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Esta publicação da VNatura é gratuita não podendo 
ser vendida ou cobrado qualquer valor monetario 
para aceder a esta. Todas as nossas publicações es-
tão integralmente disponíveis on-line no nosso site 
para download gratuito.

Também não pode  modificar, manipular ou extrair 
partes desta publicação para serem utilizadas indi-
vidualmente.

Pode, esta publicação, ainda ser divulgadas livre-
mente, desde que não seja com fins comerciais.

Toda a informação publicada pela VNatura é com 
intuito meramente educativo. Não nos responsabi-
lizamos pela incorrecta ou má utilização desta in-
formação.

Para mais informações, dúvidas ou sugestões con-
tacte-nos através do email: vianatura@gmail.com 
ou no nosso site: www.vnatura.com .

Pode ainda seguir a nossa página do facebook em 
www.facebook.com/vnatura .

VNatura - Casa Ecologica is licensed under a Crea-
tive Commons Atribuição-Uso Não-Comercial-
Proibição de realização de Obras Derivadas 3.0 Por-
tugal License.
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Muitas são as famílias que vivem em casas rodeadas de tóxicos, cheiros 
incomodativos e resíduos que põe em risco a saúde e bem-estar de 
todos que habitam nesses locais.

Também são inúmeros os anúncios que apelam a soluções milagrosas para 
problemas que todos nós enfrentamos em nossas casas como: a gordura, o pó, 
os maus odores, as nódoas difíceis etc. ... A verdade é que todos estes produtos 
são na sua maioria venenos e tóxicos que prejudicam a nossa saúde e bem-
estar assim como da natureza.

A VNatura dá-lhe com este caderno a possibilidade de descobrir como pode 
viver numa casa amiga do ambiente, economizando e como honrar, defender  
e preservar os elementos naturais e essenciais à nossa sobrevivência.

Pretedemos sugerir e fornecer algumas informações sobre produtos alterna-
tivos, que ao contrário dos que provavelmente utiliza habitualmente, são se-
guros, inofensivos e muito mais económicos e que adquira novas práticas em 
casa, no trabalho, no dia a dia e até mesmo em férias.
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RECEITAS BÁSICAS
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SABÃO NATURAL
Durante centenas de anos utilizou-se o sabão natu-
ral para lavar roupa, a casa e até mesmo na higiene 
pessoal. Hoje em dia em pequenas aldeias e vilas 
são muitas as pessoas que ainda recorrem ao sabão 
natural além de ser ainda um dos principais compo-
nentes dos produtos que hoje em dia são comerciali-
zados.

Certifique-se que compra sabão natural sem adi-
tivos, fragrâncias sintéticas ou cores/corantes. Este 
sabão biodegrada-se completamente e é 100% se-
guro para si e para a água.

Misturas multiusos
½ Chávena de sabão natural
4 Litros de água

Esta mistura é a ideal para todas as superfícies e 
eficiente na maioria da sujidade. É ainda segura em 
qualquer tipo de superfície.

INGREDIENTES ESSENCIAIS

VINAGRE
O vinagre é um desinfectante bastante eficiente 
que pode ser utilizado em diversas limpezas e ma-
teriais além de poder ser utilizado como repelente.
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RECEITAS BÁSICAS

Chão e superfícies gordurosas
1 Chávena de sabão natural e ¼ Chávena de sumo 
de limão
4 Litros de água

Esta mistura é ideal para o chão, superfícies gor-
durosas e refresca o ar. Contudo deve manter esta 
mistura afastada de pedras e bancadas de cozinha 
de granito.

Desinfectante de limão
Misturam-se 6 gotas de óleo essencial de limão com 
uma colher de chá de álcool isopropilo, para ajudar 
a dissolver, e juntam-se dois litros de água tépida.
Também se pode optar por óleos essências de: 
tomilho, laranjeira, bergamota, zimbro, cravinho, 
alfazema, hortelã, rosmaninho, sândalo (em ordem 
decrescente segundoo seu poder anti-séptico).

Pó de limpeza
Bicarbonato de sódio
Erva ou Flor aromática

Misture os ingredientes numa misturadora até ob-
ter um pó homogéneo e até a fragrância se fundir 
no pó. Este pó é eficiente na maioria das superfícies. 
Para uma maior eficácia, utilize uma escova embe-
bida em sabão natural e esfregue com o pó.

Desinfectante
1 Litros de água
½ Chávena de óleo de Eucalipto

Esta mistura pode ser usada em spray. (Não se es-
queça de agitar o pulverizador antes de usar a 
mistura).

vnatura / casa ecologica



7

Madeiras
Mobiliário: dissolva 5ml de óleo de limão em 250ml 
de óleo vegetal. Aplique com um pano seco.

