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Cesta básica cai, impulsionada pelo 
tomate, banana e batata 

 
Data: 06/07/2020 
 
Disponível em: https://www.bemparana.com.br/noticia/cesta-basica-cai-
impulsionada-pelo-tomate-banana-e-batata#.XwcrqG1Kjcc 

 

 
Tomate e batata ajudaram a deixar a cesta mais barata (Foto: 

Divulgação/AN-PR) 
 

O custo da cesta básica de Curitiba em maio caiu 4,75%, mostra a Pesquisa 
Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento 
Intersindical de estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgada 
nesta segunda-feira (6). 
Em Curitiba contribuíram para a queda o tomate (recuo de -18,79%), banana 
(-9,93%), batata (-5,40%), pão francês (-3,97%), carne de primeira (-3,26%), 
leite integral (-2,66%), farinha de trigo (-2,02%), açúcar refinado (-1,60%), 
manteiga (-1,58%), e arroz (-0,66%). 
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Produto com preço estável entre maio e junho: óleo de soja. Produtos com 
alta de preço médio em relação a maio: feijão preto (8,62%), e café (0,20%). 
Os dados indicaram que os preços do conjunto de alimentos básicos, 
necessários para as refeições de uma pessoa adulta (conforme Decreto-lei 
399/38) durante um mês, diminuíram em 10 capitais pesquisadas, incluindo 
as três do Sul e as quatro do Sudeste. Em outras sete cidades, os custos 
apresentaram alta em relação a maio. 
Ainda segundo o estudo, a cesta de Curitiba em maio ficou em R$ 506,04, 
sendo a quinta mais cara entre as capitais estudadas. No ano, contudo, a 
csta curitibana acumula alta de 10,28% e de 13,32% nos últimos doze 
meses. 
A carne bovina de primeira teve o preço majorado em 14 cidades. As 
elevações oscilaram entre 0,45%, em Belém, e 12,24%, em Salvador. 
Mesmo com a diminuição da demanda interna, o preço da carne aumentou 
devido à menor oferta e ao alto volume exportado. No começo do ano a 
carne foi um dos vilões da cesta básica. 
O valor do feijão preto, pesquisado nos municípios do Sul, em Vitória e no 
Rio de Janeiro, subiu mais em Florianópolis (12,08%). O preço do feijão 
carioquinha seguiu em alta, mesmo com a menor demanda interna. 

 
Batata: Cotações seguem em queda 

 
Data: 03/07/2020 
 
Disponível em: 

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/hortifruti/263129-batata-
cotacoes-seguem-em-queda.html#.XwctQm1Kjcc 

 
Nesta semana (29/06 a 03/07), o preço da batata ágata tipo especial/saca de 
50 kg teve outro recuo, sendo -10,75% na Ceagesp (R$ 101,06), -6,84% em 
Belo Horizonte/BH (R$ 88,50) e -9,82% na Ceasa do Rio de Janeiro/RJ (R$ 
89,23). O motivo da desvalorização é o aumento de oferta decorrente da 
intensificação da safra das secas em algumas regiões, como o Sudoeste 
Paulista, e do início da safra de inverno, em Vargem Grande do Sul (SP). 
Devido à qualidade, a amplitude de preços ainda persiste, com mínimos de 
R$ 60,00 e máximos de R$ 140,00, mas com tendência de queda dia a dia. 
Para a próxima semana, se mantém a tendência de aumento da oferta. 
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Ferramenta de baixa tecnologia ajuda 
a combater a praga tardia da batata 

 
Data: 29/06/2020 
 
Disponível em: https://potatopro.com/news/2020/low-tech-tool-helps-
fight-potato-late-blight?taxonomy=1001&region=1843 

 

 
Agricultores sem equipamento de proteção aplicam fungicidas para controlar 

a praga tardia em Huasahuasi em Junín, Peru. 
 

