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Escolas de Bento Gonçal-
ves e região já podem realizar 
a inscrição de seus alunos dos 
quartos e quintos anos para 
a Edição 2019 do Programa 
Embrapa & Escola, que acon-
tece de 21 a 25 de outubro na 
Embrapa Uva e Vinho (Bento 
Gonçalves RS).

Embrapa & Escola: inscrições abertas para 
mais um passeio pelo mundo da ciência

A participação na ativi-
dade, que dura um turno, é 
gratuita. O contato para a re-
serva de vagas pode ser feito 
pelo telefone: (54)34558090 
ou pelo e-mail: uva-e-vinho.
nco@embrapa.br.

A proposta do Embrapa 
& Escola é possibilitar aos 

estudantes um ambiente di-
ferente para o aprendizado, 
incluindo espaços como trilha 
ecológica, laboratório de aná-
lise sensorial, auditório e sa-
las especiais. "Além de apre-
sentações, a ideia é fazer com 
que as crianças vivenciem e 
tenham outros estímulos que 
irão fazer a diferença no pro-
cesso educativo.

É aproximar a ciência das 
crianças", sintetiza Marcos 
Botton, chefe de Transferên-
cia de Tecnologia da Embra-
pa Uva e Vinho.

O Programa Embrapa 
& Escola integra a Semana 
Nacional de Ciência e Tecno-
logia 2019, que traz o tema 
"Bioeconomia: Diversidade e 
Riqueza para o Desenvolvi-
mento Sustentável".

Dentro dessa proposta, os 
alunos que participarem do 
Programa Embrapa & Escola 
irão aprender sobre o melho-
ramento genético e a diversi-
dade genética, as diferentes 
leveduras e as suas funções, 
os insetos e suas habilidades e 
a educação financeira focada 
em poupar dinheiro e realizar 
sonhos.

A programação tam-
bém inclui um passeio pela 
trilha ecológica no meio da 
Mata Atlântica, com direito a 
aprender mais sobre remédios 
e medicamentos naturais.

O Programa Embrapa & 
Escola é um programa insti-
tucional realizado nas dife-
rentes unidades da Empresa 
de Pesquisa em todo o Brasil. 
Em 2019, apoiam o Progra-
ma na Embrapa Uva e Vinho:  
Sicredi Serrana, Associação 
Brasileira dos Produtores de 
Maçã (ABPM), Isabela e  Tec-
novin.

Serviço
Programa Embrapa & 

Escola 2019
Data: de 21 a 25 de outu-

bro
Local: Embrapa Uva e Vi-

nho: Rua Livramento, 515
Atividade: o passeio tem 

um turno de duração, das 
8h30 às 11h30 ou das 13h30 
às 16h30. Além das ativida-
des educacionais, os estudan-
tes recebem lanche.

Agendamento: as esco-
las interessadas em partici-
par do projeto devem entrar 
em contato pelo telefone: 
(54)34558090 ou pelo e-mail: 
uva-e-vinho.nco@embrapa.
br.

Os viticultores de todo 
o estado do Rio Grande do 
Sul deverão fazer o Reca-
dastro Vitícola declarando 
a safra 2018/2019 até o dia 
20 de dezembro, utilizando 
o sistema on line dos últi-
mos anos, disponibilizado 
em http://cadastro.cnpuv.
embrapa.br.

 A previsão era de que já 
neste ano os viticultores de 
todo o Brasil fizessem a de-
claração da produção de uva 
no  SIVIBE Vitícola, sistema 
que está sendo desenvolvido 
pelo Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa). Infelizmente, 
devido a problemas técnicos 
(clique aqui e confira nota 
do Ministério da Agricultu-
ra), não foi possível imple-
mentar o cadastro nacional 
neste ano. Atendendo a de-
manda dos representantes 
dos produtores (Sindicatos 
e Cooperativas), o Mapa 
autorizou a Embrapa Uva e 
Vinho  a utilizar o Sistema 
do Cadastro Vitícola, que 
vem sendo mantido desde a 
década de 90 pela  Empre-
sa de Pesquisa, para que os 
viticultores do Rio Grande 

Hora de fazer o Recadastro 
Vitícola 2019

do Sul  possam fazer a sua 
declaração e atender o esta-
belecido na legislação. 

