
Utilidades do papel-alumínio: 
comuns e desconhecidas

pág. 06

Almanaque
11 dicas infalíveis para
espantar moscas

pág. 07

Almanaque
Água destilada: o que é,
para que serve e como fazer

pág. 08

Almanaque

Outubro de 2019 | ano 17 Circulação mensal | wwww.gazeta-rs.com.brCirculação: Sede do distrito, São Valentim, Linha 
Veríssimo de Mattos, Linha Pedra Lisa, Linha Passo 
Velho, Linha Buratti, Linha Ponte do Rio das Antas

Como acabar com
formigas de forma
eficaz
pág. 08

Enólogos são 
homenageados
pelo IFRS
pág. 03

Curso
Uva sem 
semente da Embrapa 
supera a importada
pág. 03

Destque Almanaque

950 estudantes aprendem sobre bioeconomia
EMBRAPA & ESCOLA

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, reuniu estudantes de escolas públicas e privadas, teve como temática "Bioeconomia: diver-
sidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável". O evento aconteceu de 21 a 25 de outubro, na Embrapa Uva e Vinho, em Bento 
Gonçalves. Páginas 04 e 05
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Há 60 anos  a primeira 
turma de estudantes do Curso 
Técnico de Viticultura e Eno-
logia plantou um carvalho 
no espaço que hoje pertence 
à Embrapa Uva e Vinho; lá, 
funcionaram as três primei-
ras turmas da Escola de Vi-
ticultura e Enologia de Ben-
to Gonçalves. Sob o carvalho 
plantado há 60 anos foi des-
cerrada uma placa alusiva à 
data de inauguração do IFRS, 
campus Bento Gonçalves e 
foi feita uma homenagem aos 
enólogos pelo seu dia.

Para José Fernando da 
Silva Protas, chefe-geral da 
Embrapa Uva e Vinho: "este 
evento resgata uma parte im-
portante da história da viti-
vinicultura na dimensão da 
educação, da pesquisa e da 
inteligência de um setor que 
tem uma origem fortemente 
vinculada à tradição dos imi-
grantes. Essas instituições 
como a Escola de Enologia, 
hoje Instituto Federal, volta-
das à formação profissional e 
técnica dos profissionais que 
atuam na vitivinicultura, seja 
na viticultura ou na enologia, 
são referências e, por isso, 
a importância em registrar 
datas como o aniversário de 
60 anos da formação da pri-
meira turma. E para nós da 
Embrapa, a comemoração 
assume um caráter especial 
ao reconhecermos e compar-
tilharmos esse significativo 
espaço”.

Soeni Bellé, diretora do 
campus de  Bento Gonçalves 
do IFRS destacou a parceria 
entre as duas instituições na 
formação de profissionais e 
desenvolvimento de pesqui-
sas e fortalecimento do setor 
vitivinícola. “No início, essas 
duas instituições eram ligadas 
ao Ministério da Agricultura, 
apesar de hoje estarmos afi-
liados ao Ministério da Edu-
cação e a Embrapa ao Minis-
tério da Agricultura; temos 

Enólogos homenageados 
pelo IFRS

muitos objetivos em comum 
no fortalecimento da vitivi-
nicultura e fruticultura, bem 
como da sociedade. Também 
queremos homenagear os pri-
meiros enólogos formados, 
fazendo com isso um resgate 
da história”. 

Firmino Splendor, alu-
no do primeiro curso de Vi-
ticultura e Enologia há 60 
anos, professor aposentado do 
IFRS Campus Bento e presi-
dente fundador da Associação 
Brasileira de Enologia (ABE), 
que ajudou a plantar o carva-
lho em 1959 e idealizou a ce-
rimônia, destacou que a con-
tribuição dos enólogos ajudou 
a melhorar a qualidade da uva 
produzida  e do vinho elabo-
rado no Brasil.

Para Daniel Salvador, 
presidente atual da ABE "o 
carvalho se apresenta como 
fruto da educação e hoje es-
tamos fazendo história, eter-
nizando o início da enologia e 
viticultura acadêmicas. Uma 
avalanche que os jovens Fir-
mino Splendor e João Vignati 
estabeleceram”.

No final foi servido um 
coquetel com produtos ela-
borados pelo IFRS campus 
Bento. 

Estiveram presentes na 
ocasião a diretora do Insti-
tuto Federal do Rio Grande 
do Sul - campus Bento Gon-
çalves, Soeni Bellé, o chefe 
geral da Embrapa Uva e Vi-
nho, José Fernando da Silva 
Protas, o presidente da Asso-
ciação Brasileira de Enologia 
(ABE), Daniel Salvador, Fir-
mino Splendor e João Vignati 
alunos da primeira turma do 
curso de Viticultura e Enolo-
gia, além de ex-diretores do 
campus Bento do IFRS, coor-
denadores dos cursos de Viti-
cultura e Enologia, professo-
res, estudantes, funcionários 
do IFRS e familiares além de 
representantes da Embrapa 
Uva e Vinho.

Desde 2018, a uva sem 
semente domina as vendas 
brasileiras do primeiro se-
mestre, posição que antes 
era dos produtos importados 
do Chile, de acordo com da-
dos da Seção de Economia e 
Desenvolvimento da Ceagesp 
(Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São 
Paulo), principal entreposto 
de comercialização da fruta 
no país.

