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Sejamos honestos. 

As tranças levam muito tempo para ser feitas e ainda custam um bom dinheiro. 

São várias as razões que nos levam a optar pelas tranças, tais como passar pela transição  capilar, acelerar o 

crescimento do cabelo ou simplesmente usar por seu estilo moderno e a versatilidade  que oferece.  

Porém para garantir que o seu dinheiro seja bem investido, temos algumas etapas a serem seguidas. Afinal, quem 

quer gastar dinheiro e tempo fazendo o cabelo ficar bem lindo com a trança, para vê-la cair rapidamente após 2 semanas? 

Ninguém, né. 

Por essa razão criei esse pequeno manual que vai te ajudar a ter as suas tranças sempre lindas e acima de tudo, o 

seu cabelo saudável.



1. Sempre proteja seu cabelo à noite

O ideal é usar fronhas e toucas ou lenços de cetim ou seda, que ajudam a impedir que  o seu cabelo fique 

ressecado. Suas bordas também permanecerão mais frescas. Fronhas e lenços de algodão sugam muito a humidade do 

cabelo aumentando o riso de quebra por ressecamento. 



É mais simples do que parece. Quando temos sede, nosso corpo precisa de água para ser hidratado. O nosso 

cabelo é igualmente sedento. Borrife seu cabelo com água pelo menos uma vez por dia. Se você quiser, pode adicionar um 

pouco de um creme sem enxágüe de sua preferência na sua garrafinha de água para potencializar a hidratação diária. 

Leva apenas 5 minutinhos do seu dia e traz benefícios incríveis para a saúde do seu cabelo. Você pode aplicar também um 

óleo capilar uma ou duas vezes por semana no couro cabeludo antes de dormir, ou na noite anterior ao dia de lavar.

 2. Mantenha seu cabelo e couro cabeludo 
sempre hidratado 



Evite óleos minerais. Sim, suas tranças precisam manter o máximo de umidade possível para obter uma ótima 

aparência. 

Em vez disso, use óleos naturais como óleo de amêndoa ou de jojoba. Para selar a umidade e acelerar o 

crescimento, uma das principais opções é o óleo de mamona (rícino). Você pode usá-lo para selar tranças inteiras ou 

apenas suas extremidades. Os óleos são excelentes calmantes para o couro cabeludo mantendo a umidade necessária. 

Se você precisa de um hidratante com sensação não gordurosa, simplesmente use um condicionador sem enxágue 

natural.

3. Evite produtos não naturais para manter 
suas tranças hidratadas



É muito importante lavar e secar bem a s tranças. O acúmulo diário de sujeira ou suor pode causar a obstrução 

dos poros e esta é uma receita para o desastre para o seu couro cabeludo e cabelo. Use um recipiente de bico fino para 

aplicar o shampoo diretamente no couro cabeludo e espalhar para o resto  do cabelo. Eu recomendo  que também use 

condicionador. O não uso do condicionado pode deixar o seu cabelo ultra ressecado com risco de quebra. Não se 

preocupe com a trança escorregar. Se ela estiver bem feita, isso não vai acontecer, e o seu cabelo com certeza vai 

agradecer.

4. Lave as Tranças Semanalmente



Não deixe que a sua trancista aperte muito na hora de fazer suas tranças. Apertar não ajuda em nada e pelo 

contrário, prejudica muito. Pode causar danos irreversíveis ao seu couro cabeludo, causando queda e a perda 

permanente do cabelo. Evite também de fazer penteados muito apertados e que puxam muito o cabelo. Leve em 

consideração que a trança em si, dependendo do material usado, já pesa muito. Todo cuidado sempre é pouco

5. Não aperte muito as tranças



Recomendo que você use as tranças por um período de 2 meses, mas se você optar por ficar mais tempo, não 

passe de 3 meses. O cabelo tende a crescer mais rapidamente quando usamos as tranças, portanto ficar muito tempo 

com elas pode pesar muito a acabar quebrando o cabelo da raíz. Corre-se também o risco de embaraço, causando 

quebra ao tentar desembaraçar.

6. Não use tranças por muito tempo



O que são Box Braids? 

As Box Braids se tornaram muito popular dos anos 90, e elas são basicamente tranças individuais divididas por 

peças ou quadradinhos bastante pequenas. Este estilo de trança pode ser de qualquer comprimento ou largura, porque 

você sempre pode adicionar cabelo sintético ou natural para fazer suas tranças mais longo e mais grosso e mais cheio. 

!
Como cuidar das Box Braids? 

Se você decidir usar Box Braids, você deve saber como cuidar delas adequadamente para minimizar o 

desconforto e manter as tranças o tempo necessário, sem estragar o seu cabelo. 