“O preenchimento dos 
dados do Cadastro Vitícola 
é obrigatório para todos os 
produtores de uva do es-
tado”, reforça Loiva Maria 
Ribeiro de Mello, pesquisa-
dora da Embrapa Uva e Vi-
nho e coordenadora técnica 
do Cadastro Vitícola do Rio 
Grande do Sul.

Ela orienta que para 
realizar o recadastro o pro-
dutor precisa do CPF válido 
do proprietário e do respon-
sável pela declaração, bem 
como da inscrição estadual 
de todos os vendedores de 
uva da propriedade e das 
quantidades de uvas colhi-
das.

Para facilitar a decla-
ração e evitar incorreções, 
é importante acessar o Ma-
nual para preenchimento 
do recadastramento do vi-
ticultor em http://cadastro.
cnpuv.embrapa.br. As dúvi-
das podem ser esclarecidas 
pelo e-mail: cnpuv.cadastro-
viticola@embrapa.br e pelo 
telefone (0xx54) 3455.8076 
ou 3455-8000.

As doenças mais frequen-
tes são causadas por fungos e 
os sintomas das plantas ata-
cadas, geralmente são man-
chas de tamanho e formas va-
riadas como a antracnose.

As condições para que 
ocorra esta doença é a má 
nutrição, manejo inadequado 
da cultura e má drenagem do 
solo.

Outra doença detecta-
da em plantas medicinais é 

O estado das folhas é um dos melhores indicativos 
da saúde de uma planta

O que as folhas da sua planta 
estão ‘dizendo’

a ferrugem, apresenta man-
chas redondas que soltam 
pó, em folhas, frutos, ramos 
e botões, causando queda dos 
frutos e grande perda de pro-
dução. Frequente no período 
chuvoso, ocorrendo nas fases 
próximas ao florescimento e 
frutificação.

Para prevenção, fazer o 
sistema de rotação de cultu-
ras e evitar o plantio em solo 
de adubação inadequada.



Jornal Vale dos Vinhedos -  15 de outubro de 20194

Atividade que cresce 
cada vez mais no município 
de Bento Gonçalves, a agroin-
dústria familiar foi tema do 
2º Seminário Regional, rea-
lizado na sexta-feira (04/10), 
na Fundação Casa das Artes, 
com a participação aproxima-
da de 150 pessoas de diversos 
municípios. O presidente da 
Emater/RS, Geraldo Sandri, 
esteve na abertura do even-
to e acompanhou algumas 
palestras, juntamente com o 
representante da Secretaria 
da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (Se-
apdr), o diretor do Departa-
mento de Irrigação, Davi da 
Rold Sanguitão, e do secretá-
rio municipal de Desenvolvi-
mento da Agricultura, Dorval 
Brandelli.

Seminário reúne agroindústrias familiares da região em Bento Gonçalves
Conforme o tecnólogo 

em alimentos da Emater/RS-
-Ascar, Neiton Perufo, Bento 
Gonçalves é o município com 
o maior número de agroin-
dústrias inclusas no Pro-
grama Estadual de Agroin-
dústria Familiar (Peaf) do 
Governo do Estado. São 32 
empreendimentos legaliza-
dos e outros 20 em proces-
so de legalização. De acordo 
com o extensionista, em mé-
dia 39% da renda total desses 
estabelecimentos provêm das 
agroindústrias. Essas agroin-
dústrias também revelam o 
empoderamento feminino, 
pois a maioria é comandada 
por mulheres, o retorno de 
jovens ao meio rural, a gera-
ção de empregos no processa-
mento e a conquista de mer-

cados como o institucional 
(Pnae, PAA), feiras e varejos, 
entre outros.

