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O suco de uva integral 
Casa de Bento Orgânico, da 
Vinícola Aurora, foi o cam-
peão do 1º Concurso dos Me-
lhores Sucos de Uva da Wine 
South America, na categoria 
orgânico. O resultado dessa 
competição foi revelado no 
primeiro dia da grande feira 
do setor vinícola da América 
do Sul (quarta-feira, 25), em 
Bento Gonçalves.

A seleção dos melhores 
sucos de uva resultou de de-
gustação às cegas de 52 amos-
tras inscritas, realizada por 18 
enólogos representantes da 
ABE (Associação Brasileira 
de Enologia), do Laboratório 
de Referência Enológica (LA-
REN), do Instituto Federal do 
Rio Grande do Sul (IFRS), 
da Associação Riograndense 
de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural (EMATER-RS) 
e da EMBRAPA-RS, a Em-
presa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária, também res-
ponsável pela curadoria técni-
ca do concurso.

O suco de uva integral Casa de Bento Orgânico 
é campeão no “Melhores Sucos do Brasil” na 
feira Wine South America

O suco de uva Casa de 
Bento Orgânico é 100% in-
tegral, natural, sem qualquer 
adição de açúcar, corantes, 

aromatizantes ou conservan-
tes, assim como os demais su-
cos integrais da marca Casa 
de Bento.

Qualificar a produção de 
mudas- essa foi a tônica da 
3ª Edição do Encontro para 
Capacitação de Viveiristas de 
Videira, que reuniu cerca de  
70 pessoas na Embrapa Uva 
e Vinho, em Bento Gonçalves 
nos dias 24 e 25 de setem-
bro.  Viveiristas, agricultores, 
e estudantes de Norte a Sul 
do Brasil mergulharam nos 
conhecimentos apresentados 
por profissionais da Embrapa 
Uva e Vinho e Clima Tempe-
rado, do Instituto Federal do 
Rio Grande do Sul (IFRS) e 
da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS).

As capacitações, que co-
meçaram em 2014, são oferta-
das a cada dois anos. Confor-
me Daniel Grohs, agrônomo 
da Embrapa Uva e Vinho e 
coordenador do evento, "esta 
edição foi em resposta às 
demandas de viveiristas de 
estados carentes de conheci-
mento na área, principalmen-
te Goiás, São Paulo e Mato 
Grosso". Para Luiz Marcelo 
Alves da Silva,  agrônomo da 
Petromudas, um dos viveiros 
licenciados pela Embrapa em 
Petrolina, no estado de Per-
nambuco, que já tem experi-
ência na área, a importância 
do conhecimento profundo 
sobre a propagação das vi-
deiras vai desde a escolha dos 
porta-enxertos ideais para 
cada cultivar produtora até o 

Embrapa capacita viveiristas  
manejo das mudas conforme 
a época do ano.  Participan-
tes como Giuliana Ribeiro da 
Silva, engenheira agrônoma 
da Fazenda Planalto em Pon-
te Alta do Tocantins - TO, 
perceberam que "a qualidade 
da muda é o berço para cul-
tivos de sucesso" assim como 
resumiu Daniel Grohs: "O 
sucesso de um parreiral, com 
boa produção de uvas, começa 
com uma muda de qualidade, 
que poderá ser adquirida num 
viveirista ou produzida na 
propriedade, desde que con-
dições técnicas importantes 
sejam postas em prática".

O uso de mudas enxerta-
das no cultivo da uva é uma 
tradição mundial desde o sé-
culo 17. No Brasil, a prática 
foi introduzida com a impor-
tação das primeiras cultiva-
res de Vitis vinifera. Com a 
prática foi possível ampliar o 
cultivo a diferentes regiões, 
garantindo a produtividade 
dos parreirais.

A produção da muda de 
qualidade começa desde a ori-
gem do material genético bá-
sico, passando pela enxertia 
até o enraizamento. Existem 
etapas críticas ao longo deste 
processo, as quais são obriga-
tórias para a obtenção de uma 
boa muda. Mesmo assim, ao 
final do processo, o viticultor, 
ao adquirir a muda, não deve 
deixar de realizar a vistoria 

do material, levando em conta 
parâmetros técnicos, exigin-
do a qualidade da muda.  

