereais], o milho fari-
náceo não tem alta produti-
vidade. Mas o que se dá ên-
fase é nos produtos especiais 
para os quais são destinados, 
como farinha sem glúten, mi-
lho-verde e, inclusive, massa 
sem glúten, que era uma das 
propostas do nosso trabalho à 
época.

Dado seu apelo a um pú-
blico preocupado com ques-
tões ligadas à saúde, a va-
riedade também é indicada à 
produção orgânica. Ela tem 
sido avaliada na produção 
orgânica há alguns anos e 
apresentado uma boa produ-
tividade.Agronomicamente, 
o ciclo até o chamado pendo-
amento, quando as primeiras 
espigas aparecem, é precoce. 
Gira em torno de 70 dias. A 
partir daí, são mais 50 para 
enchimento dos grãos. No to-
tal, são 120 dias para a matu-

ração completa após o plan-
tio, quando ocorre a colheita. 
Além disso, a cultivar é de 
polinização aberta (varietal), 
permitindo o replantio nas 
próximas safras sem a neces-
sidade de compra de novas 
sementes. Isso reduz custos 
e dá mais independência aos 
agricultores.

A qualidade do grão tam-
bém torna a variedade apta 
para produção de milho-ver-
de. Dessa forma, em que o 
milho é colhido e preparado 
antes da maturação, os grãos 
apresentam sabor mais ado-
cicado. No Rio Grande do 
Sul, para onde a cultivar é 
adaptada e recomendada, o 
plantio ocorre de setembro a 
dezembro, e a colheita de ja-
neiro a abril.

Aquisição de sementes
A variedade tem como 

público-alvo agricultores 
familiares, principalmente, 
e pequenas agroindústrias, 
podendo ser utilizada em 
sistemas de produção orgâ-
nica. A expectativa é que o 
material esteja à disposição 
dos produtores para a safra 
2019/2020. Interessados em 
obter sementes devem fazer 
contato com os multiplica-
dores licenciados: Coopera-
tiva União dos Agricultores 
Familiares de Canguçu/RS e 
Cooperativa Agroecológica 
Nacional Terra e Vida (Coo-
naterra).
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Fisális ou Physalis peru-
viana é uma fruta silvestre  de 
tom amarelo e de sabor meio 
doce, meio azedo.

Podem ser consideradas 
uma parente do tomate, são 
rica fonte de potássio, mi-
neral importante para uma 
dieta saudável.  As proprie-
dades medicinais da fruta são 
incríveis, são excelentes fon-
te de provitamina A, C e do 

Antes de falar sobre os 
remédios caseiros para matar 
carrapatos, é preciso saber 
identificar um. Carrapatos 
são aracnídeos ectoparasitas, 
que vivem na superfície de 
outro ser vivo. 

Este tipo de parasita se 
aloja no corpo de um cão, se 
alimenta de seu sangue e, 
pior, transmite doenças gra-
ves, como doença de Lyme, 
problemas gastrointestinais, 
eriliquiose canina e febre 
maculosa (RMSF). Se seu cão 
apresentar vermelhidão local, 
coceira intensa, inflamação e 
inchaço, ele pode estar com 
carrapatos. 

Em casos mais avançados, 
os sintomas podem incluir: 
fraqueza, depressão, perda 
de apetite, letargia, febre, vô-
mito, dor e paralisia. Agora, 
vamos aos remédios caseiros 
para eliminar carrapatos em 
cães:

Camomila
A camomila é um repe-

lente natural de carrapatos. 
Prepare uma infusão de ca-
momila natural.

Depois que a infusão es-
friar, esfregue a pele do seu 
cão (na região afetada) com 
uma toalha ou algodão embe-
bido em camomila.

Frutas cítricas
Carrapatos odeiam frutas 

cítricas. A principal delas é o 
limão, mas você também pode 
usar laranja ou toranja para 
fazer um repelente caseiro 
contra carrapatos.