Chão: derreta 30ml de cera de parafina em banho-
maria. Adicione 1 litro de óleo mineral e algumas 
gotas de óleo de limão. Aplique com um pano seco.

BICARBONATO DE SÓDIO 
É um abrasivo perfeito para polir, aclarar e remover 
manchas..

CARBONATO DE SÓDIO
Um dos principais elementos na lavagem de roupa. 
Remove manchas de gordura e desinfecta.
* Não utilizar ou por em contacto com alumínio.

AMIDO DE MILHO
Eficiente na limpeza de carpetes e manchas de gor-
dura.

ÓLEO DE EUCALIPTO
É um óptimo desinfectante e aromatizante. Para 
aromatizar pode ainda usar outros óleos como o do 
limão, laranja, etc. 
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POLIR

A maioria dos produtos para polir à venda no 
mercado contém solventes ou aerossóis que 
produzem gases prejudiciais ao ambiente e 

todo o seu ciclo de produção gera lixo e poluição. 
Experimente estas alternativas que sugerimos 
em seguida pois são simples, inofensivas, estará a 
ajudar a natureza e poupará dinheiro. 

Metais
Cobre: misture sumo de limão ou vinagre com uma 
pitada de sal. Aplique com um pano seco. 

Cromados
Utilize farinha branca. Aplique com um pano seco.

Bronze
Misture ½ chávena de sal com ½ chávena de farin-
ha branca e um pouco de vinagre. Aplique com um 
pano seco.

POLIDOR DE PAN
ELA

S

O caule da 
cavalinha ou rabo-de-

cavalo (Equisetum arvense 
ou E. hyemale), pode substituir 

o palha-de-aço na tarefa de arear 
panelas e caçarolas. Esfrega-se uma 
mão-cheia de caules de cavalinha, 

secos e sem folhas, nas superfí-
cies a arear; depois lava-se 

para tirar as manchas 
existentes.

POLIDOR DE MADEIRA
S

Esmagam-se 
sementes de doce-

cecília, frescas, aromáticas 
e macias, num almofariz. 

Embrulha-se uma mão-cheia 
dessas sementes, esmagadas 

num pano e esfrega-se na 
madeira para a polir.
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COZINHA E 
CASA DE BANHO

Quando chega a hora de limpar a cozinha e a casa de banho começa o pesadelo da maioria das pes-
soas. Muita gente tem reacções alérgicas e irritações quando entra em contacto com a maioria dos 
produtos de limpeza “apropriados” para estas divisões. Irritações cutâneas, nos olhos, nariz e vias 

respiratórias, são os sintomas mais habituais, mas alguns desse produtos em contacto com outros podem 
libertar gazes tóxicos e venenosos que quando inalados podem trazer problemas mais graves que simples 
irritações ou reacções alérgicas.

Aqui deixamos algumas sugestões de como substituir todos esses produtos tóxicos e extremamente per-
igosos.

Desinfectante de alecrim para pias
Fervem-se em lume brando, durante meia hora, al-
gumas folhas e caules pequenos de alecrim. Quan-
to menos água tiver, mais forte será o desinfect-
ante. Côa-se e com essa infusão limpam-se pias e 
casas de banho ou perfumam-se os quartos. Pode-
se guardar o que sobrar desses desinfectante du-
rante o período máximo de uma semana. Também 
se pode optar por usar folhas e caules de zimbro, 
alfazema, salsa, tomilho e raízes de angélica.

NÃO LAVE 
A LOUÇA PEÇA A 

PEÇA; JUNTE-A E LAVE-
A 1 OU 2 VEZES  POR DIA. 
NÃO LAVE A LOUÇA EM 

ÁGUA CORRENTE. UTILIZE 
O LAVA-LOUÇA OU UM 

ALGUIDAR.

NÃO ABRA 
MUITAS VEZES A POR-

TA DO FRIGORÍFICO PARA 
EVITAR PERDAS DE AR FRIO. 

PENSE NO QUE VAI BUSCAR AN-
TES DE ABRIR O FRIGORÍFICO. 
EVITE COLOCAR ALIMENTOS 

QUENTES DENTRO DO 
FRIGORÍFICO.