Pode sim, levar muito tempo para elas serem colocadas, mas o resultado final é lindo e dura um tempo 

bastante razoável. Você só precisa lembrar que essas tranças exigem uma pequena manutenção diária. 

Tranças que são lavadas e não secas adequadamente podem causar alguns problemas desagradáveis no couro 

cabeludo, como fungos, caspa ou  até mesmo mofo. Por isso tenha muito cuidado. Se você quiser fazer algum tipo de 

penteado, espere que elas estejam completamente secas para evitar danos!

Perguntas Mais Frequentes



Posso fazer penteados com as Box Braids? 

Sim. As Box Braids são um estilo de trança bastante versátil e podem ser transformadas em muitos penteados 

diferentes, dependendo da espessura e comprimento.  

!
Elas podem ser estilizadas em: 

Rabos de cavalo 

Penteados elegantes para festas 

Twists ou tranças 

Coques 

!
Qual é o melhor tipo de cabelo para o cabelo para as Box Braids? 

Como tudo mais, uma boa qualidade tem um preço. Então, uma coisa a se considerar é que, se você optar pela 

marca mais barata, talvez não obtenha os melhores resultados. No entanto, você não precisa comprar as mais caras 

opções para obter bons resultados. Às vezes você pode encontrar marcas acessíveis sem ter que pagar o olho da cara. 

Aqui nos Estados Unidos, onde moro, as opções são um pouco mais variadas, mas eu particularmente gosto do Jumbo “X- 

pressions” que é uma marca que eu uso e recomendo. A maioria das trancistas profissionais usa essa marca porque não 

se estraga facilmente.



É verdade que as Box Braids fazem muitos danos no seu cabelo? 

Não é verdade. De maneira alguma. Porém, a instalação incorreta e a manutenção inadequada podem sim, causar 

danos. Há muitos fatores a serem considerados. Por exemplo, se os penteados das Box Braids forem feitos 

corretamente eles não danificam o cabelo, mas se puxarem ou forem deixados por um período muito longo, podem sim 

danificar o cabelo. Depende muito também da profissional que faz o seu cabelo. Se as tranças forem instaladas muito 

apertadas, com certeza causará danos ao cabelo e ao couro cabeludo. Os penteados devem ser livres de problemas. Se 

as tranças são muito longas ou muito pesadas, pode ser ruim para seu cabelo e couro cabeludo também. 

!
Se meu cabelo está quebrando ou afinando, devo fazer as Box Braids? 

A condição do seu cabelo pode ter um impacto nos resultados. Tranças não são recomendadas para cabelos 

extremamente ressecados, frágeis e quebradiços. Você precisa reverter o dano primeiro. Faça condicionamentos 

profundos, com máscaras hidratantes ou reconstrutoras e também tratamentos com óleo por algumas semanas. Eles 

com certeza produzirão ótimos resultados na recuperação do cabelo danificado. Verifique se o seu cabelo está 

saudável e forte antes de colocar as tranças. 

!
Como sei quantos pacotes de cabelo comprar? 

Isso vai depender do comprimento e espessura do seu cabelo. Para cabelos mais cheios e longos, você precisa de 

pelo menos 10 a 12 pacotes ou talvez mais. Cabelo médio e não tão cheio requer cerca de 6  a 8 pacotes e cabelo curto vai 

precisar de 2-4 pacotes, principalmente porque é possível cortar o cabelo na metade, dependendo do estilo que vc quer. 

Também leve em conta o comprimento e espessura que você deseja para suas tranças. Quanto mais longas  e grossas 

forem as tranças, mais pacotes você irá utilizar.



REGIANNE ROSA

Conclusão 

Como cabeleireira a mais de 10 anos, posso garantir que se você seguir e esses passos simples para o cuidado de 

suas Box Braids, elas ficarão lindas por mais tempo e o seu cabelo super saudável agradecerá.  

Espero que tirem proveito!  

Beijos carinhosos da Preta. 
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Mais Informações 

Regianne Rosa tem se destacado como influenciadora digital desde 2015. Ela é criadora do Blog Coisas De Preta By 

Regianne Rosa e também do canal no Youtube  de mesmo nome, que ajuda mulheres negras dentro e fora do país a 

reafirmarem sua auto-estima. Vive em Nova York a mais de 15 anos onde se formou cabeleireira e maquiadora, e adora 

compartilhar os seus conhecimentos de beleza e bem estar com o seu público.  

Regianne é casada, mãe e empreendedora do ramo da beleza e influenciadora digital.

VisitE 

 www.coisasdepreta.com
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Meu nome é Regianne Rosa. 
Sou mãe, esposa e pequena 

empresária. 

Prazer em conhecer!