O projeto "Mudas de qua-
lidade superior", conduzido 
no âmbito da Rede de Inova-
ção em Viticultura (Recivitis/
Sibratec), com financiamento 
da Finep,  começou em 2013, 
numa parceria entre a Asso-
ciação Gaúcha dos Produto-

res de Mudas de Videira, a 
Embrapa e o Instituto Brasi-
leiro do Vinho (Ibravin). Este 
projeto serviu como suporte 
técnico ao Licenciamento de 
cultivares da Embrapa, ati-
vidade de rotina da empresa 
cujo objetivo é disponibilizar 
material básico de alta sani-
dade ao setor produtivo. Com 
o projeto "Mudas de Quali-

dade", as duas atividades se 
complementaram  oferecendo 
mudas de videira com quali-
dade fitossanitária no Brasil, 
a partir da melhoria técnica 
dos viveiros comerciais.

Atualmente, as ações 
conjuntas já garantiram o 
credenciamento de 12 vivei-
ristas em cinco estados bra-
sileiros.
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Panorama
de mudas de videira
Na região de clima tem-

perado, durante o inverno, 
a poda é o principal ma-
nejo do parreiral. No en-
tanto, outra prática muito 
importante nesse período é 
o plantio das mudas de vi-
deira, que é realizado pre-
ferencialmente até o final 
da primavera. Esse período 
é ideal para fazer o plantio 
das chamadas mudas de raiz 
nua, comercializadas em es-
tágio de dormência (sem a 
presença de folhas).

Buscando acompanhar 
as principais práticas re-
comendadas a cada fase do 
ciclo da videira, a Embrapa 
lança o segundo vídeo da sé-
rie “Na Prática”, abordando 
o tema Plantio. Apresenta-
do pelo engenheiro agrô-
nomo Daniel Grohs, o vídeo 
traz as principais orienta-
ções antes, durante e após 
o plantio, que começa com 
a encomenda e escolha das 
mudas de qualidade, reali-
zada geralmente no ano an-
terior.

O vídeo foi elaborado 
tanto para quem já é pro-
dutor ou para aqueles que 
querem começar na ativi-
dade, comercialmente ou 
no quintal da sua casa. Re-
comendações sobre os tipos 
de mudas, preparo da área 

Embrapa lança vídeo que ensina sobre
o plantio da videira

e os  cuidados após a brota-
ção estão presentes e com-
plementam as publicações: 
Guia Prático de indicações 
técnicas para o plantio de 
mudas de videira, Guia Vi-
sual para Avaliação de Mu-
das e Checklist para o plan-
tio, lançadas previamente e 
disponíveis gratuitamente 
para download no Portal da 
Embrapa Uva e Vinho.

O lançamento do vídeo 
acontece durante o 3º En-
contro para Capacitação 
de Viveiristas de Videira, 
que reúne  cerca de 80 pro-
fissionais na Empresa de 
Pesquisa, em Bento Gonçal-
ves (RS), com o objetivo de 
servir, em conjunto com as 
publicações, como um ma-
terial técnico simplificado 
para qualificar ainda mais o 
desenvolvimento da cultu-
ra. "Pelos comentários dos 
participantes e o número 
de acessos e compartilha-
mentos, que impulsionaram 
imediatamente o vídeo, te-
mos certeza que o mate-
rial irá fazer a diferença no 
campo", avaliou Grohs.

A série "Na prática" 
é uma realização da Em-
brapa Uva e Vinho e está 
sendo produzida a partir 
das principais demandas 
apresentadas ao Serviço de 
Atendimento ao Cidadão 
relacionadas à viticultura e 

à pomicultura. Não possui 
uma periodicidade definida, 
mas a expectativa da equipe 
é que sejam veiculados pelos 
menos mais dois vídeos até 
o final de 2019

