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PEQUENOS 
ATOS,

GRANDES
MUDANÇAS.

A separação dos resíduos sólidos, popularmente conhecidos como 
lixo,  permite o  reaproveitamento, a reciclagem, a compostagem e a 

disposição final ambientalmente adequada.

   COMO SEPARAR OS SEUS RESÍDUOS?

Jornais, listas telefônicas, folhetos, revistas, folhas de rascunho, papéis de 
embrulho, caixas de papelão, folhas de caderno, embalagens longa vida 
(tetrapak) e outros.

   PAPÉIS E PAPELÃO

VIDROS
Garrafas em geral, potes e jarras, vidros de conservas, cacos de vidro e outros.

PLÁSTICOS
Garrafas plásticas, tubos e canos, potes de creme, frascos de xampu, 
baldes, bacias, brinquedos, sacos e sacolas, saquinhos de leite e outros.

METAIS
Latas de cervejas e refrigerantes, enlatados, arames, pregos, tampas, fios, 

objetos de cobre, alumínio, bronze, ferro, chumbo e zinco.

Cascas de frutas e legumes, bagaços de frutas, restos de alimentos.

Papel higiênico e lenços de papel usados, curativos, fraldas descartáveis, 
absorventes higiênicos, bitucas de cigarro e resíduo de varrição.

 ATENÇÃO
Pilhas, baterias, lâmpadas, pneus, restos de remédios, latas de tintas, 

embalagem de agrotóxico e resíduo eletrônico não podem ser destinados junto 
com os resíduos comuns.

Consulte o site  e verifique a destinação 
ambientalmente adequada desses materiais.

www.bentogoncalves.rs.gov.br

Para maiores informações, entre em contato com a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente pelo telefone 3055 7190 

ou Fala Cidadão 0800 9796866.

RESÍDUOS RECICLÁVEIS

RESÍDUOS ORGÂNICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BENTO GONÇALVES

Após as edições nos dis-
tritos de São Pedro, Faria 
Lemos e Vale dos Vinhedos, 
a última confraternização da 
6ª edição do “Festival do Vi-
nho Colonial – Gastronomia, 
Vinho e Alegria!” aconteceu 
na última sexta-feira, 28, na 
comunidade de São Valen-
tim, no distrito de Tuiuty. 
O encontro reuniu a comu-
nidade para as festividades 
que encerram este ciclo. 
Além de contar com um car-
dápio tipicamente italiano, 
composto por leitão assado, 

Festival do Vinho Colonial em 
Tuiuty finalizou as edições do 
evento em 2018

polenta brustolada, salame, 
copa, queijo, torta tirolesa, 
pão colonial, geleias, vinho 
colonial e suco de uva, os 
produtores ressaltaram a 
forma de preservar a pro-
dução tradicional do vinho, 
com mais de 20 amostras de 
sete produtores locais para 
degustação. As variedades 
dos vinhos foram avaliadas 
por técnicos da Emater e 
Embrapa. Ao final, produto-
res se reuniram para a roda 
de música com muita alegria 
e diversão.
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Na segunda-feira (17), a 
Gincana Farroupilha reali-
zada no Ginásio de Esportes 
da Escola Municipal Roman 
Ross foi prestigiada pela co-
munidade. A atividade pro-
movida pelo CTG Sopro do 
Minuano envolveu os estu-
dantes e até os professores do 
Ensino Fundamental da Es-
cola Municipal Roman Ross 
e Escola Estadual Pedro Mi-
gliorini às festividades da Se-
mana Farroupilha. Eles foram 
divididos em 10 equipes, e os 
integrantes se apresentaram e 
demonstraram o carinho pelo 

A atuação da ONG Par-
ceiros Voluntários de Bento 
Gonçalves chegou a comuni-
dade de Monte Belo do Sul 
propagando o voluntariado. 
A ONG iniciou uma parceria 
inédita neste ano com duas 
escolas de Monte Belo do Sul: 
a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Roman Ross 
e a E.M.E.F. Caminhos do 
Aprender. Ambas aderiram 
ao projeto ‘Tribos nas Trilhas 
da Cidadania’, na trilha do 
meio ambiente.

A aliança visa agregar 
ainda mais relevância ao já 
importante trabalho das ins-
tituições de ensino locais. “As 
escolas estão desenvolvendo 
um projeto sobre sustenta-
bilidade, por isso achamos 
muito relevante quando a 
Parceiros nos procurou e fa-
lou sobre as Tribos, iniciativa 
muito alinhada ao trabalho 
que estamos fazendo. Então 
inscrevemos as nossas duas 
escolas na iniciativa”, comen-
ta a secretária de educação, 
Marinez Berselli Zanchet.

‘Tribos nas Trilhas da 
Cidadania’ é uma mobiliza-
ção voltada aos alunos de es-
colas de ensino fundamental 
ou médio de todo Rio Grande 
do Sul. Familiares também 
podem participar, bem como 
membros da comunidade 
onde as instituições de ensi-
no estão inseridas. São três 
trilhas existentes no projeto: 
cultura, educação para a paz 
e meio ambiente – a escolhida 
pelas escolas montebelenses. 
Dentre as ações realizadas até 
o momento, estão palestras 
de conscientização ambien-
tal para as turmas, cultivo da 
horta orgânica e jardim, fei-
ra de ciências – com projetos 
sustentáveis, criação de uma 
composteira, entre outras.

