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GAnhe teMPo  
e eFICÁCIa

CONHECER BEM OS PRODUTOS DE LIMPEZA E SABER UTILIZÁ-LOS CORRE-
TAMENTE, PLANIFICAR AS TAREFAS E TER EM CONTA ALGUMAS REGRAS DE 
SEGURANÇA SÃO ÓTIMOS ALIADOS PARA ACABAR COM A IDEIA DE QUE A 
LIMPEZA É UM TRABALHO ABORRECIDO E CANSATIVO.

A nossa experiência de vários anos de 
estudos e testes permitiu-nos perceber 
o que é realmente útil e eficaz no desem-
penho destas tarefas. Propomos-lhe solu-
ções para situações difíceis e verá como, 
na maioria das vezes, é possível fazê-lo de 
forma económica e sem prejudicar o meio 
ambiente.

COMO LIMPO IStO?

Atualmente existem produtos e apare-
lhos específicos para limpar cada coisa. 
Apesar disso, na realidade (ainda que os 
fabricantes queiram fazer crer o contrário), 
precisamos de muito pouco: detergente 
multiusos, detergentes para as máquinas 
de lavar loiça e roupa, detergente para 
lavagens à mão, um produto tira-nódoas 
para a roupa… A oferta de produtos de 
limpeza específicos é enorme e, depen-
dendo das situações, também pode ser 
conveniente adquirir um desengordurante 
para o fogão e um desincrustante para 
o forno, no caso de cozinhar muito; um 
amaciador para a roupa; um detergente 

específico para têxteis de cor ou delica-
dos; um produto para a remoção de calcá-
rio, se vive numa zona de água ‘dura’; um 
produto para limpar a sanita, pela como-
didade do aplicador; um limpa-vidros... 
Neste guia vamos mostrar como é possível 
executar todas as tarefas com o mínimo 
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de produtos possível, para que não tenha 
que adquirir mais do que o necessário.
Conselhos de utilização que convém ter 
em conta:

 • Leve as recomendações à letra. Leia 
atentamente as instruções de uso e as 
advertências de perigo. Opte por emba-
lagens bem rotuladas, resistentes e com 
um sistema de fecho seguro. Mantenha-
-as sempre bem fechadas e fora do 
alcance das crianças. 

 • Nunca misture produtos diferentes. 
A combinação poderia originar reações 
químicas inesperadas e com resultados 
desastrosos, não só para si como para 
a superfície a limpar. Aplique esta regra 
mesmo para produtos que, à partida, 
sejam considerados inócuos.

 • Ao manusear produtos agressivos, use 
luvas grossas de borracha. As luvas des-
cartáveis, que são mais finas, podem não 
resistir. Se, apesar dos seus cuidados, a 
pele entrar em contacto com o produto, 
enxague abundantemente com água fria 
e, em caso de necessidade, recorra ao 
seu médico ou a um centro de saúde.

 • Assegure-se de que os produtos quí-
micos não entram em contacto com 
os olhos. Se usar produtos agressivos, 
equipe-se com óculos de proteção. 
Pode encontrá-los à venda nas lojas de 
bricolagem.

 • Evite respirar vapores irritantes, nocivos 
e/ou tóxicos. Utilize uma máscara que 

cubra o nariz e a boca e que venha equi-
pada com filtro específico para gases. 
Mantenha a divisão em que trabalha 
arejada, abrindo portas e janelas.

Quanto aos artigos de limpeza:

 • Lembre-se de que não faz sentido encher 
o armário de artigos que só irá usar uma 
ou duas vezes. É muito provável que 
possa dar conta da grande maioria das 
tarefas de limpeza usando apenas um 
aspirador, uma escova, uma vassoura, 
um balde, um alguidar, uma esfregona, 
esponjas, esfregões, panos e, claro, um 
par de boas luvas.

 • Não deixe qualquer equipamento de lim-
peza ou utensílios espalhados pela casa. 
Arrume-os à medida que for avançando 
ou terminando as tarefas.

 • Tente guardar todos os produtos no 
mesmo sítio e, de preferência, dentro 
de uma caixa, para que não  tombem. 

WWW.DECO.PROTESTE.PT

Quer saber como testamos os 
detergentes? Conhecer mais sobre 
a sua eficácia e toxicidade? Vá a 
www.deco.proteste.pt/casa e 
pesquise detergentes para aceder 
a toda a informação.
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PRODUTOS DE LIMPEZA E MEIO AMBIENTE

Consumidores, fabricantes e auto-
ridades têm estado atentos à ação 
dos produtos de limpeza no meio 
ambiente. Porque o escoamento dos 
detergentes se efetua, essencialmente, 
pelos sistemas de esgotos e efluen-
tes, têm sido tomadas várias medidas 
ao nível da legislação no sentido de 
alterar a composição destes produ-
tos. O objetivo é que sejam utilizadas 
matérias-primas de menor risco para 
a saúde humana e para os organismos 
aquáticos. Nos rótulos destes produ-
tos deve constar o contacto de assis-
tência do fabricante.

Estas medidas não podem, no entanto, 
ser pretexto para os consumidores 
adotarem uma postura menos respon-
sável. Compete a todos desenvolver a 
consciência de utilizar estes produtos 
na menor quantidade possível, minimi-
zando, assim, a carga poluente adicio-
nada ao efluente e aliviando a sobre-
carga das estações de tratamento de 
águas residuais (ETAR).

