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As principais 
doenças da
videira na 
primavera

Prevenção contra borrachudos deve
começar em outubro

Neste período, a principal doença da
videira é o Mofo. Devido à agressividade 
das doenças que ocorrem na Serra Gaúcha 
região é de extrema importância aplicar
os tratamentos de forma preventiva, e
sempre antes da chuva

Produto para prevenir e combater os insetos é distribuído de forma 
gratuita aos moradores do interior e em locais próximos a arroios
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Encontro na Embrapa fala sobre
descarte de agrotóxicos e prevenção 
de contaminação ambiental

A Embrapa Uva e Vinho, em 
Bento Gonçalves, vai sediar o III 
Workshop Latino Americano so-
bre Biobeds, entre os dias 12 e 
14 de setembro. É a primeira vez 
que o Brasil recebe este evento, 
possibilitando que o país conhe-
ça as novidades em tecnologias 
para descartar adequadamente 
embalagens e resíduos que po-
dem contaminar o solo e a água 
em função das atividades agríco-
las. 

 Os leitos biológicos, ou Bio-
beds, são estruturas simples, mas 
funcionais, que já vêm sendo usa-
das em diversos países do mun-
do e, gradativamente, a América 
Latina está adotando esta tecno-
logia como parte de sistemas de 
produção sustentáveis. Segundo 
Luciano Gebler, pesquisador da 
Embrapa Uva e Vinho e coorde-
nador do evento, “o Biobed é um 
sistema de biopurificação para 
minimizar a contaminação dos 
solos por agrotóxicos.

O sistema reproduz o mode-
lo de atenuação, que acontece 
livremente na natureza, porém 
em uma situação criada para fa-

vorecer e acelerar o processo. 
Entre os pontos positivos da tec-
nologia, destacam-se o baixo cus-
to, alta eficiência, segurança am-
biental e adaptação às pequenas 
e grandes propriedades rurais”.

 A programação do III 
Workshop Latino Americano so-
bre Biobeds está dividida em 
quatro painéis: histórico da tec-
nologia, documentos e estraté-
gias para a definição de políticas 
locais para o uso dos Biobeds, 
lançamento de publicações técni-
cas sobre Biobeds e boas práticas 
agrícolas e ambientais e apre-
sentação de resumos científicos. 
Palestrantes latino-americanos 
de universidades, instituições de 
pesquisa e organizações ligadas 
ao meio ambiente participam do 
evento.

 O III Workshop Latino Ame-
ricano sobre Biobeds acontece 
no auditório do Centro Técnico 
da Unidade de pesquisa, Rua Li-
vramento 515, Bento Gonçalves, 
RS. Mais informações na página 
do evento (http://www.embrapa.
br/uva-e-vinho/eventos/biobed). 
As vagas são limitadas.
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Caminhada apresenta história 
das famílias dos primeiros
imigrantes do Vale dos Vinhedos

Uma caminhada enogastronômi-
ca vai contar a história das famílias 
dos primeiros imigrantes italianos 
da Linha Graciema e Linha Bau no 
Vale dos Vinhedos, responsáveis por 
transformar a mata em formosos par-
reirais. O evento, que acontece no 
dia 15 de outubro, vai ter paradas em 
locais históricos com apresentações, 
casarões centenários e outras atra-

ções. Na programação, ainda café da 
manhã, vinho e suco de uva no per-
curso e na chegada a confraterniza-
ção com galeto, pão, salada, vinho e 
suco. A saída é às 9h, no 8 da Gracie-
ma, próximo ao Hotel Villa Michelon, 
e a chegada é na gruta da Garibaldina. 
Ingressos a R$25. Passaportes com o 
Circolo Trentino e também pelo site 
www.passeiosnovale.com.br

As principais doenças da videira na primavera
Devido à agressividade das doenças que ocorrem na Serra Gaúcha, região 
é de extrema importância aplicar os tratamentos de forma preventiva

Neste período, a principal doen-
ça da videira é o Mofo. No entanto, 
a Antracnose (Varola) em locais de 
vento e umidade pode ainda atacar a 
videira. A época também exige os tra-
tamentos preventivos para Podridão 
(botrytis) e Glomerela (principalmen-
te no período da floração), pois nesta 
fase as doenças penetram no cacho  
e ficam aguardando a uva começar 
a amadurecer para realmente atacar 
as bagas. Há que considerar que o 
oídio nesta fase não é agressivo e os 
tratamentos para controle das doen-
ças anteriores geralmente controlam 
bem este problema.

O míldio é a principal doença da 
videira no Brasil. Causa sérios prejuí-
zos à viticultura em regiões com alta 
precipitação, principalmente no final 
da primavera e no verão. É também 
conhecida como peronóspora, mufa 
ou mofo. Causada pelo fungo Plasmo-
para vitícola tem grande incidência 
em umidade e calor. Esta umidade, 
no entanto, deve estar sobre a folha 
para favorecer a germinação do fun-
go e sua locomoção até encontrar 
uma entrada na folha (estômato) na 
qual vai fixar suas raízes para crescer 
e se multiplicar nas folhas, causando 
os sintomas típicos do mofo que são 
“mancha de óleo” no seu início e uma 
penugem branca em forma de mofo 
no lado inferior da folha. Nas bagas, o 
principal sintoma é o chamado “grão 
preto” ou “míldio larvado”. 

A temperatura ideal para o de-
senvolvimento do problema é de 
20ºC a 25ºC e a umidade acima de 
95%. É necessário que ocorra con-
densação de água (água livre) sobre 
o tecido foliar por um período míni-
mo de duas horas para ocorrer novas 
infecções. Cabe salientar que após a 
infecção os sintomas podem apare-
cer em poucos dias, ou até semanas, 
dependendo da temperatura do mo-
mento. Por esse motivo, deve-se utili-
zar sempre tratamentos preventivos, 
pois quando aparecem os sintomas a 
doença já esta estabelecida.

Na maioria das regiões do mun-
do o período mais crítico é na época 
da floração. Na Região da Serra, a fase 
de maior gravidade é a da formação 
do grão, pois neste momento o “grão 
preto” ou “Negrão” causa perdas e 
compromete a qualidade da uva.

Controle das doenças
Devido à agressividade das do-

enças que ocorrem em nossa região 
é de extrema importância aplicar os 

tratamentos de forma preventiva, e 
sempre antes da chuva. Por isso, os 
produtores devem ficar sempre aten-
tos na previsão do tempo, de fácil 
acesso através de rádios ou internet. 
Como as doenças precisam de umi-
dade é justamento no momento da 
chuva que os fungos atacam a videira. 
Por isso, se forem pulverizadas com 
produtos orgânicos ou químicos as 
videiras estarão protegidas.