O engenheiro agrôno-
mo Daniel Grohs , no seg-
mento do vídeo "O plantio 
na prática" apresenta infor-
mações os principais cuida-
dos sobre a escolha, o pre-
paro e o plantio de mudas 
de videira do tipo raiz nua, 
em condições de invernos 
bem definidos. Inicialmente 
o engenheiro explica o que 
é uma muda de raiz nua, 
que é uma muda que não 
vem acompanhada de solo,  
o ponto  de enxertia, onde 
ocorre  a união do enxerto 
com  o porta enxerto e a cul-
tivar copa. Esta muda  ela é 
produzida tradicionalmente 
nesta região, onde há in-
verno, porque  é necessário  
um ano para produzir esta 
muda. Isto leva  a  questão 
da época de reserva da raiz 
tipo nua. Esta muda  pre-
cisa ser reservada com os 
viveristas, pelo menos um 
ano antes do plantio. " En-
tão,  em meados do mês de 
setembro do ano anterior 
ao que  pretende iniciar o 
plantio, o produtor deve 
procurar o viverista para fa-

zer a reserva."
A importância da muda  

de enxertada é a possibili-
dade de usar o  porta enxer-
to mais adaptado para a re-
gião a que se destina. No rio 
Grande do Sul se  utilizam 
porta enxertos resistentes 
a determinadas doenças de 
solo. " É por isto que reco-
mendamos a muda enxer-
tada de porta enxerto e não 
as chamadas mudas em pé  
franco, que é a muda sem 
porta enxerto"

Época de plantio
No Rio Grande do Sul, 

que tem períodos de inver-
no bem definido, a época 
de plantio de mudas de raiz 
nua  mais recomendada é a 
de final de julho a início de 
outubro. O que define o fim 
ou início deste período é o 
risco de ocorrência de gea-
das tardias. Quanto maior 
a ocorrência de geadas tar-
dias, mas tarde deverá ser 
o plantio desta muda, para 
na eventual ocorrência de 
geadas, não cause danos nas 
mudas.

Qualidade
das mudas
Depois de encomendar 

a muda, o ponto crucial é  a 
vistoria da qualidade desta 

No vídeo, o engenheiro agrônomo Daniel Grohs, ensina como identificar mudas com sanidade

muda. A Embrapa trabalha 
com uma série de viveristas 
licenciados, que são indica-
dos por apresentar mudas 
de qualidade superior, mor-
fologica e sanitaramente 
avaliando.

Mesmo adquirindo mu-
das destes viveristas  licen-
ciados, o produtor deve  fa-
zer a vistoria de qualidade 
na muda. Em primeiro ligar 
deve ser avaliado morfologi-
camente o ponto de enxer-
tia  e o ponto de emissão de 
raízes. O ponto de enxertia 
deve ser plenamente solda-
do e resistindo ao teste da 
torção do caule, que o pon-
to de soldagem não deve se 
soltar,  comprovando que 
não há fissuras que compro-
metam a sanidade da muda. 
Já no ponto de emissão de 
raízes, deve se observar se 
raízes de finas a médias es-
tão circundando todo o cau-
le. Outro ponto a observar 
é a distância do ponto de 
enxertia e o ponto de emis-
são de raiz que deve ter, em 
média de 20 a 30 cm, po-
dendo ser maior, mas nunca 
menor. Esta muda pode já 
vir podada, tendo no máxi-
mo duas gemas na região da 
enxertia e as raízes devem 
ter  de 10 a 15 cm de com-
primento.



Jornal Tuiuty - 01 de outubro de 2019 5



6 Jornal Tuiuty - 01 de outubro de 2019

Geral

Limpeza e usar bórax 
são duas das opções para 
afugentar répteis da sua 
casa! Siga as nossas dicas e 
vai ver que nunca mais verá 
lagartixas ou lagartos a ron-
dar o seu lar! 

Com certeza, você já en-
controu na sua casa lagarti-
xas e lagartos. Geralmente, 
elas concentram-se na caça 
dos insetos, já que é este 
o seu alimento predileto. 
Contudo, usando métodos 
de limpeza, o bórax pode 
ajudar a afastar estes ani-
mais.

Este mineral é igual-
mente chamado de tetra-
borato de sódio e borato de 
sódio. Uma vez que é muito 
fácil de ser dissolvida em 
água, esta substância é en-
contrada na sua forma natu-
ral – o evaporito. Além dis-
so, esta solução de limpeza é 
ecológica.