Segundo a reportagem 
da Folha de São Paulo, o mo-
vimento ganhou força este 
ano, com a produção do vale 
do São Francisco bancando a 
demanda interna.

Segundo a reportagem o 
país ainda compra de Chile, 
Peru e Argentina, mas o volu-
me caiu. Em 2011, importava 
34 mil toneladas de uva fres-
ca. Em 2018, importou só 19 
mil toneladas; e neste ano, até 
setembro, 13,2 mil. Não há 
dados separados sobre uvas 
sem sementes, mas analistas 
dizem que elas acompanham 
esse comportamento.

A história da fruta na-
cional sem semente começou 
em 2012, com a BRS Vitória, 
desenvolvida pelo programa 
de melhoramento genético da 
Embrapa Uva e Vinho 

Preta, doce, tolerante à 
chuva e com baixo custo de 
cultivo, a variedade se adap-
tou tanto ao clima temperado 
da Serra Gaúcha como ao se-
miárido do Nordeste.

Em Petrolina e Lagoa 
Grande (PE) e em Juazeiro, 
Casa Nova e Curaçá (BA), vi-
rou uma das uvas dominantes, 

Sucesso da uva sem 
semente da Embrapa 
supera a importada
Desenvolvida pela Embrapa Uva e Vinho, a uva sem reduz depen-
dência da importação e é destaque em publicação nacional

com 1.500 hectares planta-
dos. 

Nos últimos cinco anos, 
os viticultores nordestinos 
substituíram as estrangei-
ras Crimson (vermelha) e 
Thompson (branca), pouco 
resistentes à chuva, pela Vi-
tória.

Também intensificaram 
técnicas com química para 
forçar quebra da dormência e 
brotação da videira, o que deu 
a possibilidade de escolherem 
quando iniciar o ciclo produ-
tivo, a depender da demanda, 
diz Gabriel Bitencourt, enge-
nheiro agrônomo do Ceagesp. 

O Chile, que ainda aposta 
na Crimson e na Thompson, 
só colhe de janeiro a abril.

Especialistas destacam 
outros dois movimentos: a 
consolidação da uva sem se-
mente mesmo em época de 
crise financeira e a liderança 
disparada do Nordeste nesse 
setor. 

De janeiro a junho deste 
ano, a participação de uvas 
sem sementes brasileiras foi 
de 6,5 mil toneladas; a de im-
portadas, 2,1 mil. Em 2011, a 
relação era de 1,1 mil tonela-
das frente a 7 mil das estran-
geiras.
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Esses são depoimentos 
sobre o Programa Embrapa 
& Escola na visão de alguns 
educadores que estiveram 
acompanhando os cerca de 
950 estudantes  da rede pú-
blica e privada de Bento Gon-
çalves, Pinto Bandeira, Santa 
Tereza e Garibaldi, durante a 
Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia, que teve como 
temática "Bioeconomia: di-
versidade e riqueza para o de-
senvolvimento sustentável". O 
evento aconteceu de 21 a 25 
de outubro, na Embrapa Uva 
e Vinho, em Bento Gonçalves.

“A partir da temática da 
Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia (SNCT), a Em-
brapa ajusta sua programação 
de pesquisa às Estações do co-
nhecimento que são apresen-
tadas, convidando profissio-
nais das diferentes áreas para 
conduzi-las, o que garante 
o ineditismo a cada ano e a 
vontade dos alunos voltarem 
à Embrapa!”, destaca a Rela-
ções Públicas Silvana Buriol, 
coordenadora do Programa 
na Unidade. Ela comenta que 
o principal objetivo do Pro-
grama, realizado anualmen-
te há19 anos, é oportunizar 
aos estudantes de quartos e 
quintos anos do Ensino Fun-
damental uma experiência 
do processo científico, trazê-
-los para dentro da Empresa 
e oferecer um dia de imersão 

Embrapa & Escola 2019: parcerias que      levam ciência à comunidade escolar
em diferentes atividades asso-
ciadas a temas atuais.

Na programação do Em-
brapa & Escola 2019 cinco 
Estações do Conhecimento 
foram planejadas para atin-
gir esses objetivos. Na Es-
tação de Biodiversidade os 
alunos conheceram a questão 
geoeconômica e ecológica da 
área onde está localizada a 
Sede da Embrapa Uva e Vi-
nho; através da identificação e 
apresentação da importância 
das plantas da Mata Atlân-
tica e dos insetos presentes 
nesse bioma, em especial das 
abelhas como polinizadoras, 
uma divertida trilha ecológica 
encantou estudantes e pro-
fessores. Sobreas diferentes 
leveduras, microrganismos 
essenciais para a elaboração 
do vinho e outros alimentos, 
a equipe do Laboratório de 
Microbiologia da Embrapa 
conseguiu chamar a atenção 
das crianças mostrando como 
obter as leveduras a partir das 
uvas e cultivá-las em labora-
tório.. Já o time do Programa 
de Melhoramento Genético 
da Uva ficou responsável por 
apresentar a grande diver-
sidade dos tipos e formatos 
de uvas e a sua utilização no 
melhoramento genético, fina-
lizando com a tradicional de-
gustação de uvas e sucos. Uma 
novidade esse ano foi a parti-
cipação do Sicredi Serrana, 

instituição parceira do Proje-
to, que utilizou a “árvore dos 
sonhos” para ensinar sobre 
educação financeira focada 
em gerenciar o dinheiro para 
realizar sonhos.