Muitos fungicidas selecionam 
cepas resistentes de fungos. Por esse 
motivo, é importante fazer o rodízio 
de fungicidas, tanto de marcas quan-
to dos modos de ação. Os modos de 
ação dos fungicidas são contato, pe-
netrantes e sistêmicos. Os sistêmicos 
são os que selecionam mais os fungos 
resistentes. Por isso, devem ser usa-
dos em épocas de maior probabilida-
de de ocorrência das doenças. Os de 
contato são os fungicidas que menos 
selecionam fungos resistentes e de-
vem ser sempre utilizados nas pulve-
rizações.

Períodos
Até próximo ao dia de finados é 

sugerido o seguinte esquema de pul-
verização:

Pulverizar com intervalos de 7 a 
12 dias para as uvas americanas e hí-
bridas e de 5 a 8 dias para as viníferas 
nos seguintes tratamentos:

-Míldio ou Mufa:  contato mais 
Fosfito intercalado com contato mais 
penetrante;

-Antracnose: contato ou sistêmi-
cos conforme a necessidade;

– Botryitis: na floração fazer um 
ou dois tratamentos conforme as 
condições do tempo. Se for chuvoso, 
optar por 2 tratamentos.

De finados até próximo ao natal

Mìldio ou Mufa: Contato + Sistê-
mico principalmente para as viníferas;

Botrytis: Fazer uma aplicação 
quando o cacho começar a ficar cheio;

Glomerela: após a floração fazer 
aplicações a cada 20 ou 30 dias.

Nas variedades mais resistentes 
as doenças como Bordô Concord, Ni-
ágaras, etc, deve-se dar preferência a 
produtos de contato, principalmen-
te, os que não sejam tóxicos ao ser 
humano e o meio ambiente, como os 
cobre e a Calda Bordalesa (sulfato).

O Fosfito é um produto pou-
co tóxico, funciona bem e deve ser 
usado no período de grande cresci-
mento das videiras, pois consegue se 
mover facilmente no ramo e vai para 
a ponta do broto, controlando a mufa 
nas folhas novas.

Produtos mais indicados para 
controle das doenças na Serra Gaú-
cha

Contato para Míldio ou Mufa:  
Cobres, Sulfato de cobre, Dithane, 
Manzate, Captan, Folpan, Bravonil, 
Polyram, Isatalonil, Antracol, Midas, 
Cuprozeb.

Sistêmico para Míldio ou Mufa: 
Ridomil,Tairel, Forum, Fitofos40.20, 
Galben.

Penetrante para Míldio ou Mufa: 
Curzate, Curathane, Censor, Zetanil, 
Academic, Equation.

Sistêmico para Antracnose (Va-
rola): Cercobin, Cerconil, Manage, 
Score.

Contato para Antracnose: Delan, 
Bravonil, Daconil, Isotalonil.

Podridão(Botrytis): Sumilex, Ro-
vral, Mythos,

Glomerela: Cabrio Top, Amistar, 
Folicur, Caramba, Domark

Oídio: Collis, Enxofres, Score, 
Folicur.

Agricultura de Bento participa do 3º 
seminário Queijo Colonial Gaúcho

A Secretaria Municipal de 
Agricultura de Bento Gonçalves, 
através do Serviço de Inspeção 
Municipal (SIM) participou do 3º 
Seminário Queijo Colonial Gaú-
cho, durante a 40ª Expointer, no 
Auditório da Administração do 
Parque de Exposições Assis Bra-
sil, no dia 30 de agosto.

O evento reuniu cerca de 
200 produtores e especialistas 
do setor e debateu a produção 
e a regulamentação do produ-
to, além do fomento à troca de 
conhecimento dentro da cadeia 
produtiva.

Durante a 40ª Expointer, as 
agroindústrias familiares Gallon 
Sucos e Casa da Serra, que pos-
suem o Selo Sabor de Bento, 
estiveram comercializando seus 
produtos.

O selo foi criado pela Lei 
Municipal n° 17/2013 e tem por 
objetivo valorizar a produção de 
alimentos por pequenas famílias 
agricultoras. O programa pre-
vê auxílio quanto à legislação e 
desenvolvimento dos empreen-
dimentos. Para produtos de ori-
gem animal, a licença é concedi-
da pelo SIM.
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Engenheiro Agrônomo avalia as
diferentes formas de poda de videira
A poda é uma das técnicas mais importantes, que ajuda a planta a
produzir maior quantidade de frutos com melhor qualidade

A viticultura brasileira é desti-
nada principalmente para a produ-
ção de vinhos. No Rio Grande do Sul, 
maior produtor do país, a safra de 
2016 atingiu 416 mil toneladas de 
uva, das quais 90% têm essa finali-
dade, de acordo com dados do IBGE.

Segundo projeção do Ministério 
da Agricultura, a expectativa é que a 
produção total de 955 mil toneladas 
da fruta cresça 6,7% até 2026, princi-
palmente voltada para a uva indus-
trial, usada na fabricação de sucos 
e vinhos. Para que isso aconteça, os 
produtores devem investir em varie-
dades mais produtivas, que permi-
tem duas safras ao ano e também no 
cultivo de uvas sem sementes, o que 
diminui os custos de produção.  

O aumento de produção de 
uvas depende da adoção de boas 
técnicas de cultivo, como realizar a 
poda da forma mais adequada.

“É uma prática que exige do 
podador um conhecimento da es-
trutura da planta e, principalmente, 
que se tenha um objetivo claro ao 
podar, quanto eu quero que a planta 
produza e quanto a planta pode pro-
duzir”, diz o Engenheiro Agrônomo 
da Embrapa Uva e Vinho, Rodrigo 
Monteiro.  

A poda deve ser realizada no 
mínimo uma vez ao ano, para au-
xiliar no aumento da produtivida-
de, de acordo com o Dr. Takanoli 
Tokunaga, especialista em podas de 
frutíferas do Núcleo de Produção de 
Mudas da Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral da Secretaria 
da Agricultura de São Paulo (CATI). 
“Durante o crescimento da planta, 
diversos ramos novos surgem e ela 
fica com muitos galhos, assim não 
produz bons frutos. Podar faz pro-
duzir frutos melhores e areja a vi-
deira, o que evita doenças”, afirma 
o pesquisador. 

Confira dicas para realizar uma 
poda adequada e produzir frutos 
melhores:  

1 – Quando fazer? A  melhor 
época para podar é antes do nasci-
mento de novas folhas, o que geral-
mente coincide com o final do inver-
no. “Deve ser feita depois que cai 
a folha, antes da brotação”, afirma 
Tokunaga. É preciso esperar o mo-
mento certo para realizar a poda. Se 
o procedimento for realizado antes 
da fase de queda natural das folhas, 
nesse caso, a poda vai atrapalhar a 
planta na absorção de nutrientes, o 
que afeta no desenvolvimento das 
frutas.   Em locais de clima mais 
quente, como o Norte do Paraná, 
São Paulo e Nordeste, o sistema de 
poda é diferente. “Como não há pe-

ríodo de dormência natural, é pos-
sível programá-la. Nesses casos, são 
feitas duas ou mais podas por ano, 
dependendo da possibilidade de 
colheita”, explica o agrônomo Mon-
teiro.  

