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Extractos Vegetais

ORIGENS

Foi por transmissão oral, ao longo de gerações e gerações, que a maior parte das utilizações actuais de 
extractos vegetais se manteve presente no rol de técnicas usadas pelos agricultores mais tradicionais. A 
maior parte, se não a totalidade, das técnicas usadas foram encontradas por observação de fenómenos 
naturais ou por tentativa e erro. Apesar de actualmente segmentada a ciência foi outrora abrangente a 
todos os fenómenos naturais e mantinha pontes estreitas entre agricultura, saúde animal e humana, ac-
tividades de recolecção, uso de plantas terapêuticas, etc. Muitas das plantas usadas num destes campos 
eram testadas ou transpostas para outros por simples curiosidade ou por similaridade de sintomas (animal 
vs humano p.ex.).
Os registos antigos que nos chegaram até hoje de utilização agrícola das macerações são escassos e pou-
co nos acrescentam em termos práticos. No entanto, o trabalho de recuperação e aprofundamento destas 
técnicas foi fortemente estimulado com a apresentação, por Rudolf Steiner, das bases teóricas e práticas 
da Agricultura Biodinâmica (1924). Sendo uma abordagem fortemente enraizada na observação atenta de 
fenómenos e resultados, permitiu o desenvolvimento e a sistematização de práticas eficazes e o regresso 
da agricultura como actividade eminentemente experimental / investigativa e sustentável. A agricultura 
biológica também recorre a parte deste acervo de técnicas adoptando uma abordagem simplificada.

TIPOS DE EXTRACÇÃO

Tisanas
As tisanas são obtidas recorrendo a água para a extracção e são normalmente filtradas. Existem três mé-
todos frequentemente usados: maceração, decocção e infusão.

Maceração a Frio
Preparação que utiliza água fria requerendo uma imersão mais ou menos longa (horas, dias ou mesmo 
semanas) em local fresco. Este método pode originar um processo fermentativo que precisa ser moni-
torizado. A maioria das macerações abordadas nesta formação faz parte deste grupo com processos 
fermentativos.

Decocção
Obtém-se adicionando as plantas a água fria seguidamente aquecida até ebulição, em recipiente fechado, 
deixando ferver alguns minutos.

Colocar plantas em 
água fria e depois 
aquecer
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Infusão
Obtém-se adicionando água quente sobre o material vegetal. É o método habitual de preparar os “chás” 
deixando as plantas dentro de água entre 5 e 15 minutos.

Hidroalcoólica
Pode também ser considerada uma tisana. No entanto, é melhor definida como uma tisana de performan-
ce melhorada onde se utiliza uma fracção de álcool para potenciar a extracção de alguns componentes. 
Frequentemente usado vinho e/ou destilados (aguardentes p.ex.) para este efeito.

ÓLEOS ESSENCIAIS

A forma mais comum de os obter é a destilação a vapor. Os óleos essenciais têm a capacidade de reter 
/ concentrar propriedades fundamentais do metabolismo das plantas tornando-os particularmente úteis 
como substâncias com acção sobre pragas ou doenças.
São aplicados recorrendo a emulsionantes compatíveis ou materiais de impregnação para posterior sus-
pensão em água.

ÂMBITO DA FORMAÇÃO

O âmbito desta formação será o processo de preparação, obtenção e aplicação de macerações / tisanas, 
extractos hidroalcoólicos e óleos essenciais de origem vegetal em agricultura biológica.
No final os formandos deverão ser capazes de:
• Identificar plantas úteis para macerar, bem como as respectivas condições de preparação e aplicação.
• Identificar os pontos críticos da realização de uma maceração.
• Conhecer situações concretas de aplicabilidade das macerações.

Juntar aguardente 
ao material 
vegetal para 
o extracto 
hidroalcoólico
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Preparados de origem não-vegetal
Os preparados disponíveis hoje em dia não estão confinados a uma origem vegetal. É possível obter 
preparados de origem mineral (argilas) e já existem vários no mercado obtidos a partir dos mais variados 
microrganismos (extractos de Bacillus thuringiensis p.ex.).

MODOS DE ACCÃO DOS EXTRACTOS

Dependendo dos seus constituintes poderão ter, de forma simples ou combinada, uma acção hormonal nas 
plantas (estimuladora ou inibidora de crescimento, elicitora – activação de autodefesas, etc.), fertilizante, 
mineralizante, alelopática, insectífuga, insecticida, etc...