Se tiver possibilidade de opção, esco-
lha sempre um detergente certificado 
com o Rótulo Ecológico Europeu 
(como o da ilustração). 

Na página ec.europa.eu/ecat saiba quais os produtos disponíveis em Portugal 
com este símbolo e onde poderá adquiri-los (página em inglês). 

Se possível, os produtos de limpeza de 
cozinha e da casa de banho devem ser 
guardados na divisão respetiva, para que 
não se misturem.

 • Limpe o equipamento e os utensílios 
antes de os arrumar. Verifique que não 
deixa cotão ou cabelos nos acessórios 
do aspirador, nas vassouras ou escovas. 
Lave a sujidade e a areia dos baldes. 
Lave os panos do pó que utilizou, se não 
estiverem demasiado sujos para serem 
reutilizados.

 • Todos os utensílios que tenham estado 
em contacto com produtos químicos 
agressivos devem ser bem lavados antes 
de os arrumar. As vassouras e escovas 
devem ser lavadas periodicamente. 
Enxague-as em água quente com deter-
gente para a loiça e, em seguida, em 
água com sal, para endurecer as cerdas. 
Deixe as vassouras penduradas até as 
cerdas secarem, para evitar que fiquem 
achatadas.
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DIÁRIO

SEMESTRAL OU ANUAL

MENSAL

SEMANAL

•  Arejar a casa. 
•  Lavar a loiça e limpar as bancadas da cozinha, 

a mesa de refeições e o chão.
•  Esvaziar o balde do lixo. 
•  Arejar e fazer as camas. 
•  Arrumar os objetos que estejam fora de sítio.
•  Limpar os utensílios dos animais domésticos.
•  Dependendo da dimensão do agregado familiar, 

também pode ser necessário limpar a casa de 
banho e lavar a roupa diariamente ou duas ou mais 
vezes por semana.

•  Arrumar e limpar o frigorífico. 
•  Varrer ou aspirar o chão de toda 

a casa.
•  Sacudir os tapetes, almofadas, 

cobertores e edredões e passar o 
aspirador nos sofás e nos colchões.

•  Limpar o pó dos móveis.
•  Mudar a roupa de cama.
•  Cuidar das plantas.•  Limpar os vidros e os caixilhos das 

janelas.
•  Limpar portas, estantes, molduras, 

etc.
•  Limpar a televisão, o telefone e 

outros aparelhos. 
•  Limpar, arejar e arrumar o interior 

dos armários.
•  Virar o colchão (de cima para baixo 

e da cabeça para os pés).
•  Arrumar a despensa, eliminar 

produtos fora de prazo e limpar as 
prateleiras. Proceder de igual forma 
para o armário dos medicamentos.

•  Esvaziar e limpar os móveis da cozinha. 
•  Limpar com um produto adequado os objetos 

decorativos de metal. 
•  Limpar a fundo as estantes de livros.
•  Lavar as cobertas. 
•  Lavar (ou mandar limpar) cortinas, cortinados, 

edredões e colchas. Limpar as persianas.
•  Arrumar e limpar a arrecadação e a garagem.

PROGRAMA DE LIMPEZA   
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CoMo LIMPAR  
CaDa DIVISÃO

CADA ÁREA DA CASA REQUER CUIDADOS PARTICULARES, POR ISSO VAMOS 
ANALISAR CADA UMA EM SEPARADO.

A COZINHA

Por ser um local muito húmido e propício 
ao desenvolvimento de germes e bacté-
rias, a cozinha – tal como a casa de banho 
– deve estar sempre limpa. Os alimentos 
devem ser bem arrumados e conservados. 
Tenha em conta três aspetos básicos:

1. Se tem de lavar a roupa na cozinha, 
não utilize as bancadas para fazer a sepa-
ração da roupa suja. Além disso, se tiver 
animais domésticos e não conseguir evitar 
que andem sobre as bancadas, tenha o cui-
dado de preparar sempre a comida sobre 
uma tábua de corte, que deve manter devi-
damente limpa e guardada.

2. Tenha sempre panos próprios para a 
limpeza das zonas que entrem em contacto 
com produtos alimentares. Escolha uma 
cor específica para os distinguir dos panos 
usados nas restantes divisões e ensine a 
sua família a respeitar o “código” de cores.

3. Tire o máximo partido da máquina de 
lavar loiça. Por exemplo, é mais higiénico 
ter uma tábua de corte de plástico, porque 
pode ir à máquina. Idealmente, os utensí-
lios usados para preparar os alimentos 

devem ser lavados imediatamente após a 
utilização. 

 • Armários. Antes de iniciar a limpeza 
dos armários, retire as embalagens e os 
alimentos e deite fora todos os que já 
não estejam em boas condições ou cujo 
prazo de validade esteja ultrapassado. 
Com água e um pouco de detergente 
para a loiça, lave o interior; depois, enxa-
gue com água tépida e seque com papel 
de cozinha ou uma toalha velha, mas 
limpa. Antes de arrumar novamente os 
alimentos, deixe passar 30 minutos para 
ter a certeza de que todos os vestígios 
de humidade desapareceram. 