2 – Tipos de poda Existem dois 
tipos de poda, a poda madura e a 
poda verde. A poda madura é o cor-
te dos ramos que nasceram no ano 
anterior e deve ser feita quando 
esses ramos estiverem secos. “Ela é 
feita antes da brotação pelo encur-
tamento de ramos, para gerar novos 
galhos vigorosos e frutificar bem”, 
diz Tokunaga. Já a poda verde sig-
nifica a retirada de brotos que cres-
cem durante o ano, para evitar que 
a árvore desperdice nutrientes na 
manutenção de ramos novos. Com 
isso, os nutrientes que seriam usa-
dos para manter novos ramos po-
dem ser direcionados para a forma-
ção dos frutos.   Além dessas podas, 
voltadas para a frutificação, deve ser 
feita a poda de formação no início 
do desenvolvimento da videira. “A 
poda de formação é feita nos três  
primeiros anos da planta e tem 
como objetivo dar forma adequada 
a ela, conforme o sistema de condu-
ção utilizado”, conta Monteiro.  

3 – O que podar? Depois de de-
finir a melhor forma de tratar suas 
videiras, é hora de começar a cortar, 
mas fazer o corte no local errado 
pode causar sérios danos para a ár-
vore e impossibilitar a frutificação. 
Primeiro, é necessário identificar 
quais ramos precisam ser podados 
e depois fazer a incisão. “Tem que 
conhecer o ramo que se formou no 
último ano e perdeu toda a folha”, 
conta o Tokunaga, explicando qual 
parte da planta deve ser retirada.   
Um dos grandes perigos é selecio-
nar ramos errados, o que pode cau-
sar prejuízos. “O objetivo principal 
da poda é equilibrar o crescimento 
vegetativo e produção de uva. Caso 
ela não seja realizada ou for mal 
feita, a planta perderá a estrutura 
adequada para a produção”, afirma 
Monteiro.  

4 – Onde fazer o corte? As ge-
mas, também chamadas de olhos, 
que fazem a planta crescer. Elas se 
localizam nos nós dos ramos, que 
são protuberâncias onde se formam 
as folhas e brotos. “O corte deve ser 
feito próximo às gemas, não deixan-
do mais que um centímetro depois 
delas”, explica o agrônomo da Em-
brapa.  

5 – A poda certa pra cada vi-
deira A poda varia conforme o tipo 
de videira e o sistema de produção 
utilizado. “Há variedades que pro-

duzem nas gemas iniciais dos ramos, 
enquanto outras produzem cachos 
somente nas gemas mais distantes. 
Esse conhecimento é importante 
para o produtor e pode ser obser-
vado nos anos iniciais do vinhedo e 
conversando com outros produtores 
que cultivam a mesma variedade”, 
diz Monteiro.  

6 – Tipos de poda Com conheci-
mento sobre a cultivar e o sistema de 
condução, o podador precisa esco-
lher entre fazer a poda curta, a poda 
longa ou a poda mista, que é a mais 
utilizada. A poda curta significa eli-
minar as varas da videira e deixar so-
mente o esporão, que são estruturas 
de uma ou duas gemas. Já na poda 
longa, as varas é que são mantidas 
na videira. Na poda mista são manti-
dos os dois, porque os esporões vão 
originar novos ramos e varas na safra 
seguinte e as varas servem para fru-
tificação.  

7 – Materiais necessários para a 
poda Para o procedimento é neces-
sário somente uma tesoura de poda 
bem afiada. No entanto, a tesoura 
precisa ser esterilizada sempre que 
for mudar de uma árvore para outra, 
porque evita a contaminação das vi-
deiras com doenças da madeira ou 
fungos que causam podridão.  

8 – Cuidados após a poda A poda 
é uma técnica simples e que não exi-
ge muitos cuidados, mas podem ser 
tomadas medidas preventivas para 
evitar a contaminação das plantas, 
já que elas ficarão com os galhos ex-
postos após o procedimento. “Se o 
corte for muito grande, é necessário 
pincelar com tinta de látex”, afirma 
Tokunaga. A Embrapa Uva e Vinho 
orienta em cartilha que se deve pro-
teger as plantas se a poda for reali-
zada em épocas frias, pois as baixas 
temperaturas tornam a cicatrização 
mais lenta, o que deixa a videira ex-
posta aos fungos. A tinta pode, inclu-
sive, ser misturada com fungicida e 
aplicada diretamente no corte.
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Adubos tiveram quedas nos 
preços em agosto

Os preços dos fertilizantes nitro-
genados caíram 1,7% em agosto, em 
relação a julho, de acordo com um 
levantamento da Scot Consultoria. Já 
para os adubos potássicos e fosfata-
dos, os recuos médios foram de 1,4% 
e 0,5%, respectivamente, no mesmo 
período.

A demanda interna e o câmbio 
deverão seguir ditando o ritmo dos 
preços no mercado brasileiro em 
curto e médio prazos. Espera-se 
maior movimentação até setembro/
outubro, porém, os volumes deverão 
ser menores comparativamente com 
o segundo semestre de 2016. Os es-
toques das indústrias também estão 

maiores.
É importante destacar, porém, o 

começo da falta de algumas matérias-
-primas no mercado interno, princi-
palmente nitrato de amônio e cloreto 
de potássio, o que poderá dar susten-
tação as cotações destes produtos.

Outro fator de sustentação é o 
aumento do preço do frete, que de-
verá pesar sobre as cotações dos adu-
bos, especialmente até outubro, me-
ses de maiores volumes de entrega 
de fertilizantes ao consumidor final. 
Do lado do câmbio, espera-se que 
o dólar fique em um patamar mais 
baixo que em 2016, o que diminui a 
pressão sobre os preços em reais.

Imposto para importação de 
ingrediente ativo utilizado em 
herbicida é reduzido

A Câmara de Comércio Exterior 
(Camex) reduziu temporariamente o 
imposto de importação da monoiso-
propilamina (NCM 2921.1923), que é 
usado para fazer herbicida. A Resolu-
ção 61 do órgão, que é integrante do 
Conselho de Governo da Presidência 
da República, baixou a alíquota para 
2% por 12 meses, estabelecendo uma 
cota geral de 26.282 toneladas.

 A monoisopropilamina, tam-
bém conhecida como aminopropano 
ou monoisopropilamina, é um ingre-

diente ativo utilizado na fórmula de 
herbicidas. O produto é empregado no 
combate a ervas daninhas em diversas 
culturas. 