Acabe com
outros insetos
Se quiser eliminar for-

migas e, por consequência, 
lagartos e lagartixas, pre-
pare uma mistura de ½ copo 
de xarope de milho com 3 
colheres de bórax. Depois, 
aplique o preparado no bu-
raco do formigueiro. Depo-
site 2/3 colheres do preparo 

Tem lagartixas e lagartos rondando
a sua casa? 4 dicas para afastá-los!

e tape a abertura com uma 
pequena porção de terra. 
Deste modo, as formigas ao 
transportarem este preparo 
para o formigueiro irão su-
cumbir.

Limpe dentro
da sua casa
Remova entulhos e so-

bras de refeições, que são 
alvo de ataques de baratas e 
servem de alimento para os 
lagartos e lagartixas. Limpe 
regularmente a sua casa e 
organize-a bem, de forma a 
evitar a reprodução de pul-
gas.

 
Limpe fora
da sua cas
Corte as ervas daninhas 

e a grama, fazendo uma boa 
limpeza à volta da sua casa. 
Basicamente, retire o lixo 
que possa estar no exterior 
de sua casa. Limpe qualquer 
fonte de água parada, visto 
que os lagartos e os mosqui-
tos (que podem transmitir 

dengue e outras doenças sé-
rias) gostam desse ambien-
te.  

Desinfete com bórax
Espalhe pela casa um 

pouco de bórax em pó: nal-
guns lugares do quarto e da 
sala, atrás de móveis, no ba-
nheiro, por baixo da geladeira 
e do fogão, etc.

Realize essa aplicação 
também nas mobílias e nos 
tapetes. Durante esse pro-
cesso, não exponha crianças e 
animais ao espaço. Esta subs-
tância deve atuar pelo menos 
uma hora.

Assim que o período pas-
sar, você pode limpar o seu lar 
com uma vassoura ou aspira-
dor. Faça isto todas as sema-
nas, pois o bórax elimina de 
vez os insetos.

Muito importante:  ape-
nas afaste, se você não os de-
sejar, pois as lagartixas e la-
gartos comem vários insetos e 
outros animais peçonhentos, 
deixando seu terreno livre de 
perigos.

Os móveis de madeira 
não devem receber produtos 
à base de água para a limpe-
za, principalmente se a ma-
deira não for impermeabi-
lizada. A água vai penetrar 
nos veios da madeira, o que 
poderá resultar em fungos 
e apodrecimento da peça. 
Então, as receitas de lustra 
móveis caseiro são à base de 
óleo que vai dar o brilho sem 
danificar os móveis.

 
 
Azeite de oliva
e álcool
O álcool pode ser usado 

nos móveis de madeira, pois 
evapora rápido e ajuda a es-
palhar o azeite, que é o in-
grediente que vai dar o bri-
lho e também vai evitar que 
o álcool deixe manchas. Para 
fazer essa receita é muito 
simples. Só precisa mistu-
rar duas partes de azeite de 
oliva com uma parte de álco-
ol. Se quiser dar um aroma 
mais gostoso, adicione umas 
gotinhas de um óleo essen-
cial do seu gosto.

Óleo de amêndoas
e vinagre
Se não quiser gastar o 

seu azeite de oliva fazen-
do um lustra móveis, já que 
ele não é dos mais baratos, 
compre um frasco de óleo 
de amêndoas corporal para 
fazer a mistura. Além de 
funcionar muito bem, ele 
também vai deixar os móveis 
com um cheiro bem agradá-
vel. Nessa versão a mistura é 
feita de uma parte de óleo e 
meia parte de vinagre.

Amaciante de roupas
Outra maneira de dei-

xar os móveis de madeira 
brilhando e com cheirinho 
de limpeza é usando ama-
ciante de roupas na receita. 

