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FÓRMULA CASEIRAS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA 

 

Com o objetivo de atender às inúmeras solicitações dos nossos clientes, 

apresentamos aqui o resultado de nossa pesquisa sobre fórmulas e dicas caseiras 

menos tóxicas e de baixo custo para a limpeza e manutenção da casa. 

Espero que gostem!  

Sugestões serão sempre bem vindas para complementação desta apostila... 

Ude Lorenzetti 

www.companhiadolar.com 

 

Introdução 

Muitos produtos de limpeza contêm substâncias que podem causar intoxicações e 

alergias na pele e nas vias respiratórias. As donas de casa devem ficar mais 

atentas ao uso de detergentes, amaciantes de roupa, sabão em pó, desinfetantes , 

lustra-móveis e água sanitária. Para evitar reações alérgicas indesejadas, as donas 

de casa devem evitar contato direto com os produtos químicos durante a limpeza 

da casa.  

Além do aspecto da saúde, deve-se considerar o cuidado com o meio ambiente. 

Muitas dessas substâncias simples ou mesmo fórmulas mais complexas vendidas 

para limpeza da casa são tóxicas aos seres humanos, quando não se tomam os 

cuidados adequados. 

Quando lançadas no ambiente, através dos esgotos, essas substâncias causam 

efeitos graves no ambiente e produzem poluição visível nas águas e outros 

ecossistemas. 

Hoje em dia, em função da consciência cada vez maior desses riscos, está havendo 

um busca de produtos menos agressivos e também de hábitos mais respeitosos ao 

ambiente, como reuso e economia de água, uso de menor quantidade de 

substâncias químicas nas atividades rotineiras, reciclagem de lixo etc.  

Como consequência um resgate de produtos e receitas usadas “pela vovó” ou uma 

pesquisa mais detalhada sobre a real funcionalidade desses elementos tem sido 

feita e divulgada pelas redes sociais. Aqui apresentamos algumas sugestões para a 

limpeza e manutenção da sua casa. 
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VINAGRE BRANCO – MIL UTILIDADES! 

O vinagre branco pode ser um grande aliado na faxina da casa.   

Com alta concentração de ácido acético, o líquido funciona como um potente 

desinfetante e desengordurante. Os melhores para limpeza são o branco (de álcool) e 

o de maçã. 

Algumas pessoas até preferem usar esse ingrediente simples para evitar o contato com 

produtos potencialmente tóxicos presentes em produtos de limpeza. 

Veja como utilizar o vinagre em: 

PAREDES: faça uma solução de vinagre e água morna em partes iguais. Aplique-a 

sobre riscos de lápis e marcas espalhadas pelas paredes. Esfregue o local com um 

pano macio até que as manchas desapareçam. 

VIDROS: Limpe as janelas com uma solução de 3 colheres de sopa de vinagre para 2 

xícaras de água. 

ARMÁRIOS: para eliminar o odor de mofo, esvazie os compartimentos e deixe 

pernoitar, dentro do móvel, uma bacia ou assadeira com vinagre branco puro. Em 

seguida, passe um pano embebido nesse líquido. 

Pode-se também limpar o armário com um pano embebido na mistura de 3 litros de 

água quente com uma ou 2 colheres de vinagre branco. 

ODORES DE ANIMAIS: para eliminar o cheiro de urina e fezes dos bichos de 

estimação, remova a parte sólida dos resíduos. Em seguida, aplique uma solução de 

dois terços de água morna e um terço de vinagre branco. Logo depois, aplique um 

pouco de vinagre puro sobre o local e deixe secar naturalmente. 

BANHEIRO: remova o mofo do rejunte dos azulejos aplicando uma boa quantidade de 

vinagre branco puro com uma escova de dente velha. Deixe-o agir por duas horas e 

depois lave a superfície com água e sabão.  

Para esfregar registros e as peças de louça use uma esponja macia embebida em uma 

solução (meio a meio) de água e vinagre. Uma mistura de vinagre e água limpa e dá 

brilho no piso e azulejos do banheiro 

O vinagre puro tira as manchas do vaso sanitário 

COZINHA: para retirar resíduos queimados do fundo de panelas e frigideiras, encha-as 

de água e adicione 4 colheres (sopa) de vinagre branco. Leve ao fogo e deixe ferver. 

Espere esfriar e lave normalmente. 

Para desinfetar a máquina de louças, dê um ciclo de pré-lavar com uma xícara (chá) de 
vinagre 

Para deixar os copos de vidro brilhantes, deixe-os de molho em uma bacia com água e 
gotas de vinagre branco. Depois, lave-os com detergente. 