 • Baldes do lixo. Aguarde que os sacos 
do lixo estejam cheios para os deitar 
fora, mas antecipe caso comece a sen-
tir odores. Certifique-se de que forra os 
baldes com sacos de plástico de tama-
nho adequado e de que estes não têm 
orifícios, caso contrário terá de lavar os 
baldes com mais frequência. Uma vez por 
semana, lave-os com água e detergente. 
Deixe escorrer bem e, se necessário, 
seque-os com papel de cozinha. Lave as 
tampas com mais regularidade, porque 
é nela que, normalmente, se acumulam 
mais resíduos e pingos. 
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 • Fornos. Para limpar o forno, não é neces-
sário usar produtos caros, perigosos e 
poluentes. Basta que tenha o cuidado 
de o limpar após cada utilização com 
uma esponja, água quente e um pouco 
de detergente da loiça ou de desengor-
durante. Desta forma, os resíduos não 
endurecem nem se agarram às paredes e 
à base do forno. Existem produtos espe-
cíficos em aerossol e spray, aplicados 
com uma pistola pulverizadora. Ambos 
são eficazes, mas os últimos são mais 
seguros. Os desengordurantes normais 

removem rapidamente a sujidade fácil e 
são menos agressivos. Em contrapartida, 
é preferível um limpa-fornos para retirar 
resíduos queimados ou incrustados. 
Só uma ação química muito forte liberta 
os resíduos já incrustados num forno. 
Por isso, se limpar após o uso com um 
pano húmido e detergente, enquanto 
ainda está morno, pode nem precisar 
de um limpa-fornos. Evite as escovas 
ou esponjas duras, facas ou produtos 
abrasivos, que podem riscar as paredes 
esmaltadas.
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 • Frigoríficos. Limpe, regularmente, o 
interior do frigorífico. Para isso, recorra 
a uma solução de bicarbonato de sódio 
e depois seque com um pano macio. 
Desta forma, não ficarão cheiros, ao 
contrário do que acontece com água 
e detergente ou com alguns produtos 
específicos para limpeza de frigoríficos. 
Também pode usar uma solução de 
vinagre branco e proceder do mesmo 
modo (veja a caixa Alternativas ecológi-
cas). Lave as prateleiras e outros aces-
sórios com água quente e detergente 
para a loiça. Enxague e seque cuidado-
samente, antes de voltar a pôr no lugar. 
Limpe as juntas da porta para remover 
qualquer sujidade ou mofo que se possa 
ter desenvolvido nessas áreas. Seque-as 
com um pano macio. Se sentir odores 
no frigorífico, desligue-o, retire todos os 
alimentos e lave o interior várias vezes 
com bicarbonato de sódio e água. Deixe 
a porta do frigorífico aberta entre as 
lavagens, até que os cheiros desapare-
çam. Limpe o exterior com água morna 
e detergente.

 • Máquina de lavar roupa. Limpe o exte-
rior da máquina com água e um pouco 
de detergente para a loiça, lava-tudo ou, 
se necessário, use um produto desen-
gordurante mas não agressivo. Limpe o 
filtro da máquina semanalmente. Assim, 

os restos de alimentos que ficam lá pre-
sos não se voltam a depositar na próxima 
lavagem. Os filtros internos podem ser 
lavados com água corrente, com a ajuda 
de uma escova macia. O filtro metálico 
exterior tem de ser enxaguado com água 
quente. Lave o vedante à volta da porta 
da máquina semanalmente. Uma passa-
gem rápida com um pano húmido pode 
ser suficiente para retirar estes restos e 
prevenir fugas de água.

 • Panelas e tachos. Para remover resíduos 
mais agarrados, encha o recipiente com 
água quente e detergente para a loiça e 
deixe de molho durante algumas horas. 
Remova a sujidade com um esfregão e, 
para casos mais difíceis, coloque os reci-
pientes ao lume até que a água ferva. 
Esfregue e repita a operação, se neces-
sário. Para eliminar cheiros de comida, 
encha o recipiente com água e um copo 
de vinagre branco e leve a ferver. Ligue 
o exaustor para eliminar o cheiro do 
vinagre. As panelas e os tachos são fei-
tos de diversos materiais e revestimen-
tos, sendo que alguns exigem cuidados 
especiais. Se comprar uma panela ou um 
tacho com um revestimento antiaderente 
ou outro pouco habitual, guarde as ins-
truções: alguns materiais mais delicados 
podem ficar danificados se forem limpos 
com o produto errado.

ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS

 › O vinagre é um anticalcário natural. 
O único inconveniente é o odor, mas 
este desaparece depois de seco. 
É menos agressivo e perigoso do 
que outros ácidos. De preferência, 
utilize vinagre branco. Use-o diluído 
em água, na proporção de quatro 
partes de água para uma de vinagre.