Receita de lustra móveis
caseiro
Não precisa comprar o produto no supermercado, 
basta fazer essas misturinhas com ingredientes
que já tem em casa

Essa versão é feita com óleo 
de cozinha, que não é chei-
roso, mas como não é ele o 
responsável pelo aroma, não 
tem problema. Também 
leva vinagre de álcool e o 
amaciante. A mistura é feita 
com 1 colher de sopa de vi-
nagre, 2 colheres de sopa de 
óleo e 2 colheres de sopa de 
amaciante.

Como usar
corretamente
Aplicar o lustra móveis 

caseiro nas suas peças de 
madeira é simples depois 
que você conhece o jeito cer-
to de fazer.

Tire o pó
O primeiro passo, de-

pois de fazer lustra móveis 
caseiro, é passar um pano 
seco nos móveis para remo-
ver toda a poeira acumu-
lada. Faça isso mesmo que 
tenha pouca poeira.

Aplique o produto
Logo em seguida, colo-

que um pouco do seu lus-
tra móveis em uma flanela 
e aplique sobre o móvel, no 
sentido dos veios da madei-
ra, fazendo movimentos de 
vai e vem. Não precisa apli-
car demais, uma pequena 
quantidade é suficiente.

Passe um pano seco
 Depois de aplicar o pro-

duto na peça toda é hora de 
lustrar. Pegue outra flanela 
seca e limpa e vá lustrando 
cada parte do móvel, tam-
bém no sentido dos veios da 
madeira, pois é essa etapa 
que vai dar o brilho e remo-
ver o excesso de óleo para 
que a peça fique sequinha. 
Está pronto. Seu móveis vão 
ficar mais bonitos, cheirosos 
e vai demorar mais tempo 
para cumular poeira outra 
vez.
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Para muitos donos de ca-
chorros, é muito difícil deixá-
-los sozinhos em casa, pois a 
tristeza do animal fica mui-
to visível ao ver o dono indo 
em direção à porta. Muitos 
se perguntam quanto tempo 
é possível deixar o cachorro 
sozinho em casa sem que ele 
sofra de ansiedade de separa-
ção.

Quanto tempo posso
deixar meu cachorro
sozinho em casa?
Infelizmente não existe 

nenhuma resposta definitiva 
com embasamento científico 
de quanto tempo você pode 
deixar o seu cachorro sozi-
nho em casa. O que se sabe ao 
certo é que cachorros são ani-
mais extremamente sociais e 
formam ligações fortes com 
os seus humanos, precisando 
de contato humano constan-
temente. Quando ficam mui-
to tempo sozinhos os cães se 
ficam estressados e solitários, 
aumentando até os níveis de 
cortisol no sangue.

Para alguns veteriná-
rios e treinadores, o período 
de quatro horas é um tempo 
confortável para um cachorro 
cão adulto ficar em casa. Já 
para cães filhotes ou idosos o 
período é diferente.

Filhotes devem ser man-
tidos o menor tempo possível 
sozinhos e idosos conseguem 
ficar mais tempo por serem 
mais independentes, menos 
ativos e se sentirem confor-
táveis sozinhos. Essa resposta 

Como deixar o cachorro sozinho em casa
Quanto tempo é muito tempo e qual a melhor forma de fazer isso

não possui nenhum embasa-
mento teórico, e todos os pro-
fissionais concordam que os 
cachorros devem ficar o me-
nor tempo possível sozinhos.

Dicas para deixar
o cachorro sozinho
Deixar o cachorro sozi-

nho é muitas vezes inevitável. 
Os seus donos precisam sair 
para trabalhar, estudar ou 
resolver pendências na rua e 
não é possível levar sempre o 
cão junto. Existem meios de 
deixar o seu cachorro sozinho 
de maneira confortável, para 
que ele não sofra enquanto 
você está fora.

 
Não se despeça
Ao sair de casa não diga 

“tchau” ou dê beijinhos em 
seu cão. Pode parecer cruel, 
mas para o seu animal é pior 
se despedir, faz com que eles 
sofram. Então ao sair de casa 
não faça nada, só vire as cos-
tas e vá embora, isso vai fazer 

com que a situação seja nor-
mal para seu cão e assim ele se 
acostuma a sua ausência.