Juntamente com Perufo, 
o médico veterinário da Se-
cretaria de Desenvolvimen-
to da Agricultura, Cristiano 
da Silva, e o engenheiro de 
alimentos Vinícius Ornelas 
Rosa, da Vigilância Sanitá-
ria, apresentaram o trabalho 
desenvolvido em parceria no 
município, que conta com o 
programa Selo Sabor de Ben-
to. O secretário de Desen-
volvimento da Agricultura, 
Dorval Brandelli, ressaltou 
que em Bento Gonçalves as 
entidades são facilitadoras do 
processo, tendo a fiscaliza-
ção um papel principalmente 
orientador.

O representante da Sea-
pdr, Davi da Rold, disse que 
a Secretaria Estadual tam-
bém tem a missão de facili-
tar, ou seja, desburocratizar 
e melhorar os seus serviços, 
além de fomentar e incentivar 
quem quer produzir e empre-

ender, e para isso tem o Peaf, 
o Susaf/RS, o Feaper, entre 
outros programas.

Para o presidente da 
Emater/RS, Geraldo Sandri, 
Bento Gonçalves é referência 
em agroindústria, e isso acon-
tece porque, além do Peaf, o 
município tem o Selo Sabor 
de Bento, tem a união das en-
tidades e um povo empreen-
dedor.

Nós encontramos na 
agroindústria uma saída para 
a sucessão familiar, produzin-
do riqueza que é, para mim, a 
alternativa maior de atração 
para que a pessoa fique no seu 
lugar, concluiu Brandelli.

O evento foi promovi-
do pela Emater/RS-Ascar e 
Prefeitura, por meio das se-
cretarias de Desenvolvimento 
da Agricultura, Saúde e Tu-
rismo, e tratou, além dos pro-
gramas estadual e municipal 
de Agroindústria Familiar, do 
suquidificador como alterna-
tiva para a elaboração de suco 
integral na pequena proprie-
dade, dos avanços no registro 
de vinícolas coloniais na re-
gião, da segurança alimentar, 
da valorização dos produtos 
da agroindústria familiar e 
das informações presentes no 
rótulo e sua importância para 
o consumidor. 

O público também pôde 
visitar a exposição de máqui-
nas e equipamentos para a 
agroindústria familiar na rua 
coberta.

Presidente da Emater/RS, Geraldo Sandri
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Na sexta-feira, 04, o  su-
quificador integral foi apre-
sentado pelo  por João Carlos 
Taffarel, técnico  da Embra-
pa, durante palestra no II 
Seminário de Agroindústria 
Familiar, que aconteceu na 
Fundação Casa das Artes, em 
Bento Gonçalves. Os partici-
pantes também puderam con-
ferir de perto o equipamento 
e o seu funcionamento em ex-
posição na Rua Coberta.

Agregar valor aos produ-
tos, garantir a sucessão fami-
liar e fixar as novas gerações  
no campo são os principais 
eixos de sustentabilidade que 
hoje orientam os produtores 
rurais. Dentro dessa perspec-
tiva, a Embrapa desenvolveu 
junto com a empresa Mono-
frio, o suquificador. Um apa-
relho versátil de fácil manu-
seio que permite a elaboração 
de suco integral de uva sem 
adição de água exógena, se-
guindo a legislação atual.

Suquificador é 
destaque em evento 
de agroindústria familiar

O evento possibilitou que 
viticultores como Cleverton 
Poloni conhecessem o equi-
pamento. “Fiquei bastante 
interessado com o suquifica-
dor, auxilia bastante o peque-
no produtor. Uma dificulda-
de é o valor. Se eu tiver uma 
parceria, eu posso pensar em 
adquirir futuramente”.  O in-
teresse de quem não conhecia 
o equipamento aumentava  
ao ouvir os produtores que 
já usam, como Jean Carraro. 
“Estou fazendo suco da Isa-
bel e Bordô. Estamos gostan-
do bastante. É uma máquina 
que faz um suco muito bom, 
com qualidade ótima. Nós 
vimos que dá para agregar 
valor no suco e a qualidade 
do suco é bem melhor.” Car-
raro já utiliza o suquificador 
e comercializa no local da sua 
propriedade para turistas.  
“É uma máquina que se paga 
com o tempo, e  é bem práti-
ca", avalia Carraro.  