 › O bicarbonato de sódio é muito útil 
em tarefas de limpeza que não sejam 
muito profundas. Ajuda a remover os 

odores e tem um ligeiro efeito abra-
sivo, mas de ação limitada. Use-o 
misturando num recipiente 15 gra-
mas de bicarbonato para um litro de 
água morna.
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A CASA DE BANHO

A humidade é o principal problema a 
enfrentar nas casas de banho, porque favo-
rece a formação de fungos, bactérias e ger-
mes, que podem ser nocivos para a saúde. 
O segredo é conseguir uma boa ventilação.
Três aspetos a ter em conta para a limpeza 
regular das casas de banho:

1. Tenha sempre à mão, na casa de 
banho, um detergente lava-tudo ou um 
produto para limpeza de casas de banho, 
uma esponja com esfregão, um pano 
absorvente e um pano de microfibra. Incen-
tive os membros da sua família a passarem 
o esfregão pela banheira depois de cada 
utilização. Isto evitará a formação de depó-
sitos calcários e de manchas de sabão, as 
quais exigirão mais esforço para serem 
removidas posteriormente.

2.  Verifique o estado da sanita pelo 
menos uma vez por dia e remova toda a 
sujidade existente com um piaçaba e uma 
descarga do autoclismo. Procure reparar 
azulejos partidos ou juntas irregulares, pois 
são pontos onde se acumulam a sujidade 
e as bactérias.

3. Reserve um pano específico apenas 
para a limpeza da zona das sanitas, que não 
seja utilizado nas restantes áreas. Escolha 
uma cor específica para não o confundir 
com outros panos e ensine a sua família a 
fazer o mesmo. 

 • Ralos. Uma vez por semana, limpe os fun-
gos acumulados com um escovilhão de 
lavar garrafas. De vez em quando, deite 
um pouco de lixívia nos orifícios, deixe 
atuar dois ou três minutos e enxague. 
Pode, também, usar um produto de lim-
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peza à base de enzimas. Este processo 
também ajuda a eliminar eventuais maus 
cheiros.

 • Sanita. Semanalmente, deve limpar a 
sanita em profundidade. Um modo eficaz 
e não agressivo passa por colocar vina-
gre numa garrafa de esguicho. Pulverize 
ou esguiche o vinagre na superfície da 
sanita. Deixe-o atuar por alguns minu-
tos (ou até durante a noite para sanitas 
particularmente sujas) e esfregue com 
o piaçaba. Para sanitas com manchas 
ou sujidade difícil, terá de esfregar com 
bastante força. Puxe o autoclismo para 
remover a água suja e o vinagre.   
Lave a tampa da sanita com um pano 
embebido em água morna e um pouco de 
lixívia nas partes superior e inferior. Seque 
com papel de cozinha ou escolha um 
pano específico apenas para esta função.

 • Torneiras. Limpe com um pano húmido 
e, de seguida, seque-as com um pano 
macio. Normalmente, as manchas de 
gordura saem com detergente para a 
loiça. Para remover manchas mais resis-
tentes, utilize um produto ou algodão 
para limpeza de metais. Mas atenção: 
nunca opte por produtos abrasivos.

OUtRAS DIVISÕES

A limpeza dos quartos e da sala não requer 
a utilização de muitos produtos, ao contrá-
rio do que vimos relativamente à cozinha 
e à casa de banho. Nos quartos, na maio-
ria das vezes, o principal problema é o 
acumular de pó, pelo que, se aspirar com 
regularidade, fica com boa parte do traba-
lho feito.
Para manter uma boa limpeza das mobílias, 
o fundamental também é limpar o pó. Só 
ocasionalmente deve polir e, quanto aos 
acabamentos das mobílias modernas, basta 
fazer uma limpeza periódica com um pano. 
Existem à venda vários tipos de panos de 
polimento e espanadores eletrostáticos, 
que atraem e retêm o pó, facilitando muito 
a limpeza do mobiliário.
Sobretudo, é importante saber de que 
material é feita a mobília. Sempre que 
comprar peças novas, guarde as indicações 
de tratamento e, no que respeita às mais 
antigas, obtenha o máximo de informação 
possível, sobretudo se forem valiosas. Iden-
tifique sempre claramente todas as infor-
mações e arquive-as. 





LIMPAR É FÁCIL14

LIVRe-Se 
DaS NÓDOaS

PARA UMA LIMPEZA EFICAZ, É MUITO IMPORTANTE DETETAR RAPIDAMENTE A 
NÓDOA. PARA QUE OS RESULTADOS SEJAM OS MELHORES, É FUNDAMENTAL 
UTILIZAR SEMPRE O PROCESSO ADEQUADO PARA A SUA REMOÇÃO. CASO 
CONTRÁRIO, ELIMINAR A NÓDOA PODERÁ TORNAR-SE UMA TAREFA DIFÍCIL 
OU MESMO IMPOSSÍVEL.

A primeira coisa que devemos tentar per-
ceber é se compensa recorrer a um pro-
fissional, no caso de peças de valor. Se o 
fizer, informe-o sobre eventuais produtos 
já utilizados para remover a nódoa, porque 
isso pode afetar o tratamento do artigo.

Para a remoção da nódoa, o primeiro 
passo é retirar o excesso de sujidade. Sem 
esfregar, absorva os líquidos com uma 
esponja ou um pano limpo; para as pastas 
e sólidos, utilize uma colher ou raspe cui-
dadosamente com uma faca. Para absorver  
gorduras, o pó de talco é uma boa solução.