As crianças e os educa-
dores que participaram da 
edição 2019 do Embrapa & 
Escola aprovaram o evento.. 
Para Júlia Rodrigues Sberse, 
estudante da Escola Estadu-

al Imaculada Conceição, de 
Bento Gonçalves, a parte mais 
interessante  foi a Estação da 
Biodiversidade; para ela, “a 
biodiversidade é algo que a 
gente vai descobrindo. Temos 
que ver a importância de nos-
so planeta e cuidar como vocês 
fazem, para ele ficar melhor". 
Estreando no programa, a es-
tudante Andriely Monteiro 
Rosina, da Escola Municipal 

Ulysses Leonel de Gasperi, 
gostou mais da Estação que 
apresentou os diferentes ti-
pos de uva e o melhoramento 
genético: "o gosto das uvas é 
diferente e muito bom, tam-
bém gostei do suco de uva 
(da cultivar BRS Magna)". 
Andriely também deu uma 
dica que aprendeu na estação 
sobre educação financeira: "é 
preciso economizar dinheiro 
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para poder aproveitar a vida".

Vanessa Zilio Bassani, 
professora da Escola Marista 
Aparecida, já participou de 
diversas edições do Embrapa 
& Escola e avalia que os as-
suntos são muito pertinentes. 
“O fato de sairmos da escola 
e virmos para este espaço de 
pesquisas agrega muito. E 
quando é significativo, é que 
ocorre a aprendizagem.”

Este ano foi a primeira 
vez que o Programa Embra-
pa & Escola recebeu alunos 
da cidade de Garibaldi, da 
Escola Estadual Carlos Go-
mes. Para Rosimeri Berté, 
professora da Instituição que 
está localizada na zona rural 
daquele município,, foi uma 
oportunidade maravilhosa. 
“Nota 10. Muita cultura. Eu 
gostei muito da estação da 
Trilha Ecológica, pois pude 
conhecer as árvores nativas e 
a produção das mudinhas de 
chás. Foi ótimo para as crian-
ças aprenderem mais sobre 
assuntos diferentes, que pro-
curaremos dar continuidade 
em sala de aula", avaliou ela.

Para o Chefe de Trans-
ferência de Tecnologia da 
Embrapa Uva e Vinho, o pes-
quisador Marcos Botton, o 
Programa Embrapa & Escola 
é um evento que envolve e fas-
cina todos os participantes, 
de professores, estudantes, 
parceiros e até os próprios 
empregados da Embrapa. “É 
uma oportunidade ímpar de 
passar um período envolvido 
com a ciência, que é um tema 
que conquista pela novidade. 
Temos o maior orgulho de 
colaborar com a motivação 

dos estudantes para entender 
que ciência e tecnologia são 
um caminho para o desenvol-
vimento do país. Cremos que 
isso é fundamental", destacou 
Botton.

Parcerias que fazem
a diferença
Graças à parceria com o 

Sicredi Serrana, a Associação 
Brasileira dos Produtores de 
Maçã (ABPM), Isabela, Tec-
novin, Grupo Francis, Ca-
pellaro Uvas e Silvestrin Fru-
tas foi possível garantir um 
lanche com maçãs, uvas, bis-
coitos, suco e sanduíches para 
os participantes do evento.

Botton destaca que este 
ano, pela primeira vez, o Pro-
grama foi apoiado pela Asso-
ciação Francis de Petrolina 
(PE) e a Silvestrin Frutas, 
que produzem as uvas ‘BRS 
Vitória’ e ’BRS Núbia’, de-
senvolvidas pelo Programa 
de Melhoramento Genético 
‘Uvas do Brasil’ da Embra-
pa. “As crianças já comiam as 
maçãs oferecidas pela ABPM 
e esse ano também consegui-
mos ofertar nossas uvas vin-
das diretamente do Nordeste 
do Brasil”, complementa.

Além de apoiar o lan-
che, com produtos vindos 
da agroindústria familiar de 
Bento Gonçalves, neste ano 
o Sicredi Serrana foi respon-
sável pela Estação de Educa-
ção Financeira. Para Marcelo 
Luis Bettoni, gerente de Ne-
gócios da Instituição, o tema 
de sustentabilidade vem a ca-
lhar com o momento atual. “É 
muito gratificante perceber 
o quanto as crianças intera-

gem e participam conosco. 
Na questão dos sonhos elas 
já trazem isso à tona”. O as-
sessor de Programas Sociais 
do Sicredi Serrana, André 
Luis Thums, complementa 
que ficou encantado com a 
receptividade e pelo interesse 
das crianças em todos os te-
mas. “A Educação Financeira 
é importante de ser abordada 
independentemente  da clas-
se social. Vemos que muitas 
pessoas estão endividadas 
porque não tiveram educação 
financeira nas famílias. O fato 
de abordarmos o assunto é 
uma sementinha lançada para 
essas crianças, para que no 
futuro tenhamos uma socie-
dade melhor”, pontuou. 