Dia Regional do Suco de Uva 
será lançado na sexta-feira
O evento é promovido pela Embrapa Uva e Vinho, com apoio do município

O lançamento do Dia Re-
gional do Suco de Uva será  
nesta sexta-feira, dia 18 de 
outubro, das 14h às 16h, na 
sede da Embrapa Uva e Vinho 
com  parceria com a Prefeitu-
ra Municipal de Bento Gon-
çalves e a Câmara de Verea-
dores do Município.

O dia dedicado à valori-
zação de um dos principais 
produtos da cadeia vitiviníco-
la foi proposto pelo vereador 
de Bento Gonçalves, Edson 
Biasi(Progressistas), através 
de projeto de lei que insti-
tuiu o Dia do Suco de Uva no 
município. A proposta, teve 
aprovação de todos os parla-
mentares.

Após esta conquista, 
outros municípios estão se 
mobilizando para também 
incluírem o primeiro domin-
go de março como o dia do 
suco de uva. A data já está no 
calendário oficial de Bento 
Gonçalves, Flores da Cunha 
e Garibaldi. Segundo Biasi, 
outros municípios, como Far-
roupilha, Caxias do Sul, São 
Marcos, Veranópolis, Cotipo-
rã, Monte Belo do Sul, Santa 
Tereza e Pinto Bandeira tam-
bém estão se articulando para 
incluir a data o calendário ofi-
cial do município.

O evento de lançamento 
será uma oportunidade dos 
presentes conferirem alguns 
dos motivos pelos quais o suco 
de uva merece um dia dedica-
do a ele. Depois da abertura, 
o pesquisador e chefe-geral 
da Embrapa Uva e Vinho José 
Fernando Protas abordará 
a Evolução mercadológica e 
produtiva do suco. Já a bio-
médica Caroline Dani irá fa-
lar sobre os benefícios do suco 
de uva para uma vida saudável 
e os pesquisadores Patrícia 
Ritschel e João Dimas Garcia 
Maia, sobre novas cultivares 
de uva suco desenvolvidas 
pelo Programa de Melho-
ramento Genético ’Uvas do 
Brasil’, liderado pela Embra-
pa Uva e Vinho.

Ainda integrando a pro-
gramação, haverá um espaço 
para manifestações no espaço 
denominado Movimento em 
prol do suco de uva. Na sequ-
ência, os participantes terão 
oportunidade de degustar e 
brindar com sucos de uva ela-
borados com diferentes cul-
tivares de uvas desenvolvidas 

pela Embrapa Uva e Vinho.
As inscrições para o 

evento são limitadas, sendo 
necessária a confirmação da 
presença pelo e-mail: uva-e-
-vinho.eventos@embrapa.br 
até o dia 17, quinta-feira.

Motivos para celebrar
O suco de uva brasileiro é 

único no mundo. Sua cor, aro-
ma e sabor vem conquistando 
a cada dia mais consumidores, 
pois além das propriedades 
nutritivas, promove benefí-
cios à saúde que vão desde a 
prevenção de doenças cardio-
vasculares até a melhora na 
cognição, sendo um excelente 
alimento. Recentemente in-
clusive foi demonstrado que o 
uso do suco de uva em audi-
ências aumenta o número de 
conciliações.

Saboroso e saudável, o 
suco de uva tem ganhado 
cada vez mais a preferência 
dos brasileiros e dos estran-
geiros, como comprovam as 
estatísticas do setor. Segundo 
dados publicados pela pes-
quisadora Loiva Ribeiro de 

Mello, em 2018 foram comer-
cializados 140,5 milhões de 
litros de suco de uva integral 
produzidos no Rio Grande do 
Sul. A versão integral ou na-
tural é aquela elaborada com 
100% da fruta, sem adição de 
água ou açúcar em sua com-
posição. Em 2017 foram ven-
didos 107,1 milhões de litros 
da bebida, ou seja, houve um 
aumento de 30,98%. O valor 
total da comercialização em 
2018 foi de 258,33 milhões 
de litros, incluindo todos os 
tipos, incluindo integral, néc-
tar, reconstituído e outros.