Ferva duas xícaras de 
água. Em seguida, adicio-
ne dois limões (cortados ao 
meio). Abaixe o fogo e deixe a 
mistura ferver por uma hora, 
permitindo infundir e melho-
rar o efeito repelente.

7 remédios caseiros para eliminar carrapatos que 
funcionam de verdade

Retire do fogo e deixe a 
mistura esfriar. Retire os li-
mões e adicione o líquido no 
frasco do pulverizador. Ao 
aplicá-lo, evite os olhos. E 
deixe seu animal longe do sol 
enquanto não remover com-
pletamente a solução.

Óleos naturais
Os óleos de amêndoa, óleo 

de neem, óleo de rícino, óleo 
de canela e óleo de lavanda 
são excelentes repelentes na-
turais para carrapatos.

Para fazer um remédio 
com esses óleos, siga os se-
guintes passos:

Misture em um recipien-
te (em partes iguais) limão, 
canela, óleo rícino e óleo de 
gergelim.

Se você preferir usar óle-
os essenciais em vez de óleos 
naturais, dilua-os em um li-
tro de água pura e adicio-
ne apenas algumas gotas de 
cada. Passe um pano limpo 
na mistura e aplique na pele 
do seu cão. Atenção para o 
óleo de rícino. Ele é venenoso 
para cães. Não deixe que seu 
cachorro lamba o remédio.

Chá de lavanda,
manjericão e camomila

Misture os chás dessas 
ervas em partes iguais. Se 
preferir, você pode substituir 
a camomila por hortelã-pi-
menta. 

Aplique a solução na pele 
do animal com um pano lim-
po e umedecido.

Amêndoas e vitamina E
Misture 20 ml de óleo de 

amêndoas com uma cápsula 
de vitamina E em uma tigela. 

Passe a solução para um 
frasco conta-gotas. Pingue 
algumas gotas em um pano 
limpo e massageie-o suave-
mente na área externa do 
ouvido do seu cão (onde os 
carrapatos costumam se con-
centrar). Cuidado para não 
deixar a solução entrar no 
canal auditivo do seu cão.

Óleo de neem
O óleo de Neem é um 

poderoso repelente natural 
para carrapatos em cães.

Aplique o óleo natural 
diretamente na pele do seu 
cão com um pano limpo ou 
misture-o com água. (no caso 
de usar óleo essencial,  dilua 
duas gotas do óleo em meio 
litro de água).

Vinagre de maçã
Vinagre de maçã possui 

ácido acético, responsável 
pelo sabor azedo do vinagre 
e totalmente repelente para 
pulgas e carrapatos.

Adicione partes iguais de 
água e vinagre de maçã em 
um recipiente, mergulhe a 
mistura em um pano limpo 
e aplique suavemente na pele 
do seu cão. 

Physalis fortalece a próstata, 
combate o diabetes e previne
o câncer

complexo. Fornece energia, 
que é indispensável para as 
crianças, os atletas e os estu-
dantes. É rica em proteína e 
fósforo, que são ótimos para 
o crescimento, desenvolvi-
mento e funcionamento dos 
diversos órgãos do corpo. É 
diurética e ajuda a eliminar 
toxinas do corpo e pode ser 
consumida sozinha ou da for-
ma que cada um quiser.
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Todo mundo sabe que 
casca de ovo é um excelente 
adubo, mas o que  muita gen-
te não sbe é a variedade de 
utilizações da casaca do ovo. 
Siga lendo e veja as múltiplas 
aplicações desta embalagem 
perfeita criada por Deus!

 
Afaste as pragas
do jardim
Nas folhas, o pó da casca 

de ovo pode não só afastar os 
besouros como impedir que 
retornem. Na terra, as cascas 
de ovos trituradas repelem 
lesmas e caracóis que, caute-
losos e conscientes da fragi-
lidade de seus corpos moles, 
preferem manter distância de 
bordas afiadas e rastejar em 
solos mais favoráveis.

Comida de minhoca
Se você faz compostagem 

em casa contando com o au-
xílio de minhocas, essa é uma 
boa oportunidade para mi-
má-las um pouco, já que elas 
adoram cascas de ovos. Tri-
ture-as para que “desçam re-
dondo” para as amiguinhas ?.