Detergente para loiça
1 Barra de sabão natural
1/8 de chávena de vinagre
Algumas gotas de óleo aromatizante
1,5 Litro de água

Coloque a barra de sabão numa panela, encha a 
panela com a água até cobrir o sabão (geralmente 
1,5L é o suficiente). Coloque a panela em lume 
brando até o sabão e a água se fundirem comple-
tamente. Junte o vinagre e o óleo e misture tudo. 
Armazene num recipiente e utilize como um deter-
gente comum líquido.

Caixote do lixo
Para eliminar os maus odores do caixote do lixo es-
mague e espalhe cascas de laranja no caixote.

Eliminar odores na cozinha
Numa panela deite 1 litro de água e 2 colheres de 
sopa de canela e deixe ferver durante meia hora.

Vidros, espelhos e janelas:
Lave-os com sabão natural e água. Para secar utilize 
uma mistura de 1 copo de vinagre diluído em 4 co-
pos de água, enxagúe e lave os vidros com panos 
em vez de papel, jornais, etc. …

REUTILIZE 
TUDO SEMPRE QUE 

POSSÍVEL, DÊ LARGAS 
À SUA IMAGINAÇÃO E 
ACHE FORMAS CRIATI-
VAS DE APROVEITAR O 

LIXO.

EVITE COM-
PRAR PRODUTOS 

COM MUITAS EMBALA-
GENS OU EMBALADOS. 
SEMPRE QUE POSSÍVEL 

COMPRE PRODUTOS 
AVULSO.
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COZINHA

Fogão e Forno
Para eliminar as manchas de gordura e restos de co-
mida, esfregue com bicarbonato de sódio ou utilize 
a receita da “Mistura Multiusos”, anteriormente sug-
erida, com bicarbonato de sódio. Não se esqueça 
de utilizar luvas quando estiver a esfregar o forno 
e/ou fogão.
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LIMPEZA DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA E DA 
MAQUINA DE LAVAR LOIÇA

Para prevenir a acumulação de calcário, limpar re-
siduos e livrar-se dos maus cheiros, despeje uma 
garrafa de vinagre, de preferência de sidra, e faça 
uma lavagem com a maquina vazia.

Este procedimento deve ser feito todos os meses.

Pode ainda adicionar uma colher de sopa de bicar-
bonato de sodio a esta mistura para uma maior efi-
cacia.

Não se esqueça ainda de ir limpando os filtros e 
borrachas das maquinas regularmente..

Bancadas e lavatórios
Espalhe bicarbonato de sódio e com uma esponja 
ou pano vá esfregando.

Desentupir e limpar canos e ralos
Despeje bicarbonato de sódio nos canos e em se-
guida a “Mistura Multiusos”. Deixe actuar alguns 
segundos e depois deixe a água correr cerca de 20 
segundos. Este processo irá refrescar a canalização, 
eliminar odores e irá corroer todos os restos que fi-
cam geralmente presos nas paredes dos canos.

 

Manchas de água na madeira
Embebeda um pano seco em óleo vegetal e passe 
sobre a mancha ou, misture manteiga com cinza de 
cigarro até a manteiga ficar escura, passe este pre-
parado sobre a mancha com um pano seco.

UTILIZE A 
MÁQUINA DE 

LAVAR ROUPA OU LOUÇA 
QUANDO ESTAS ESTÃO 

COM A CARGA CHEIA. PARA 
POUCA ROUPA OU PEÇAS 

ISOLADAS NÃO USE A 
MÁQUINA.

CONSERTE 
DE IMEDIATO 

TORNEIRAS, AUTO-
CLISMOS OU CANOS 

QUE APRESENTEM 
ALGUMA FUGA.
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CASA DE BANHO

Banheira, lavatório e 
azulejos
Utilize bicarbonato de só-
dio ou a “Mistura Multiu-
sos” com bicarbonato de 
sódio e esfregue com uma 
escova. Após esfregar lim-
pe com água quente.

CANOS E RALOS
Os canos, sanitas e ralos são uma das principais pre-
ocupações que costumamos ter em relação às ca-
sas de banho e fonte de muitos problemas de maus 
odores. Um sistema de canalização em mau estado 
pode originar sérios problemas, os maus odores e 
sujidade recorrente. Siga as seguintes dicas e saiba 
como combater estes problemas e evite utilizar 
produtos populares que parecem milagrosos mas 
são corrosivos e danificam a canalização originan-
do problemas mais sérios.

1. Nunca deite líquidos gordurosos, restos de comi-
da ou objectos como pensos, cotonetes, preserva-
tivos etc., pela sanita;

2. Utilize filtros nos ralos;

3. Se depois de tomar duche ficarem cabelos no 
ralo não os deite pelo ralo a baixo com água nem na 
sanita. Apanhe-os enquanto toma banho de deite-
os posteriormente no lixo.