A comemoração do Dia 
do Suco é proposta para o 
primeiro domingo do mês de 
março. Em 2020 será no dia 
1º. Além de registrado no 
calendário dos municípios 
participantes, a intenção, é 
de que a data estimule a rea-
lização de ações de promoção 
da bebida, informando sobre 
os benefícios à saúde, promo-
vendo o turismo, fortalecendo 
a economia resultando num 
aprimoramento da cadeia 
produtiva da uva.
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O Shampoo em bar-
ra nasceu da necessidade   a 
partir de uma proibição do 
transporte de líquidos nas 
bagagens dos passageiros nos 
aviões pelas companhias aére-
as americanas. Foi aí que as 
empresas de cosméticos per-
ceberam a demanda de mer-

Shampoo sólido: vantagens e desvantagens
cado para este novo formato 
do produto tão utilizado para 
limpeza do cabelo, o shampoo 
em barra ou sólido.

Aqui no Brasil, o mercado 
para este produto é novidade, 
mas muitas pessoas já ade-
riram o uso do shampoo em 
barra, por algumas de suas 

características e vantagens. 
Mas o que ele tem de especial?

O xampu em barra pos-
sui o pH mais elevado quan-
do comparado aos shampoos 
líquidos, promovendo uma 
higienização e limpeza mais 
profunda. Sua fórmula é equi-
librada com óleos e manteigas 
vegetal e, por isso, não permi-
te uma desidratação dos fios. 
Notar que a grande maioria 
dos shampoos em barra são 
veganos e não fazem testes em 
animais, o que é muito bom! 
Um outro fator importante a 
se observar é que o shampoo 
em barra é um grande alia-
do do meio ambiente, pois 
suas embalagens são livres 
de substâncias químicas, que 
agridem o ecossistema e a 
saúde do seu cabelo e corpo

Por ser um produto libe-
rado para low poo eles são li-
vres substâncias como: laurel 
sulfatos, corantes artificiais, 
derivados de petróleo e aro-
mas sintéticos. Sendo assim, 
seus ingredientes são mais 
naturais e na maioria das ve-
zes são feitos artesanalmente.

Vantagens
É uma excelente opção 

para quem está começando a 
prática do minimalismo (vi-
vendo com pouco recurso). 
Não agridem o meio am-
biente, podendo substituir 
552 milhões de embalagens 
de shampoo líquido. Baixo 
custo comparado a diversos 
shampoos líquidos. Sua du-
rabilidade varia de 80 a 100 
lavagens para um shampoo 
de 50 g, ou seja, dura muito 
mais que o shampoo de pote. 
Pelo seu formato, ele se torna 
um produto mais prático para 
carregar em bolsas e em né-
cessaire, evitando a necessi-
dade de embalagens menores, 
que compramos para levar 
em viagens. Ele hidrata e dá 
brilho aos fios e, dependendo 
do cabelo, não precisa nem 
usar condicionador ou cremes 
para finalizar!

Desvantagens
Ao contrário do shampoo 

convencional, ele produz me-
nos espuma, dando a sensação 
de que o produto não lavou 
profundamente os fios, mas 
isso é só ilusão, porque ele 
limpa bem, sim! Além de me-
nos espuma, mais uma sensa-
ção que ele pode causar é de 
que seu cabelo está mais ás-
pero durante a lavagem, isso 
porque ele tem um potencial 

limpante muito grande. Não é 
necessariamente uma desvan-
tagem, mas quando for esco-
lher um shampoo em barra, 
fique atento a sua composi-
ção, pois assim como os sham-
poos líquidos, os ingredientes 
devem ser usados para bene-
ficiar seu tipo cabelo. E lem-
bre-se que os resultados vêm 
depois da lavagem, quando 
seu cabelo estiver seco.