A praga tardia é a doença de batata mais destrutiva do mundo. Afeta todos 
os produtores de batata (em pequena escala, comerciais, produtores de 
sementes e até urbanos), e as perdas anuais nos países em 
desenvolvimento são estimadas em 10 bilhões de euros. A praga tardia pode 
atacar muitas variedades de batatas e a maioria dos agricultores usa grandes 
quantidades de fungicidas para controlar esta doença. 
Os fungicidas podem causar danos ao meio ambiente e problemas de saúde 
humana quando são mal utilizados, uma vez que muitos agricultores não 
usam equipamentos de proteção que impeçam o contato com esse tipo de 
pesticida. Portanto, qualquer tecnologia que otimize o uso de fungicidas para 
controlar a praga tardia representa um progresso significativo para os 
produtores de batata. 
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Campo de batata de Yungay severamente afetado pela praga tardia em 

Chota, Cajamarca, Peru. 
 

Para esse fim, o Centro Internacional de Batata (CIP), em parceria com 
instituições de pesquisa e desenvolvimento no Equador e no Peru, 
desenvolveu uma ferramenta de baixa tecnologia para ajudar os agricultores 
a otimizar o uso de fungicidas. 
O desenvolvimento da ferramenta foi baseado em três perguntas que os 
agricultores precisam responder quando pensam em usar fungicidas: 
Quando começo a aplicar o fungicida? 
Qual fungicida devo usar? 
Com que frequência devo aplicá-lo? 
Responder a essas perguntas é mais complicado do que parece. Vários 
fatores estão em jogo. Muitos agricultores nos países desenvolvidos tratam 
dessas questões com a ajuda de sistemas de apoio à tomada de decisão, 
que usam dados ambientais de estações meteorológicas. 
Os dados são carregados pela Internet para serem analisados. Os alertas 
podem ser emitidos e enviados por mensagem de texto aos agricultores que 
devem iniciar a aplicação de fungicidas. 
No entanto, devido à baixa cobertura da Internet e telefones celulares nos 
Andes, bem como à extrema variação ambiental, esses sistemas são 
impraticáveis lá e em outras zonas tropicais. A ferramenta CIP é chamada de 
ferramenta de disco para o gerenciamento da contaminação tardia da batata . 
 
Diferentemente dos sistemas usados nos países desenvolvidos, a ferramenta 
CIP é impressa em papelão e não precisa da Internet ou de baterias. 
No entanto, permite a integração dos fatores mais importantes na decisão de 
usar fungicidas: Qual a resistência da variedade de batatas? O número de 
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dias de chuva na semana passada? O número de dias desde a última 
aplicação de fungicida? 
Levando em consideração esses três fatores, a ferramenta ajuda os 
agricultores a decidir quando iniciar a aplicação de fungicida, qual fungicida 
usar e com que frequência aplicá-lo. 
 

 
Ferramentas de disco para controle da praga tardia da batata: a) o disco 

vermelho é para variedades suscetíveis; b) amarelo para variedades 
moderadamente resistentes; ec) verde para variedades resistentes. 

 
Os círculos azuis concêntricos estimam o número de dias de chuva; os 
círculos amarelos escuros estimam os dias desde a última aplicação do 
fungicida e o círculo cinza no centro indica se a aplicação do fungicida para 
o controle da praga tardia é recomendada ou não. 
As evidências da eficácia da ferramenta de disco cresceram nos últimos 
cinco anos em 11 experimentos de campo no Peru e no Equador. Além 
disso, foi realizado um estudo controlado randomizado em Carchi 
(Equador), no qual 150 agricultores receberam treinamento sobre como 
aplicar essas ferramentas e seus resultados foram comparados com o 
manejo de outros 150 agricultores na mesma zona. 
Após a conclusão do estudo, os resultados bem-sucedidos eram claros. Os 
agricultores que seguiram as recomendações das ferramentas de disco 
usaram menos fungicidas, reduziram os custos de produção e obtiveram 
colheitas iguais ou melhores em comparação com os agricultores que não 
usaram as ferramentas de disco. 
William Paredes, um agricultor em Huambaló, Tungurahua, Equador: 
“Eu quero melhorar meu produto; meus colegas e eu, todos queremos 
melhorar nosso produto. A melhor coisa que me aconteceu é que agora eu 
entendo melhor como gerenciar pesticidas. Costumávamos comprar 
suprimentos e aplicá-los a olho. ” 
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“Agora, sempre medimos e usamos apenas a quantidade precisa 
necessária. Costumávamos aplicar alguns produtos antifogo juntos; agora 
aplicamos um de cada vez e mudamos para outro no próximo aplicativo. 
Esse novo método é importante para a saúde e a saúde é essencial para o 
trabalho e para uma colheita melhor a um custo menor. ” 
Para atrair jovens agricultores, o CIP e o Instituto Nacional de Pesquisa 
Agropecuária (INIAP) do Equador criaram alguns aplicativos móveis 
baseados em ferramentas de disco. 
A idéia é que os agricultores possam usar um aplicativo em seu telefone 
celular, sem acessar a Internet, para decidir se uma determinada cultura de 
batata precisa de uma aplicação de fungicida, de acordo com a variedade 
específica e as condições ambientais locais. 
Recomenda-se programas de treinamento em manejo tardio para que os 
agricultores aprendam a usar as ferramentas do disco. Os agricultores 
precisam de conhecimentos básicos sobre a doença (por exemplo, sintomas 
na folhagem), resistência das variedades à praga tardia e os tipos de ação 
dos fungicidas. 
Os materiais desenvolvidos anteriormente pelo CIP podem ser úteis na 
implementação desses programas de treinamento. Finalmente, as 
ferramentas do disco podem ser adaptadas para outras regiões. É 
importante conhecer a resistência de cada variedade à ferrugem tardia e, 
em seguida, as ferramentas do disco devem ser testadas sob condições 
locais, para fazer ajustes, se necessário, em coordenação com especialistas 
locais. 
 