A urtiga pode ser usada 
como fertilizante, 
insectífuga, estimulante.
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Matérias Primas e Equipamentos

ÁGUA, SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA E ÓLEOS ESSENCIAIS

A qualidade de uma tisana está intrinsecamente dependente da qualidade da água usada. Adicionalmente, 
a pulverização de tisanas em plantas implica sempre uma diluição. Também a esta água são aplicados os 
mesmos critérios de controlo. No caso das soluções hidroalcoólicas e óleos essenciais a sua qualidade está 
dependente do material usado para a sua obtenção bem como o método de destilação.

Origem da Água
Chuva: sendo preferida para as tisanas mais exigentes é também aquela que apresenta mais desafios na 
obtenção e armazenamento. Devem-se evitar colectores e reservatórios de materiais com amianto (fibro-
cimentos) ou de natureza calcária.
Nascente e poço: a origem mais frequente da água para tisanas carece apenas de algum controlo para se 
assegurar que não tem quaisquer contaminantes indesejáveis.
Torneira: normalmente apresenta problemas devido à presença de cloro (forte oxidante). Deixando esta 
água em reservatório arejado durante 2 a 4 dias, no mínimo agitado uma vez por dia, todo o cloro activo 
(residual / livre) será libertado para a atmosfera.

Controlo de Parâmetros de Qualidade da Água
A qualidade da água usada deve ser, no mínimo, equivalente à de consumo humano. Torna-se por isso 
fundamental a análise das águas de poço e nascente para despistar possíveis contaminações por nitratos 
(e outros).
O pH da água deve ser idealmente ligeiramente ácido (5,5-6,5) sendo a correcção possível com a utilização 
de cinzas de madeira (para subidas de pH) ou de vinagre (para descidas de pH).

Controle do pH da água
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A temperatura ideal da água de maceração deve estar entre os 15 e 25 ºC.
Quando a água recolhida (a da chuva p.ex.) está demasiado fria pode-se resolver o problema com o seu 
armazenamento em reservatório exposto ao sol.

Origem e Qualidade de Soluções Hidroalcoólicas e Óleos Essenciais
O rácio de álcool (por volume) ideal de solução hidroalcoólica para extracções com materiais vegetais é 
de 60%. Os óleos essenciais a utilizar devem ser simples e nunca misturas por forma a reduzir o risco de 
efeitos secundários inesperados. Estes materiais devem ser preferivelmente oriundos do modo de produ-
ção biológico.

MATERIAL VEGETAL

O material vegetal, como matéria-prima base e fonte de princípios activos, deverá ser da melhor qualidade 
possível. Deverá estar isento de contaminantes como toxinas e metais pesados comuns às imediações de 
estradas movimentadas, unidades industriais e cursos de água contaminados. As plantas deverão ainda 
estar no seu estado de desenvolvimento óptimo para a extracção pretendida, no momento da colheita. 
Frequentemente esse estado corresponde à pré-floração mas cabe ao operador conhecer bem a planta a 
trabalhar pois numa mesma parcela diferentes zonas terão plantas com diferentes desenvolvimentos.

Tipos
Genericamente, as plantas podem dividir-se segundo o tempo necessário para macerar. As plantas mais 
difíceis de macerar são normalmente lenhosas ou cerosas levando a extracções mais longas (10 a 30 dias). 
As mais fáceis de macerar são consideradas tenras e permitem normalmente macerações curtas (1 a 15 
dias). Estas características não afectam significativamente o processo de extracção hidroalcoólica. Estas 
plantas podem ser usadas frescas ou secas.

Os fetos são plantas 
fáceis de macerar
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Fresco
A maioria das plantas de acesso fácil é usada fresca. Esta forma apresenta algumas vantagens nomea-
damente maior actividade / concentração de princípios activos a extrair. Tem o inconveniente de ter de ser 
utilizada no próprio dia de colheita.

Seco
A utilização de plantas secas permite o acesso a plantas que não nos estão geograficamente acessíveis. 
Por vezes, porém, é mais uma questão de ausência de condições de processamento de parte do material 
vegetativo colhido que é então seco para posterior utilização. Este método permite ainda a preparação de 
tisanas ao longo de todo o ano recorrendo a material recolhido no seu potencial máximo. A utilização de 
material seco permite ainda uma redução das quantidades usadas em média de 60% (aproximadamente 
a diferença para teor de água em fresco).