Como fazer
Para você que gosta de 

receitas caseiras, aqui vai 
uma receita que você poderá 
fazer em casa, com produtos 
que você encontra em merca-
dos e farmácias de produtos 
naturais.

175 gramas de água; 70 
gramas de soda cáustica; 250 
gramas de óleo de palma; 50 
gramas de manteiga de kari-
té; 110 gramas de azeite de 
oliva; 100 gramas de óleo de 
coco e 15 gotas de óleo essen-
cial de sua preferência.

Os utensílios necessários 
para fazer em casa: Forma de 
silicone do formato que você 
deseja. Luvas para proteção. 
Papel toalha. Espátula de si-
licone ou colher de madeira. 
Vasilha de vidro.

Por questão de cuida-
do, recomendamos o uso de 
equipamentos de segurança 
como óculos e luvas, evitando 
o contato direto com produ-
tos tóxicos (soda cáustica). 
Confira os passos do modo de 
preparo: Adicione, primeiro, 
a água, depois adicione a soda 
cáustica e mexa bem para 
dissolver o produto. Pegue 
os óleos de palma e de coco 
e aqueça-os separadamente, 
depois em uma outra vasilha, 
misture todos os óleos com 
azeite de oliva e a manteiga 
de karité. Agora, junte todos 
os ingredientes, inclusive o 
óleo essencial e mexa até en-
grossar, nesta etapa você pode 

usar um mixer para misturar 
todos os ingredientes. Depois 
é só colocar na forma, esperar 
secar, tirar da forma e aguar-
dar um prazo de 4 semanas 
para ser neutralizado o efei-
to da soda cáustica (o prazo 
é longo mesmo, infelizmen-
te). Passado esse tempo, seu 
shampoo em barra caseiro 
estará pronto para você usar.

Condicionador em barra
Confira também a nos-

sa receita rápida e fácil de 
condicionador caseiro 100% 
natural. Os ingredientes: 3 
colheres de sopa de manteiga 
de karité natural. ½ copo de 
água. Óleo essencial. Agora 
os utensílios de que você vai 
precisar:

Um vidro com tampa. 
Duas vasilhas de vidro. Liqui-
dificador. Espátula de silicone 
ou colher de madeira.

Modo de preparo
Ferva a água e derreta a 

manteiga de karité no micro-
-ondas. Despeje a manteiga 
de karité no liquidificador e 
adicione um pouco de água 
quente, depois misture bem. 
Adicione 10 gotas ou uma co-
lher de sopa de óleo essencial 
junto da mistura. Misture o 
restante da água dentro do 
liquidificador e bata como se 
estivesse fazendo uma maio-
nese caseira. Nesta última 
etapa, você vai observar que a 
mistura ainda não está homo-
gênea, por isso é necessário 
que você tire todo o produto 
do liquidificador e coloque 
em uma vasilha. Mexa bem 
até parecer um condicionador 
convencional.

Serve para
a barba também
Sim, pode ser utilizado na 

barba e para lavar o cabelo, 
pois tem propriedades como a 
hidratação e a limpeza.

Se você está querendo 
levar uma vida mais saudável 
e optar pelos produtos natu-
rais, anote essas dicas para 
limpar os vidros de sua casa 
e do seu carro sem precisar 
usar produtos químicos, que 
são considerados tóxicos para 
a saúde e podem causar pre-
juízos ao meio ambiente.

Água, vinagre branco e 
amido de milho são os prin-
cipais ingredientes para um 
limpa-vidros natural, que 
remove poeira, marcas e a 
sujeira em geral. Misture 
Uma colher de chá de amido 

Limpa vidro caseiro quer dá 
brilho

de milhor ( maizena) + 10 ml 
de álcool + 100 ml de vinagra 
branco +300 ml de água

O amido de milho é para  
dar um brilho extra. Mexa 
bem e coloque a mistura em 
um borrifador.