Projetos paralelos 
dão continuidade às 
ações voluntárias
Outro programa da Par-

ceiros, o Voluntário Pessoa 
Jurídica, vem colocando em 
prática e de forma continu-
ada ações que propagam o 
bem social. Exemplo desse 
trabalho foi a aliança entre a 
ONG e o projeto COMpaixão, 
do Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul, Campus de 

Parceiros Voluntários de Bento Gonçalves 
firmam convênio com escolas de Monte 
Belo pelo projeto Tribos
A parceria da ONG com a cidade reúne duas escolas da comunidade e dão sequência a ações 
solidarias

Bento Gonçalves, que resul-
tou na promoção de uma ofi-
cina de produção de mandalas 
aos atendidos da Associação 
de Apoio a Pessoas com Cân-
cer (Aapecan) do município. 
Um grupo de cerca de 10 pes-
soas participou do ateliê rea-
lizado no próprio IFRS no dia 
14 de setembro.

Na oportunidade, o grupo 
valorizou a possibilidade de 
conhecer novos lugares e de 
interagir com outras pessoas. 
“Toda parceria é bem vinda. 
Para os jovens, esse tipo de 
iniciativa ajuda a sair do dia 
a dia da doença. Eles se sen-
tem inseridos na sociedade de 
novo, melhorando a qualidade 
de vida”, conta Scheila Ro-
magna, psicóloga da Aapecan 
Bento Gonçalves.

O COMpaixão é um pro-
jeto de extensão do IFRS 
- Campus Bento Gonçalves 
que articula ensino, pesquisa 
e extensão, com o objetivo de 
promover a vivência da ética 
e dos valores humanos, alia-
da ao amor pelo voluntaria-
do. Por isso, essa iniciativa é 

tão recorrente para o projeto. 
“Nós visamos a realização de 
uma ação mensal por enti-
dade. Dessa vez resolvemos 
proporcionar um momento 
de integração aos atendidos 
pela Aapecan. Nunca haví-
amos trabalhado com eles 
aqui no Instituto. Essa é uma 
ação que desenvolve a mente, 
trabalhando a ansiedade e os 
sentimentos. É um momento 
de lazer e bem-estar”, relata 
a coordenadora do COMpai-
xão, Kelen Rigo.

Quer participar?
Pessoas físicas, jurídicas 

ou escolas que queiram ade-
rir a ‘Tribos’ podem escolher 
ações que estiverem relacio-
nadas às suas habilidades e 
que, ao mesmo tempo, pro-
porcionam bem-estar. As 
iniciativas variam conforme 
o interesse de cada institui-
ção ou voluntário individual. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo (54) 2105-1999 
ou pelo e-mail cicbg@cicbg.
com.br, com a coordenadora 
da ONG, Angélica Somenzi.

Gincana Farroupilha agitou a 
segunda-feira em Monte Belo do Sul

tradicionalismo e pela cultu-
ra gaúcha. Diferentes tarefas 
foram realizadas como a roda 
de chimarrão, a elaboração 
da bandeira do Rio Grande 
do Sul, confecção de vestidos 
de prenda com tecidos alter-
nativos, produção de cuia em 
argila, criação e declaração de 
poesias, competição de tiro de 
laço em vaca parada, dentre 
outras atividades que aconte-
ceram nos períodos matutino 
e vespertino. A Gincana Far-
roupilha pertenceu à progra-
mação da Semana Farroupi-
lha do Município.

Alunos da escola Roman Ross, em Monte Belo do Sul, cultivam horta orgâni-
ca em parceria com o projeto Tribos

Na Serra Gaúcha dentro de 
uma mesma propriedade, a ca-
racterização do status hídrico 
dos vinhedos com base no co-
nhecimento da água disponível 
no solo, na planta e na atmosfera 
para o desenvolvimento do cul-
tivo da videira é fundamental, 
pois é com base neste conheci-
mento que o viticultor pode de-
finir os seus objetivos em relação 
aos produtos que espera obter 
de cada uma dessas áreas. Nem 
todas as áreas serão capazes de 
oferecer a matéria-prima para a 
elaboração do melhor vinho ou 
espumante. Mas, como conhecer 
qual o potencial máximo de cada 
área?

O que o viticultor precisa é 
de uma informação qualificada 
para as suas tomadas de decisões 
diárias e não perder tempo em 
conhecer a operacionalidade e a 
possível necessidade de repara-
ção de um equipamento que não 
lhe é familiar. O custo, muitas 
vezes, é bem superior. 

Reconhecendo este para-
digma na Serra Gaúcha e, no 
sentido de aproximar e tornar 
viável o uso das Geotecnologias 
na Viticultura desta região, um 
grupo de professores, técnicos e 
alunos de ensino técnico, gradu-
ação e pós-graduação do Institu-
to Federal do Rio Grande do Sul 
juntamente com a Seapi criaram 
uma rede de colaboração chama-
da Rede IrriGeo que conta com 
a participação da University of 
California. A proposta deste 
grupo interdisciplinar é de es-
tudar e estabelecer um processo 
de monitoramento remoto e de 

Artigo de professores do IFRS destacam a 
importância do uso de geotecnologias para 
impulsionar a viticultura de qualidade

superfície em vinhedos, obser-
vando suas condições microme-
teorológicas, status hídrico no 
solo, na planta e na atmosfera 
por meio do balanço energético 
e suas relações fisiológicas com a 
produtividade, qualidade da uva 
e do produto final elaborado.