Oscar Ortiz, diretor de pesquisa do CIP: 
"Estou orgulhoso de ver isso após vários anos de debate de ideias sobre 
como projetar uma ferramenta simples de apoio à decisão que os 
agricultores podem usar para controlar a praga da batata". 
"A idéia se materializou em uma ferramenta inovadora que pode ser 
disseminada para agricultores de outras regiões do mundo". 
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Supressor de brotos aprovado na 
Alemanha 

 
Data: 09/06/2020 
 
Disponível em: https://potatopro.com/news/2020/restrain-sprout-
suppressor-approved-germany?taxonomy=1001&region=1843 

 

 
 

O Escritório Federal Alemão de Proteção ao Consumidor e Segurança 
Alimentar (BVL) aprovou o supressor de brotos à base de etileno Restrain 
como um produto seguro de proteção de culturas com efeito imediato. 
A aprovação se aplica ao tratamento de batatas (para consumo doméstico e 
produção de amido), cebola, alho, cebolinha, material de propagação e 
tomate. 
Os produtores europeus de batata e cebola precisam urgentemente de 
tratamentos anti-germinativos, como o Restrain, porque o agente padrão, 
CIPC, é proibido em todos os estados membros da União Europeia desde 
esta temporada de armazenamento. Essa proibição entrou em vigor porque 
foi demonstrado que a CIPC deixa um resíduo prejudicial nos produtos 
agrícolas. 
 
Boas notícias para consumidores e produtores 
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Não é preciso dizer que Andreas Fust, gerente de vendas da Restrain na 
Alemanha, está satisfeito com a aprovação. 
Andreas Fust, gerente de vendas da Restrain na Alemanha: 
"A Alemanha é um grande mercado para nós, por isso estamos muito 
satisfeitos que o Restrain tenha sido oficialmente aprovado aqui também." 
“Mas, acima de tudo, são boas notícias para a saúde pública. O restrição é 
um supressor natural de brotos que não deixa nenhum resíduo prejudicial 
nas batatas. ” 
“Isso significa que o método também é adequado, por exemplo, para a 
agricultura orgânica e a aplicação está sendo processada. Além disso, são 
boas notícias para os produtores alemães. ” 
"Nosso método é adequado para todas as formas de armazenamento e está 
na mesma faixa de preço que o método CIPC anterior de supressão de 
brotos." 
"Além disso, testes mostraram que o Restrain não afeta negativamente a cor 
da batata frita". 
Tratamento anti-germinação sem resíduos O Restrain usa um método anti-
germinação sem resíduos com base no gás etileno. O etileno é um gás 
natural que suprime a extensão do crescimento celular nas batatas. 
Ao dispersar o etileno no espaço de armazenamento da batata para um 
protocolo preciso durante o período de armazenamento, as batatas 
permanecem dormentes e a brotação e a germinação interna são evitadas. 
No entanto, o agente também tem outros aplicativos. Melhora o rendimento 
das batatas de semente quando os produtores a aplicam como acumulador. 
Também ajuda o tomate a amadurecer mais rapidamente no final da 
temporada. A restrição também foi aprovada pelo BVL para essas 
aplicações. 
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A Udapa realizará um estudo de 
aceitação agronômica e comercial da 
variedade de batata 'Beltza', criada 

por Neiker 
 
Data: 29/06/2020 
 
Disponível em: https://potatopro.com/es/news/2020/udapa-
realizar%C3%A1-un-estudio-agron%C3%B3mico-y-de-
aceptaci%C3%B3n-comercial-de-la-variedad-de-
patata?taxonomy=1001&region=1843 