Basta aplicar diretamente 
no vidro e passar um pano ou 
uma bucha vegetal em cima. 
Em seguida, passe um rodo 
por toda a superfície do vidro, 
de cima para baixo, e fique 
atenta, seque o seu rodo com 
pano macio após cada vez que 
desliza para evitar riscos na 
janela. 
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Estima-se que, em média, 
o ser humano consome os re-
cursos naturais 1,7 vez mais 
rápido do que os ecossistemas 
do nosso planeta podem se re-
generar. Uma realidade que 
podemos começar a transfor-
mar com mudanças pequenas 
de hábito, como a substituição 
do plástico e do papel no nosso 
dia a dia.

1. Potes de vidro
Um dos hábitos mais fá-

ceis de mudar é o uso de plás-
tico filme na hora de guardar 
alimentos na geladeira. Basta 
substituir o item por potes 
com tampa. Eles são laváveis 
e ainda podem ser usados na 
hora das compras por quem já 
adotou o consumo a granel. 

2. Guardanapo de pano
Nada de deixar os guar-

danapos de pano apenas para 
eventos formais. O item pode 
reduzir significativamente o 
volume de lixo da casa, além 
de preservar a natureza. Afi-
nal, infelizmente, guardana-
pos de papel usados não são 
recicláveis.

3. Copo retrátil
e reutilizável 
Dentro de casa, em geral, 

este problema não aparece. 
Mas, basta ir até a esquina 
para se deparar com copos e 
garrafas descartáveis. E é para 
evitar este consumo excessivo 
que surgem os copos dobrá-
veis e reutilizáveis. Eles são 
fáceis de guardar na bolsa e, 
por serem de silicone, funcio-
nam tanto para bebidas quen-
tes quanto frias.

4. Canudos reutilizáveis
Tem vezes que o copo ou a 

garrafa são descartáveis, mas 
tem vezes que eles são de vi-

9 itens para substituir plástico
e papel na sua casa
Soluções práticas para reduzir o lixo e deixar sua casa mais sustentável

dro, está tudo certo, e aí in-
cluem um canudinho de plás-
tico. Opção que começa a ser 
proibida em alguns estados 
e tem uma bela alternativa 
sustentável. Os canudos reu-
tilizáveis podem vir em vários 
tamanhos e formatos e, em 
geral são feitos de inox, vidro 
ou bambu.

5. Escova de dente
de bambu
Feitas com muito plástico 

e idealmente descartadas de 
três e três meses, as escovas 
de dente são itens indispen-
sáveis, mas também bastante 
poluentes. Daí a proposta de 
usar versões biodegradáveis, 
como as cada vez mais comuns 
escovas de dente de bambu. 
Que além de sustentáveis fi-
cam lindas na pia do banheiro. 

6. Ecobag
Quando a palavra de or-

dem é reduzir, colecionar sa-
colinhas de supermercados, 
farmácias e outros estabeleci-
mentos não faz muito sentido. 
É aí que entram as já famosas, 
e cada vez mais estilosas, eco-
-bags. Uma solução prática 
que deve acompanhar você 

para todos os lados.

7. Talheres para bolsa
Vai viajar? Comer em um 

fast food? Ou só tomar um ca-
fezinho? Em todos essas op-
ções você provavelmente vai 
se deparar com um garfo, uma 
faca ou ao menos uma colhe-
rinha de plástico. Itens que 
podem ser substituídos por 
objetos reutilizáveis como esse 
kit de talheres de bolso. 

8. Filtro de café
reutilizável
Seja usando filtros de 

pano, ou versões mais hi-tech, 
substituir os filtros de papel é 
uma forma bem fácil de come-
çar a reduzir o volume de lixo 
que você produz. Uma solução 
simples, que nossas avós já es-
tavam cansadas de fazer. 

9. Bucha vegetal
Nem sempre paramos 

para pensar, mas o fato é que 
as tradicionais esponjas de la-
var louça não são recicláveis e 
nem compostáveis e vão direto 
para o aterro sanitário. Para 
substituir? Uma boa opção 
são as buchas vegetais, já tão 
usadas para o banho.