As nódoas têm diferentes origens e, por 
isso, a sua remoção irá exigir tratamen-
tos distintos. Para uma melhor informa-
ção, fazemos uma série de advertências 
para cada tipo de nódoa. Por isso, antes 
de iniciar o tratamento, leia-as com aten-
ção. Também vamos sugerir que recorra 
a  algumas soluções de limpeza. Eis os 
métodos de preparação e as quantidades 
necessárias:

 • solução de água-oxigenada: misture 
num recipiente uma parte de água-

oxigenada a dez volumes com três partes 
de água fria;

 • solução de glicerina: num recipiente, 
misture, em quantidades iguais, glice-
rina e água;

 • solução de perborato de sódio: misture 
num recipiente 15 mililitros de perborato 
de sódio com meio litro de água tépida;

 • solução de vinagre branco: misture num 
recipiente 30 mililitros de vinagre branco 
com meio litro de água fria.

 • Complementos de lavagem à máquina: 
percarbonato, produtos oxi-action e 
detergente com enzimas.  

 • Substâncias perigosas para casos difí-
ceis: acetona, álcool, amoníaco, lixívia e 
aguarrás. 

Nas imagens da página seguinte mostra-
mos algumas das técnicas mais usadas para 
tratar as nódoas. 



15LIMPAR É FÁCIL

1. Coloque o tecido a tratar sobre uma 
chávena ou uma bacia, com a nódoa 
virada para baixo.  

2. Deixe correr água fria sobre a nódoa 
e, ao mesmo tempo, vá esfregando até 
esta desaparecer. Se não resultar ou 
ainda restarem vestígios, siga as indi-
cações dadas em Imergir.

LAVAR

ESFREGAR

IMERGIR

1. Coloque o tecido sobre um pano 
absorvente, com a nódoa virada para 
cima. Molhe um pano de algodão 
branco com produto tira-nódoas e uti-
lize-o para humedecer a nódoa. 

2. Esfregue suavemente do exterior 
para o centro, para não espalhar a man-
cha. Repita a operação com outro pano 
limpo, até remover completamente a 
nódoa. Não molhe o tecido mais do que 
o necessário. Alguns tecidos perdem a 
cor quando são esfregados. Para evitar 
que isso aconteça, siga as indicações 
dadas em Imergir.

1. Encha um prato pequeno com tira-
-nódoas e coloque a nódoa dentro do 
líquido. 

2. Esfregue com uma colher, até a elimi-
nar por completo. Se necessário, substi-
tua o líquido e repita a operação.

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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COMO LER UMA ETIQUETA 

LAVAGEM: Lavar à mão ou à máquina com a temperatura 
máxima indicada na etiqueta.

LAVAGEM À MÃO ou NÃO LAVAR: Se tiver o 
desenho de uma mão, é para lavar só à mão. Se tiver 
uma cruz, o artigo não deve ser lavado com água. 

BRANQUEAMENTO: Se a peça permitir o uso de lixívia de 
cloro, terá o símbolo Cl. Caso contrário, o símbolo é um 
triângulo com uma cruz.

SECAGEM NA MÁQUINA: Com dois pontos, significa que 
pode secar na máquina, sem restrições de temperatura; com 
um ponto, indica que deve usar uma temperatura moderada 
(60º). A cruz significa que não pode secar na máquina. 

PASSAR A FERRO: Os pontos indicam a temperatura máxima 
a que pode passar a ferro: um é 110ºC, dois 150ºC e três 
200ºC.

LIMPEZA A SECO: Informação destinada aos profissionais de 
limpeza. A cruz indica que o artigo não pode ser lavado a seco. 

SECAGEM AO NATURAL

Secar
pendurado

Secar
pendurado
sem torcer

Secar 
em plano



17LIMPAR É FÁCIL

PARA CADA NÓDOA, 
UMA SOLUÇÃO… 

ALCATRÃO
Comece por raspar o máximo possível do 
alcatrão. Endureça o remanescente com 
gelo e raspe novamente com cuidado. Para 
remover a mancha que ficou, deve proce-
der à sua lubrificação com uma solução de 
glicerina (veja a pág. 14), colocando um 
pano macio sob a mancha para absorver 
o seu excesso. Esfregue cuidadosamente 
com um pano e deixe atuar uma hora antes 
de lavar com detergente.

CAFÉ E CHÁ
Enxague em água tépida e ponha de molho 
numa solução de detergente da loiça ou de 
perborato de sódio (veja a pág. 14). Para 
finalizar, lave normalmente. Caso persista, 
esfregue com sabão em barra e deixe corar 
ao sol.

CHOCOLATE
Mergulhe em água fria e detergente com 
enzimas ou numa solução de perborato de 
sódio. Também pode usar um produto de 
pré-tratamento à base de oxigénio ativo.

COLA 
Raspe cuidadosamente o excesso de cola. 
Verifique qual o tipo de cola e proceda de 
acordo com o mesmo.

 • Cola de base aquosa. É o caso da cola 
em stick usada nos trabalhos escolares. 
Retirado o excesso, ponha um pouco de 
vinagre branco e deixe atuar por alguns 
minutos. Absorva o vinagre e esfregue 
com um pouco de água e detergente da 
loiça. Enxague e deixe secar.

 • Cola de base solvente. Embeba a nódoa 
em acetona e deixe atuar por alguns 
minutos. Esfregue, enxague com água 
fria e deixe secar.