 

 
A batata roxa 'Beltza' tem um alto teor de compostos antioxidantes benéficos 

para a saúde. (Cortesia: Neiker) 
 

A Udapa, uma cooperativa participada por produtores agrícolas, gerentes de 
negócios e Laboral Kutxa, realizará um estudo de aceitação agronômica e 
comercial da variedade de batata 'Beltza', criada por Neiker, sob o acordo de 
colaboração assinado por ambas as partes. 
A cooperativa, especializada na produção de batatas de qualidade, recebeu 
da Neiker 600 kg de semente de batata 'Beltza' e a plantou em uma de suas 
fazendas para realizar uma avaliação agronômica. 
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A colheita obtida, estimada em 8.000 kg, será utilizada para o 
desenvolvimento do estudo de aceitação comercial no qual a Udapa 
comercializará a batata 'Beltza' através de seus clientes pertencentes ao 
grande setor de distribuição. 
Os resultados desse teste piloto servirão à cooperativa Alava para avaliar a 
produção e a comercialização da variedade 'Beltza' no futuro. O acordo foi 
endossado por Leire Barañano, CEO da Neiker; e Alfonso Sáenz de Cámara, 
CEO da Udapa. 
 

 
Udapa recebeu 600 kg de semente de batata 'Beltza' da Neiker e plantou em 

uma de suas fazendas para realizar uma avaliação agronômica. 
 

A Neiker registrou em 2019 a nova variedade roxa denominada 'Beltza' no 
Registro Europeu de Variedades Protegidas. Essa variedade possui um alto 
teor de compostos antioxidantes, o que proporciona benefícios à saúde. 
É também de alta qualidade para uso em restaurantes devido à sua 
coloração peculiar de celulose, bem como para a gama de alimentos IV 
(embalados a vácuo) e os alimentos V (produtos prontos para consumo). 
Alfonso Sáenz de Cámara, CEO da Udapa: 
"Na Udapa, temos o prazer de participar da multiplicação dessa nova 
variedade, usando o conhecimento de nossos técnicos e agricultores." 
"Além disso, a realização deste estudo agronômico nos ajudará a fortalecer 
nosso compromisso com o produto local e a continuar agregando valor à 
batata através da comercialização de novas referências perfeitamente 
adaptadas às demandas dos consumidores atuais". 
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A criação da nova variedade mostra o compromisso da Neiker com a 

inovação em um dos principais produtos da Álava na agricultura (Cortesia 
Neiker) 

 
Compostos bioativos 
 
Nos últimos anos, a Neiker iniciou um programa de seleção com o objetivo de 
obter variedades com altos níveis de compostos bioativos (antocianinas, 
fenóis e carotenóides totais), além de capacidade antioxidante, adaptada às 
nossas condições de cultivo. 
O crescente interesse em compostos fitoquímicos e as evidências científicas 
que sustentam sua consideração como mais uma dimensão do que 
conhecemos como qualidade nutricional apoiaram a introdução desse critério 
nos objetivos de melhoramento genético da batata. 
A criação da nova variedade mostra o compromisso da Neiker com a 
inovação em um dos principais produtos da Álava na agricultura. 
O procedimento do Departamento de Produção e Proteção de Plantas Neiker 
para obter novas variedades é estritamente baseado em métodos naturais, 
através do cruzamento entre diferentes variedades com boas características 
agronômicas e que oferecem resistência às principais doenças da cultura. 
Desde 1933, ano em que a Estação de Melhoramento da Batata foi criada 
em Iturrieta (Álava), o centro de tecnologia desenvolve novas variedades por 
meio de um processo de seleção clonal, adaptado às condições 
agroclimáticas das diferentes áreas produtoras de batata do Estado e a 
União Europeia. 
Até agora, a Neiker registrou mais de trinta variedades, algumas delas com 
sucesso nos mercados nacional e internacional. 
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As vantagens dessas variedades próprias são, entre outras, um maior 
rendimento produtivo, custos reduzidos e maior resistência a diferentes 
doenças, além de evitar a dependência de variedades do exterior. 