Enriquecimento
de solo para
envasamento
A combinação de bor-

ra de café e cascas de ovos é 
mais uma maneira de enri-
quecer a terra dos seus vasos 
de plantas. Recomenda-se 
uma proporção de 1 parte de 
borra para quatro partes de 
cascas moídas.

Comida de galinha
É isso mesmo que você 

leu. As cascas de ovo são ri-
cas em cálcio e podem resul-
tar em novos ovos com cascas 
ainda mais fortes. Para que 
a iguaria se torne apetitosa 
para as galinhas, é preciso 
primeiro deixar as cascas se-
carem por um ou dois dias. 

Em seguida, triture-as e 
coloque-as em uma assadeira 
e leve ao forno com tempera-
tura máxima por 5 minutos. 
Depois de assadas, triture-as 
ainda mais para que não se 
pareçam com ovos (isso seria 
ensinar um mau hábito às ga-
linhas!). 

Por fim, misture-as na 
comida das meninas, sejam 
elas alimentadas por ração ou 
milho.

Reutilize casca de ovo em casa de maneiras diferentes
Remédio de cachorro
Se o seu cãozinho tiver 

diarreia, o pó da casca de 
ovo, misturada na comida, 
pode acabar com o piriri em 
dois tempos. A preparação 
segue os mesmos passos já 
descritos: deixe a casca secar 
e triture usando um moedor 
de café até obter um pó fino. 
Duas colheres de chá adicio-
nadas à ração bastam para 
dar cabo do problema.

Alimento para
pássaros
Se você é amante dos pás-

saros e acha que o lugar deles 
é fora das gaiolas, mas gosta 
da ideia de oferecer um mimo 
a esses seres que fazem toda a 
diferença ao embalar nossos 
dias com suas belas canções, 
a dica é, adivinhe!, alimen-
tá-los com casca de ovo! O 
alto teor de cálcio das cascas 
é ótimo para fortalecer os 
ovos dos pássaros na época da 
postura. Mas atenção: tome o 
cuidado de esterilizar as cas-
cas antes. Asse-as no forno 
a 120 graus por 20 minutos, 
depois esmague-as e pronto!

Aliadas na limpeza
de panelas
Nada de palha de aço: 

para ver suas panelas tinindo, 
é só misturar cascas de ovos 
trituradas com um pouco de 
água quente. Essa solução 
naturalmente abrasiva deixa 
as panelas brilhando. Depois, 
basta usar água e sabão para 
completar a higienização.

Utilize-as na limpeza
do triturador de lixo
Geralmente, recomenda-

-se que as cascas de ovos pas-
sem longe dos trituradores. 
Mas, usando-as com modera-
ção (uma ou outra e, mesmo 
assim, só de vez em quando), 
elas ajudam a limpar a sujei-
ra incrustada naquelas partes 
inalcançáveis.

Elas afiam lâminas
Mantenha as cascas no 

freezer se quiser utilizá-las 
para limpar e afiar as lâminas 
do seu liquidificador, bastan-
do apenas adicionar um pou-
co de água e triturar.

Clareador de roupas
Para evitar que as roupas 

brancas fiquem acinzentadas, 
coloque um punhado de cas-
cas de ovos quebradas e lim-
pas junto com duas fatias de 
limão em um saquinho per-
furado com suas roupas e jo-
gue na máquina de lavar. Isso 
impedirá que o sabão se de-
posite nas suas roupas bran-
cas e evitará que elas fiquem 
cinzas.

Giz na calçada
Aqui vai uma dica sob 

medida para a criançada: que 
tal fazer o próprio giz para 
os pequenos desenharem nos 
pátios e calçadas? A receita 
é fácil e as crianças podem, 
inclusive, ajudar no preparo. 
Basta moer de cinco a oito 
cascas de ovos até transfor-
má-las em um pó fino e de-
pois adicionar 1 colher de chá 
de água quente, 1 colher de 
chá de farinha e um corante 
alimentar opcional. Misture 
bem, embale a massa resul-
tante em rolos de papel higi-
ênico, deixe secar e voilá! O 
resultado é menos desperdí-
cio e mais diversão.