Para deixar o fogão novinho em folha após fazer frituras, deixe um pouco de vinagre 
sobre a gordura 15 min antes de começar a limpeza. 
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Para limpar o fogão, eletrodomésticos e bancadas na cozinha, use uma solução de 
uma parte de vinagre e duas partes de água. 

Deixe a tabua de cortar durante a noite com vinagre e pela manhã ela estará livre de 
mancha e odor. 

ROUPAS: Para ajudar a tirar o cheiro de suor das roupas, especialmente as roupas 
utilizadas em atividades físicas, basta mergulhar a roupa em uma solução detergente e 
adicionar uma “pitada” de vinagre. 

Como amaciante natural – adicionar ½ xícara de vinagre branco no ciclo de enxágua 
da máquina de lavar. 

Tire o mofo de roupas, até de couro, embebendo um pano com vinagre puro ou 
dissolvido em água morna. Passe no local com mofo e deixe secar em local arejado. 

LIMPEZA GERAL: Uma mistura em partes iguais de vinagre e água é ótima para limpar 
tapetes e carpetes. 

Espelhos e vidros ficam mis transparentes e brilhantes se limpados com uma solução 
de 1 parte de vinagre e 4 partes de água quente. 
 

BICARBONATO DE SÓDIO – PURIFICADOR E DESINFETANTE NATURAL 

REMOÇÃO DE ODORES: ajuda a eliminar odores fortes nas roupas, como fumaça e 

suor, mesmo quando eles persistem após repetidas lavagens. 

Esfregar bicarbonato de sódio seco diretamente na roupa remove o cheiro de vômito 

ou o golfo do bebê. 

Um recipiente aberto de bicarbonato de sódio absorve os odores e desodoriza o 

ambiente de geladeira e freezer. 

Colocar uma solução de água e bicarbonato de sódio em garrafas térmicas e 

recipientes de resfriamento durante a noite retira o cheiro rançoso. 

Para retirar cheiro ruim dos cinzeiros, coloque água e bicarbonato de sódio. 

Na lixeira, neutralize o cheiro polvilhando bicarbonato. 

LIMPEZA: para polir objetos, coloque bicarbonato seco em um pano úmido. Esfregue, 

enxagua e deixe secar. 

Para limpar a gordura e sujeira de exaustores de cozinha, use uma solução de ¼ de 

xícara de bicarbonato de sódio, ½ xícara de vinagre branco e 1 litro de água quente. 

Essa solução também desinfeta a superfície. 

Para lavar a parte externa de aparelhos domésticos brancos, retirando pmanchas 

amareladas, misture ¼ de xícara de bicarbonato de sódio com uma xícara de água 

morna. 

Superfícies de mármore podem ser limpadas com uma solução de 3 colheres de sopa 

de bicarbonato de sódio em 2 xícaras de água morna. Deixe repousar por algum tempo 

e depois enxague.  

http://www.companhiadolar.com.br/


 

www.companhiadolar.com.br   Cursos online de soluções, organização e culinária para o seu lar. 

Para desentupir ralos, misture 1 xícara de sal, 1 xícara de bicarbonato de sódio e 1 litro 

de água quente. Jogue essa solução no ralo. 

É também um excelente aliado para limpeza de brinquedos e outras coisas 

de bebês e crianças. Algumas dicas: 

 Para limpar e desodorizar brinquedos (menos os de pano) use uma solução de 1 
colher de sopa de bicarbonato para cada xícara de água em um borrifador. 
Borrife nos brinquedos e depois enxugue com um pano. 

 Para limpar brinquedos de pano, use uma espécie de lavagem a seco: Borrife 
bicarbonato por todo o brinquedo de pano, deixe agir por cerca de 10 minutos e 
escove bem, retirando o bicarbonato e a sujeira juntos. 

 Para deixar a lixeira de fraldas sem cheiro ruim, a cada troca do saco de lixo, 
jogue um pouquinho de bicarbonato no fundo do saco. 

 Para limpar o berço, a cômoda, banheira e brinquedos, coloque um pouco de 
bicarbonato numa esponja molhada e esfregue nas superfícies. Enxague bem e 
deixe secar. 

 Limpe carrinhos de metal, plástico ou vinil, cadeirão e assentos de carro 
aplicando o bicarbonato direto com uma esponja molhada. Esfregue até limpar, 
enxague e deixe secar. 

 Para remover odores desagradáveis de carrinhos e assentos de carro, polvilhe 
bicarbonato por toda a superfície mal cheirosa. Deixe descansar por pelo menos 
20 minutos e depois passe o aspirador de pó. 

 Para limpar respingos em roupas e outros tecidos, use um pano úmido 
mergulhado no bicarbonato e esfregue até a mancha sair. 