Mistura para canos e sanitas (preventivo)
1 Chávena de bicarbonato de sódio
1 Chávena de sal

Deite ¼ de chávena desta mistura no cano/sanita e 
em seguida puxe ou autoclismo ou um litro de água 
fria. Utilize esta mistura uma vez por semana.
 

Canos entupidos ou sanita entupida
¼ de chávena de bicarbonato de sódio
½ Chávena de vinagre

Deite esta mistura no cano e deixe actuar até o 
efeito de efervescência durar. Deite depois água a 
ferver. Se não resultar chame um canalizador.

NÃO 
TRANSFORME A SUA 

SANITA NUM CAIXOTE DO 
LIXO. NÃO DEITE

PENSOS, TAMPÕES, PRESERV-
ATIVOS, BEATAS, 

COTONETES, RESTOS DE
COMIDA ETC PARA O 

ESGOTO.

Zonas com calcário
¼ De chávena de vinagre
1/6 De chávena de sumo de limão

Misture e aplique nas áreas com calcário. Para zo-
nas problemáticas, embebeda um pano com esta 
mistura, coloque sobre a área em questão e deixe 
actuar durante algumas horas. No final limpe com 
água.

Zonas com bolor e manchas
Passe com um pano embebido em vinagre e es-
fregue com uma escova.  No final limpe com  água 
fria.
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LAVAGEM DE ROUPA

Se trocar o seu detergente habitual pela nossa sugestão de detergente de 
sabão natural, para evitar que os restos desse detergente na roupa em 
contacto com o sabão natural a amarelem, lave cada peça com 1/3 de 

chávena de carbonato de sódio. 

Se tem duvidas quantos às cores da roupa,  ou eficacia de um detergente ex-
perimente previamente o detergente numa parte da peça que não seja visível, 
por exemplo nas bainhas.

Detergente comum
1/3 De copo de carbonato de sódio por uma máqui-
na cheia de roupa.
Coloque a roupa na máquina e adicione 1 copo e 
meio de sabão natural.

Tecidos gentis 
(incluindo lã)
Adicione ¼ de chávena de 
vinagre branco à água de 
secagem.

Lã
Dissolva duas chávenas de sal em água quente e 
deixe ficar morna. Deixe as roupas de molho nesta 
água durante 3 horas.

Seda
Demolhe os tecidos num recipiente com um copo 
de sabão natural e 30/40ml de bicarbonato de só-
dio. Torça os tecidos gentilmente e seque-os ener-
gicamente.

Branquear tecidos
- Adicione carbonato de sódio (1/2 chávena) a cada 
lavagem de roupa branca;
- Adicione sumo de limão durante o programa de 
secagem;
- Coloque as roupas ao sol, branqueia a roupa natu-
ralmente e poupa energia.

Lave somente as roupas que necessitem. Algumas 
peças de roupa como casacos, calças etc., podem 
ser utilizadas mais do que uma vez;

Seque a roupa ao sol ou nos estendais interiores. 
Assim poupa energia e cuida da sua roupa pois as 
máquinas de secar são uma das principais causas 
do envelhecimento das roupas e descoloração;

Evite lavar roupa em água quente (somente quan-
do necessário);

Evite passar roupa a ferro, muita da roupa que pas-
samos a ferro na realidade não necessita e o ferro 
danifica a cor e os tecidos.

TRUQUES E DICAS

EVITE 
DEIXAR QUE 

AS MANCHAS E 
NÓDOAS SEQUEM 
ANTES DE SEREM 

TRATADAS.

INSTALE EM CASA 
TORNEIRAS 

REGULADORAS DE 
ÁGUA.
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Fruta e vinho
Deite imediatamente sal na nódoa ou água com 
gás e esfregue com leite. Em seguida lave.

Pastilha elástica
Esfregue com gelo ou coloque a peça no congelador 
durante 30 minutos. A pastilha sairá facilmente.

Tinta
Esfregue com leite ou limpe com água oxigenada.

Café e chocolate
Esfregue com uma mistura de gema de ovo e água 
morna.
 

Gordura
Algodão – torça em água a ferver e seque com bi-
carbonato de sódio
Outros materiais – Com uma toalha humedeça a 
nódoa com água, o mais quente possível e com sa-
bão natural.

Tenha atenção às recomendações do fabricante an-
tes de usar água quente ou a ferver.

Batom
Esfregue com creme/natas frias ou manteiga e lave 
com carbonato de sódio.