 
Para cuidar da saúde
e da beleza
Segundo a sabedoria po-

pular, a membrana da cas-
ca do ovo funciona como um 
curativo natural e pode aju-
dar na cicatrização de cortes e 
arranhões. Se aplicadas ainda 
frescas e, depois, deixando-as 
secar na pele, são capazes de 
contribuir para que espinhas 
e furúnculos sejam expelidos 
mais rapidamente. Como a 
voz do povo é a voz de Deus, 
vale à pena experimentar.

Para deixar a vida
menos amarga ?
Aparentemente, diversos 

povos no mundo fervem cas-
cas de ovo no café há séculos 
com o objetivo de suavizar 
seu sabor amargo.

Comida para você
Pode parecer estranho 

que você passe a ter um menu 
em comum com galinhas e 
minhocas, mas abra a sua 
mente! A concentração de 
cálcio nas cascas é tamanha 
que não dá para simplesmen-
te dispensá-las.

Pílulas caseiras

de cálcio
Como, neste caso, elas 

serão ingeridas, o primeiro 
passo é cozinhar as cascas no 
vapor para higienizá-las e só 
então coloca-las para secar. 
Em seguida, elas devem ser 
trituradas (em um mixer, em 
um liquidificar ou no moedor 
de café) até se chegar a um 
pó fino que deve, em seguida, 
ser adicionado a cápsulas de 
gelatina tamanho 00. Pron-
tinho! Com essa receita você 
reduz seus gastos na loja de 
produtos naturais e ainda di-
minui o lixo e o desperdício.

Suplemento mineral 
para o seu suco ou
vitamina
Para usar as cascas de 

ovo com essa finalidade, bas-
ta colocá-las de molho numa 
solução de água com limão e 
deixá-las por duas semanas 
na geladeira. Depois, basta 
adicioná-las à vitamina ou 
suco de sua preferência para 
garantir doses extras de im-
portantes minerais.

Citrato de Cálcio
Um outro suplemento ca-

seiro que pode ser produzido 
facilmente é o citrato de cál-
cio, importante para os que 
precisam, por algum motivo, 
fazer uma reposição desse 
mineral no organismo. Como 
será ingerido, é sempre bom 
enfatizar a importância da 
higienização, sendo interes-
sante, também, dar preferên-
cia aos ovos orgânicos neste 
caso. As cascas precisam ser 
bem lavadas antes de serem 
colocadas para secar ao ar 

livre. Depois de secas, de-
vem ser trituradas. Adicione 
a elas o suco de um limão e 
cubra a solução. O suco de li-
mão se encarregará de dissol-
ver a casca e o resultado será 
o citrato de cálcio caseiro.

 
Vinagre enriquecido
com cálcio
Para tornar o vinagre de 

maçã um alimento também 
rico em cálcio, basta adi-
cionar ervas ricas em cálcio 
(como manjericão, tomilho 
e alecrim) e uma casca de 
ovo limpa. É necessário que 
a infusão descanse por pelo 
menos seis semanas até que 
esteja prontinha para ser 
usada em saladas e verduras 
cozidas.

Complemento em
caldos e sopas
O pó da casca de ovo tem 

a vantagem de enriquecer a 
sua refeição com doses extras 
de minerais sem alterar o sa-
bor dos alimentos, por isso, 
vai bem com sopas e caldos.

Fortalecedor de unha
Suas unhas vivem que-

brando? Adicione o pó da 
casca de ovo à sua base e aca-
be com o problema.

Booster caseiro
para pele
Triture a casca de ovo 

para fazer um pó fino. Adicio-
ne água e leve ao congelador 
em forminhas de gelo. De-
pois, basta esfregar as pedras 
congeladas no rosto para su-
avizar as marcas de expressão 
e amenizar as rugas.