Deixe brinquedos
Esses objetos vão fazer 

com que o seu cachorro se 
distraia e passe o tempo. Ao 
deixar brinquedos para o seu 
cão também vai evitar que 
ele morda os móveis, pois ele 
vai se manter entretido. Uma 
dica legal é deixar opções in-
teligentes, que fazem com 
que o cão gaste bastante tem-
po com ele.

Passeie com ele
Antes de sair de casa, dê 

um bom passeio com ele pela 
rua e, se o cachorro for muito 
ativo, faça um exercício com 
ele. Permita que ele se divirta 
no passeio, não faça às pres-
sas, espere o momento em que 
ele estiver satisfeito. Na volta, 
dê comida. Assim o deixará 
cansado e tranquilo, ficando 
sossegado quando você sair.

A glicerina, ou glicerol, 
é um composto orgânico que 
faz parte da composição de 
todos os tipos de de gorduras 
e óleos animais e vegetais. 
Pode ser encontrada para 
comprar em forma líquida  
ou sólida, é transparente 
e adocicada. Na indústria, 
participa da composição de 
cosméticos e dermocosméti-
cos, produtos farmacêuticos, 
na indústria têxtil e alimen-
tícia. Então, certamente você 
já consome essa substância 
de várias formas no dia a dia, 
mas se comprá-la pura, veja 
como usar glicerina em dife-
rentes situações.

A glicerina pode ser ex-
traída diretamente da gor-
dura animal, como o sebo de 
boi e a banha de porco. De 
fonte vegetal ela é encontra-
da no óleo de palma, rícino, 
babaçu, buriti e óleo de coco. 
Esses são os dois tipos en-
contrados para vender, mas 
existe ainda a sintética que 
é um subproduto do petróleo 
mais usado na industria far-
macêutica.

Para as utilidades do-
mésticas e tratamentos de 
beleza, é importante saber 
como usar glicerina do jeito 
certo. Ela sempre deve ser 
misturada com água ou ou-
tros produtos, como óleos e 
hidratantes, pois se entrar 
em contato direto com a pele 
ou o cabelo, vai absorver de-
les a água e causar resseca-
mento.

Cabelo
Para os tratamentos ca-

pilares, a glicerina pode ser 
misturada com creme hidra-
tante e óleo de nutrição para 
fazer máscaras. Ela ajuda a 
reduzir o frizz e contribui 
com a absorção de nutrien-
tes. Pode misturar também 
no seu xampu para usar 
durante o banho, sempre 
lembrando de deixar a água 
morna, nunca muito quente.

Glicerina na pele
Quando utiliza a gliceri-

na na forma de produtos cos-
méticos para a pele, sua fun-
ção será de atrair as células 
para perto, deixando-as mais 
próximas, o que é um efeito 

Como usar glicerina:
6 utilidades no dia a dia
A glicerina é aliada para cuidar da pele, cabelo, 
unhas, limpar couro, limpar plantas e fazer
sabonetes caseiros

benéfico para deixar a pele 
mais protegida, hidratada, 
macia e com mais elasticida-
de. Uma dica é aplicar uma 
máscara facial de glicerina 
antes da maquiagem, para 
preparar a pele, e outra de-
pois, quando remover a make 
do dia.

Nas unhas
Também misturada a 

um hidratante, a glicerina 
vai agir nas unhas do mes-
mo modo que age na pele, 
melhorando a hidratação e 
fortalecendo. Faça uma mis-
turinha de glicerina líqui-
da com creme hidratante e 
deixe agindo sobre as unhas 
alguns minutos por semana.

 
 Para fazer sabonete
Quem produz sabonetes 

artesanais é acostumado com 
a glicerina, pois ela é um dos 
ingredientes desses produ-
tos. Ela deixa os sabonetes 
com maior poder de dureza, 
mais espumosos e com maior 
capacidade de limpeza.

Para limpar
as folhas das plantas
Se você cultiva plantas 

em casa, saiba que a gliceri-
na bidestilada é uma grande 
aliada. Aplique algumas go-
tas de glicerina em um pano 
e passe nas folhas das plantas 
para limpar, deixar com bri-
lho e impedir que o pó fique 
depositado nas folhas.