A realização do Progra-
ma Embrapa & Escola, é uma 
atividade de sucesso realizada 

na Embrapa Uva e Vinho de 
forma contínua há 19 anos. 
Nesse período mais de 21.000 
alunos participaram das ati-
vidades organizadas. 

O evento oferece às 
crianças da cidade, a vivên-
cia do campo e, às crianças do 
campo, as vivências urbanas, 
abordando, de maneira di-
dática, temas relevantes que 
possam ser discutidos poste-
riormente na escola ou mes-
mo em casa. 

O Programa Embrapa & 
Escola é um Programa ins-
titucional que executado nas 
diferentes unidades da Em-
presa de Pesquisa em todo o 
Brasil. As inscrições para as 
escolas participarem do Pro-
jeto são gratuitas e abrem 
anualmente no final do mês 
de setembro.
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Creme para roupa
de lã e algodão
O condicionador, a más-

cara de cabelo ou o creme 
corporal funcionam como o 
amaciante 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 mor-
na: suficiente para cobrir a 
peça.

Modo de preparo
Coloque a roupa de mo-

lho em um balde com a mis-
tura de água e condicionador 
durante 5 minutos;

Depois, pegue a peça, 
torça para retirar o excesso 
de água e estique-a, delica-
damente, para que volte ao 
tamanho correto. Faça movi-
mentos de esticar para a dire-
ção que a peça deverá aumen-
tar 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 prática porque 
você pode fazer com a roupa 
assim que sair da máquina e 
perceber que encolheu.

Como desencolher roupa com 
2 técnicas que funcionam
Entre tantas receitas caseiras que prome-
tem milagres, veja duas que funcionam de 
verdade

Como a roupa já vai es-
tar torcida, sacuda para abrir 
bem o tecido, depois coloque 
sobre uma toalha e deixe a 
peça bem esticada, dando le-
ves puxadinhas com as mãos 
no sentido que quiser que 
estique. Coloque outra toa-
lha por cima e pesinhos nas 
bordas para segurar a roupa 
esticada. Deixe assim até que 
a peça esteja totalmente seca.

Qual técnica
funciona melhor?
Agora você já sabe como 

fazer com dois métodos que 
realmente funcionam. Mas 
qual deles é o melhor? A ver-
dade é que o método com cre-
me e água funciona melhor 
porque o tecido vai estar mais 
maleável assim que sair do 
molho, o que pode não ocor-
rer ao tirar a peça já torcida 
da máquina. Além desse fator, 
deve considerar também que 
no segundo método é preci-
so deixar a roupa entre duas 
toalhas, o que vai fazer a se-
cagem demorar muito mais. 
Então, o primeiro método é 
o mais eficiente. Apenas deve 
ter o cuidado de verificar na 
etiqueta se a peça pode rece-
ber água morna.

Atenção: essas duas re-
ceitas funcionam melhor para 
tecidos maleáveis, como algo-
dão e lã. Não é garantido que 
funcione com tecidos que não 
esticam tanto, como determi-
nados tipos de jeans e outros 
mais grossos ou muito sensí-
veis, como a seda.

Impede que o óxido
se forme nas
esponjas de aço
Ter óxido nas esponjas, 

após as usar, é comum por 
causa da umidade. Então, de 
modo que não deixem marcas 
pela bancada, coloque sempre 
um retângulo de papel alumí-
nio embaixo da esponja com o 
lado verde para baixo. Troque 
com frequência para evitar 
cheiro ruim e mofo.

Limpa panelas
Use folhas de alumínio 

para fazer uma bola. Esfre-
gue-a na panela que deseja 
ariar e verá que as manchas 
de comida ou de queimado 
vão desaparecer, deixando a 
panela mais brilhante. Não é 
o jeito mais prático, mas fun-
ciona.

Não deixa que
tortas se queimem
Levar uma torta ao forno 

é um pouco incerto, pois cor-
re o risco das bordas se quei-
marem, estando a parte de 
dentro crua. Contudo, pode 
colocar por cima papel-alu-
mínio para que a torta asse 
por dentro antes de queimar 
por fora. Pode fazer isso com 
carnes, vegetais, lasanhas e 
outros pratos de forno.

Afia facas, tesouras
e alicates
Se tiver facas, alicates 

ou tesouras para afiar, dobre 
várias vezes uma folha de pa-
pel alumínio. Quando obtiver 
uma textura grossa, corte esse 
pedaço com a faca que perdeu 
o fio e verá que vai funcionar 
melhor depois disso.

Dá nova vida a
baterias e pilhas
gastas
Certas vezes, aparelhos e 

brinquedos param de traba-
lhar por causa das bordas da 
bateria terem-se desgastado, 
inibindo o contato. Resolva 

Utilidades do papel-alumínio: 
comuns e desconhecidas

esse problema num instante. 
Retire um pouco de papel-
-alumínio do rolo e aplique-o 
no tamanho adequado na área 
de contato. Veja se está bem 
posta a bateria e ligue de novo 
o aparelho.

Economiza calor na 
hora de passar
a roupa
Tampe a tábua de passar 

com papel alumínio em toda a 
sua extensão e ponha um len-
çol ou toalha por cima.

Depois, pode passar a sua 
roupa, verá que só necessita 
fazê-lo num dos lados das pe-
ças, pois aguenta bem a tem-
peratura do outro lado, prati-
camente passando sozinho.