 A Portaria Secex 30, do Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio, detalhou os efeitos da Re-
solução Camex 61. Será inicialmente 
concedida uma cota máxima de 4.000 
toneladas, e as Licenças de Importação 
serão expedidas até atingir a cota ge-
ral, informa a Aenda (Associação Brasi-
leira dos Defensivos Genéricos).
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Mosquito borrachudo prolifera nas áreas urbanas e no interior
A proliferação do mosquito bor-

rachudo é comum antes da chegada 
do verão e por isso as autoridades 
ambientais realizam anualmente um 
calendário de prevenção e comba-
te ao inseto. Aplicações de BTI – um 
bioinseticida desenvolvido a partir de 
uma bactéria específica para controlar 
insetos e que não prejudica a saúde 
das pessoas, dos animais e das plan-
tas – visam evitar o deslocamento 
dos borrachudos, que podem inclusi-
ve proliferar de um município para o 
outro.

 A incidência dos borrachudos 
chama a atenção não somente de 
quem mora em áreas mais arboriza-
das, próximo a arroios ou na colônia, 
isso porque o borrachudo está por 
toda a parte. O frio é um dos métodos 
de controle do mosquito, mas já que 
tivemos poucas horas de frio no de 
2017, a expectativa é de que não haja 
queda populacional. 

 Diferente do mosquito Aedes 
aegypti – vetor de doenças como den-
gue, chikungunya e zika vírus, e que 
precisa de água parada para se re-
produzir, o borrachudo se procria em 
água corrente. 

O borrachudo (Culicoides 
paraenses)

O ciclo de vida do borrachudo 
ocorre em ambientes diferentes: no 
terrestre se desenvolve o adulto ala-
do; e no aquático são encontrados 
ovos e larvas. A duração de cada es-
tágio do ciclo de vida está na depen-
dência de inúmeros fatores, como 
espécie, temperatura e alimentação 
disponível. Adultos podem sobreviver 
até 39 dias. 

Em baixas temperaturas, de 8°C a 
10°C, as fêmeas adultas permanecem 
em letargia. Só a partir de 12°C a 15°C 

começam a atividade de voo. Com a 
ajuda do vento, a capacidade de voo 
do adulto pode chegar a até 100 qui-
lômetros, transferindo-se de um local 
para outro.

Pesquisadores afirmam que inse-
to pode espalhar vírus perigoso

Um oropouche é um novo vírus 
de ampla distribuição no Brasil e em 
outros locais da América do Sul, Cen-
tral e no Caribe que pode ser transmi-
tido através do borrachudo. Segundo 
o professor da  Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto, da Universidade de 
São Paulo (FMRP-USP), Luiz Tadeu Mo-
raes Figueiredo, o vírus é preocupante 
porque já se adaptou ao meio urbano 
e tem chegado cada vez mais próximo 
das grandes cidades brasileiras.

O oropouche pertence à cate-
goria arbovírus (vírus transmitido 
por um mosquito), causando febre 
aguda e, eventualmente, meningite e 
inflamação do encéfalo e das menin-
ges (meningocefalite). O pesquisador 
informou ainda que existem mais de 
500 mil casos de febre do oropouche 
registradas nas últimas décadas.

O que mais preocupa é que o ve-
tor desse vírus é o Culicoides paraen-
ses, popularmente conhecido como o 
borrachudo. Assim, o número de casos 
da doença deve crescer cada vez mais, 
uma vez que o vírus está deixando de 
se restringir aos pequenos vilarejos da 
Amazônia e agora está se alastrando 
pelas grandes cidades do país.

Situação no Brasil
Por aqui, o vírus foi isolado em 

aves no Rio Grande do Sul, em um 
macaco sagui em Minas Gerais e foi 
encontrada a presença de anticorpos 
neutralizantes (que se ligam ao vírus 
e sinalizam ao sistema imune que 
destrua aquele corpo estranho e o im-
peçam de completar a infecção com 
sucesso) em primatas em Goiânia, de 
acordo com a Agência FAPESP.

Os pesquisadores da faculdade já 
tinham identificado 128 casos da do-
ença em 2002, em Manaus, e os sin-
tomas eram típicos de uma infecção, 
como febre aguda, dores nas articula-
ções, na cabeça e atrás dos olhos.

Controle do Borrachudo em
Bento Gonçalves

O programa de controle ao borra-
chudo é feito em todo o interior de 
Bento Gonçalves e em alguns bai-
rros onde passam arroios como, 
por exemplo, no Barracão, por meio 
da Vigilância Ambiental. O pro-
grama é feito em parceria com os 
subprefeitos nos distritos de Vale 
dos Vinhedos, Faria Lemos, Tuiuti 
e São Pedro.
Eles são os responsáveis por dis-
tribuírem o Produto Biológico-BTI 
para voluntários que aplicam o pro-
duto de 15 em 15 dias. Eles devem 
fazer capacitação para serem habi-
litados a aplicarem o BTI e contam 
com a orientação da Vigilância Am-
biental.
Uma reunião anual é feita com 
estes voluntários para ajustar o 
trabalho, analisar as dificuldades 
e passar orientações, para que o 
trabalho tenha continuidade. Essas 
reuniões são realizadas geralmente 
nas subprefeituras entre os meses 
de outubro e novembro.
Segundo a coordenadora da Vigi-
lância Ambiental, Simone Mene-
gotto, atualmente 90 aplicadores 
voluntários ajudam no combate ao 
borrachudo e mais de 150 km de 
área é tratada por ano. Ainda, de 
acordo com ela, há um gasto mé-

dio de torno de 70 litros de BTI por 
aplicação e a prefeitura já teria ad-
quirido o BTI a ser usado este ano.

“O trabalho de controle ao borra-
chudo precisa ser contínuo para 
se obter um bom resultado. Mas é 
mais aplicado no verão”, enfatiza 
Simone. Ela ainda ressalta que é 
necessário o apoio dos agriculto-
res. “É preciso a contínua colabo-
ração dos aplicadores, pois depen-
de muito deles a funcionalidade do 
programa”, comenta.”Além do incô-
modo, algumas pessoas são alérgi-
cas as picadas dos borrachudos e 
acaba por ocasionar coceiras e até 
feridas”.
Recomendações da Vigilância Am-
biental para o controle do borrachu-
do
-Tratar os dejetos e águas servidas 
das residências e indústrias através 
de fossa, filtros, sumidouros e ou-
tras formas.
-Promover a proteção da mata das 
margens dos rios, sangas e arroios.
-Evitar o uso de agrotóxicos próxi-
mo aos cursos de água.
-Armazenar os dejetos dos animais 
em estrumeiras.
-Proteger a fauna nativa, predadora 
e concorrente dos borrachudos.