A Rede também realiza 
cursos e treinamentos gratuitos 
com vagas limitadas para estu-
dantes, pesquisadores, professo-
res, técnicos, produtores e pro-
fissionais da área. Pela altura das 
imagens que são captadas pelos 
drones, a informação não sofre a 
interferência atmosférica como 
acontece com as imagens dos sa-
télites. Por este motivo, a Rede 
IrriGeo vem dando atenção es-
pecial ao monitoramento remoto 
com o uso dos ARPs. As Geo-
tecnologias usadas com critérios 
técnicos consolidados e associa-
das a informações de superfície 
possibilitam um manejo de pre-
cisão na viticultura, redução de 
custos, aumento da eficiência e, 
principalmente, da qualidade do 
produto final

Autores:
Rodrigo Otávio Câmara 

Monteiro,  Professor, Doutor 
em Irrigação/Biometeorologia 

Priscylla Ferraz Câmara 
Monteiro, Pesquisadora SEA-
PI, Dra. em Irrigação/Senso-
riamento Remoto 

Miguel da Guia Albuquer-
que, Professor, Doutor em Ge-
ociências    

Jean Marcel de Almeida 
Espinoza, Professor, Doutor 
em Sensoriamento Remoto 

Alunos de todas as séries participaram das apresentações da Semana Far-
roupilha
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Segundo pesquisas feitas 
pelos engenheiros agrôno-
mos, José Monteiro Soares e 
Francisco Fernandes da Cos-
ta, e pelo engenheiro civil e 
doutor em irrigação Marco 
Antônio Fonseca Conceição, 
da Embrapa Uva e Vinho, é 
importante estudar as formas 
corretas de irrigação das vi-
deiras.

Sistema de
irrigação por 
microaspersão
A irrigação por microas-

persão é caracterizada pela 
aplicação da água e de pro-
dutos químicos, em relação a 
fração do volume de solo ex-
plorado pelas raízes da planta 
e de forma circular ou em fai-
xa contínua. Esse sistema de 
irrigação depende muito das 
dimensões do bulbo molhado 
e do alcance e intensidade da 
aplicação ao longo do raio do 
emissor, bem como do volume 
de água aplicado por essa irri-
gação. Quando feito de forma 
adequada e no solo os resulta-
dos são excepcionais.  O ume-
decimento de quase 100% da 
área ocupada por planta pode 
proporcionar uma maior ex-
pansão do sistema radicular 
da videira, associado à redu-
ção da temperatura e à eleva-
ção da umidade do ambiente, 
que condiciona a obtenção 
de uvas de melhor qualidade, 

principalmente nos ciclos de 
produção do segundo semes-
tre (setembro a dezembro), 
quando comparado com ou-
tros sistemas de irrigação.

Sistema de irrigação 
por aspersão
A irrigação feita por as-

persão é caracterizada pela 
pulverização do jato de água 
no ar e visa o umedecimen-
to de 100% da área ocupada 
pela planta. Existem diversos 
modelos de aspersores, tan-
to quanto ao ângulo que os 
bocais formam com o plano 
horizontal (aspersores de so-
brecopa e sobcopa) quanto ao 
diâmetro dos bocais.

A aspersão do tipo sobco-
pa é usada por diversas pes-
soas, mas pode trazer alguns 
transtornos para o manejo da 
água. A irrigação por sulcos 
se caracteriza pela aplicação 
de água ao solo, através de 
pequenos canais abertos ao 
longo da superfície do terre-
no. A derivação de água nesse 
sistema de irrigação pode ser 
feita por sifões ou por tubos 
janelados. O sistema de irri-
gação por sulcos, através de 
sifões, deve ser feito em terre-
nos com declividade inferior a 
0,5%, enquanto que o sistema 
de irrigação por sulcos, utili-
zando tubos janelados, pode 
ser usado em terrenos bas-
tante acidentados, uma vez 
que a condução de água é fei-

ta através de tubulações.
A área molhada por sul-

cos depende do tipo de solo, 
da vazão aplicada, da decli-
vidade do sulco e do tempo 
de irrigação. Dependendo da 
topografia do terreno, a per-
centagem de área molhada 
por planta pode ser duplicada 
após um ano de idade, abrin-
do-se um sulco de cada lado 
da fileira de plantas.

Como escolher a 
modalidade certa de 
irrigação da videira?
Primeiramente o uso de 

sistemas de irrigação é feito 
com base nas infiltrações ver-
ticais e horizontais da água 
nos diversos tipos de solo, vi-
sando melhorar o processo e 
manejar com teores adequa-
dos de umidade, ou corrigin-
do quando a umidade for ina-
dequada em relação ao clima. 
Assim, para  solos argilosos e 
argilo-arenosos, que apresen-
tam um avanço horizontal ou 
infiltração lateral maior que 
80 cm, devem ser concebidos 
sistemas de irrigação, que 
proporcionem fluxos radiais 
de água no solo, a partir de 
um ponto de emissão de água 
(irrigação por gotejamento) 
ou de uma faixa úmida de 
solo (irrigação por sulco). En-
quanto que para a exploração 
dos solos arenosos, que apre-
sentam infiltração vertical 
superior a 15mm/h, devem 
ser concebidos sistemas de 
irrigação, em que a dispersão 
da água é feita através do ar, 
tais como a aspersão ou a mi-
croaspersão.

Solos com tendência à 
compactação, quando ma-

nejados úmidos, devem ser 
evitadas a escolha desses sis-
temas de irrigação, principal-
mente da microaspersão, por 
ser a videira, considerada uma 
cultura que exige um elevado 
índice de trafego de máqui-
nas e implementos agrícolas 
para a execução das práticas 
culturais. Os elevados níveis 
de umidade no solo, propor-
cionado pela alta frequência 
de irrigação, sob a irrigação 
por microaspersão e a elevada 
intensidade de mecanização, 
têm condicionado processos 
de degradação rápida do solo, 
por isso o cuidado redobrado 
na quantidade de umidade e 
forma de irrigação do solo.

