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Os produtos testados 
removem a sujidade 

que se acumula na casa de 
banho. Mas não dispensam 

o músculo de lavar esta 
divisão com frequência, 

pois revelam menos 
eficácia contra os 

depósitos de calcário

Texto Inês Lourinho

Casa de banho  
sem mácula

Quando o cheiro dos dejetos atingia 
níveis insuportáveis, os aristocra-
tas de séculos pretéritos mudavam 
de palácio. Na sumptuosa corte de 

Versalhes, em França, vestidos e casacas, 
folhos e brocados, perucas e tacões altos 
conviviam com excrementos, libertados 
em recantos nem sempre discretos. Conta-
-se que Luís XIV, o autoproclamado rei-sol, 
tinha horror a tomar banho. Assim se com-
preende o florescimento da perfumaria...

Por modesta que seja, qualquer habi-
tação moderna reúne condições para ser 
mais higiénica — e saudável — do que um 
luxuoso palácio de antanho. Desde logo, 
tem casa de banho, o que não é coisa 
pouca. Também existem hoje detergentes 
eficazes a desalojar a sujidade, haja mãos 
para isso. Por outras palavras, viver com 
mais higiene do que um rei de outrora só 
depende de nós.

A limpeza regular da casa de banho, 
sobretudo se for usada por uma família, 
poupa o recurso a produtos mais agressi-
vos, como os 12 que testámos. A sujidade 
acumulada funciona como cola: com o 
tempo, torna-se mais difícil de eliminar. 
Limpar uma a duas vezes por semana com 
um lava-tudo (ver edição passada) ou, se 
preferir, com uma solução caseira como o 
vinagre, o ácido cítrico ou o bicarbonato, é 
sempre boa ideia. Não torna a tarefa menos 
ingrata, mas evita medidas mais drásticas.

Luta contra a sujidade entranhada 
Por mais suja que se apresente uma casa 
de banho, não é preciso trocar de morada 
por causa disso. Existem detergentes, em 
spray, mais práticos para superfícies verti-
cais, mas também sob a forma de creme 

DESEMPENHO AMBIENTAL PODE SER 
MELHORADO
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Dos 62 produtos testados 
em Portugal, Espanha, 
Itália e Bélgica no âmbito 
do projeto CLEAN, cerca  
de 35% são apresentados 
como ecológicos ou fazem 
alegações ambientais  
que podem erroneamente 
levar a essa conclusão



Detergentes  
para a casa  
de banho

PREÇO (€) RESULTADOS
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SEVENTH GENERATION Spray Casa 
Banho Free & Clear 1,70 - 3,57 2,42 500 B B A C C C A A 68

CILLIT BANG Calcário e Sujidade 1,89 - 3,99 2,59 500 A B A C C C A B 67

MISTOLIN Advanced Anticalcário 1,99 - 3,99 3,24 500 B C A D D A A B 67

F F
UNI VERT Spray Anticalcário WC 
(E.Leclerc) 1,99 1,33 750 B B A C E C A A 63

SONASOL Brilhante Anticalcário 1,99 - 3,99 2,34 500 A B A D D B A B 63

AJAX Casa de Banho Anticalcário 1,74 - 3,49 2,48 500 A D A C E B A B 61

CIF Nature Casa Banho Anticalcário 
Vinagre 1,99 - 3,99 1,91 750 A B A D D C A B 60

BIO PURO Banho & Sanitário Biológico 5,69 5,69 500 D B A D E C C B 59

F
W5 Detergente Casa Banho Oceano 
(Lidl) 1,39 0,93 750 A B B D E C A A 57

BOSQUE VERDE Anticalcário  
(Mercadona) 1,60 1,07 750 B D A D D C A C 54

CIF Power & Shine Casa de Banho 1,89 - 3,99 1,73 750 B B A D D C A C 51

SANYTOL Banhos Poder Anticalcário 1,99 - 3,99 1,96 750 D A A E E C A C 50

MELHOR DO TESTE Produto com  
os melhores resultados nos testes.

ESCOLHA ACERTADA Produto com a 
melhor relação entre qualidade e preço.

ESCOLHA VERDE Produto de boa  
qualidade e menor impacto ambiental.

MAIS EM CONTA Produto com qualidade 
aceitável e preço muito vantajoso.

Resultados  completos  em  www.deco.proteste.pt/casa-energia/manutencao-casa Boa qualidade Média qualidade

AMuito Bom B Bom C Médio DMedíocre EMau

E OS NOMEADOS SÃO…

MELHOR
DO TESTE SEVENTH 

GENERATION 
Spray Casa 
Banho Free  
& Clear
€ 1,70 a € 3,57 (500 ml)

Muito eficaz contra 
depósitos de calcário 
e de sabão. Razoável 
a desincrustar calcário 
entranhado e a preveni-lo. 
Pouco agressivo para  
os materiais. Impacto 
ambiental reduzido. 
Ostenta o Rótulo 
Ecológico Europeu. 

68 BOA 
QUALIDADE

UNI VERT  
Spray  
Anticalcário 
WC  
(E.Leclerc)
€ 1,99 (750 ml)

Excelente a remover 
depósitos de calcário  
e sabão. Aceitável contra  
o calcário entranhado, 
embora não o previna. 
Pouco agressivo 
para as superfícies, 
tem baixo impacto 
ambiental. Exibe o  
Rótulo Ecológico  
Europeu.