Para limpar couro
A limpeza de roupas e 

móveis feitos de couro pre-
cisa ser cuidadosa, pois esse 
material resseca com o tem-
po, então precisa ser manti-
do sempre hidratado. Essa 
hidratação pode ser feita, 
primeiro, tirando o pó da 
peça, depois aplicando uma 
solução de água com sabão 
de coco líquido.

Em seguida, deve pas-
sar um pano seco para re-
mover por completo a água 
e o sabão. O próximo passo 
é aplicar em um pano uma 
mistura de 1 colher de glice-
rina líquida com 2 de álcool. 
Depois de aplicar em toda a 
peça é só finalizar com pano 
seco.

Desencolhendo roupas com 2 técnicas
que funcionam

Todas as roupas vêm com 
uma etiqueta explicando o 
modo correto de lavagem e se-
cagem para evitar que o tecido 
estrague. Mas quase ninguém 
verifica as etiquetas antes de 
lavar, apenas levando em con-
ta a cor do tecido para evitar 
que manche as outras peças 
na máquina. Com isso, pode 
acontecer de uma peça sair 
da máquina com um tamanho 
menor porque encolheu. 

Creme para roupa
de lã e algodão
O condicionador, a más-

cara de cabelo ou o creme cor-
poral funcionam como o ama-
ciante que vai deixar o tecido 
mais maleável para que você 
consiga trazê-lo de volta ao 
tamanho original.

Ingredientes
Creme de cabelo ou de 

corpo: ¼ de xícara;
Água morna: suficiente 

para cobrir a peça.

Modo de preparo
 Coloque a roupa de molho 

em um balde com a mistura de 
água e condicionador duran-
te 5 minutos; Depois, pegue 
a peça, torça para retirar o 
excesso de água e estique-a, 
delicadamente, para que vol-
te ao tamanho correto. Faça 
movimentos de esticar para a 
direção que a peça deverá au-
mentar de tamanho; Estenda a 
peça na sombra até secar por 
completo.Não pode colocar 
no sol nem na secadora, pois 
o calor poderá fazer encolher 
novamente.

Esticando
do jeito certo
No primeiro método tam-

bém precisa esticar a peça na 
tentativa de que ela volte ao 
tamanho original.

Mas essa dica é mais prá-
tica porque você pode fazer 
com a roupa assim que sair da 
máquina e perceber que enco-
lheu.

Como a roupa já vai estar 
torcida, sacuda para abrir bem 
o tecido, depois coloque sobre 
uma toalha e deixe a peça bem 
esticada, dando leves puxadi-
nhas com as mãos no sentido 
que quiser que estique.

Coloque outra toalha por 
cima e pesinhos nas bordas 
para segurar a roupa esticada. 
Deixe assim até que a peça es-
teja totalmente seca.
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Além de serem uns bi-
chinhos bem chatos, os mos-
quitos são transmissores de 
doenças graves, como a den-
gue. Por isso, espantar esses 
insetos dos seus lares não é 
uma questão de capricho, 
mas também de saúde. Sen-
do assim, confira como fazer 
uma armadilha para mos-
quito e espante-os da sua 
casa de uma vez por todas!

Combater esse inseto 
incômodo é mais fácil do que 
parece, pois utiliza compo-
nentes bastante acessíveis 
nas casas, como: garrafa 
pet, leite, açúcar, pimenta, 
levedura, fita isolante e por 
aí vai.

Veja 5 tipos distintos de 
armadilha para mosquitos, 
o que permite a escolha da 
variante que mais se adapte 
as suas necessidades ou que 
você acha que seja mais prá-
tica de ser feita.

Com fermento
Quer saber que fazer 

para se livrar dos mosqui-
tos de uma vez por todas? É 
fácil! Basta reproduzir essa 
armadilha para mosquito 
super eficiente. Econômica, 
prática e recorrendo a ma-
teriais que muito provavel-
mente estarão presentes em 
sua casa.

Componentes
Garrafa PET de 2 litros: 

1 unidade; açúcar: ½ xícara; 
água morna: suficiente; fer-
mento: 1 colher.

