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Repelindo visitantes indesejados 
Em geral não é difícil afastar insectos e parasitas de forma eficaz e não agressiva. Basta apenas utilizar 
produtos que nós gostamos mas eles não. 
Para afastar os insectos e os maus cheiros numa casa, colocar debaixo dos tapetes e carpetes: alecrim, 
cavalinha, erva-cidreira, tanaceto, funcho, hortelã, macela, manjericão, manjerona, margaridas, 
pinheiro, poejo, primavera, rosa, salva, satureja-das-montanhas, tomilho, violeta de cheiro... 
 
FORMIGAS 
Colocar ou pendurar ramos de poejo, arruda ou tanaceto. De vez em quando agitar as folhas para o 
cheiro se libertar; estas ervas não matam as formigas mas afastam-nas.  
Colocar ramos de menta ou gotas de óleo essencial de menta nos locais onde as formigas passam.  
Lavar com uma mistura de vinagre e água em todos os locais e objectos onde aparecem formigas. 
Cortar um limão bolorento em pedaços pequenos e coloca-os nos locais onde passam os bichos. 
Espalhar cravinhos pela casa, dentro dos armários e dentro do açucareiro. 
Cascas de tangerina e limão, ramos de salsa e folhas de louro também são repelentes naturais. 
Espalhar farinha de trigo (branca) ou borra de café pelos locais onde as formigas passam também as 
afasta. 
 
GORGULHO ou CARUNCHO 
Utilizar folhas de louro nos recipientes de farinha, arroz, legumes secos, etc. 
 
MOSCAS e MOSQUITOS 
Pôr, penduradas em jarras ou vasos, as seguintes ervas em molhos: sabugueiro, alfazema, hortelã, 
hortelã-pimenta, artemísia, poejo, arruda e abrótano. 
Pendurar pedaços de raiz pegajosa da énula-campana nas portas, janelas, etc. 
Folhas de louro, eucalipto e manjericão, maceradas em água ou espalhadas pelo ambiente. 
Queimar um pau de incenso também ajuda a afastar as moscas. 
 
PULGAS e TRAÇAS 
Para afastar pulgas, traças e outros insectos, espalhar sobre o chão da casa, à porta de casa ou à volta 
as seguintes ervas: abrotanos, alecrim, aspérula-odorifera, calamo-aromático, cavalinha, cidreira, 
tanaceto, funcho, hortelã-pimenta, lupulo, macela, manjericão, manjerona, margaridas, pinheiro, 
poejo, rosas, salva, tomilho, arruda, violetas e erva-ulmeiro. Usar as ervas que se conseguirem 
encontrar e colocá- las misturadas pelo chão.  
Uma infusão de arruda e poejo é óptima para lavar os animais domésticos, pois repele as pulgas e é 
inofensiva para bichos. 
Para evitar que os cães tenham pulgas: aplicar 2 colheres de sopa de alecrim fervidas num litro de 
água. 
 
PIOLHOS 
Fazer chá de arruda (40g de folhas num litro de água) e coloca- lo no cabelo, de maneira a que todo o 
cabelo fique molhado. 
Colocar uma toalha para envolver e deixar estar cerca de meia-hora. Depois lavar com sabão azul ou 



com um champô natural. À noite, preparar a seguinte loção: pôr ao lume um litro de água com um 
pouco de arruda, quando ferver juntar- lhe um caroço de abacate ralado e deixar ferver 5 minutos. 
Coar, deixar arrefecer e aplicar na cabeça, friccionando bem o couro cabeludo. 
Outra forma eficaz é pegar uma boa porção de sal de cozinha refinado, molhá- lo até formar uma pasta 
e aplicar na cabeça da pessoa infectada. Deixa-se ficar por várias horas (por exemplo, durante toda a 
noite). 
Depois, lava-se normalmente a cabeça. Repetir a aplicação a cada três dias, até eclodirem todas as 
lêndeas. 
 
RATOS 
Ramos de hortelã e tanaceto pendurados ou colocadas num local onde se suspeite que passam os ratos. 
Com os ramos de arruda também se faz um óptimo repelente contra ratos.  
Outra forma de apanhar ratos sem crueldade nem morte consiste no seguinte: 

 
- Arranja um tubo de papel higiénico e faz dois vincos 
no sentido do comprimento de maneira a obter um túnel 
com os lados planos 
- Põe uma guloseima ao fundo do tubo 
- Arranja um balde alto 
- Coloca o tubo mal equilibrado na ponta de uma mesa 

ou balcão com a guloseima directamente sobre o balde 
- O rato correrá através do túnel e cairá no balde 
- Liberta o animal bastante longe da tua casa 
 
VESPAS 
Para afastar vespas, queimar folhas secas de trevo cervino. 