COSMÉTICOS
Diferentes tipos de maquilhagem reque-
rem diferentes soluções. Atue de imediato 
e, se não estiver em casa, tente limpar a 
nódoa com um toalhete. Nas nódoas fres-
cas e pequenas, esta solução pode ser 
suficiente.

 • Batom, máscara para pestanas e delinea-
dor de olhos: água morna e detergente 
da loiça.

 • Base: solução de água oxigenada ou pro-
duto de pré-lavagem à base de oxigénio 
ativo.

 • Blush, sombra para os olhos e pó facial 
(isento de óleo): detergente da roupa 
líquido.

 • Verniz para as unhas: acetona; se o der-
ramar, absorva o máximo possível e, de 
seguida, remova com acetona.

FERRUGEM
Aplique sumo de limão e cubra com uma 
pequena camada de sal fino. Deixe atuar 
durante uma hora ou até secar, passe por 
água fria e, quando a nódoa estiver com-
pletamente removida, lave normalmente.

FEZES
As nódoas de fezes, nomeadamente de 
bebés e de animais de estimação, podem 
ser removidas utilizando o procedimento 
indicado para nódoas de vomitado (veja a 
pág. 19).

GORDURA
Absorva de imediato a gordura derra-
mada. Polvilhe a nódoa com pó de talco e 
aguarde que a restante gordura seja absor-
vida. Depois, escove ou aspire. No vestuá-
rio, faça o pré-tratamento com um produto 
à base de tensioativos ou um detergente 
com enzimas.
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LEITE
Limpe de imediato, já que, depois de seco, 
é muito mais difícil eliminar o cheiro. Bor-
rife com água gaseificada ou água tépida 
(a água muito quente fixa a nódoa). Absorva 
cuidadosamente com papel de cozinha.

MAIONESE E MOLHOS ENGARRAFADOS
Passe uma esponja humedecida em água 
tépida. Mergulhe numa solução de água e 
detergente com enzimas e lave-os normal-
mente. No caso de artigos de valor ou deli-
cados, o melhor é recorrer a um profissional 
de limpeza a seco.

OVO
Aqui, não aplicar qualquer líquido quente 
sobre a nódoa é a regra de ouro: a água 
quente fixa a nódoa rapidamente e dificulta 
a sua remoção. Mas primeiro retire o que 
conseguir com uma colher ou com papel 
de cozinha.

 • Ovo cru: elimine as nódoas com uma 
esponja embebida em água salgada fria. 

 • Ovo cozido: trate as nódoas com deter-
gente da loiça diluído em água fria.

 • Ovo cozinhado com gordura (escalfado, 
mexido ou estrelado): limpe com um sol-
vente de gordura.

PASTILHA ELÁSTICA
Coloque a peça de roupa no frigorífico 
(dentro de um saco de plástico) para que a 
pastilha endureça. Para a retirar, raspe com 
cuidado.

PERFUME
Enxague imediatamente. Mergulhe as 
nódoas secas numa solução de glicerina 
(veja a pág. 14). Deixe atuar durante, pelo 
menos, uma hora. Depois, faça uma lava-
gem normal.

RELVA
Uma simples lavagem com detergente com 
enzimas é normalmente suficiente para eli-
minar as nódoas. Os tecidos brancos ou de 
cores sólidas também podem ser lavados 
com uma solução de água-oxigenada a dez 
volumes (veja a pág. 14). 

SANGUE
Estas nódoas podem ser difíceis de remo-
ver. É necessário atuar rapidamente, não 
deixando a nódoa secar; e não deve usar 
água quente, pois isso só ajudaria a fixar a 
sujidade. O melhor é passar um algodão 
embebido em água-oxigenada. Em alterna-
tiva, mergulhe os tecidos em água fria com 
uma mão-cheia de sal ou numa solução 
diluída de vinagre branco (veja a pág. 14). 
De seguida, aplique uma solução de deter-
gente com enzimas e lave normalmente.

SUMO DE FRUTA
Absorva imediatamente, usando papel de 
cozinha, um pano ou uma toalha brancos. 
Passe uma esponja com água fria e, de 
seguida, com uma mistura de detergente 
da loiça, vinagre e água fria. Esfregue do 
exterior para o centro da nódoa. Passe com 
um pano húmido e repita, se necessário. 
Para tecidos claros, pode recorrer a uma 
solução de perborato de sódio ou a um 
produto de pré-tratamento à base de oxi-
génio ativo.

TINTA
Mantenha as manchas de tinta húmidas 
com algodão embebido em água fria, 
mas com cuidado para não espalhar. Em 
seguida, passe com um algodão embebido 
em álcool puro, sumo de limão ou álcool de 
limpeza. Coloque outro algodão grande e 
seco debaixo da peça de roupa. As man-
chas que ficarem em tecidos brancos de 
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algodão podem limpar-se com água e um 
pouco de lixívia.

TRANSPIRAÇÃO
Para roupa branca, use uma solução de 
bicarbonato de sódio, água-oxigenada 
e água fria em partes iguais. Esfregue as 
zonas afetadas com essa mistura e deixe 
atuar cerca de 30 minutos. Enxague e lave 
normalmente. Nos tecidos com tendência 
a desbotar, aplique uma esponja com uma 
solução de vinagre branco (veja a pág. 14) 
e enxague antes de lavar. Os detergentes 
com enzimas são os mais aconselhados 
para a lavagem posterior.