 Para qualquer limpeza rápida, até para quando estiver fora de casa, vale a pena 
ter à mão (na sacolinha do bebê, por ex.) uma solução de água e bicarbonato, 
que você borrifa no que quiser limpar. 

 Desodorize garrafas e mamadeiras, enchendo-as com água morna e uma colher 
de chá de bicarbonato de sódio. Tampe e misture vigorosamente. Deixe 
descansar por alguns minutos, enxague bem e limpe normalmente. 

 Limpe bico de mamadeira e chupetas deixando-os de molho por uma noite 
inteira em água morna e bicarbonato de sódio. Use 5 colheres de sopa de 
bicarbonato para cada litro de água. De manhã tire os bicos e mamadeiras dessa 
água, enxague e lave normalmente. 

 

SUCO DE LIMÃO 

O ácido cítrico do fruto ajuda a dissolver o limo e até manchas de ferrugem. 

Limão e sal fazem maravilhas para trazer o brilho de volta dos seus utensílios de cobre, 

latão e luminárias. 

Manchas nas bancadas podem ser removidas, deixando o suco de limão sobre a 

mancha por alguns minutos. Esfregar a área com bicarbonato de sódio. 
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Para aromatizar e deixar um cheiro “fresco” na geladeira, deixe lá  suco de limão em 

água.  

Água quente com suco de limão no ralo vai aromatizar o ambiente. 

Limão é um agente natural de branqueamento. Colocar suco de limão em lençóis 

brancos e roupas e deixe-as secar ao sol. 

Assim como o vinagre, o limão pode branquear, desinfetar e remover cheiro das 

tábuas de cortar. Esfregue o limão com um pouco de sal na tábua, deixe um tempo e 

depois lave. 

AS MISTURINHAS MILAGROSAS: 

Como aromatizador de ambientes: 

Misture 1 litro de água, ½ copo de vinagre, 1 colher de sopa de bicarbonato, ¼ de 

copo de álcool e 1 colher de sopa de amaciante. Coloque em um borrifador e aplique 

em almofadas e cortinas 

Como desengordurante: 

Em um balde grande, misture 3 ou 4 xícaras de vinagre branco com 1 xícara de 

bicarbonato. A solução acaba com a gordura das paredes. 

 

Desinfetante para vaso sanitário: 

Despeje ½ xícara de vinagre branco no vaso. Em seguida adicione ½ xícara de 

bicarbonato. Esta mistura reaje, forma bolhas e espuma. Deixe por um minuto, depois 

esfregue com a escova de banheiro de cano longo e dê descarga. 

Para tirar bolor: 

Misture partes iguais de vinagre branco ou água oxigenada 10 volumes e bicarbonato 

de sódio até formar uma pasta. Aplique na superfície embolorada, deixe por 30 

minutos, esfregue com uma escovinha e retire o excesso com pano úmido. 

Para limpar alumínio: 

Prepare uma pasta com uma xícara de bicarbonato de sódio e a mesma medida de 

água oxigenada 10 volumes. Espalhe em todo o utensílio, deixe agir por alguns 

minutos e esfregue com uma esponja de aço ou bola de papel alumínio. Enxague bem 

e seque com um pano macio. 

Para limpar carpete: 

Para remover manchas e sujeiras difíceis, misture partes iguais de bicarbonato, sal e 

vinagre branco. Aplique a pasta sobre a mancha com uma escovinha, deixe secar e 

escove novamente. 

Para retirar limo: 

Para limpar rejuntes de azulejos, faça uma mistura com partes iguaus de bicarbonato 

de sódio e água oxigenada 10 volumes e escove a superfície (use uma escova de 

dente). Deixe alguns minutos e enxague. 
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Para limpar vidros: 

Misture uma parte de vinagre branco, uma parte de álcool e uma parte de água. 

Coloque um borrifador e aplique no vidro. Passe um pano macio, pano de fralda ou 

papel absorvente. 

Mistura desentupidora: 

Para não deixar a pia entupir use, de vez em quando, uma mistura de 250 ml de 

vinagre branco com 500 ml de água e ½ xícara de bicarbonato de sódio. A solução 

elimina a gordura e os restos de comida presentes nos canos. 

Produto Multiuso: 

Misture partes iguais de água oxigenada 10 volumes e vinagre branco com algumas 

gotas do seu óleo essencial favorito. Coloque em um borrifador e aplique em balcões 

de cozinha, pia de banheiro e outras superfícies. Essa solução elimina as bactérias e 

perfuma o ambiente. 

Para tirar manchas de suor, sangue e vinho: 

Misture partes iguais de água oxigenada 10 volumes e detergente neutro. Com uma 

esponja, esfregue sobre a mancha. Deixe agir por um minuto e, em seguida, 

encharque o tecido com a mistura novamente (o equivalente a uma moeda). Deixe 

absorver bem e então lave como de costume. 