Ferrugem
Saturar a nódoa com leite azedo (para azedar o leite 
junte 10ml de vinagre num copo de leite) ou sumo 
de limão e esfregue com sal. Estenda ao sol até se-
car e lave.

Bolor e manchas de humidade
Deite sabão natural e sal nas nódoas. Borrife com 
vinagre e estenda ao sol mantendo sempre as nó-
doas húmidas. Repita esta operação até as nódoas 
desaparecerem.

Sangue
Deite imediatamente sobre a nódoa sal ou água 
com gás e passe por água fria antes de lavar.

Para manchas já secas misture amido de milho com 
pó de talco e aplique na nódoa. Deixe secar e es-
fregue até a mancha desaparecer.

Nódoas
As nódoas difíceis na roupa são um dos maiores 
problemas, por isso não se esqueça que quanto 
mais depressa tratar de uma nódoa mais probabi-
lidades e mais depressa a eliminará por completo. 

NÃO SE ESQUEÇA DE TESTAR SEMPRE OS DETER-
GENTES NUMA PARTE POUCO VISÍVEL DA PEÇA AN-
TES DE O USAR.

LAVAGEM DE ROUPA

Limpezas a seco
Na limpeza a seco são utilizados vários solventes 
tóxicos e muitos chegam a ser mesmo cance-
rígenos. Estes químicos ficam na sua roupa mesmo 
depois de a levar para casa e usar várias vezes.

SEMPRE QUE FOR COMPRAR UMA PEÇA DE ROUPA 
NOVA TENHA ATENÇÃO E:

1. Evite comprar roupas que só podem ser limpas 
através da limpeza a seco; 

2. Muitas das roupas que só podem ser limpas a 
seco na realidade podem ser lavadas em água fria e 
sabão natural à mão.

Deixe de 
molho num ¼ de 

chávena de bicarbonato 
de sódio e água quente, 
ou adicione bicarbonato 

ao detergente comum 
para a máquina.

Fraldas
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PESTICIDAS ORGÂNICOS

Mosquitos e moscas
O Manjericão, Sabugueiro, alfazema, hortelã, ar-
temísia, hortelã-pimenta, poejo, galega e abróta-
no. Énula-campana. sao óptimos repelentes para 
moscas e mosquitos

Coloque cerveja num pote e deixe azedar. Tape 
com um plástico e faça um pequeno buraco no 
topo. As moscas vão entrar no pote mas não con-
seguirão achar a saída. Mude a cerveja sempre que 
necessário.

Faça o seu próprio papel apanha-moscas e apanhe 
as moscas que não são bem-vindas na sua casa. Es-
palhe mel em papel amarelo e pendure.

As moscas e mosquitos entram quase sempre por 
brechas de janelas e portas, por isso mantenha-
as fechadas sempre que possível ou utilize redes 
mosquiteiras.

Os pesticidas naturais são mais baratos, mais 
seguros para a sua família e ambiente e têm 
ainda a vantagem de serem próprios para 

uma determinada praga e não matam outras plan-
tas ou animais desnecessariamente.

BARATAS
Tape todas as fendas em rodapés, paredes, móveis, 
lava-loiças, lavatórios, canos etc. …

Para criar uma armadilha para baratas, unte o in-
terior de um gargalo de uma garrafa de vidro com 
cerveja ou batata, no interior coloque batata crua 
ou um pouco de cerveja.

16 vnatura / casa ecologica

NÃO 
UTILIZE PESTICI-

DAS EM CASA OU 
UTILIZE PESTICIDAS

ORGÂNICOS.

FORMIGAS
Localize o formigueiro, deite algumas gotas de 
limão para dentro do buraco e deixe a casca do 
limão em redor do formigueiro.

As formigas irão ainda bater em retirada perante 
uma linha de pó de talco, giz ou pimenta de caiena.

Espalhe canela nos locais de onde vêm as formigas.

Ervas: Poejo, galega ou atanásia.
Põem-se nas prateleiras ou nos armários e mexem-
se as folhas de vez em quando para que libertem 
mais cheiro. Estas ervas não matam as formigas, 
mas afastam-nas.

Aranhas
Em circunstâncias normais nunca afaste aranhas. As 
aranhas ajudam a controlar pestes e assim equili-
bram o ecossistema.
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PESTICIDAS ORGÂNICOS

Insectos nas plantas
Misture 3 grãos de pimenta, ½ cebola, um dente de 
alho e 2 litros de água. Ferva esta mistura e deixe 
arrefecer. Borrife as plantas domésticas com este 
preparado, também pode ser utilizado nas plantas 
do jardim.