As escovas biodegradáveis de bambu são uma ótima opção para quem 
quer reduzir o consumo de 

A bucha vegetal pode substituir 
as esponjas de banho e louça

Os canudos reutilizáveis podem vir em vários tamanhos, formatos
e materiais

É normal que talheres 
percam o brilho com o tempo. 
Pensando nisso, preparamos 
cinco passos para que você 
mantenha os seus talheres 
brilhando como se fossem no-
vos.

É possível reavivar o bri-
lho dos talheres de inox e 
prata usando coisas que você 
certamente tem na despensa. 
Bastar forrar uma travessa 
com papel alumínio, preen-
cher com água e o suco de um 
limão espremido. "O limão é 

Como deixar os talheres
brilhando em 5 passos

composto por um ácido fraco 
que oxida o alumínio do pa-
pel. Essa reação desencadeia 
um segundo processo quími-
co que recupera o metal do 
talher, sem prejudicar o uten-
sílio", explica a química Ra-
quel Vichessi. Mas atenção: o 
papel alumínio é fundamental 
para o processo: se o limão for 
usado sozinho, ele vai desgas-
tar a peça, assim como acon-
tece com o bicarbonato de 
sódio, que não deve ser em-
pregado na limpeza da prata.
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Como escolher a melhor melancia

Muitas coisas podem ser 
feitas com essa técnica. Exis-
te uma gama de possibilida-
des interessantes, para di-
versos ambientes diferentes, 
para eventos diversos, ocasi-
ões especiais, etc. Podem ser 
feitos arranjos florais, enfei-
tes de natal e, decoração para 
o casamento e, até mesmo os 
buquês para as noivas.

Portanto, tudo o que as 
pessoas precisam ter para 
conseguir fazer trabalhos 
muito atrativos com a técnica 
da esqueletização de folhas e 
flores é criatividade para bus-
car novas utilidades para os 
materiais, além de disposição 
e curiosidade para testar coi-
sas diferentes.

Como a técnica
funciona?
Primeiramente você pre-

cisará definir quais folhas 
quer usar para fazer as suas 
flores esqueletizadas, o reco-
mendado é que sejam usadas 
folhas grandes e que já este-
jam há algum tempo fora de 
seus caules.

Essas folhas devem ser 
colocadas em ¾ de litro de 
água, junto a 80 gramas de 
bicarbonato de sódio, dei-
xando elas nessa mistura por 
algum tempo. Elas serão reti-
radas desse processo quando 
modificações forem percebi-
das, quando as folhas come-

Como fazer esqueletos de folhas e criar lindos arranjos
çarem a se desfazer  de suas 
“carnes”.

Para continuar com a 
esqueletização é preciso que 
as folhas sejam depositadas 
sobre um pano e sejam leve-
mente esfregadas para fazer 
a separação de seus esquele-
tos. Depois que isso for fei-
to, coloque o esqueleto sobre 
uma folha de papel e passe 
um pouco de água oxigenada 
para que haja clareamento do 
esqueleto.

Outra maneira de fazer
a esqueletização
Esse processo não preci-

sa ser feito somente de uma 
forma, existem outras formas 
para conseguir chegar a tal 
resultado.

Para que funcione, você 
precisará usar uma colher de 
sopa de soda caustica para 
cada litro de água usada no 
processo. Um litro de água é, 
justamente, a quantidade de 
água necessária para realizar 
essa prática.

A água deve ser levada ao 
fogão e depois que começar a 
fazer deve ser mantida sobre 
o fogo por uma hora (a expo-
sição ao fogo deve ser cons-
tante durante esse período).

Depois disso, é preci-
so esperar que a água esfrie. 
Quando a água já estiver em 
temperatura ambiente, a so-
lução é escorrida e as folhas 

são enxaguadas, em média, 3 
vezes. Agora, as folhas devem 
ficar de molho em água limpa.

Por fim, para que as fo-
lhas cheguem na coloração 
desejada, é preciso colocar as 
folhas novamente em um re-
cipiente com água sanitária 
diluída. Aos poucos, as folhas 
vão chegando em novas cores 
e tons, até que fiquem total-
mente brancas.