 
Modo de preparo
Corte, no sentido ho-

5 tipos de armadilha para mosquito
Combater esses insetos é mais do que uma questão de limpeza, mas também de saúde

rizontal, a garrafa em duas 
partes; No fundo da garrafa, 
dissolva o açúcar em água 
morna;

Junte o fermento e mis-
ture bem; Tampe a garrafa 
com a parte de cima voltada 
para baixo; Cubra com um 
pano escuro, para não ter de 
ficar olhando os mosquitos 
que ficam presos na arma-
dilha;

Uma vez por semana, 
esvazie o conteúdo da arma-
dilha e substitua por outro.

Com açúcar
mascavo e levedura
Os machos dos mos-

quitos não se alimentam do 
sangue, mas de seiva. As-
sim, você poderá fazer uma 
armadilha com açúcar mas-
cavo que simula a seiva doce 
consumida por eles, para 
que eles fiquem presos e não 
consigam procriar. Assim, 
você irá diminuir a quanti-
dade de mosquitos em sua 
casa gradativamente.

Componentes
Água quente: 200 ml; 

açúcar mascavo: 50 gramas; 
levedura: 1 grama; garrafa 
pet vazia de 2 litros: 1 uni-
dade; anel do lacre da tam-
pa: 1 unidade; cartolina pre-
ta: ½ folha; microtule: 7cm 
x 7cm.

Modo de preparo
Comece cortando a 

garrafa pet pela metade. 
Guarde o gargalo; Dissolva 
o açúcar mascavo em água 
quente; Quando esfriar, co-
loque na metade inferior da 

garrafa; Adicione a levedura 
e não misture; 

Prenda o microtule com 
o anel do lacre;  Deixe o gar-
galo virado para baixo, en-
caixado na metade inferior 
da garrafa; Utiliza a cartoli-
na preta para enrolar.

Com alpiste
Sabe aquele alpiste que 

você guarda para alimentar 
pássaros durante anos em 
sua despensa? Finalmente 
ele terá alguma utilidade! 
Essa armadilha para mos-
quito leva uma garrafa pet 
de 2 litros, uma tesoura, 1 
rolo de fita isolante preta, 
um pedaço de 5 cm x 5 cm 
de microtule e quatro grãos 
de alpiste. Saiba como fazer 
e acabe com esses insetos in-
cômodos em sua casa.

Modo de preparo
Reserve o lacre da tam-

pa; Corte a garrafa ao meio; 
Lixe toda a superfície da 
tampa, até a região da boca 

do funil, até que ela fique 
fosca;

Cubra a boca da garra-
fa com o microtule; Prenda 
com o lacre; Encaixe a parte 
superior, com a tampa vira-
da para o fundo da garrafa; 

Coloque a fita isolante 
na divisória, para estabele-
cer o nível de água.

Vinagre aquecido
Essa armadilha é muito 

simples de ser feita e com-
baterá mosquitos e outros 
insetos incômodos, como 
moscas. Para isso, aqueça o 
vinagre branco e coloque em 
um recipiente de vidro. De-
pois, cubra esse recipiente 
com um funil, de modo que, 
quando o inseto entrar com 
facilidade, não consiga mais 
sair e morra pelo ácido acé-
tico.

Renove o vinagre utili-
zado de tempos em tempos, 
para que o cheiro liberado 
pelo vapor desse compo-
nente continue atraindo os 

mosquitos e moscas para a 
armadilha. Assim, você irá 
possuir resultados mais efi-
cazes para o combate desses 
insetos em sua casa.

Leite, açúcar
e pimenta
Essa é uma receita bas-

tante tradicional para a ela-
boração de armadilhas que 
se faz presente até hoje em 
algumas casas.

Ela utiliza esses 3 in-
gredientes com o intuito 
de atrair o inseto e matá-lo 
com o poder da pimenta, já 
que, ao se molhar no leite, 
ele não conseguirá voar.

 Para isso, você necessi-
tará de meio litro de leite, 2 
colheres de sopa de açúcar 
demerara ou mascavo e 4 
colheres de sopa de pimenta 
do reino moída.

Cozinhe todos esses 
componentes durante 15 
minutos em fogo baixo e os 
espalhe em pratos rasos em 
lugares distintos da casa.