Qual a importância 
do clima no tipo 
de irrigação?
O clima possui umas das 

maiores influências sobre a 
vida das videiras, sendo im-
portando cultivar com técni-
cas próprias para cada épo-

ca do ano. Grande parte da 
diversidade encontrada nos 
produtos vitivinícolas atual-
mente, dizem respeito a as-
pectos e processos típicos e 
direcionados à região.

Temperatura
A temperatura do ar 

apresenta diferentes efeitos 
sobre a videira em função 
das diferentes fases do ciclo 
vegetativo ou de repouso da 
planta. Na primavera devemos 
considerar de forma genérica 
a temperatura de 10°C como 
mínima para que possa ha-
ver desenvolvimento vegeta-
tivo; No período de floração 
da videira, as temperaturas 
iguais ou superiores a 18°C 
são mais favoráveis ao cultivo, 
principalmente se forem as-
sociadas a dias com bastante 
sol e pouca umidade.

Insolação e 
radiação solar
A videira é uma planta 

Atenção com os sistemas de irrigação     das videiras na primavera

O método de aspersão é composto por um conjunto motobomba, tubulações, aspersores e acessórios

A irrigação feita por aspersão é caracterizada pela pulverização do jato de 
água no ar e visa o umedecimento de 100% da área ocupada pela planta

A aspersão do tipo sobcopa é usada por diversas pessoas, mas pode trazer 
alguns transtornos para o manejo da água
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que exige muita luz e requer 
elevada insolação durante o 
período vegetativo, que é fa-
tor importante no processo 
da fotossíntese, bem como na 
definição da composição quí-
mica da uva. A radiação que a 
planta recebe em determina-
do local é em função da latitu-
de, do período do ano, da ne-
bulosidade, da topografia e da 
altitude. Normalmente uma 
maior insolação está relacio-
nada a um menor número de 
dias de chuva, o que é favorá-
vel, já que as condições bra-
sileiras são de alta umidade, 
principalmente aqui no sul do 
Brasil. Os anos de maior in-
solação produzem uvas com 
bons teores de açúcares e com 
acidez adequada. As eleva-
das insolações com calor são 
prejudiciais à qualidade dos 
produtos para agroindústria 
resultando em mostos pouco 
equilibrados, com baixa aci-
dez.

Pluviometria
A precipitação pluvio-

métrica é um dos elementos 
mais importantes do clima 
da viticultura. A videira é 
uma cultura bastante resis-
tente à seca. Certas regiões 
produzem sem irrigação, 
com precipitação pluviomé-
trica de apenas 250 mm a 
350 mm no período que vai 
da brotação até a maturação 

Atenção com os sistemas de irrigação     das videiras na primavera
das uvas. A demanda de água 
da videira varia em função 
das diferentes fases do ciclo 
vegetativo. Para a determi-
nação de suas necessidades 
hídricas devemos considerar 
o tipo de solo e a cobertura 
dele. Para a videira interfere 
não somente a quantidade 
de chuvas, mas sua intensi-
dade e o número de dias ou 
de horas em que ela ocorre. 
Durante a primavera, as chu-
vas são importantes para o 
desenvolvimento da planta, 
porém, quando em exces-
so, favorecem a ocorrência 
de algumas doenças fúngi-
cas da parte aérea. Devemos 
destacar que a ocorrência de 
granizo é um fenômeno pre-
judicial à viticultura, onde os 
maiores danos são causados 
durante o período do ciclo 
vegetativo que vai da bro-
tação à colheita das uvas. O 
cuidado deve ser redobrado 
em dias muito quentes, mas 
que apresentem indícios de 
chuvas repentinas.

Cuidados com a 
umidade do ar e 
os ventos 
Com a umidade elevada 

da nossa região sul as con-
dições são favoráveis à ocor-
rência de certas doenças 
fúngicas mas que também 
estimulam também o de-

senvolvimento vegetativo da 
videira. As correntes de ar 
que trazem massas de ar com 
características diferenciadas 
repercutem sobre as con-
dições meteorológicas, com 
implicações sobre a tempera-
tura e a umidade, bem como 
sobre a evapotranspiração do 
vinhedo. Ventos fortes po-
dem causar danos à vegeta-
ção, com a quebra dos ramos. 
Na floração uma brisa ligeira 
é favorável à disseminação do 
pólen. Além dos elementos 

meteorológicos, é importan-
te lembrar da importância 
da reserva hídrica do solo. 
A capacidade de retenção de 
água do solo, do aporte de 
água pela chuva e irrigação, 
das perdas por escorrimento 
superficial e por percolação, 
e da evapotranspiração do vi-
nhedo, que inclui a transpi-
ração da planta e a evapora-
ção do solo são importantes 
de ser cuidadas. As condições 
de disponibilidade hídrica do 
solo para a videira influen-
ciam na qualidade da uva.

A insolação é bastante 
variável, sendo maior na nos-
sa região. A distribuição das 
chuvas ocorre de forma bas-
tante homogênea ao longo 
do ano nas regiões da Serra 
Gaúcha com valores médios 
sempre superiores a 100 ou 
120 mm mensais.