Limpa prata
Sempre que os seus arti-

gos de prata ficarem opacos, 
coloque numa bacia bastan-
te papel-alumínio estendido, 
adicione uma colher de sal e 
água quente para cobrir as 
peças. Depois, ponha debaixo 
de água as peças a serem lim-
pas durante por 20 minutos. 
Ao final, apenas seque muito 
bem para lustrar e evitar a 
oxidação.

Limpar o ferro
de passar
Depois de muito uso, o 

ferro fica sujo e aparece uma 
camada escura que é capaz 
de arruinar qualquer roupa. 
Se quiser resolver esse pro-
blema, ponha uma lâmina de 
papel de alumínio em cima da 
mesa, coloque um pouco de 
sal espalhado e movimente o 
ferro como se estivesse pas-
sando roupa. Depois lustre 
com um pano seco de algodão.

Não deixa que
a maçã escureça
Comeu metade de uma 

maçã e sobrou a outra? En-
volva-a com papel-alumínio 
e nem precisa colocar na ge-
ladeira para se conservar. O 

efeito não inibe totalmente a 
oxidação da fruta, mas pro-
longa seu tempo preservada 
sem escurecer.

Evita perder
calor do fogão
Quando estiver cozinhan-

do, ponha uma tábua de ma-
deira embrulhada nesse papel 
na parte de trás do fogão, de 
forma que reduza a perda de 
calor que sai em direção à pa-
rede.

Mantém alimentos
de padaria frescos
Produtos de padaria 

como biscoitos ou pão podem 
durar mais tempo se embru-
lhá-los em diversas folhas de 
alumínio quando chegar em 
casa. Verá que, quando os co-
mer, sentirá ainda o sabor e 
textura de frescos.

Evita cheiro de cebola
na geladeira
Embrulhe com plástico 

filme o alho ou a cebola. Em 
seguida, com a parte brilhan-
te do papel-alumínio para 
fora, envolva bem e pode co-
locar na geladeira. 

O cheiro da cebola não vai 
escapar e ela vai permanecer 
boa para uso em até uns três 
dias.

Para desengordurar
o forno
Não recorra a esponjas 

agressivas. Esfregue uma 
bola de papel-alumínio nas 
áreas do forno com gordura. 
Pode igualmente aplicar uma 
mistura de bicarbonato de só-
dio e limão e, passados cinco 
minutos, dê brilho com a bola.

Limpa a grelha
da cozinha
Para remover com mais 

eficiência a comida grudada 
na grelha, aguarde que ela 
amorne e limpe-a com força, 
usando uma porção grande 
desse papel.
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Geral

Além de incomodarem 
porque ficam voando perto 
do corpo, as moscas também 
pousam nos alimentos e po-
dem infectá-los, transmitin-
do doenças. Então, espantar 
moscas de casa é um cuidado 
que tem a ver tanto com o 
bem-estar, quanto com a hi-
giene. Veja quais atitudes vão 
ajudar nessa tarefa.

1. Cuidados
domésticos
Manter a casa limpa é o 

primeiro passo para evitar 
o acúmulo de moscas. Isso 
porque elas são atraídas por 
comida aberta, farelos, louça 
suja na pia e lixo acumula-
do na cozinha e no banheiro. 
Então mantenha os alimentos 
guardados ou com tampa, a 
pia e o fogão limpos, os bal-
cões sem farelo e os lixos tro-
cados e tampados.

2. Usar vinagre
O cheiro do vinagre ajuda 

a espantar moscas, então uma 
dica é limpar as bancadas, 
mesa, cadeiras e até o chão da 
cozinha com esse ingredien-
te. Nos primeiros minutos, o 
cheiro será forte e desagradá-
vel, mas logo vai passar, além 
de deixar o ambiente todo de-
sinfetado.

3. Usar cravo
espetado no limão
Outro cheiro útil para 

espantar moscas é o do cra-
vo-da-índia. Você só precisa 
pegar um limão inteiro ou 
cortado ao meio e espetar 
cravos nele, deixando por 
cima da bancada ou da mesa, 
de preferência perto da porta 
ou janela por onde as moscas 
entram.

4. Louro, manjericão 
e eucalipto
Essa combinação é mais 

uma fórmula caseira para 
espantar moscas e também 
mosquitos. Misture esses três 
ingredientes e coloque-os em 
saquinhos de tule ou outro 
tipo que seja poroso para que 
o odor possa sair e afastar os 
insetos.

 
5. Álcool com arruda
Misture 100 gramas de 

arruda fresca com 250 mi-
lilitros de álcool e 1 litro de 
água. Bata tudo no liquidifi-
cador, coe e coloque em um 
borrifador. Quando a noite 
começar a chegar ou quando 

Muitas vezes, os insetos 
podem ser transmissores de 
diversas doenças que podem 
levar à morte. Por isso, é im-
portante que você saiba como 
afastá-los de modo natural, 
sem necessitar recorrer a 
agentes químicos pesados. 
Por isso, proteja sua família 
com esses inseticidas natu-
rais e métodos simples para a 
prevenção desses seres.