Propagação e Recolha
Algumas das plantas utilizadas nas macerações são de cultivo difícil e/ou de propagação aleatória. Ficamos 
nesses casos limitados à colheita de plantas espontâneas cujos habitats naturais apenas podemos manter 
e, por vezes, melhorar. No entanto nos casos de espécies cultiváveis há considerações a ter em conta para 
a optimização de todo o potencial desta flora.

Gestão de Espaços
Devemos ter em consideração a possibilidade de consociação destas plantas com culturas presentes na 
quinta. Esta consociação é normalmente mais fácil e frequente entre espécies anuais e perenes (ex. tana-
ceto e framboeseiro). No entanto nem sempre isto é possível sendo então fundamental a manutenção de 
zonas ou bandas “selvagens” também com o efeito de providenciar abrigo para auxiliares.
Podemos ainda reservar zonas estratégicas da quinta para a implantação de algumas destas plantas. Junto 
a parcelas críticas de culturas a proteger, na direcção dos ventos dominantes, podem ser instaladas sebes 
de plantas aromáticas insectífugas. Os taludes são também uma das zonas privilegiadas para a instalação 
destas plantas (ex. salva, lavanda, tomilho, etc.).

Condições Ideais de Propagação e Recolha
Se na vizinhança da quinta uma planta é espontânea então provavelmente ela poderá ser “convencida” 
a crescer em condições semelhantes na quinta. Sempre que possível programam-se propagações com 
espécies espontâneas locais / autóctones. Pode simplificar-se obviamente todo este trabalho recorrendo 
a um viveirista competente. 
Quando pretendemos colher plantas espontâneas (particularmente em baldios) deve ser sempre acaute-
lada a continuidade da espécie no local nunca “limpando” áreas inteiras ou colhendo de locais com pouca 
densidade da espécie. Não se devem colher quaisquer espécies vegetais dentro de parques naturais ou 
zonas protegidas sem primeiro ter autorização explícita das entidades competentes.   
Existem indicações diferentes para a plantação da maior parte das espécies vegetais mas a indicação para 
a sua colheita é comum: recolher o material vegetal de manhã cedo antes do nascer do sol (preferencial-
mente por volta das 05:00).
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CONDIÇÕES E EQUIPAMENTOS

Local
• Tisanas
A proximidade à água é um factor determinante na escolha do local.
Uma vez que as macerações fermentativas possuem frequentemente um odor característico devem ser 
feitas em local onde não incomodem ninguém.
• Tisanas, extracções hidroalcoólicas e impregnações
Deverão ser feitas sempre ao abrigo da luz e a temperatura fresca (15 a 25 ºC) o mais estável possível.
Evitar zonas muito movimentadas ou próximas de postes / cabos de alta tensão.

Preparação
• Tisanas
No caso das macerações estas são mais facilmente controladas quanto maior o seu volume. Isto deve-se 
em parte à capacidade que o maior volume tem de atenuar as amplitudes térmicas do clima. O volume 
mínimo é normalmente de 50 litros e satisfatório a partir de 200 litros.

Pode usar-se como material para o recipiente terracota vidrada, madeira ou inox (mas nunca qualquer 
outro material metálico). Apesar das limitações inerentes à madeira esta é, na maioria dos casos, a melhor 
solução. Usa-se normalmente uma barrica usada de 225 litros sem tampo num dos topos. A madeira de 
castanheiro é preferida pois normalmente liberta menos taninos interferindo menos no processo fermenta-
tivo. Nas primeiras vezes que se fazem as macerações é fundamental ter uma balança / dinamómetro para 
dosear correctamente o material necessário ao volume de maceração pretendido.
Por vezes utiliza-se um saco de juta para manter o material vegetal agregado e facilitar a remoção do 
mesmo no final da maceração.
Para o controlo do pH da água usada (para eventuais correcções) e da evolução da maceração usa-se 
papel indicador ou um pHmetro portátil. Para que a análise visual da evolução da maceração seja possível 
usa-se um copo de vidro graduado, incolor e transparente.
Após o início da fermentação o material vegetal terá tendência para vir à superfície devido ao gás que é 
libertado (CO2). Por essa razão usa-se uma pedra suficientemente grande para manter todo o material 
submerso.