URINA
Enxague primeiro em água fria e, de 
seguida, lave normalmente de acordo com 
o tecido. As nódoas antigas devem ser tra-
tadas com uma solução de água e deter-
gente com enzimas. As marcas em tecidos 
brancos (exceto nylon) podem ser removi-
das com uma solução de água-oxigenada 
(veja a pág. 14).

VINHO
É desejável atuar rapidamente. Absorva 
o máximo de líquido possível, mas sem 
esfregar. Pulverize a nódoa com vinho 
branco ou água gaseificada e absorva 
com um pano limpo. Repita até a nódoa 
desaparecer. As manchas persistentes 
podem ser tratadas com um produto à 
base de oxigénio ativo, coradas ao sol 
com sabão em barra ou branqueadas com 
lixívia, se o tecido permitir.

VOMITADO
Limpe o excesso e enxague o tecido sob 
água fria corrente. Se possível, mergulhe -o 
e lave-o numa solução de detergente com 
enzimas, ou lave normalmente.

LIMPEZAS EM MAtERIAIS 
DIVERSOS 

ALABASTRO
Por ser poroso, o alabastro não deve ser 
lavado. Para limpar estes objetos, encharque 
um pano de camurça em detergente líquido 
sem lixívia e esprema-o bem, secando 
depois com um pano de camurça seco. 

AZULEJOS DE CERÂMICA
A limpeza regular pode ser efetuada com 
um detergente lava-tudo. As manchas de 
sabão persistentes são facilmente removi-
das com um pano embebido em vinagre 
branco. Depois, enxague e limpe com um 
pano seco. Pode usar também um produto 
de limpeza que tenha na sua composição 
um inibidor de bolores.
Limpe as juntas escurecidas com uma solu-
ção de lixívia, que pode aplicar com uma 
escova de dentes velha. Também pode 
optar por um produto específico para a 
limpeza de juntas. 

COMPUTADOR PORTÁTIL, TABLETS 
E TELEMÓVEIS
Use um pano macio humedecido com uma 
solução de água morna e álcool em partes 
iguais para limpar o ecrã destes aparelhos. 
Proceda do mesmo modo para limpar entre 
os botões dos comandos do portátil e do 
telemóvel. Limpe também à volta dos orifí-
cios, nomeadamente do carregador. Limpe 
o exterior com uma toalhita desinfetante, 
ou use também um pano humedecido com 
álcool. 

COURO
Utilize um pano ligeiramente humedecido 
em água quente e sabonete de glicerina. 
Não enxague, porque a glicerina ajuda a 
manter a pele macia e flexível. De vez em 
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quando, aplique um pouco de produto 
nutritivo para peles ou de solução de gli-
cerina (uma parte de glicerina para uma 
parte de água), para evitar que estale ou 
manche. Esfregue bem até que o produto 
se dissolva por completo.

MADEIRA
Independentemente do tipo de madeira, 
há truques que podem permitir socorrer a 
madeira de modo a evitar que fique irreme-
diavelmente estragada. 

 • Manchas de tinta: passe com uma coto-
nete humedecida em lixívia. Seque 
rapidamente com papel absorvente. Se 
necessário, repita a operação. 

 • Marcas de água: esfregue ao longo do 
veio da madeira com um creme para polir 
metais ou com pó de pedra. Se a super-
fície for áspera ou não estiver polida, 
esfregue com palha de aço fina embe-
bida em cera líquida.

 • Marcas de calor: reconhecem-se pela cor 
esbranquiçada. Esfregue na direção do 
veio da madeira com um creme para polir 
metais ou com pó de pedra.

 • Riscos: use um colorante de madeira, 
lápis de cera ou graxa para sapatos.

MÁRMORE
Para remover manchas do mármore, lim-
pe-o com pó de pedra. Depois, enxague 
e seque com um pano macio.

PRATA
O banho de prata é uma solução de lim-
peza simples, mas pouco duradoura. 
Consiste num tratamento de deposição 
eletrolítica, recorrendo a uma solução de 
nitrato de prata, normalmente efetuado 
em joalharias. Para conseguir um efeito a 
longo prazo, é melhor utilizar um produto 
para polir pratas. Pode também limpar com 

uma escova e pasta de dentes, enxaguando 
bem de seguida. Limpe os objetos de prata 
maciça (pulseiras largas, por exemplo) com 
polimento para prata. Escolha produtos de 
longa duração. 

SOALHO
Os pavimentos modernos de soalho flu-
tuante vêm já com um acabamento de 
fábrica resistente às manchas, facilitando 
a limpeza. Os produtos de limpeza específi-
cos são detergentes suaves com resultados 
satisfatórios. Para outros tipos de soalho 
veja os nossos conselhos para madeira. 

TELEVISORES
É muito difícil manter os ecrãs de televisão 
sem pó. Ainda assim, pode evitar camadas 
de pó inestéticas limpando-o uma vez por 
semana. O processo de limpeza depende 
do tipo de ecrã. Veja se o manual de ins-
truções do aparelho dá indicações especí-
ficas. Mas todos os tipos de ecrã precisam 
de um pano macio, de microfibra, que tam-
bém pode ser feito a partir de uma T-shirt 
de algodão. Não use um pano da cozinha, 
papel de cozinha ou lenços de papel, por-
que podem riscar o ecrã.