1. Vinagre de maçã
As moscas são atraídas 

pelo cheiro do vinagre, assim 
como outros insetos, como 
mosquitos machos que con-
fundem esse cheiro de maçã 
com o néctar de alguma flor. 
Desse modo, essa opção entre 
os inseticidas naturais dimi-
nui o índice de reprodução de 
alguns mosquitos e consegue 
eliminar moscas do ambiente 
de sua casa.

Ingredientes
Coloque o vinagre no 

fogo para aquecer; Transfira 
o vinagre para o pote de vidro; 
Agora ponha a parte estreita 
do funil dentro do pote; Seu 
inseticida está pronto! Ago-
ra coloque-o no local onde as 
moscas mosquitos costumam 
estar, e aguarde que eles en-
trem para o frasco pelo bura-
co do funil. Vão ficar presos lá 
dentro, pois não conseguem 
sair por onde entraram.

2. Limão assado
Você verá que o limão as-

sado irá libertar aquele aro-
ma super agradável que vai 
perfumar sua casa e ainda por 
cima afastar alguns insetos. 
As moscas odeiam o cheiro 
do limão e vão ficar longe dos 
alimentos. Além delas, as ba-
ratas também não gostam, o 
que faz esse método um bom 
combate para esses insetos.

3. Leite e pimenta
Já jogou fora alguma co-

mida por conta de uma barata 
que pousou ou por estar cheia 
de formigas? Não se preocu-
pem pois o leite com pimenta 
resolve! Essa é uma receita 
bem simples para se livrar 
das moscas, baratas e formi-
gas. Logo, esse inseticida é 
perfeito para eliminar insetos 
bastante comuns no dia a dia 
que influenciam diretamente 
até na qualidade da comida, 
tornando-as com impurezas.

11 Dicas infalíveis para
espantar moscas

for preparar comida, borrife 
a mistura pelos ambientes da 
casa.

6. Leite, pimenta
e açúcar
Faça o teste com esses in-

gredientes para ver se as mos-
cas serão repelidas, mas se ti-
ver gatos é melhor não fazer, 
pois eles podem beber a mis-
tura e acabar passando mal 
por causa da pimenta. Caso 
não tenha, misture um quarto 
de xícara de açúcar com 500 
mililitros de leite e 4 colheres 
de sopa de pimenta-do-reino. 
Deixe ferver depois espalhe 
pela casa em pratinhos.

7. Saco com água
Essa talvez você conheça, 

pois ela é muito famosa. Só 
precisa pegar saquinhos plás-
ticos transparentes, encher 
com água e dar um nó. Depois 
pendure-os nas portas ou ja-
nelas. A ideia é que a água irá 
refletir a luz do sol e o efeito 
óptico vai fazer com que as 
moscas não se aproximem.

8. Limão no forno
Uma alternativa para o 

limão com cravos espetados 
é cortando alguns limões ao 
meio e colocando-os dentro 
do forno do fogão, com a por-
ta aberta, durante a noite. No 
dia seguinte, você deve fechar 
a tampa e ligar o fogão em 
100°C. Quando sentir o aro-
ma da fruta, desligue o forno, 
abra a porta e deixe o cheiro 
tomar conta do ambiente. Ele 
irá espantar as moscas.

9. Inseticida natural
com vinagre, 
hamamélis e óleo
essencial
Nessa receita, misture ½ 

xícara (chá) de hamamélis, 
que é uma planta medicinal, 
com ½ xícara (chá) de vinagre 

de maçã e 50 gotas de algum 
óleo essencial que goste.

De preferência, algum 
com efeito repelente também. 
Depois é só colocar a mistu-
ra em um borrifador e espa-
lhar pela casa. Especialmen-
te antes de começar a fazer 
comida, que é um momento 
em que as moscas costumam 
aparecer.

10. Mata-moscas
natural caseiro
Você já deve ter visto 

em alguma casa uma folhas 
amarelas que ficam pendu-
radas no teto esperando que 
as moscas grudem nelas. A 
lógica de mata-moscas é a 
mesma. Então, não é bem um 
métodos para espantar mos-
cas, mas sim uma forma de 
eliminá-las quando não esti-
verem se afastando.

Para fazer, deve pegar 
duas tiras de papel marrom 
e mergulhar em uma mistura 
de 1 colher (sopa) de açúcar 
mascavo, 1 colher (sopa) de 
açúcar refinado e ¼ de xícara 
(chá) de xarope de milho. De-
pois prenda o papel com um 
pedaço de barbante no teto, 
em locais por onde as moscas 
sobrevoam. Essa mistura tão 
doce vai atrair as moscas e 
também mantê-las grudadas 
no papel.

11. Plantas
aromáticas na janela
Outra dica interessante é 

manter plantinhas aromáti-
cas, dessas que você usa para 
temperar comida, plantadas 
em floreiras nas janelas por 
onde as moscas costumam 
entrar. Especialmente quan-
do tiver sol e as plantas libe-
rarem seu odor, irão espantar 
moscas que não gostam dos 
cheiros. Além dos temperos, 
pode ter alfazema, sálvia e 
crisântemos.

5 Inseticidas naturais para 
controlar pragas

Saiba como afastar insetos incômodos 
com dicas práticas e inseticidas caseiros

Ingredientes
Leite: ½ litro; Açúcar: ¼ 

de xícara (chá); Pimenta: 4 
colheres (sopa).