Recipiente com o 
mínimo de 50 litros
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Por vezes são adicionados complementos às macerações usando uma balança ou medidas graduadas 
para o doseamento de cada um.
Para a filtração da maceração é normalmente usado uma meia de senhora na entrada do tubo de trasfega.
No caso das decocções e infusões é habitualmente usada uma panela de inox com tampa. Em caso de 
volumes mais reduzidos as infusões são por vezes efectuadas em recipientes de vidro ou cerâmica vidrada. 
No entanto o aquecimento da água é sempre feito por aquecimento ao fogo e nunca em microondas. Para 
a filtração final destes extractos usa-se normalmente tecido de pano-cru (não branqueado).

• Extractos hidroalcoólicos
O destilado é guardado em garrafas de vidro rolhadas hermeticamente. O frasco de extracção é de vidro e 
tem um gargalo largo (diâmetro ~10 cm) para facilitar o enchimento e remoção do material vegetal. Tem 
tipicamente um volume entre 0,5 e 5 litros e reduzido “headspace”. Para a filtração final usa-se um tecido 
de pano-cru e algodão.
• Impregnações
O frasco de impregnação é de vidro e tem um gargalo largo (diâmetro ~10 cm) para facilitar o enchimento 
e remoção do material (tipo frasco de vidro com armação metálica de fecho e vedante de borracha usado 
para bolachas).

Pedra para 
submergir o 
material vegetal 
durante toda a 
maceração

Frasco de vidro 
com armação 
metálica e vedante 
de borracha
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Tem tipicamente um volume entre 0,2 e 2 litros e reduzido “headspace”. Para o doseamento de óleo es-
sencial usam-se medidas aferidas de vidro.

Armazenamento
Para o recipiente de armazenamento da maceração utilizam-se o mesmo tipo de materiais do recipiente da 
maceração propriamente dita. Quando disponíveis, as barricas usadas são a melhor solução. No entanto, 
e por óbvias razões de facilidade de manipulação e logística, é também frequentemente usado o plástico 
alimentar (bidões de 5, 10, 25, 60 e 225 litros).
As infusões e decocções não são extractos para armazenamento mas sim para aplicação imediata podendo 
haver apenas um compasso de espera de poucas horas para o processo de arrefecimento do extracto.
O armazenamento dos extractos hidroalcoólicos é feito em garrafas ou garrafões de vidro rolhados her-
meticamente.
O material impregnado é guardado no próprio frasco de impregnação fechado hermeticamente (na prática 
não se manipula o impregnado após este estar concluído).
O armazenamento de todos estes preparados é sempre feito em local fresco ao abrigo da luz uma vez que 
todos eles são fotosensíveis.

Aplicação
A aplicação é feita com qualquer equipamento de pulverização. Caso a compatibilidade da maceração não 
for conhecida com os produtos anteriormente aplicados efectuar uma rigorosa lavagem dupla de depósito, 
filtros, tubos e bicos.

ADJUVANTES E COMPLEMENTOS

É frequente a utilização de adjuvantes e/ou complementos para estabilização, desodorização e/ou enri-
quecimento das macerações. Para isso usa-se lithothamne pulverizável, argila, enxofre molhável, óleos 
essenciais, entre outros.

Lithothamne
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Metodologias de Acompanhamento e Controlo

PREPARAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLO

Fermentação (na maceração)
• Testar pH da água e, quando necessário, estimar correcção correspondente para o volume de maceração 
pretendido;
• Lavar muito bem o recipiente da maceração;
• Após pesagem colocar o material vegetal no recipiente (eventualmente dentro do saco de juta);
• Encher com água (efectuar correcção da água, se necessário (sendo possível deverá ser feita antes de 
adicionar ao material vegetal dinamisando);
• Colocar o lastro sobre o material vegetal e tapar o recipiente (não deve ser usada uma tampa estanque);
• Diariamente verificar a evolução da maceração mexendo/dinamizando a maceração (após remoção do 
lastro).

É sempre útil a monitorização da cor e do pH de forma a melhor avaliar o desenvolvimento da fermentação. 
A partir do momento que a fermentação arranca começam a libertar-se finas bolhas de gás. A fermentação 
dar-se-á por terminada caso as bolhas finas deixarem de se formar em volta do material vegetal ou quando 
o material vegetal começar a “dourar”.