As videiras precisam de 
cerca de 680 milímetros de 
chuva por ano, e o ideal se-
ria que boa parte dessa chuva 
caísse durante o inverno e a 
primavera, quando a vinha 
está tentando criar brotos 
e cachos. As uvas gostam 
de amadurecimento longo e 
lento, por isso o ideal é uma 

quantidade mínima de chuva 
no verão e no outono. Chuva 
durante o verão em um cli-
ma quente, eleva o risco de 
doenças ligadas ao mofo e ao 
bolor, e chuva na época da 
colheita, seja em clima quen-
te ou frio, também é uma 
grande problemática: as uvas 
cobertas com gotas de chuva 
produzem um vinho diluído. 
Quando molhado, um vinhe-
do produz mais uvas, porém 
o vinho será mais diluído com 
uvas insípidas. As vinhas fa-
zem as melhores uvas quando 
precisam fazer mais esforço 
para produzi-las e, água em 
excesso não encoraja as ra-
ízes a se aprofundarem em 
busca de mais nutrientes.

As raízes das vinhas têm 
a tarefa de retirar água e mi-
nerais do solo. Uma vinha que 
cresce em um solo rico e úmi-
do só precisa de raízes rasas 
para retirar água e nutrien-
tes suficientes e se alimenta 
de da formação de folhas e 
bagos. As vinhas que crescem 
em um solo mais seco e pobre 
precisam lutar para sobrevi-
ver, mergulhando suas raízes 
profundamente em busca de 
água e minerais.

Esse sistema de irrigação depende muito das dimensões do bulbo molhado e do alcance e intensidade da aplica-
ção ao longo do raio do emissor

A irrigação localizada nada mais é do que a aplicação de água no solo diretamente sobre a zona radicular das cultu-
ras em pequenas quantidades, porém, durante um longo período de tempo. Esse processo deixa o solo com umidade 
ideal para o desenvolvimento da planta
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O brigadeiro é um dos 
doces que as pessoas mais 
gostam e o sorvete não fica 
atrás, nada como juntar o útil 
com o agradável.   Essa tor-
ta de sorvete e brigadeiro na 
travessa, além de ser extre-
mamente deliciosa, é fácil de 
fazer!

Ingredientes
1 e 1/2 pacote de biscoito 

maisena triturado (300g);
4 colheres (sopa) de mar-

garina;
1 clara;
Chocolate granulado;
Cerejas em calda, escorri-

das para decorar.

Recheio
1 lata de leite condensa-

do;
4 colheres (sopa) de cho-

colate em pó;
2 colheres (sopa) de man-

teiga;

Torta de sorvete com brigadeiro
1/2 xícara (chá) de creme 

de leite;
1 pote de sorvete sabor 

creme;

Modo de preparo
Em uma tigela, misture o 

biscoito, a margarina e a clara 
até formar uma farofa úmida. 
Forre o fundo de um refratá-
rio redondo, apertando com 
os dedos. Leve ao forno mé-
dio, preaquecido, por 8 minu-
tos ou até assar e dourar.

Retire e reserve.
Em uma panela, leve o 

leite condensado, o chocolate 
e a manteiga ao fogo médio, 
mexendo até engrossar. Des-
ligue, deixe amornar e mistu-
re com o creme de leite.

Coloque o sorvete sobre 
a massa e espalhe brigadeiro 
por cima. Leve ao congelador 
por 4 horas.

Decore com granulado e 
as cerejas.

Usar shampoos e condi-
cionadores a longo prazo pode 
acabar causando caspa, oleo-
sidade e ressecamento, devido 
às diversas substâncias quí-
micas presentes nas compo-
sições. Essas substâncias aca-
bam desregulando a produção 
sebácea natural do couro ca-
beludo, sem contar o PH, que 
costuma ser ácido.

Condicionador natural para cabelos
Receitas naturais que te 

ajudam nesse caso incluem vi-
nagre de maçã, sálvia, alecrim, 
lavanda, mel, babosa e camo-
mila. Vale a pena testar!

Condicionador de 
vinagre de maçã
O vinagre de maçã é co-

nhecido por possuir diversas 
propriedades benéficas para o 

corpo, ajudando inclusive com 
a restauração do PH do cabe-
lo.

É possível utilizá-lo como 
um condicionador caseiro, ob-
tendo resultados instantâneos 
– como brilho e maciez.

Receita
Folhas de ervas frescas ou 

secas, como de sálvia, alecrim 
ou lavanda.

Preparo
Coloque as ervas em uma 

vasilha e acrescente o vinagre 
de maçã, deixando descansar 
por uma semana em um local 
escuro. Após esse tempo, coe 
a mistura e armazene na ge-
ladeira. Para cabelos oleosos, 
o recomendado é diluir a mis-
tura em cinco partes de água, 
mas basta ajustar a mistura 
para as medidas que mais fo-
rem funcionando para o seu 
tipo de cabelo. Aplique a mis-
tura depois de lavar o cabelo 
como de costume, e deixe se-
car normalmente.

Condicionador à 
base de camomila, 
mel e babosa
Para essa receita, você vai 

precisar de
Uma colher (sopa) de ca-

momila seca;
5 ramos de alecrim fresco 

ou uma colher (sopa) de ale-
crim seco;

2 colheres (sopa) de gel de 
babosa;

2 xícaras de água fervida;
2 colheres (sopa) de mel;
Uma colher (sopa) de vi-

nagre de maçã.

Preparo

Acrescente o alecrim e a 
camomila na água já fervida 
e deixe o combinado esfriar. 
Quando estiver em tempera-
tura ambiente, adicione o gel 
de babosa e o mel no liquidifi-
cador, misturando até formar 
uma pasta. Junte a pasta com 
o chá de ervas, adicione o vi-
nagre de maçã e misture bem. 
Pronto, seu condicionador ca-
seiro já estará bom para ser 
utilizado.