Limpe a sua 
casa regularmente 

e evite o apare-
cimento de fungos 

como mofo e bolor e 
pragas.

NÃO 
UTILIZE 

AEROSSÓIS.

AS TRAÇAS
Mantenha as roupas limpas, secas e bem arejadas. 

Crie pequenas bolsas, que pendurará depois no 
seu guarda-roupa, para afastar as traças. Coloque 
dentro de uma bolsa pimenta preta, cânfora e ce-
dro.

Crie uma armadilha para traças
1 Copo de vinagre
½ Copo de melaço

Misture estes dois ingredientes e coloque-os numa 
embalagem de manteiga, iogurte, margarina, etc. 
não se esqueça de limpar a embalagem regular-
mente.

O que atrai as traças 
são os óleos que o 
nosso corpo liberta e 
fica nos tecidos, por 
isso é essencial que 
guarde a roupa limpa 
e seca.

 

Pragas na dispensa
Guarde sempre os alimentos em recipientes fecha-
dos e próprios.

Os alimentos favoritos do gorgulho são o feijão e 
cereais. Para o manter afastado da sua dispensa 
pendure pequenas bolsas de tecido com pimenta 
preta.

Pulgas e carraças
Se os seus animais de estimação têm pulgas e/ou 
carraças dê-lhes banho com água morna e sabão 
natural. Seque-os e aplique-lhes a seguinte mistura:
½ Chávena de rosmaninho
1 Litro de água

Deite o rosmaninho na água e deixe ferver durante 
20 minutos. Deixe arrefecer até à temperatura cor-
poral e borrife este liquido no pêlo dos seus animais 
e espalhe com as mãos até o liquido penetrar nos 
pelos. Deixe secar ao ar (não utilize toalha) e certi-
fique-se que os seus animais já estão secos antes de 
os deixar ir para a rua novamente.
Utilize esta mistura regularmente.
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Os ambientadores, difusores e sprays à venda 
no mercado têm como objectivo encobrir os 
maus odores e não eliminá-los, enchem-nos 

as vias respiratórias de tóxicos que nos diminuem o 
olfacto e segundo estudos recentes, estes produtos 
podem ainda ser cancerígenos. Evite estes produ-
tos, substitua-os por ambientadores naturais ou 
plantas e flores.

Para começar siga o seu nariz, se alguma coisa chei-
ra mal na sua casa descubra o que é. Pode ter algo a 
apodrecer como vigas de madeira, canos em maus 
estado que libertam odores, bolor, mofo, camas ou 
almofadas sujas dos animais.

Se for este o caso refrescar a casa só vai disfarçar o 
odor mas o problema continua lá.

REFRESQUE A CASA

NA COZINHA Bicarbonato de sódio no caixote do lixo ou no frigo-
rífico reduz os maus odores libertados nessas zonas.

Gotas de sumo de laranja e cascas de laranja no 
caixote do lixo eliminam os maus odores.

Para eliminar os odores de cozinhados, ferva numa 
panela 1 litros de água e duas colheres de sopa de 
canela durante meia hora.

Na sala
Se tem fumadores em 
casa, para eliminar o 
cheiro a tabaco coloque 
num local alto da di-
visão uma taça com 
leite. Substitua o leite 
sempre que necessário.

Sabia que 
os pulmões do 

ser humano são mil 
vezes mais vulneráveis à 
poluição do ar em ambi-

entes fechados
do que ao ar livre?

A MÁ 
QUALIDADE DO 

AR PODE REDUZIR 
A CAPACIDADE DE 
CONCENTRAÇÃO

Quarto e outras divisões
Encha uma panela com água, adicione cascas de 
laranja ou limão, algumas gotas de sumo da mes-
ma fruta, um pau de canela e deixe ferver em lume 
branco por 30 minutos. Coloque o líquido numa 
taça e deixe difundir-se durante algumas horas ou 
borrife a casa com o preparado.

Dissolva 5l de bicarbonato de sódio em 2 copos de 
água quente e 5ml de sumo de limão. Borrife a sua 
casa com esta mistura.

Para ambientar a sua casa pode ainda usar incensos 
e óleos naturais á venda em várias lojas de produtos 
naturais.

Abra as 
janelas de casa 
com frequência 

para arejar a 
casa.

Tapetes e Carpetes
Espalhe pelos tapetes e carpetes algumas folhas 
secas de chá verde. Deixe durante 10 minutos e de-
pois aspire. O cheiro das folhas vão dar um novo 
aroma aos tapetes e também ao saco do aspirador.