Receita de repelente caseiro contra borrachudo
O combate ao borrachudo também 
pode ter um aliado caseiro. A receita, 
no entanto, deve ser testada antes de 
ser usado, caso seja alérgico a algum 
destes produtos.
Despeje dois copos de água em um 
borrifador, seguido por 1/4 de xícara 
de vinagre branco ou 10 g de alho em 
pó. Ambos funcionarão como repelen-
te mantendo borrachudos à distância, 
pois eles não gostam do cheiro ou gos-
to deles. Adicione 10 ml de seu óleo 
essencial favorito. Alho ou vinagre não 
possuem um cheiro agradável, portan-
to, uma essência irá disfarçar o odor. 
O óleo de eucalipto criará um aroma 
calmo, que também age como um repe-
lente a mais para vários outros insetos, 
assim como o óleo de hortelã ou o óleo 
cítrico.
Coloque a tampa novamente na garrafa 
e borrife o repelente diretamente sobre 
a pele. Repita a cada poucas horas, ou 
conforme necessário, para manter os 
borrachudos longe. Essa solução tam-
bém pode ser pulverizada em animais 
em geral, incluindo vacas e cavalos que 
são mais comumente atacados por bo-
rrachudos durante os meses quentes 
de verão.
Receita de Repelente Caseiro de bo-
rrachudo
Ingredientes
1 Litro de álcool etílico hidratado ou de 
cereais
Uma colher de cravo-da-índia
Duas pedras de cânfora
100 ml de creme hidratante sem cheiro 
– para evitar ressecamento da pele.
Modo de preparo:
Em uma garrafa com tampa coloque os 
cravos e a cânfora em imersão no ál-
cool por no mínimo 7 dias, quanto mais 
tempo passar melhor, se usar álcool de 

cereal deixe curtir por no mínimo 15 dias, 
após isso acrescente o creme hidratante 
e misture bem, esta pronto para passar na 
pele, sempre quando for usar agite bem.
Não se exponha ao sol quando utilizar o 
produto. 
Receita com cravo-da-índia
O cravo-da-índia contém uma substância 
chamada eugenol, que possui proprieda-
des inseticidas contra mosquitos e formi-
gas. Confira essa receita fácil de fazer:
Ingredientes
500 ml de álcool de cereais
10 g de cravo-da-índia
100 ml de óleo de amêndoas dermatológico
Modo de preparo
Junte o álcool e o cravo-da-índia em um 
pote opaco, escuro, com tampa. Deixe-o 
fechado e sem contato com a luz por qua-
tro dias. Depois desse período, mexa bem 
a mistura duas vezes por dia, uma vez de 
manhã e outra à noite. Por fim, coe e acres-
cente o óleo corporal, agitando ligeiramen-
te. Coloque o repelente num recipiente 
spray, que pode ser comprado em farmá-
cias homeopáticas e lojas de artesanato, 
e aplique na pele. Esse repelente atua por 
até quatro horas. Ao aplicar, evite o contato 
com os olhos e com machucados na pele 
e aplique somente três vezes ao dia. E 
lembre-se: de acordo com a Anvisa, não é 
recomendado que crianças com menos de 
dois anos façam uso de repelentes.
Receita com citronela
A citronela é uma potente aliada na pro-
teção contra os pernilongos e outros inse-
tos. O óleo essencial que é extraído dela 
e que é a base dessa receita possui 80 
componentes repelentes, entre eles o citro-
nelal, geraniol e o limoneno. Se você tiver 
um difusor de água, deixe-o em ambientes 
de até 16 m² e pingue três gotas de óleo 
essencial de citronela na água a cada cin-
co horas. Isso também ajudará a manter 

os pernilongos afastados. Outra opção 
é fazer velas caseiras de citronela e 
deixá-las acesas nos cômodos: além 
de ser uma alternativa ecologicamente 
correta, a sua casa estará protegida e 
com um aroma agradável, semelhante 
ao aroma do eucalipto.
Ingredientes
150 ml de óleo essencial de citronela
300 ml de óleo de amêndoas dermato-
lógico
Modo de preparo
Reúna todos os ingredientes e misture 
bem. Por fim, lembre-se de armazenar 
a mistura em um recipiente escuro e 
evitar o contato dela com o sol. Você 
também pode usar outras quantida-
des, desde que sempre seja mantida 
a proporção de duas partes de óleo de 
amêndoas para uma parte de óleo de 
citronela. As recomendações de apli-
cação desse repelente são as mesmas 
do anterior.
Para bebês e crianças
Um ótimo repelente caseiro para bebês, 
a partir de 2 meses de vida, é o creme 
hidratante com gotas de complexo B.
Ingredientes
1 embalagem 150 ml de hidratante der-
matológico
20 ml de complexo B em gotas
Modo de preparo
Num recipiente de vidro misture muito 
bem o conteúdo de cada uma destas 
embalagens e depois a guarde nova-
mente no frasco do hidratante.
Como usar
Aplique em todas as áreas do corpo ex-
postas ao mosquito, diariamente, de 2 
a 3 vezes por dia. O complexo B possui 
um aroma que afasta os mosquitos, pre-
venindo suas picadas. Mas uma forma 
de complementar este tratamento ca-
seiro é acender uma vela de citronela.
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Nhoque caseiro à moda italiana
Ingredientes

5 batatas médias amassadas.
1 colher de manteiga 
1 gema
Sal
Trigo

Modo de fazer

Misture todos os ingredientes 
em uma tigela. A batata inclusive 
pode ser usada ainda quente. Em mé-
dia, para a receita são usadas 2 xícaras 
de trigo, mas cada um deve perceber 
a liga.

Coloque tudo em um saco de 
confeitar e corra os pedaços da massa 
em água fervente. Molho a gosto.

Recheios para incrementar o sonho
Sonho é uma delícia encontrada 

nas padarias, mas claro que pode ser 
feita em casa. Dois tipos de recheio 
podem ser feito para incrementar a 
sobremesa.

Creme de confeiteiro

Ingredientes
1/4 de xícaras de amido de milho
3 gemas
2 xícaras de leite
1 colher (sopa) de manteiga
1 colher (chá) de essência de 

Massa para coxinha
Ingredientes
2 litros de leite integral 
1 xícara de manteiga
2 quilos de mandioca cozida
2,5kg de farinha de trigo
Sal a gosto
Modo de fazer
Em uma panela bem grande, 

leve o leite ao fogo médio com duas 
xícaras de água e a manteiga. Dei-
xe ferver e acrescente a mandioca 
e a farinha. Mexa por dez minutos. 
Tempere com sal à sua preferência e 
deixe em uma vasilha até esfriar. Por 
último, misture a massa fria com as 
mãos e reserve.

baunilha
Modo de fazer
Junte todos os ingredientes, ex-

ceto a baunilha, em uma panela, em 
fogo médio. Deixe engrossar e retire 
do fogo. Depois, acrescente a bauni-
lha e transfira para uma vasilha. Para 
rechear o sonho, coloque em um 
saco de confeitar. Para que o creme 
fique com o sabor de chocolate, é só 
acrescentar mais 1/4 de chocolate em 
pó.