Extracção
• Testar o teor alcoólico do destilado. Se necessário, fazer correcção com nova destilação ou acrescentan-
do água, conforme a situação;
• Lavar muito bem o recipiente da extracção fazendo a última lavagem com uma pequena quantidade de 
destilado;
• Após pesagem colocar o material vegetal no recipiente (selando a tampa);
• Encher com destilado (sem deixar “headspace”) e fechar o frasco de extracção;
• Verificar semanalmente a evolução da extracção mexendo/dinamizando. É sempre útil a monitorização 
da cor de forma a melhor avaliar o desenvolvimento da fermentação. A extracção dar-se-á por terminada 
ao final de 15 dias.

Mexer todos os dias
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Impregnação
• Limpar cuidadosamente o frasco de impregnação assegurando que não tem humidade no interior. Testar 
o seu fecho hermético verificando e limpando as borrachas.
• Encher bem o frasco com Solithe® e compactá-lo ligeiramente. Deixar o mínimo de “headspace” possível;
• Fazer “covas” com o dedo ou graveto e verter o óleo essencial para o seu interior evitando que este 
escorra para as paredes do frasco.
• Agitar cuidadosamente o frasco (com pancadas secas da mão) para que as covas fiquem tapadas.
• Ao fechar verificar novamente o fecho hermético limpando possíveis detritos (particularmente de Solithe®).
• Verificar evolução da impregnação após 4 dias (poderão ser menos dependendo do óleo essencial utili-
zado) observando se já não se encontra material “molhado”.
• A impregnação está já pronta a usar e não deve ser mudada de recipiente assegurando sempre que o 
fecho mantém-se hermético.

INTERRUPÇÃO DA FERMENTAÇÃO, EXTRACÇÃO

A interrupção tanto da fermentação como da extracção é feita removendo todo o material vegetal do re-
cipiente. Na fermentação, removendo-o com forquilha / ancinho ou retirando o saco de juta, e filtrando o 
líquido através de malha muito fina para o recipiente de armazenamento (previamente lavado).

Para filtrar utilize 
uma meia de 
senhora e outra 
na ponta do funil
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Na extracção hidroalcoólica por vezes é possível verter o recipiente de extracção directamente no de arma-
zenamento apenas com passagem num funil com filtros de pano-crú e algodão.

ESTABILIZAÇÕES

A maceração e a extracção hidroalcoólica tal como estão nesta fase já são estáveis e podem ser armaze-
nadas sem problemas.
No entanto é possível melhorar a estabilização final permitindo também algum enriquecimento da macera-
ção através da adição de enxofre molhável até 0,5% e / ou adição de lithothamne pulverizável até 0,5%.
Garantindo uma filtração excepcional e ausência de ar no recipiente de armazenamento a maceração 
poderá ser guardada vários meses e até anos. Após abertura do recipiente a maceração deverá idealmente 
ser usada nos dois meses seguintes.

DESODORIZAÇÕES

Tem sido comum a divulgação de métodos de desodorização com maior ou menor eficácia. Entre eles 
encontramos a utilização de pó de rocha (basalto), argila bentonítica, folhas de angélica, salva e até óleos 
essenciais de lavanda ou menta.
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ÁGUA DE PULVERIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO

Tal como explicitado anteriormente a água utilizada deve ser submetida às correcções necessárias para 
assegurar a melhor qualidade de pulverização possível. Após a diluição final das macerações é sempre 
importante uma dinamização da mistura agitando vigorosamente para ambos os lados alternadamente (a 
cada mudança de sentido quebra-se o vórtice criado).

COMO E QUANDO APLICAR OS PREPARADOS

Regra Geral
As macerações (soluções-mãe) são aplicadas via foliar em pulverização diluindo de 1% a 50% (ou puras) 
ou sob a forma de uma “rega” ao solo (diluídas a 20%).

Casos Específicos
• Rega estimulante da actividade microbiana dos solos (no início da Primavera e início de Outono) de urtiga 
10%, consolda 10%, enxofre molhável 0,5% e lithothamne pulverizável 0,5%.
• Pulverização foliar anti-míldio após ataque declarado para liliáceas (alho porro, cebola, alho, etc.) de 
urtiga a 50%.