 

Condicionador 
de abacate e banana
Para essa receita, você vai 

precisar de
Metade de uma banana;
Um abacate;
Um ovo;
Mel;
2 colheres (sopa) de azeite 

de oliva.

Preparo
Após descascar o abacate, 

corte-o pela metade para fa-
zer com ele uma pasta. Com-
bine a metade da banana com 
o azeite, e adicione à pasta de 

abacate. Misture muito bem. 
Acrescente o ovo e o mel, mis-
turando até alcançar uma tex-
tura leve.

Agora que a mistura fi-
cou pronta, basta aplicá-la no 
cabelo úmido, desde a raiz do 
cabelo, mas longe do couro ca-
beludo. Espalhe o condiciona-
dor no comprimento do cabelo 
e deixe agir por 10 minutos. 
Enxágue.

Condicionador 
de iogurte
Essa receita de condicio-

nador caseiro provavelmente é 
a mais fácil e prática, pois você 
só vai precisar de um ovo e de 
iogurte natural. Enxague seu 
cabelo com shampoo e água 
morna e quando for passar o 
condicionador use essa mis-
tura.

Bata o ovo por cinco minu-
tos e acrescente seis colheres 
de iogurte, misturando tudo 
muito bem. Massageie o cabe-
lo com a mistura e cubra com 
uma touca de banho, deixando 
agir por meia hora. Enxágue 
novamente com água morna e 
tire todo o excesso do cabelo.

É bem fácil fazer seu 
próprio lustra-móveis se não 
quiser usar os produtos quí-
micos presentes em polido-
res comerciais.  Este tipo de 
polimento funciona melhor 
em móveis que têm um aca-
bamento não muito enverni-
zado. Não é uma solução uni-
versal, mas vale a pena tentar 
e ver o resultado!

Você vai precisar de
Azeite de oliva;
Vinagre.

Modo de fazer
Em um recipiente de ce-

râmica ou de vidro, misture 2 
partes de azeite de oliva para 
1 parte de vinagre. Escolha o 
quanto quiser, ele rende bas-

Lustra móveis caseiro com azeite de oliva
tante. Só guarde a mistura se 
for em algum recipiente de 
vidro e fechado. Jogue fora se 
estiver guardado por mais de 
2 dias..

Lembre que este lustra-
-móvel não tem muita função 
em móveis com uma grossa 
camada de verniz. O suco de 

limão e o vinagre são soluções 
ácidas e por isso indicados 
para móveis de material co-
berto por laminado ou poliu-
retano. Portanto, não arris-
que manchar nenhum móvel 
de material mais valioso. Nes-
se caso opte por usar lustra-
-móvel industrializado.

Certas substâncias desregulam o pH e as funções do cabelo

É possível usar o condicionador caseiro para obter mais brilho e maciez nos 
fios

Receita prática e deliciosa para aproveitar o fim de semana    
Esse tipo de polimento funciona melhor em móveis que tem pouco acaba-
mento invernizado
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Cansou de comer omelete 
sempre do mesmo jeito? Des-
cobrimos maneiras de inovar 
esse prato tão tradicional. Ela 
é recheada com peito de peru, 
queijo, rúcula e tomate seco, 
e depois é gratinada no for-
no. Fica uma delícia e é muito 
prático.

Ingredientes
8 ovos
2 colheres (sopa) de fari-

nha de trigo
1 colher (café) de sal
Manteiga para untar
4 colheres (sopa) de man-

teiga derretida para regar
1 xícara (chá) de queijo 

parmesão ralado para polvi-
lhar

Recheio
200g de queijo mussarela 

picado
200g de peito de peru pi-

cado
1 xícara (chá) de tomate 

seco picado
1 xícara (chá) de rúcula 

picada

Omelete recheada é aposta na praticidade

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo
Para o recheio, misture 

todos os ingredientes e reser-
ve.

Em uma tigela, bata os 
ovos até ficar aerado, adicione 
a farinha, o sal e bata nova-
mente.

Aqueça uma frigideira 
antiaderente untada, em fogo 
médio, e despeje uma concha 
da omelete.

Frite até dourar dos dois 

lados. Repita o procedimento 
de concha em concha.

Divida o recheio entre 
os discos de omelete e enro-
le como rocamboles. Corte as 
panquecas em rolinhos e co-
loque uma ao lado da outra 
em um prato untado, se ne-
cessário prenda com palitos.

Regue com a manteiga 
derretida e polvilhe com o 
parmesão.

Leve ao forno médio, pre-
aquecido, por 10 minutos ou 
até gratinar.

Já desistiu de fazer algu-
ma receita por que não tinha 
açúcar de confeiteiro em casa? 
Quantas vezes precisamos des-
se açúcar mais fino e mais leve 
para alguma receita especial, 
não é?! Segue a receita para 
fazer açúcar de confeiteiro a 
partir do açúcar tradicional:

Você vai precisar de
Uma xícara de açúcar co-

mum (triturado ou cristal);

Poucos sabem, mas o vi-
nagre pode fazer verdadeiros 
milagres no jardim de casa. 
E é bem melhor que fertili-
zantes e outros produtos quí-
micos, pois é uma alternativa 
natural e saudável para prote-
ger suas plantas. Separamos 
algumas dicas que podem 
ajudar no cuidado com suas 
plantas.