Creme Toffe
1 xícara de açúcar
1 lata (395 gramas) de leite con-

densado 
Leve o açúcar ao fogo médio com 

1/3 de xícara de água, sem mexer, até 
derreter e caramelizar. Acrescente o 
leite condensado e cozinhe, é impor-
tante não deixar de mexer. Quando 
engrossar e soltar do fundo da pane-
la, tire do fogo. Assim como o creme 
de confeiteiro, coloque em um saco 
de confeitar para rechear o sonho.

Ingredientes
1 colher (sopa) de azeite
4 medalhões de Filé Mignon 

Suíno
1 cebola descascada e picada 
1 cenoura descascada e cortada 

em rodelas finas
2 xícaras (chá) de couve-flor 

cortada em floretes pequenos
2 xícaras (chá) de brócolis cor-

tado em floretes pequenos
1 colher (sobremesa) de amido 

de milho
1 xícara (chá) de água
1/2 xícara (chá) de molho de 

soja
1 colher (sobremesa) de açúcar
1/2 pacote (250g) de macarrão 

para yakissoba cozido
1 colher (sopa) de óleo de ger-

gelim (opcional)
 Cebolinha picada a gosto

Modo de fazer
Em uma frigideira grande, 

aqueça o azeite e doure os cubos 
de carne. Acrescente a cebola e 
refogue um pouco mais (até que a 
cebola fique transparente); Junte a 
cenoura, os floretes de couve-flor e 
brócolis e refogue um pouco mais. 
Em um recipiente, misture o amido, 

a água, o molho de soja e o açúcar e 
despeje na panela; mexendo conti-
nuamente até começar a engrossar. 
Em seguida, acrescente o macarrão 
e misture tudo. Finalize com o óleo 
de gergelim e a cebolinha picada e 
sirva em seguida.

Yakissoba de carne de porco
Pavê de uvas com calda deliciosa
Ingredientes

Calda
4 colheres (sopa) de suco de uva 

integral
1 colher (chá) de fécula de batata
meia colher (sopa) de açúcar
Pavê
1 lata de Leite condensado
Igual medida (da lata) de leite
3 gemas
1 colher (sopa) de amido de mi-

lho
1 colher (chá) de essência de 

baunilha
meia xícara (chá) de uva integral
1 pacote de biscoito champagne 

(quebrado)
1 xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de uvas roxas, sem 

sementes, cortadas ao meio
Calda
Em uma panela, misture o suco 

de uva integral com a fécula de ba-
tata, o açúcar e meia xícara (chá) de 

água e leve ao fogo médio, mexendo 
sempre, até engrossar levemente. 
Deixe esfriar e reserve.

Pavê
Em uma panela, misture o Leite 

condensado com o leite, as gemas, o 
amido de milho e a essência de bau-
nilha. Leve ao fogo baixo, sem parar 
de mexer, até engrossar. Cozinhe por 
cerca de mais 2 minutos. Retire do 
fogo, divida em duas partes iguais e 
a uma delas misture o suco de uva. 
Em taças, faça uma camada de cre-
me branco e distribua o biscoito tipo 
champagne. Coloque o creme de uva 
e espalhe as uvas. Finalize com a cal-
da reservada e leve para gelar.

Receita fácil de creme de milho
O creme pode ser servido como 

acompanhamento de algum prato e tam-
bém como molho para filés.

Ingredientes 
2 colheres (sopa) de manteiga
1/2 cebola picada
2 dentes de alho picados
750 ml de leite

1 lata de milho, escorrido
2 colheres (sopa) de farinha
2 colheres (sopa) de requeijão
Sal a gosto
Modo de preparo
Derreta a manteiga numa panela e 

refogue a cebola até dourar. Junte o alho 
e refogue por mais alguns minutos. Colo-

que no liquidificador o leite, metade do 
milho, o sal e a farinha. Bata até a mistu-
ra ficar homogêneo e despeje na panela 
com a cebola e o alho e cozinhe em fogo 
médio até engrossar, mexendo sempre. 
Adicione o requeijão, o milho que sobrou 
e, se precisar, adicione mais leite para 
deixar o creme mais ralo. Sirva quente.
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Tratamento caseiro para eliminar aftas
A afta aparece e junto com ela 

chega a dor e o incômodo para se 
alimentar, além da demora para ela 
desaparecer. O que resta é fazer 
um tratamento caseiro para afta 
na boca, que pode ser feito com 
bochechos de chá de barbatimão, 
aplicação de mel na afta e lavagem 
da boca diariamente com um antis-
séptico bucal, para ajudar a reduzir 
e a cicatrizar a afta, aliviar a dor e 
a inflamação e limpar a boca, elimi-
nando possíveis microrganismos.

A afta, geralmente, apresenta-
-se como uma lesão branca e redon-
da e pode estar relacionada com o 
estresse, a alimentação, problemas 
gástricos ou com traumatismos, 
como quando se morde a bochecha, 
por exemplo.

1. Fazer bochechos com chá de 
barbatimão

Os bochechos de chá de barba-
timão ajudam a tratar a afta, pois 
esta planta medicinal possui pro-
priedades antissépticas e cicatrizan-
tes, ajudando a reduzir e a cicatrizar 
as aftas na boca.

Para fazer os bochechos basta 
colocar 1 litro de água para ferver 
juntamente com 2 colheres de so-
bremesa de casca de barbatimão. 
Depois de fervida, coar, deixar 
amornar e fazer bochechos com o 

chá durante o dia.
Em alternativa aos bochechos, 

pode-se aplicar um pouco do chá, 
com a ajuda de um cotonete, dire-
tamente sobre a afta, cerca de 2 a 3 
vezes por dia.

2. Passar um pouco de mel na 
afta

Em complemento aos boche-
chos, pode-se aplicar um pouco de 
mel com a ajuda de um cotonete na 
afta, pois o mel tem propriedades 
cicatrizantes, ajudando a afta a ci-
catrizar e a desaparecer mais rapi-
damente.

O mel pode ser aplicado sobre 
a afta de hora em hora até a afta re-
duzir e cicatrizar.

3. Utilizar um antisséptico bu-
cal

Um antisséptico bucal deve ser 
usado diariamente durante o trata-
mento caseiro da afta, pois ajuda a 
eliminar as bactérias da boca, man-
tendo a região limpa.

Geralmente, as aftas desapare-
cem em 1 a 2 semanas, no entan-
to, este tratamento caseiro pode 
acelerar a cicatrização e o desapa-
recimento da afta. Se durante este 
período a afta não desaparecer ou 
as aftas aparecerem muito frequen-
temente é recomendado consultar o 
médico.

Doença neurogedenerativa de 
Tay-Sachs pode ser diagnosticada 
por exame de sangue

A doença de Tay-Sachs é uma 
doença genética rara e neurodegene-
rativa. Na sua variante mais comum 
(Tay-Sachs infantil), provoca uma dete-
rioração progressiva das células nervo-
sas e de habilidades físicas e mentais, 
a qual começa nos primeiros meses de 
vida e geralmente resulta em morte 
em torno dos quatro anos de idade. O 
nome da doença, reconhecida na dé-
cada de 1880, é uma homenagem aos 
seus descobridores, o oftalmologista 
britânico Waren Tay e o neurologista 
americano Bernard Sachs.