 
Produtores ficam com toneladas de 

batatas encalhadas na pandemia, nos 
EUA 

 
Data: 29/06/2020 
 
Disponível em: 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/29/produtores-
dos-eua-ficam-com-toneladas-de-batatas-encalhadas-na-pandemia.htm 
 

 
Produtores ficam com toneladas de batatas encalhadas por conta da 

pandemia do coronavírus 
 

A pandemia do novo coronavírus afetou a comercialização de batatas, nos 
Estados Unidos, a ponto de deixar montanhas com bilhões de quilos do 
tubérculo encalhadas com os produtores. O problema começou a ser notado 
quando a imposição de quarentena fechou restaurantes e hotéis, de acordo 
com o site Business Insider. A reportagem mostrou uma família do estado de 
Montana que está se desfazendo de uma colheita de 700 toneladas de 
batatas, em uma época em que elas costumam ser enviadas para plantação. 
"Mais da metade do nosso mercado fechou devido às medidas 
governamentais", explicou Zak Miller, da Idaho Farm Bureuau Federation. As 
plantações têm tipos diferentes de batatas que seguem dois caminhos para o 
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produto final, que são os alimentos in natura, as batatas compradas em 
mercado, ou os processados, que serão usados para virarem outros 
alimentos - como salgadinhos e batata frita congelada, por exemplo. Um 
produtor geralmente tem de escolher um desses tipos de batata para 
produzir, direcionado para um mercado específico. 
 

 

Produtor escorrega em pilha de batatas 
Imagem: Reprodução/Business Insider 

 
"Quando a covid-19 apareceu, tivemos uma grande corrida de duas semanas 
por alimentos, mas depois fecharam os restaurantes e tudo complicou", 
detalhou Miller. O problema causou um efeito em cascata, já que 
restaurantes deixaram de comprar, a indústria que cuida de cada tipo de 
batata deixou de fazer pedidos, por não ter a quem vender, e as batatas 
encalharam com os fazendeiros. Além do encalhe, há todo o custo de fazer o 
descarte, enterrando as batatas, o que gera desperdício de tempo e gastos 
com escavadeiras, por exemplo. A crise chegou ao preço. Se antes uma 
saca de batatas custava US$ 12 (R$ 60), depois do início da pandemia, caiu 
para US$ 3 (R$ 15). É preciso que o custo seja de US$ 5 (R$ 25) para que o 
produtor não tenha prejuízo. Apesar de tudo, o produtor Bill Buyan explica 
que não se espera uma redução na colheita para 2020. "Em anos difíceis, 
nós começamos a olhar para o próximo", explicou ele, que já prepara o solo 
para semear para o próximo ano. 
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Publicação orienta sobre pragas e 
doenças da batata 

 
Data: 07/07/2020 
 
Disponível em: https://www.agrolink.com.br/noticias/publicacao-orienta-
sobre-pragas-e-doencas-da-batata_436322.html 
 

 

 
Livro traz sintomas e manejos com linguagem simples 

 
A batata é plantada em diversas regiões do Brasil sendo o Sul e o Sudeste 
responsáveis por cerca de 98% da produção. O tubérculo é cultivado em três 
ciclos e costuma ter alta incidência de pragas e doenças, causando danos ao 
bataticultor. As principais pragas são mosca branca, traça da batatinha, larva 
alfinete, mosca minadora, lagarta do cartucho e trips. Essas pragas podem 
reduzir a produtividade das lavouras entre 40% e 100% através de danos 
diretos e indiretos.  
Já as principais doenças da cultura são a murchadeira, requeima, fusariose e 
canela-preta. Há também o grupo de vírus crinivírus, begomovírus e 
potivírus, podendo levar a perda total da lavoura. 
Para orientar de forma fácil estudantes e pesquisadores sobre os sintomas e 
manejo dos principais pragas e doenças, pesquisadores do Instituto Biológico 
(IB-APTA), ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo, estão disponibilizando o livro "Cultura da Batata - Pragas e 
Doenças". 
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A publicação é digital e gratuita e foi baseada em um livro impresso em 2017 
e já esgotado. No Brasil a batata é cultivada há cerca de um século e a 
pesquisa sobre doenças na cultura tem, pelo menos, 90 anos. O objetivo foi 
compilar tudo o que se sabe a respeito para auxiliar esta que é a quarta 
cultura mais importante do mundo e a terceira mais consumida. O material 
pode ser conferido neste link - 
http://www.biologico.sp.gov.br/uploads/files/pdf/livros/cultura-batata/livro-
batata.pdf 