Afasta animais
Gato, cachorro, coelho, 

toupeiras e roedores simples-
mente fogem do cheiro do vi-
nagre.

Portante, basta pulveri-
zar um pouco em seu jardim 
para mantê-los longe.

Outra opção é pegar 
roupas velhas ou pedaços de 
pano, embebedar no vinagre 
e colocar por cima de estacas 
que cercam seu jardim.

Funciona mesmo!

Espanta formigas
Para quem não sabe, o vi-

nagre é o inseticida orgânico 
mais eficaz.

Portanto, pulverize as 
áreas afetadas com vinagre e 
se livrará das formigas.

Repita o procedimento 
depois de alguns dias e não 
haverá mais nenhum proble-
ma com formigas.

Prolonga a vida 

de flores cortadas
Adicione duas colheres 

(sopa) de vinagre e uma co-
lher (chá) de açúcar num vaso 
de flores.

Feito isso, coloque a plan-
ta no vaso e pode-a a cada 3-5 
dias.

Desta forma, suas flores 
obterão os nutrientes apro-
priados que prolongarão a 
vida delas.

Remove as 
ervas daninhas
O vinagre é um dos me-

lhores remédios para comba-
ter ervas daninha.

Adicione uma xícara de 
sal, duas colheres (sopa) de 
sabão e uma colher (sopa) de 
sumo de limão em um galão 
de 5% de vinagre branco.

Misture bem os ingre-
dientes e despeje-os em um 
frasco de spray.

Depois é só pulverizar 
toda a erva daninha em torno 
de seu jardim.

Elimina insetos 
do jardim
Misture uma parte de 

vinagre, três partes de água 
e uma colher (chá) de deter-
gente em um frasco de spray.

Feito isso, mexa bem, co-
loque num frasco de spray e 
aplique em todo o jardim.

Afasta as 
moscas de fruta
As moscas estragam os 

grutos do jardim.
Para se livrar delas, basta 

seguir o procedimento:
Misture uma colher 

(sopa) de melado, meia xícara 
de vinagre de maçã, um quar-
to de xícara de açúcar e um 
copo de água.

Despeje a mistura em al-
gum recipiente de sua escolha 
e pendure-o em sua árvore 
frutífera.

As moscas de fruta vão 
atacar a mistura e ficar presas 
nela.

Este é também um méto-
do muito eficaz contra moscas 
domésticas.

Ajuda no 
crescimento 
das plantas
Mantenha suas plantas 

saudáveis.
Misture um copo de vina-

gre com um galão de água.

Pulverize nas plantas.
Notará um crescimento 

significativo.

Remove a ferrugem 
das ferramentas 
de jardim
Pulverizar um pouco de 

vinagre não diluído em suas 
ferramentas ou apenas mer-
gulhe-as nele por meia hora.

Em seguida, enxaguar 
bem e, assim, se livrará dos 
ferrugens.

Combate fungos
Se notar que suas plantas 

não estão crescendo bem ou 
têm algumas manchas escu-
ras nas folhas e caules, prova-
velmente é porque foram afe-
tadas por algum fungo.

O vinagre branco vai re-
solver este problema e prote-
ger as plantas.

Faça um pouco de chá de 
camomila e adicione duas co-
lheres (chá) de vinagre.

Feito isso, pulverizar as 

Transformando açúcar cristal 
em açúcar de confeiteiro

Duas colheres de sopa de 
amido de milho.

Como fazer
Bata todos os ingredientes 

no liquidificador, na velocida-
de média. Depois de alguns se-
gundos batendo, pare e mexa 
para desgrudar o açúcar que 
ficou nas laterais do copo. Re-
pita o processo até que a mis-
tura esteja bem fina. Pronti-
nho!

Ingredientes da culinária são úteis nas situações do dia-a-dia  
plantas com esta mistura.

Se a planta 
forem rosas, a 
técnica é diferente
Combine quatro litros de 

água com três colheres (sopa) 
de vinagre de maçã.

Pulverizar as rosas com 
esta solução e o fungo será 
eliminado.

Combate os caracóis
Tantos eles como as les-

mas são pragas que destroem 
os jardins.

Espalhe vinagre na re-
gião para afugentá-los.

Acelera a 
germinação 
de sementes
Use vinagre branco para 

germinar sementes, em parti-
cular sementes que não bro-
tam facilmente.

Com uma lixa grossa, es-
fregue as sementes.

Certifique-se de fazer 
isso uma noite antes de plan-
tá-las.

Misture 125 ml de vina-
gre, 500 ml de água morna e 
uma borrifada de detergente 
biodegradável.

Em seguida, mergulhe as 
sementes na solução.

No dia seguinte, plante 
as sementes e elas crescerão 
muito rápido.O vinagre afasta até mesmo a mosca-das-frutas do seu jardim de casa

O açúcar fica idêntico ao açúcar de confeiteiro e complementa suas receitas.  

Além de manter o sabor que todos conhecem, ainda se adapta ao que você 
tem na geladeira 
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Um vaso auto irrigável 
por sistema de pavio apresen-
ta diversas vantagens, entre 
elas: usar a água de maneira 
racional, manter a umidade 
constante e uniforme além de 
praticidade e eficiência.

Uma dúvida frequente é o 
momento certo para fornecer 
água às plantas. Com um vaso 
neste sistema fica mais fácil, 
pois o controle da água será 
pelo reservatório, que pode 
ser monitorado facilmente. O 
sistema economiza água, pois 
ela será fornecida ao reser-
vatório e redirecionada len-
tamente para o substrato. O 
sistema pode ser feito de ma-

Vaso auto irrigável, praticidade e segurança para suas plantas
neira que supra as necessida-
des hídricas. Quanto mais pa-
vios, mais água será fornecida 
para a planta. O importante 
é conhecer as necessidades 
da planta e calibrar o sistema 
para que cumpra de maneira 
correta a função, esta é a par-
te mais complexa.