Tenha atenção que as folhas em contacto com hu-
midade causam manchas e nodoas. Não as coloque 
nos tapetes se estes estiverem humidos.
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O JARDIM
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Solo
A primeira regra para ter um jardim viçoso e sau-
dável é um solo bem cuidado, que seja capaz de dar 
vida a plantas saudáveis e capazes de se defender-
em de pragas e ervas daninhas.

A melhor forma de se certificar que o seu solo está 
bom é comprar um teste caseiro (disponível em 
centros e lojas de jardinagem).

Ter o seu jardim bem tratado é o primeiro passo 
para ter um ambiente em casa e ar limpo. To-
das as plantas no nosso planeta ajudam a lim-

par o ar, fornecem-nos oxigénio, previnem a erosão 
do solo e viver rodeado de plantas bem cuidadas e 
saudáveis melhora a nossa qualidade de vida.

Junto de sua casa pode ter um pequeno jardim ou 
uma floresta, tratar, preservar e promover a diversi-
dade de plantas e animais dessa área e mantê-las 
livres de tóxicos, melhorará a sua qualidade de vida, 
da sua família, dos animais e ainda de toda a vida e 
solo nessa área.

O JARDIM
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Relvados
Os relvados podem ser encontrados na maioria dos 
jardins, pois dão um ar verde ao jardim mas tam-
bém são os preferidos por animais, crianças e até 
mesmo adultos para se divertirem e descansarem.
O relvado apesar de tudo precisa de cuidados espe-
ciais para manter o seu aspecto verde e sadio.

Quando plantar relva escolha tipos de relva mais re-
sistentes a doenças e pragas;

Mantenha a sua relva aparada;

Apare a relva um pouco alta. A altura mínima da 
relva deve ser pelo menos 5cm de 
altura. A relva mais baixa é difícil 
de manter e preservar e é propícia 
a ervas daninhas e pragas. A relva 
alta protege ainda as raízes pois 
oferece-lhes sombra e impede q a 
água evapore;
Depois de aparar a relva deite os 
restos de relva no solo. O sol e a 
chuva irão transforma-los em 
composto instantâneo.

TENTE 
SEMPRE PLANTAR 

FLORES, ÁRVORES, AR-
BUSTOS OU VEGETAIS EM VEZ 
DE RELVA. UM RELVADO É UM 
ECOSSISTEMA NÃO NATURAL. 
AO PLANTAR UMA SÓ ESPÉCIE 

NUMA GRANDE ÁREA IRÁ 
ENCORAJAR PRAGAS  E 

ERVAS DANINHAS.

Composto
Utilizar composto (feito de materiais orgânicos de-
compostos) é o melhor de todos os adubos.
O composto melhora o solo, dando-lhe todos os 
microrganismos e nutrientes necessários, às plan-
tas, árvores e melhoram as drenagens. 

Crie o seu próprio composto em casa com restos de 
comida e outras matérias orgânicas.

Cavar a Terra
Use um sacho ou pá (enchada) e revire a terra. Cavar 
é algo bastante importante para manter o seu solo 
numa boa condição e estado:

Permite que as raízes cheguem mais fundo sem que 
sejam impedidas por pedras e solo mais duro;

Permite que o solo tenha uma boa drenagem e que 
o ar circule;

Permite que o composto e outros 
materiais orgânicos penetrem no 
solo;

Ao cavar está a evitar que os insec-
tos comam e destruam as raízes.

Há plantas 
que necessitam 

de pouca água. Evite 
regá-las sem necessidade 
pois para além de estar a 
desperdiçar água estará 

a prejudicar as plan-
tas.

Deve sempre 
regar as plantas de 

manha ou de noite. Para
alem de ser melhor para 

as plantas estará a poupar 
água que se perderia 

com o calor.



O JARDIM

Pragas e Insectos
Plante as plantas em pares e harmonia;
Quando se depara com uma praga, calce as luvas e 
tire manualmente todos os insectos visíveis e apare 
as plantas afectadas. Pode demorar mais tempo do 
que se utiliza-se pesticidas/insecticidas, no entanto 
estará a contribuir para o seu bem-estar e da sua 
família;

Coloque comedores de pássaros no seu jardim. 
Os pássaros são mais eficientes que os humanos 
a exterminar insectos indesejáveis. Em vez de por 
comedouros pode plantar flores que atraiam pás-
saros.
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PLANTAR
Ao plantar tenha atenção a um dos factores mais 
importantes para ter um jardim em harmonia com 
a natureza.