Modo de preparo
Coloque o leite no fogo 

com o açúcar e a pimenta; 
Deixe cerca de 15 minutos; 
Divida a solução que prepa-
rou em vários pratos rasos e 
coloque-os onde esses insetos 
costumam aparecer com mais 
frequência.

4. Extrato de nim
Conforme a Embrapa, 

o principal componente ati-
vo do nim como inseticida é 
a azadiractina-A que atua 
como repelente e antialimen-
tar nos insetos e interfere nos 
hormônios reguladores do 
crescimento, metamorfose e 
reprodução.

Essa planta indiana é 
excelente para o combate de 
mosquitos e lagartas que es-
tragam as plantas do seu jar-
dim.

 
Ingredientes
Água: ½ litro; Folhas de 

nim: 50 gramas; Álcool: 30 
ml.

Modo de preparo
Bata as folhas do nim 

com água no liquidificador 
durante 3 minutos;  Coe e 
bata o resto das folhas duran-
te 3 minutos; Coe novamente 
e adicione o álcool; Por fim, 
bata por mais 1 minuto.

5. Extrato de alho
com cebola
Esse extrato concentra-

do é um excelente repelente 
e mata mosquitos, moscas, 
formigas e baratas, devido ao 
seu teor sulfuroso.

Além disso, o Ministério 
da Agricultura coloca esse 
extrato como um excelente 
modo de preservar as plantas 
contra insetos danosos, como 
o pulgão.

Ingredientes
Cebola: 3 unidades pica-

dinhas; Alho: 5 dentes; Água: 
5 litros.

Modo de preparo
Bata a cebola com o alho 

em um liquidificador; Mis-
ture com os 5 litros de água; 
Coe bem.
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As formigas se espalham 
muito rápido e são conside-
radas por muitos como pra-
gas domésticas, junto com 
baratas, ratos e traças, por 
exemplo. Em tal cenário, 
é importante que se saiba 
como eliminar formigas da 
sua casa.

Tenha atenção ao apli-
car esses métodos caseiros, 
principalmente se você tiver 
crianças ou animais de esti-
mação em casa. Esses produ-
tos não devem ser ingeridos 
e podem causar reações alér-
gicas, dependendo do caso.

 
1. Hortelã com
pimenta e bórax
Esse componente parece 

loucura, mas é extremamen-
te eficiente para acabar com 
formigas (e outros insetos). 
São aromas fortes que aju-
dam a espantá-los. Já o bó-
rax, é um componente utili-
zado para a amoeba infantil, 
para quem não o conhece. 
Para fazer essa receita, você 
irá precisar de: 7,5 gramas 
de folhas secas de hortelã; 35 
gramas de pimenta de caiena 
em pó; 30 gramas de bórax. 
Basta misturar os ingredien-
tes e polvilhar nos locais in-
festado por formigas.

 
2. Açúcar e ácido
bórico
O papel do açúcar nesta 

receita servirá para atrair as 
formigas. Depois, eles leva-
rão esse açúcar para o formi-
gueiro. Uma vez que contém 
ácido bórico misturado, você 
conseguirá acabar com for-
migas. Você vai precisar de 
750 ml de água; 225 gramas 
de açúcar; 4 colheres de chá 
de ácido bórico.

Para aplicar, você deverá 
misturar todos os ingredien-
tes e guardar em um pote 
com tampa de rosca. Faça fu-
ros na tampa e deixe-o perto 
das trilhas das formigas para 
que elas possam “levar” a 
mistura.

3. Água e detergente
Ninguém apostaria que 

uma receita tão simples seja 
eficaz para combater formi-
gas. Mas, só funcionará se 
você souber de onde é que 
elas estão saindo, para poder 
jogar a mistura dentro do 
buraco. Veja como preparar: 
5 colheres de detergente; 1 
copo de água. Misture e jo-

O que é?
Essa água tem esse 

nome porque passa por um 
processo chamado destila-
ção. Esse processo é fazer 
a água ferver, evaporar e 
depois condensar, ou seja, 
voltar para o estado líqui-
do. Ao fazer a destilação 
da água, ocorre uma sepa-
ração de sais minerais que 
fazem parte da composição 
da água mineral. Assim, a 
quantidade de sais na desti-
lada fica bem menor.

Para que serve?
Ela tem diferentes usos, 

em que se deseja uma subs-
tância mais pura para evitar 
determinadas reações. Veja 
alguns exemplos:

Uso laboratorial
Em laboratórios quími-

cos, é usada como solvente 
ou reagente, pois como é 
mais pura, causa menos in-
terrupções nas análises quí-
micas.

Passar roupa a vapor
Muitos ferros de passar 

roupa a vapor possuem uma 
função que impede a forma-
ção de calcário. Essa função 
é necessária por causa da 
água mineral. Já se usar a 
destilada, essa formação de 
calcário não vai ocorrer.

Sistemas de carro
Essa água também é 

usada em baterias, acumu-
ladores, radiadores e reser-
vatórios de limpa vidros dos 
carros. Para todas essas fun-
ções que necessitam de água 
é importante que não haja a 
formação de calcário, assim 
como pode acontecer no fer-
ro de passar.