Aqueles que recebem os genes 
recessivos de apenas um dos genito-
res não desenvolvem a doença, mas 
são portadores de genes patogênicos 
e caso venham a ter filhos com outro 
portador, os filhos fatalmente terão a 
doença. Investigações mais recentes 
demonstraram que a doença é causa-
da por uma mutação genética no gene 
HEXA do cromossoma 15 de pessoas 
humanas, a qual atinge incidências 
significativas em populações específi-
cas, como canadenses do sudeste de 
Quebec, judeus Ashkenazi e cajuns de 
Louisiana sul, por exemplo. As muta-
ções HEXA são raras e são mais encon-
tradas em populações geneticamente 
isoladas.

A doença de Tay-Sachs é obser-
vada a partir de cerca de seis meses 
de vida. Em geral, os bebês apresen-
tam uma resposta forte para ruídos 
repentinos ou outros estímulos, o 
que é conhecido como “resposta de 
sobressalto”. A doença desenvolve-se 
com uma implacável deterioração de 
habilidades físicas e mentais e pode 
haver apatia ou hipertonia muscular. A 
criança pode tornar-se cega, surda, in-
capaz de engolir, atrofiada, paralítica 
e a morte sobrevém geralmente antes 

da idade de quatro anos.
A forma juvenil da doença é mais 

rara do que as outras e, normalmente, 
é vista pela primeira vez em crianças 
entre dois e dez anos de idade. As 
pessoas afetadas podem desenvolver 
deterioração cognitiva e motora, di-
sartria, disfagia, ataxia e espasticidade 
e a morte ocorre geralmente entre a 
idade de cinco a quinze anos.

A forma adulta da doença, de iní-
cio tardio, é ainda mais rara e tem seus 
primeiros sintomas na adolescência ou 
início da idade adulta. Em contraste 
com as outras formas, geralmente não 
é fatal e seus sintomas podem parar de 
progredir. Caracteriza-se por instabili-
dade da marcha, deterioração neuro-
lógica progressiva, distúrbios da fala, 
dificuldades de deglutição, espastici-
dade, declínio cognitivo e uma psicose 
tipo esquizofrênico.

Como é feito o diagnóstico
Os pacientes com a doença de Tay-

-Sachs podem ser identificados por um 
simples exame de sangue que meça a 
atividade da hexosaminidase A. Diante 
da suspeita, o teste inicial envolve um 

ensaio enzimático para medir a ativi-
dade dessa enzima no soro, fibroblas-
tos ou leucócitos. A atividade total da 
enzima hexosaminidase A é diminuída 
em indivíduos com doença de Tay-Sa-
chs. Os pacientes com a forma infantil 
da doença têm um “vermelho cereja” 
na retina, por causa dos gangliosídeos 
avermelhados nas células da retina. A 
doença também pode ser detectada 
durante a gestação, mediante biópsia 
das vilosidades coriônicas da placenta.

Tratamento
Atualmente, não há cura ou tra-

tamento para a doença de Tay-Sachs. 
Contudo, os pacientes devem receber 
cuidados de suporte para aliviar os 
sintomas e prolongar a vida, embora 
as tentativas nesse sentido não te-
nham tido um resultado significativo. 
Nos casos de início tardio, as medi-
cações podem controlar os sintomas 
e as crises psiquiátricas. Alguns pes-
quisadores acham que a pirimetamina 
pode aumentar a atividade ß-hexosa-
minidase e assim retardar a progres-
são do início tardio da doença de Tay-
-Sachs.

Por que o uísque fica melhor quando misturado 
com água, segundo a ciência

Alguns bebem puro, outros com 
gelo e há quem prefira diluído com 
algumas gotas de água. Mas o que re-
almente deixa o uísque com melhor 
sabor?

Como tudo, isso é uma questão de 
gosto. Mas de acordo com uma nova 
pesquisa científica, o sabor do uísque é 
potencializado, paradoxalmente, quan-
do diluído com água.

Bjorn Karlsson e Ran Friedman, 
químicos da Universidade de Linnaeus, 

na Suécia, chegaram a essa conclu-
são depois de criar um modelo com-
putadorizado que permitiu analisar 
as interações entre água, etanol e o 
composto orgânico chamado guaiacol, 
proveniente de barris de carvalho onde 
o uísque é envelhecido e que dá à bebi-
da o seu sabor característico.

Eles descobriram que quando o 
licor tem uma porcentagem de álcool 
igual ou superior a 40%, as moléculas 
de guaiacol tendem a ficar no líquido.

No entanto, quando a porcenta-
gem de álcool diminui para 25%, essas 
moléculas se aproximam da superfície 
do líquido, levando consigo o aroma 
esfumaçado e o sabor do uísque.

Diluir o álcool no uísque de 45% 
para 27%, afirmam, aumenta a densida-
de de guaiacol na superfície em mais 
de um terço.

 
Quanto de água é preciso
adicionar?

A questão é por que os produto-

res não envasam a bebida diretamente 
com sua porcentagem perfeita de álco-
ol?

Na opinião dos pesquisadores, 
isso ocorre porque os fabricantes que-
rem evitar o risco de que os compostos 
que dão sabor à bebida escapem pelo 
topo da garrafa e sejam perdidos quan-
do abertos. E, por outro lado, adicionar 
água é uma tarefa mais do que simples.

“A maneira como experimentamos 
sabor e aroma é muito individual”, diz 
Karlsson. “Algumas pessoas preferem 
colocar gelo para resfriá-lo e dar um 
sabor mais suave. É por isso que não há 
uma resposta genérica sobre o quanto 
adicionar para torná-lo melhor”, diz o 
pesquisador.

Agora, os cientistas - que reconhe-
cem não ser grandes bebedores de uís-
que - se propõem a descobrir como as 
drogas que contêm uma mistura simi-
lar de moléculas (como remédios para 
a tosse) se comportam dentro do nosso 
corpo.
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Jardim suspenso é opção para apartamentos pequenos
Os jardins são formas de embeleza-

mento que existem desde os tempos an-
tigos, mas se antes eles se encontravam 
em pátios espaçosos ou nos fundos das 
casas, hoje eles precisam se encaixar nos 
apartamentos, que estão cada vez com 
menor metragem. Nesses casos, existem 
duas opções de jardins: os de inverno e 
o suspenso.  

O jardim suspenso traz charme 
e vida ao cômodo. O termo originá-
rio desse estilo é inspirado nos Jardins 
Suspensos da Babilônia, que é uma das 
sete maravilhas do mundo antigo. Eles 
são considerados como “suspensos” por 
estarem acima do chão, e o mesmo prin-
cípio funciona para os jardins suspensos 
de hoje. Portanto, as plantas não são 
colocadas no chão, mas sim suspendi-
das ou distribuídas verticalmente pela 
parede (também conhecido como jardim 
vertical). 