 
Água de batata e arroz: suprimentos 
cheios de benefícios que aliviam as 

rugas da pele 
 
Data: 20/05/2020 
 
Disponível em: https://ofala.com.br/agua-de-batata-e-arroz-
suprimentos-cheios-de-beneficios-que-aliviam-as-rugas-da-pele/ 
 

 
 

As batatas e arroz são os alimentos que a maioria de nós tem em casa e 
agora pode ser usado como  um tratamento de beleza  para esclarecer as 
rugas da pele. 
As batatas e o arroz são dois ingredientes naturais que não podem faltar na 
nossa cozinha. E é que, além de usá-los para acompanhar as refeições, 

http://www.biologico.sp.gov.br/uploads/files/pdf/livros/cultura-batata/livro-batata.pdf
http://www.biologico.sp.gov.br/uploads/files/pdf/livros/cultura-batata/livro-batata.pdf
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podemos combiná-las e criar uma poderosa máscara anti-rugas para 
suavizar o rosto e combater o envelhecimento prematuro da pele . 
O melhor de tudo é que ambos os produtos são bastante acessíveis e 
baratos, por isso não teremos desculpas para parar de preparar esta 
máscara caseira. Você se atreve? 
 

Quais são os benefícios da batata e do arroz para a pele? 
A batata tem um alto teor de substâncias anti-inflamatórias, ácidos, enzimas 
e microelementos que nos ajudarão a restaurar o estado da pele. Podemos 
usar a batata em fatias cruas, se queremos reduzir o inchaço ao redor dos 
olhos e reduzir as olheiras. 
Nesta ocasião, vamos misturá-lo com as propriedades hidratantes e 
antioxidantes da água do arroz, que nos ajudarão a melhorar a circulação e o 
aparecimento de algumas rugas já presentes no rosto. 
Além disso, tanto a batata quanto a água do arroz são altamente 
recomendadas se você deseja clarear o tom das axilas, pernas ou qualquer 
parte do corpo. Precisamos de mais motivos para experimentá-lo? 
 

De que ingredientes eu preciso? 
- Uma batata média  
- Metade de um litro de água 
-Duas colheres de arroz 
 

Como eu o preparo? 
 

1) Em primeiro lugar, descasque e corte a batata em pedaços pequenos, 
para que possam ser facilmente removidos. 
2) Em seguida, coloque meio litro de água em uma panela em fogo alto e 
adicione imediatamente as duas colheres de sopa de arroz. Quando a água 
começar a ferver, abaixe o fogo para médio baixo e deixe a batata cozinhar 
por aproximadamente 40 minutos. 
3)  Lembre-se de que a água será reduzida consideravelmente; portanto, se 
você quiser que sua máscara seja mais líquida ou espessa, deixe-a evaporar 
por mais alguns minutos. 
4) Em seguida, esmague os pedaços de batata até que não haja grumos, 
mexa um pouco e desligue o fogo. 
5) Finalmente, passe a mistura por um filtro e extraia toda a substância 
possível. Se você quiser, também pode liquefazer todo o conteúdo. À mistura 
que você deixou no filtro, você pode adicionar um pouco de mel e esfoliar-se 
primeiro. 
 

Como faço para aplicá-lo? 
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1) Uma vez com o rosto muito limpo e seco, você pode colocar a máscara 
com as pontas dos dedos, com a ajuda de um pincel ou de uma colher. 
2) Deixe agir sobre a pele por 20 minutos ou até secar completamente e 
depois enxágue com bastante água morna. 
 
A Wapa não se preocupe se você tiver um pouco de mistura, pois pode 
armazená-lo em um recipiente de vidro, refrigerar e deixar por até quatro 
dias. Use-o de manhã e à noite para obter melhores resultados. E não 
esqueça que a chave sempre será a consistência. 
 