 
Podemos beber
água destilada?
Sim, ela pode ser con-

sumida, mas com cautela. 
Embora ela seja mais pura, 
também vai ter menos mi-
nerais que são importantes 
para hidratar o organismo. 
Então, se beber esse tipo de 
água no dia a dia, sem que 
seja por recomendação mé-
dica, poderá ter efeitos cola-
terais.

Água destilada: o que é, para 
que serve e como fazer
Se você está pensando em usá-la para beber, veja quais são os 
cuidados que precisar ter

Esses efeitos são de au-
mento da acidez do corpo, 
deixando-o mais propenso 
a doenças, em especial as 
causadas quando as células 
adoecem, como câncer. Ela 
não mantém o corpo hidra-
tado do mesmo jeito que a 
água mineral, pois para que 
hidrate bem, a água deve ter 
moléculas menores, e a ver-
são destilada tem moléculas 
maiores.

Por não ter a mesma 
quantidade de minerais que 
a água comum, a destilada 
deixa de ser uma aliada nes-
se sentido. Então é melhor 
não fazer dela a sua única ou 
principal fonte de hidrata-
ção no dia a dia.

 
Água destilada
emagrece?
Não há recomendações 

de uso dessa água para o 
emagrecimento.

Pessoas que só conso-
mem essa água e emagre-
cem devem atribuir o ema-
grecimento a outra fonte. 
Inclusive, pode ser que este-
jam emagrecendo por des-
nutrição e desidratação, o 
que não é saudável.

Se você já ouviu esse 
mito por aí, pode ser que te-
nha sido sobre os tratamen-
tos realizados pelos lutado-
res para perdem peso antes 
das lutas. 

Nesse caso, o tratamen-
to com água tipo destilada é 
feito com acompanhamen-
to médico, por um período 
específico bem curto e com 
uma dieta própria para com-
pensar a perda de minerais.

Como fazer em casa?
É possível fazer a desti-

lação em casa. Você vai fazê-
-la quase ferver e precisa ter 
um ponto frio onde o vapor 
da água em estado gasoso 
encoste para voltar a ficar lí-
quido. Então esse líquido vai 
ter que pingar para dentro 
de outro recipiente e essa 
será a água realmente pura.

Para fazer esse processo, 
você precisa de uma panela 
com tampa, uma vasilha de 
vidro com diâmetro pou-
co menor que o da panela e 
gelo. Então, encha uma pa-
nela com cerca de 5 litros 
com água da torneira. Colo-
que na água uma vasilha de 
vidro que fique flutuando, 
sem afundar.

Ligue o fogo e deixe 
aquecer, mas não deixe fer-
ver. Se estiver quase borbu-
lhando, reduza a intensida-
de do fogo. Coloque a tampa 
virada sobre a panela e en-
cha de gelo em cima.

Quando a água quente 
que está na panela começar 
a evaporar, ela vai subir, en-
costar na tampa gelada, vol-
tar a ficar líquida e escorrer 
para dentro do recipiente de 
vidro que está flutuando. Ao 
final do processo, a água que 
estiver dentro do recipiente 
estará destilada.

Preço e onde comprar
Se não quiser passar 

todo o trabalho de fazê-la 
em casa, pode comprá-la 
pronta na farmácia ou no 
supermercado. O preço é 
superior ao da água mineral, 
em torno de R$15 a R$20 
um galão de 5 litros.

Como acabar com formigas 
de forma eficaz

gue no local.

4. Álcool com cravo
e canela
Essa solução é poderosa 

para acabar com formigas de 
forma eficaz, principalmente 
quando há infestações. Você 
vai precisar de: 1 garrafa de 
álcool etílico; 30 unidades 
de cravo-da-Índia; 3 paus de 
canela.

Ela pode ser utilizada em 
faxinas, para se passar pano 
no chão da casa e para lim-
par alguns móveis. Além de 
possuir um cheiro bastante 
agradável, esse produto au-
mentará o potencial para es-
pantar formigas.

5. Farinha de milho 
com açúcar
O açúcar servirá como 

armadilha para que as for-
migas peguem seus grãos. Já 
a farinha de milho, servirá 
para atrapalhar o processo 
de digestão das formigas, 
fazendo com que elas demo-
rem para processar e acabem 
morrendo. Você vai precisar 
de: 3 colheres de sopa de 
açúcar; 3 colheres de sopa de 
farinha de milho.

Basta misturar os ingre-
dientes e colocar próximo ao 
buraco de onde estão saindo 
as formigas.

6. Vinagre
O vinagre branco é efi-

caz para acabar com for-
migas devido ao pH baixo. 
Assim, elas fogem e se mu-
dam para outro lugar, pois o 
vinagre torna o formigueiro 
delas inabitável. Portanto, 
basta jogar um pouco dentro 
do buraco ou formigueiro.

6. Cravo-da-Índia
Esse método é muito co-

nhecido por muitos, sendo 
amplamente utilizado em 
festas infantis. Para isso, 
basta espalhar alguns cravos 
no local para espantar formi-
gas.

8. Graxa ou vaselina
Se o seu problema com 

as formigas estão relaciona-
das com elas destruindo as 
folhas das plantas, você pode 
utilizar graxa ou vaselina. 
Desta forma as formigas não 
conseguirão subir (ou ficarão 
grudadas). Passe ao redor do 
local, para acabar com for-
migas.