Pesticidas orgânicos
SABÃO:
Borrife as plantas com uma mistura de 30ml/5gr de 
sabão por 1 litro de água. Se não chover nos dias 
seguintes a aplicar esta mistura não se esqueça de 
enxaguar as plantas com água limpa.

ALHO:
4 Litros de água
30ml de sumo de alho (não 
utilize alho em pó, pois 
este queima as plantas)
30gr de terra de diatomá-
ceas

Misture e utilize durante 
dois dias, caso não use tudo durante os dois dias 
pode congelar o que restou e utilize em outra oc-
asião.

TABACO:
4litros de água
1 Punhado de tabaco

Deite o tabaco na água e deixe repousar por 24 hor-
as. Borrife as plantas com esta mistura. Tenha 
atenção pois esta mistura é venenosa 
para os humanos, por isso tenha 
o máximo de cuidado quando a 
utilizar.

PARA REGAS 
UTILIZE SEMPRE 

ÁGUA DE POÇOS OU 
ÁGUAS DE LAVAR

LEGUMES.

Se vir uma 
fuga em algum 

cano, rega etc con-
tacte imediatamente

as entidades com-
petentes.

Criar plantações harmoniosas
As plantações harmoniosas são o centro de 
qualquer jardim orgânico e natural. Existem várias 
plantas que repelem os insectos e assim fornecem 
uma protecção natural á outras plantas que são 
mais susceptíveis. 

Tenha atenção ao tipo de planta que escolhe para o 
seu jardim. Dê preferência a plantas perenes, espé-
cies diversas, que melhorem o estado do solo e lhe 
dêem estabilidade.

Dê também preferência a plantas comestíveis, com 
fins terapêuticos ou medicinais ou que tenham um 
propósito para além do somente decorativo.

Tente que o seu jardim seja o mais sustentável  pos-
sível. Se não sabe bem o que fazer procure ajuda 
externa, participe em workshops, leiam sobre o as-
sunto, informe-se e pesquise sobre o assunto.
Aqui ficam alguns exemplos, mas para um estudo 
mais exaustivo, consulte livros da especialidade:
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Os malmequeres são o repelente natural de alguns 
insectos que são atraídos pelos tomates e batatas. 
Assim deve plantar estes malmequeres pelo seu jar-
dim;

Plante flores que as abelhas gostam, ira atrai-las 
para o seu jardim e incentiva-las assim a polinizar 
as outras flores

O alho é um repelente de larvas e de muitos outros 
insectos que podem ser prejudiciais a outras plan-
tas. Plante alhos junto de todas as plantas, excepto 
cebolas;

As cebolas também são repelentes de algumas es-
pécies de insectos, elas devem ser espalhadas pelo 
seu jardim;

Algumas plantas podem ser prejudiciais para as 
outras, deve evitar plantar plantas que são similares 
e/ou relacionadas junto umas das outras. Por exem-
plo evite plantar brócolos junto de couve-flor;

Plante cebolinho junto das roseiras, pois alguns in-
sectos que atacam as roseiras odeiam cebolinho.

PIMENTA:
2 ou 3 grãos de pimenta triturados
½ Cebola 
1 Dente de alho
4 Litros de água

Misture e ferva todos os ingredientes. Deixe re-
pousar durante 2 dias e utilize. Pode ser congelado 
para utilizações futuras.

BARREIRAS INVISÍVEIS:
Uma rede de tecido (por exemplo tule) sobre o que 
pretende proteger evitará que pássaros, insectos 
e insectos voadores ponham ovos em plantas e as 
prejudiquem. Pode usar em casa na cama, janelas, 
portas etc.

Para evitar que as larvas de certos insectos incubam 
no solo que envolve as plantas, proteja-as com co-
lares feitos de papel ou plástico.

FAÇA 
CASAS PARA 

PÁSSAROS COM PA-
COTES DE LEITE VELHOS 
E COLOQUE-OS NO SEU 

QUINTAL.

OPTE 
SEMPRE POR  

PLANTAR PLANTAS 
NATIVAS DA SUA 

ZONA

Herbicida Orgânico
Se tiver ervas ou plantas indesejadas a crescer no 
seu estacionamento ou entrada, entre as juntas ou 
junto a muros onde é difícil chegar com a mão,utilize 
esta mistura de vinagre como uma alternativa aos 
herbicidas.

1L de água a ferver
2 colheres de sopa de sal
5 colheres de sopa de vinagre

Misture tudo e enquanto a água ainda está quente 
despeje na zona onde tem ervas.
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Para mais informações sobre este 
e outros temas visite o nosso site 

em: www.Vnatura.net