VIDROS E ESPELHOS
Aplique limpa-vidros diretamente e passe 
com um pano suave e seco para retirar a 
sujidade. Para obter brilho, prepare uma 
solução de água morna com perborato 
de sódio ou vinagre; utilize papel de jornal 
para secar.  
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  Veja as etiquetas e siga as instruções de lavagem. 

 
 Separe a roupa delicada, a roupa branca e de cores claras da roupa de cores 
fortes que podem desbotar. Separe também a roupa muito suja.

 
 Esvazie bem os bolsos e corra os fechos. Aperte também as fitas de velcro, 
para evitar que se rasguem. Vire a roupa do avesso, especialmente peças 
com aplicações ou estampagem e meias. 

 
 Trate primeiro as nódoas até as eliminar, depois lave normalmente. 

 
 Um programa a frio ou a 30ºC é normalmente suficiente para uma carga 
de roupa normal. A roupa mais suja necessitará de temperaturas entre os 
40ºC e os 60ºC. Se não gostar do resultado, talvez seja altura de mudar de 
detergente. 

  Para conseguir uma boa eficácia, respeite as quantidades de detergente indi-
cadas na embalagem. Tenha em conta a capacidade da máquina, a dureza 
da água e o grau de sujidade da roupa. 

 
 Os ingredientes usados nos detergentes em pó e nos líquidos são muito 
semelhantes. A principal diferença é que os primeiros necessitam de um 
aditivo que garanta fluidez, bom escoamento e alta solubilidade. Mas pode 
encontrar bons produtos em ambas as categorias.

  Assim que a lavagem terminar, retire a roupa da máquina; pendure-a em local 
arejado ou seque-a na máquina de secar. Tente não deixar a roupa molhada 
dentro da máquina, para evitar o desenvolvimento de fungos e de maus 
odores.

8 CONSELHOS PARA LAVAR A ROUPA NA MÁQUINA
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AtenÇÃo  
À SeGURaNÇa

MUITOS PRODUTOS QUÍMICOS USADOS NA LIMPEZA SÃO POTENCIAL-
MENTE PERIGOSOS. PORQUE PREVENIR É MELHOR DO QUE REMEDIAR, 
PROTEJA -SE A SI E AOS OUTROS DE FORMA ADEQUADA, TOMANDO ALGU-
MAS  PRECAUÇÕES. 

Se houver um acidente, ligue o Número 
Nacional de Emergência (112) ou para o 
Centro de Informação Antivenenos (808 
250 143). Guarde estes números no tele-
móvel e coloque-os num local bem visível 
(por exemplo, junto ao telefone de casa). 
Se ficar alguém em casa quando está a tra-
balhar (uma ama ou uma mulher a dias, por 
exemplo), deixe o seu número de telemóvel 
e o do seu trabalho, ou outros contactos 
diretos, também em local bem visível.

Todos os produtos químicos devem con-
ter símbolos de perigo que identificam 
os riscos da sua utilização. Convém acos-
tumar-se a ler os rótulos e prestar aten-
ção às frases de perigo e aos conselhos 
e advertências no uso de cada produto. 
Esteja ciente dessa informação e não a 
subestime. Os produtos assinalados como 
tóxicos, corrosivos ou que exalem vapores 
nocivos devem ter uma tampa de segu-
rança para não serem abertos por crian-
ças. Verifique se é assim – caso contrário, 
não compre. 

Os antigos símbolos de perigo têm vindo 
a ser substituídos desde 2013, com o 
intuito de se conseguir uma harmonização 

global e para que sejam os mesmos em 
todo o mundo. Também foram atualizados 
os riscos e níveis de perigo. No quadro 
da página seguinte mostramos os novos 
símbolos. 

112
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Irritante ou nocivo:
pode causar alergias
e outras perturbações.

Tóxico: consequências
imediatas graves
para a saúde.

Comburente: pode agravar
um incêndio.

Explosivo.

Prejudicial para 
o meio ambiente.

Explosivo: pode explodir
se exposto ao calor.

Inflamável: risco 
de incêndio.

Embalagem
sob pressão

Mutagénico, cancerígeno:
riscos graves para a saúde.

Corrosivo: pode provocar
queimaduras na pele
ou nos olhos.

A nova Diretiva Europeia de Classificação, Rotulagem e Embalagem de Substâncias 
eliminou o sinal ‘X’ sobre fundo laranja. A partir de agora o fundo é branco e o 
’X’ foi substituído por quatro pictogramas diferentes, além de outras mudanças. 
Vejamos quais:

Saúde Explosivos, inflamáveis Meio ambiente

NOVA DIRETIVA EUROPEIA:  
MUDANÇAS NOS SÍMBOLOS DE PERIGO



tem algo a apontar?

ProtestAqui

Leia este código  
com o seu smartphone 
ou tablet ou aceda a 
www.protestaqui.pt

• • •

Publique o seu protesto
Conheça os seus direitos

Adira às nossas ações

Descarregue já gratuitamente
a aplicação e faça ouvir a sua voz!