Dicas para criar um jardim 
suspenso 

Busque espaços claros 
Na hora de escolher aonde o seu 

jardim vai ficar, leve em conta a ilumi-
nação natural do espaço. Pode ser mais 
complicado encontrar plantas para o seu 
jardim se ele não tiver uma iluminação 
natural boa ou suficiente, e isso vai res-
tringir suas opções. Portanto, busque o 
seu cômodo mais claro e confira também 
os lugares onde o sol bate e os horários.

Pesquise as plantas previamente
É necessário pesquisar a planta 

antes de comprá-la, para averiguar se 
ela vai se habituar ao espaço que pode 

ser oferecido para ela. Além disso, bus-
car conhecer o tipo de adubo indicado, 
quantidade de água e necessidade de luz 
diária. 

Combine seu jardim com o projeto 
do seu espaço

É muito provável que você decida 
montar um jardim suspenso depois de 

já ter decorado o espaço no qual ele vai 
ficar. Se for o caso, lembre-se de que 
jardim, mesmo pequenos ou suspensos, 
podem variar em estilo. Portanto, tenha 
certeza que a disposição que você esco-
lheu, assim como as plantas e os vasos, 
estejam de acordo com o estilo do seu 
espaço.

Moscas de banheiro são inofensivas, 
mas indicam bactérias nos ralos

A famosa mosca-dos-filtros, ou 
mosca de banheiro, é um inseto da fa-
míla Psychodidae, comumente encon-
trado em banheiros, caixas-d’água e 
poços. Também chamada de díptero, 
ela tem em média 0,5 cm de compri-
mento e sua cor varia em tonalidades 
de cinza e preto. 

Apesar de estar presente em 
quase todos os banheiro, não se tem 
notícia de alguma doença que esteja 
vinculada à mosca. Elas são, portanto, 
inofensivas, mas mesmo assim a sua 
presença é de certa forma repugnan-
te. 

No Brasil, elas se dividem em 
quatro espécies Psychoda alternata, 
Psychoda cinerea, Psychoda satchelli 
e Telmatoscopus albipunctatus, que 
depositam os ovos (no caso dos ba-
nheiros) nas paredes dos ralos, próxi-
mo à superfície da água.

Do ponto de vista sanitário elas 
são bastante importantes devido a 
sua escolha de local de ovipostura e 
hábitos alimentares. Mas se existem 
mosquinhas no seu banheiro, prova-
velmente o ralo não está sendo limpo 
corretamente.

Ciclo de vida
O ciclo de vida se completa de 

uma a duas semanas. Os adultos vi-
vem cerca de duas semanas e nesse 
meio tempo alimentam-se de néctar 
das flores e água poluída. Durante o 
dia os adultos descansam em áreas 
sombreadas ou em paredes perto de 
canos e nas paredes de de boxes de 
chuveiro e de banheiras.

A maior atividade ocorre duran-
te a noite quando essas moscas são 
vistos sobrevoando ao redor de ralos 
e pias.

Eliminação e limpeza do 
ralo

A eliminação desses focos de 
moscas é bastante simples. Em pri-
meiro lugar é preciso localizar o 
ponto onde elas estão fazendo a sua 
ovipostura. Em geral é no próprio 
ambiente, em ralos. É preciso inibir 
essa ovipostura e isso é conseguido 
fechando os ralos. Quando isso não 
é possível, aplicar cloro diariamente 
para diluir a matéria orgânica concen-
trada nos ralos. Essa medidas devem 
inibir a presença desses insetos.

Outra dica é jogar água fervendo 
no ralo (a menos que a tubulação seja 
de plástico, aí nada de água ferven-
do). Lembre-se também de diminuir a 
umidade do banheiro.

Dicas para eliminar o cheiro de xixi 
de cachorro da casa

Nem todos os cães conseguem ser 
educados o suficiente para fazer xixi 
sempre no local correto ou fora de casa. 
Alguns também não conseguem esperar 
para sair e acabam fazendo as necessi-
dades pela casa mesmo. Até mesmo 
quando os cães fazem xixi sempre no 
local correto, se esse lugar ficar dentro 
de casa não tem jeito, o cheiro da uri-
na impregna no lugar e toma conta do 
ambiente.

Infelizmente, o cheiro do xixi é 
bem forte e nem sempre os produtos 
de limpeza comuns conseguem tirar 
esse odor do ambiente completamente. 
Algumas dicas ajudam amenizar este 
problema.

1- Panos de chão separados
Separe os panos de chão que for 

usar para limpar as sujeiras do seu cão. 
Nunca use os mesmos panos que limpa 
os xixis para limpar o resto da casa, pois 
sem saber você pode acabar espalhan-
do mais o cheiro, já que o odor de xixi é 
forte e pode impregnar até mesmo nos 
panos.

2 – Enxugue o xixi com papel antes 
de passar um pano

O ideal é que você seque o xixi 
completamente com papel toalha ou 
papel higiênico antes de passar um 
pano no local. Isso evita que o pano ab-
sorva muito xixi e acabe ficando com o 
cheiro forte também.

3 – Lave o local com sal
Após secar o xixi, jogue água e 

puxe com o rodo e em seguida jogue 
sal fino de cozinha no local e esfregue 

com uma vassoura. A quantidade de sal 
vai depender do tamanho da área que 
você vai limpar, mas o indicado é não 
economizar no sal. Deixe o sal agir por 
20 minutos e depois retire com água 
e detergente. Para finalizar, você pode 
passar algum produto para pisos com o 
aroma de sua preferência.

4 – Vinagre branco
O vinagre é um ótimo aliado para 

ajudar a eliminar o cheiro de urina de 
animal. Basta derramar o líquido onde 
estava o xixi e deixar agir por cerca de 
20 a 30 minutos. Depois é só limpar 
com um pano e passar um desinfetante 
com o aroma do seu gosto.

5 – Vinagre com bicarbonato
A mistura feita com dois copos 

de vinagre branco, dois copos de água 
morna e 4 colheres de bicarbonato tam-
bém é ótima para retirar o cheiro de 
xixi, pois o bicarbonato de sódio ajuda 
a neutralizar os odores orgânicos. Após 
secar a urina, derrame um pouco da 
mistura no local (se conseguir colocar 
a mistura em um recipiente com spray 
vai te ajudar bastante) e depois seque 
normalmente com um pano.

6 – Suco de limão com bicarbona-
to

Outra mistura que também vai 
afastar o cheiro de urina é a feita com 
meio copo de suco de limão, dois copos 
de água e meio copo de bicarbonato de 
sódio. Seque o xixi, depois aplique a 
mistura no local e limpe com um pano.