63 BOA 
QUALIDADEESCOLHA

ACERTADA
MAIS  

EM CONTA
ESCOLHA 

VERDE
ESCOLHA 

VERDE W5  
Detergente 
Casa Banho 
Oceano  
(Lidl)
€ 1,39 (750 ml)

Bom desempenho 
a eliminar os depósitos 
de calcário e sabão. 
Pouca eficácia contra 
o calcário entranhado, 
e ainda menos a 
preveni-lo. Pouco 
agressivo para os 
materiais, revelou  
impacto ambiental 
reduzido.

57 MÉDIA 
QUALIDADE
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CONSUMODETERGENTES PARA WC
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CONSUMO DETERGENTES PARA WC

Nem tudo o que luz é verde
Muitos detergentes fazem alegações ambientais, mas nem todas o são 
realmente. Algumas são até enganadoras. Destacamos alguns exemplos.

CIF Power & Shine Casa de Banho As menções “Agente descalcificante 
de origem 100% natural”, “Fragrância 100% biodegradável” e “Agente 
descalcificante 100% derivado da natureza” sugerem o uso de ingredientes 
naturais. Mas este produto inclui também substâncias prejudiciais para o 
ambiente, como certos conservantes e fragrâncias. Além disso, apela ao uso 
da recarga ecológica, que, no entanto, tem uma composição ainda mais nociva.

CIF Nature Casa Banho Anticalcário Vinagre Exibe um logótipo que alega 
ingredientes naturais, mas não tem certificação ambiental. As folhas na 
embalagem dão a impressão de um produto verde, embora contenha 
conservantes e outros ingredientes nocivos.

Bio Puro Banho & Sanitário Biológico Alega ser hipoalergénico e testado 
para garantir a ausência de níquel, cobalto e crómio. Mas porque haveria  
de conter estes elementos, que não são necessários nos detergentes  
e até são interditos?

A informação de que a embalagem é 
produzida com material reciclado é positiva 
e pode figurar no rótulo. Os três primeiros 
produtos têm embalagem 100% reciclada  
e o último apenas a 50 por cento.

ou gel, que desengorduram, removem os 
restos de sabão e demais sujidade e con-
tribuem para eliminar o calcário, pratica-
mente sem dano para os materiais. O odor 
agradável não deve, contudo, fazer esque-
cer que incluem ingredientes agressivos, 
de pH ácido, e que, por isso, é imperativo 
que sejam manipulados com luvas e todos 
os cuidados. Até porque muitas destas fra-
grâncias são capazes de suscitar irritação 
na pele ou nas vias respiratórias aos mais 
sensíveis.

A remoção de depósitos de calcário e 
de sabão, seja em superfícies horizontais 
como verticais, é o forte dos detergentes 
testados. Quase todos amealham as cinco 
estrelas correspondentes à nota máxima. 
Já demonstram menos eficácia contra o 
calcário entranhado, e ainda menos a pre-
venir o aparecimento de tais formações.

Mas, embora eficazes contra a sujidade 
menos enraizada, os produtos analisados 
nem sempre levam a um resultado bri-
lhante. Alguns deixam manchas e vestígi-
os após a limpeza. Passar um pano seco 
pode ajudar.

Impacto ambiental moderado
Produtos agressivos, ambiente em ris-
co? Depende. Analisámos a embalagem 
quanto a peso, material, dimensões para 
a quantidade de produto e conselhos de 
reciclagem. Depois, estudámos o impacto 
dos ingredientes. E, por fim, examinámos 
as informações de segurança fornecidas, 
desde precauções na manipulação a avi-
sos para manter as crianças à distância. 
Embora haja margem para melhorias, os 
detergentes revelaram impacto moderado. 
Identificámos inclusive duas Escolhas Ver-
des, isto é, produtos com bom desempe-
nho e menor impacto ambiental: o Seventh 
Generation Spray Casa Banho Free & Clear, 
que acumula o título de Melhor do Teste, 
e o Uni Vert Spray Anticalcário WC (E.Le-
clerc), que é também Escolha Acertada. 
Ambos ostentam o Rótulo Ecológico Euro-
peu, o que significa que cumprem critérios 
ambientais rigorosos.

Ainda assim, se for assíduo na limpeza, 
pode optar por um lava-tudo como os tes-
tados na edição passada, que são menos 
agressivos. Há ainda soluções domésticas. 
O ácido cítrico (limão) funciona bem contra 
o calcário entranhado, mas não o previne, 
enquanto o bicarbonato e o vinagre atacam 
os depósitos de sabão e calcário. Natural 
não significa, contudo, inócuo. O vinagre 
corrói o metal... além de deixar um cheiro 
que, embora bem distante do apogeu de 
Versalhes, também não será encantador... 

Dossiê técnico Pedro Lucas e Sílvia Menezes

W5 Detergente Casa 
Banho Fragrância  

Oceano (Lidl)

Seventh Generation  
Spray Casa Banho  

Free & Clear

CIF Nature Casa Banho  
Anticalcário Vinagre

Uni Vert Spray Anticalcário  
WC (E.Leclerc)