O principio é bem sim-
ples, basicamente é um pavio, 
no caso barbante de algodão, 
que liga a água ao substrato. 
A água segue pelo pavio por 
capilaridade e hidrata a plan-
ta consequentemente.

Materiais: Vaso, reci-
piente que servirá como re-
servatório, de preferência 

transparente, para facilitar o 
monitoramento da água, cano 
PVC, barbante e estilete.  O 
vaso deve se encaixar no reci-
piente reservatório de manei-
ra que sobre um espaço nele, 
para armazenar a água.

Abra um orifício no fun-
do do vaso, próximo a lateral, 
com tamanho suficiente para 
encaixar o cano que você es-
colheu, ele servirá como um 
canal de abastecimento, este 
cano deve ter um tamanho 
igual ou superior ao do vaso. 
Corte fios de barbante (com 
comprimento suficiente para 
ligar o início do vaso ao fundo 
do reservatório). Passe os fios 
pelos furos do vaso; a quanti-
dade de fios varia conforme as 
necessidades de que se deseja 
suprir. Deixe alguns orifícios 
livresno vaso, para drenagem, 
de algum possível excesso. A 
imagem abaixo ilustra o pro-
cesso, parte interna e externa.

 Coloque o substrato no 
vaso de maneira que os bar-
bantes cheguem até a superfí-
cie. Se achar melhor, coloque 
uma fina camada de pedras no 
fundo do vaso, para evitar que 
caia substrato na água.  

Encaixe o vaso no reci-
piente reservatório, como na 
imagem abaixo. Estabele-
ça um limite máximo para a 
água, de maneira que ela não 
entre em contato com o fundo 
do vaso. Entre o limite má-
ximo e o fundo do vaso abra 
um pequeno orifício. Assim, 
em caso de chuva, ou excessos 
na hora de abastecer, a água 
tem como sair sem encharcar 

a planta. Este procedimen-
to pode ser dispensado caso 
cultive em ambiente fechado 
e tenha cuidado na hora de 
abastecer.

O vaso está pronto. Co-
loque água no reservatório 
pelo cano de abastecimento, 
aguarde umedecer o substra-
to, confira se está de acordo 
com o que deseja e plante o 
que você preferir. A água de-
mora várias horas até chegar 
à ponta do barbante e umede-
cer o substrato.

Por garantia, coloque 
uma tampinha na entrada do 
cano de abastecimento, para 
evitar a proliferação de mos-
quitos.

Que tapetes modificam 
a casa e a decoração em um 
todo, já sabemos. Mas que 
era possível fazê-los em casa 
e com rolhas? Isso é novidade 
para algumas pessoas!

Materiais
150 ou 200 rolhas;
Tesoura;
Lixa;
Forro plástico/borracha 

ou tapete plástico antigo;
Estilete;
Cola quente

Modo de fazer
Corte cada rolha na me-

tade, longitudinalmente – 
Tome cuidado nessa parte 
para não se cortar.

Para cortar as 
rolhas na metade
Posicione a rolha em pé 

sobre a mesa ou outra área 

Diferenciando a decoração com tapete de rolhas
de trabalho e então corte pra 
baixo. Segure a rolha na pon-
ta e corte cuidadosamente 
pela metade.

Lixe a rolha para remo-
ver as lascas. Passe a lixa cui-
dadosamente nos lados e no 
meio da rolha para obter uma 
superfície lisa e uniforme.

Para criar a base do ta-
pete, use um forro plástico ou 
um tapete plástico como base. 
Uma base de borracha prova-
velmente dará mais estrutura 
ao tapete, entretanto, ele fi-
cará mais flexível se você usar 
um forro plástico. Se você 
preferir um resultado mais 
sólido, poderá usar uma base 
de madeira resistente a água.

Determine o tamanho do 
tapete usando outro como 
molde ou faça de acordo com 
a medida que desejar.

Corte o forro com um es-
tilete ou uma faca amolada. 
Se você precisar determinar 

o tamanho da base use uma 
régua ou um objeto reto que 
sirva como marcador da área 
de corte.

Coloque a base de plásti-
co reta no chão ou outra su-
perfície plana.

Comece criando as bor-
das alinhando as rolhas verti-

calmente pelas extremidades 
da base.

Alinhe as rolhas para 
cima assim os fundos de cada 
rolhas estarão posicionados 
para os lados da base.

Complete todo o períme-
tro da base com as rolhas, até 
que todas estejam completa-

mente alinhadas sobre a base.
Aplique a cola quente na 

parte reta cortada de cada ro-
lha e pressione contra a base. 
Use um pouco de cola nas 
pontas da rolha e pressione-a 
firmemente sobre a base.

 Use um pano para lim-
par os excessos que podem 
escorrer. Deixe secar com-
pletamente antes de usar. É 
uma boa ideia aplicar uma 
camada de selante prote-
tor, para torná-lo à prova 
d’água.

Dica de 
limpeza do tapete
Para as rolhas com man-

chas de vinho, simplesmente 
as mergulhe em uma bacia 
com água e um pouco de 
água sanitária durante toda 
noite. Isto deve remover to-
das as manchas, então enxa-
gue e deixe as secar total-
mente antes de usá-las.