COMPATIBILIDADES

As macerações são geralmente todas compatíveis entre si. Têm no entanto alguma incompatibilidade com 
produtos que alterem significativamente o pH da pulverização para fora dos valores standards (5,5-6,5). 
A maceração de urtiga é, no entanto, compatível com praticamente tudo (salvo se for uma maceração 
insecticida de 24 horas). Já a cavalinha é reportada menos compatível com uma calda bordalesa e outros 
produtos fitossanitários.

MACERAÇÕES COMPOSTAS E COMPOSIÇÃO DE “COCKTAILS”

As macerações podem ser combinadas para obter a conjugação de efeitos das propriedades de cada uma 
das macerações individuais. Nunca se devem macerar diferentes espécies vegetais ao mesmo tempo 
uma vez que as plantas têm tempos de fermentação diferentes alem de poderem surgir bloqueios de fer-
mentação. É frequente a combinação das macerações de urtiga, consolda e cavalinha. Neste processo de 
combinação é sempre aconselhável testar os possíveis efeitos sinérgicos que possam tornar a maceração 
demasiado forte a ponto de queimar as plantas.

Aplicação de Macerações
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URTIGA (Urtica dioica)

FETOS (Pteridium aquilinum)
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• Chave das formulações
Folhas 10% com fermentação: 5-10% – bioestimulante foliar
   [a]     [b]              [c]                 [d]                    [e]
[a] parte(s) da planta usada(s)
[b] percentagem de planta na operação de maceração (ex. 10kg / 100L)
[c] condições particulares de maceração
[d] diluição da solução-mãe (maceração) para aplicação
[e] função/caracterização da maceração.

• Tipicamente temos
Dose planta fresca: 10 kg / 100 litros
Dose planta seca: 1 a 2 kg / 100 litros

Formulações específicas

Folhas 10% por 12-24h: puro – insectífugo
Folhas 10% com fermentação: 5-10% – bioestimulante foliar
Folhas 10% com fermentação: 10-20% – bioestimulante da actividade microbiana do solo
Raízes 10% por 12-24h seguido decocção por 30 min. puro + Folhas sabugueiro 10% com fermentação 
a 10%: puro – fungica

Folhas/Caules 10% com fermentação: 10% – insectífugo cicadela e traça
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CONSOLDA (Symphytum officinalis)

ALHO (Allium sativum)
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Folhas 10% com fermentação: 5-20% – bioestimulante foliar e da actividade microbiana solo

“Dentes” 10% com fermentação: 10% – reforço defesas / fungica
“Dentes” 10% por 12–24 h : 5% – insectífugo
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LAVANDA (Lavandula officinalis)

ABSINTO (Artemisia absinthium)
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Folhas/Caules 10% com fermentação: 10% – insectífugo

Folhas 10% com fermentação: 10% – insectifugo
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PIRETRO (Tanacetum cinerariifolium)

ARRUDA (Ruta graveolens)
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Caules e flores 10% com fermentação: puro – insectifugo

Folhas 10% por 10 dias: 20% – insectífugo e repulsivo de alguns mamíferos
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CAVALINHA (Equisetum arvense)

SALVA (Salvia officinalis)
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Folhas / Capítulos florais 10% com fermentação: 10% – insectífugo

Caules 10% com fermentação: 5-20% – reforço defesas / fungica
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(Opuntia ficus indica)

FENO GREGO (Trigonella foenum grecum)
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OUTRAS EM PERSPECTIVA FUTURA

Cacto comum em Portugal. A maceração fermentada é usada para produzir um colóide que funciona como 
aderente das caldas.

Usado em gastronomia mediterrânea tem um potencial antifúngico (oídio) notável.

COMPONENTE PRÁTICA
No campo: 200 litros de água de fonte / chuva / furo, 20-40kg de material vegetal fresco, saco de juta 
(200 litros), collant de senhora, barrica de 225 litros, frasco de vidro / copo, dinamómetro, mangueira (2-3 
metros), medidor de pH (pHmetro ou papel indicador), pedra / lastro, balança, proveta / medidas volumétri-
cas. Solução hidroalcoólica e frascos de extracção. Frasco de impregnação de tampa com fecho estanque, 
lithothamne pulverizável (Solithe®), 10ml de óleo essencial.
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