Misturinha para eliminar mal cheiro: 

1 litro de água 
¼ copo de álcool 
1 colher (sopa) de bicarbonato 
1 colher (sopa) de amaciante 
½ copo de vinagre branco 
 

Misturar todos os produtos e colocar em um recipiente grande. Quando for usar, 

colocar em um borrifador para facilitar a limpeza. 

 

Misturinha para limpeza do box: 

 

1 colher de sabão em pó 

2 colheres de bicarbonato de sódio 

1 colher de álcool 

1 colher de vinagre branco  

1 xícara de água morna 

 

Bastante útil para limpar boxes que estão muito sujos.  

Passar no box e deixar agir por 5 minutos. Enxaguar bem e secar com pano que não 

solte fio. 

 

Misturinha para limpeza geral  

2 litros de água 

2 tampas de sabão em pó 

2 tampas de álcool líquido. 
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Misturar e utilizar em limpeza de pisos, azulejos, vidros, boxes... 

Esta mistura pode ainda ser diluída em água no balde, na hora da limpeza. 

Depois, passe um pano úmido para tirar o excesso de sabão. 

 

DICA DE AMACIANTE NATURAL: 

 

Uma infusão de louro pode deixar as roupas mais macias e fáceis de passar. 

Essa solução é indicada como substituta do amaciante, principalmente na lavagem de 

toalhas de banho. São as cerdas das toalhas as que mais endurecem quando há 

excesso de uso de amaciantes. 

Coloque água e folhas de louro para ferver, em uma proporção aproximada de 1 copo 

de água para 3 folhas de louro. 

Quando ferver, desligue e deixe esfriar. Coloque na lavagem das roupas no lugar do 

amaciante. 

OBS: Uma quantidade maior da solução pode ser preparada (até com maior 

concentração de louro) e guardada em vidro ou garrafa pet na lavanderia.  

 

PARA QUEM QUER PREPARAR OUTROS PRODUTOS: 

 

Sabão Sustentável – com óleo de cozinha usado (eCycle) 

Essa receita de sabão é de alta qualidade, livre de química nociva e mais amigável ao 

meio ambiente. Você já deve saber que o óleo de cozinha usado não pode ser 

despejado na pia (causa entupimento) e nem descartado de forma incorreta. É bem 

provável que alguém já tenha te contado alguma história sobre a possibilidade de fazer 

sabão com óleo usado, mas você já tentou realizar a experiência? 

Existem inúmeras receitas de sabão caseiro espalhadas pela internet, mas a maioria 

utiliza soda cáustica em excesso, o que é extremamente perigoso devido a alguns 

motivos: 

• A substância é prejudicial à saúde devido às suas propriedades corrosivas e 

desidratantes, sendo muito agressiva à pele, que fica ressecada, pode apresentar 

rachaduras e até hipersensibilidade e inflamações; 

• Ela prejudica também o meio ambiente, pois aumenta muito o pH do esgoto 

doméstico que, dependendo da sua destinação, vai desequilibrar o pH dos rios e lagos, 

interferindo em todo o ecossistema; 

• O excesso de soda pode destruir os tecidos e roupas durante a lavagem, diminuindo 

sua vida útil; 

Mas se a soda é tão nociva, por que a utilizamos no processo de produção do sabão 

caseiro? 

Ao utilizá-la para fazer o sabão, sua reação com o óleo de cozinha vai transformar 

esses dois ingredientes em outros produtos, que são o próprio sabão e a glicerina. Se 

você tiver o cuidado de usar as quantidades necessárias descritas na receita a seguir, 

não haverá excesso de nenhum ingrediente no produto final. Dessa forma, a receita de 

sabão produzirá o menor impacto ambiental possível, porque embora o sabão seja 

biodegradável, ou seja, é decomposto por micro-organismos presentes na natureza, 

não significa que não tenha impacto ambiental, e o que buscamos aqui é ter uma 
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pegada mais leve, com o menor impacto possível ao meio ambiente, já que precisamos 

do sabão para as nossas necessidades diárias de limpeza. 

A equipe eCycle pesquisou e testou algumas receitas, tomando todo o cuidado para 

chegar numa fórmula final que contivesse somente as quantidades estritamente 

necessárias de cada componente. Assim, seria possível atingir um produto final com 

boa qualidade e com o pH mais próximo possível da neutralidade. A Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa) determina que o pH máximo dos sabões deve ser até 

11,5, mas muitas das receitas estudadas apresentaram pH bem superior a esse. 

A fórmula apresentada abaixo foi a que apresentou melhor resultado. É extremamente 

importante usar as proporções descritas a seguir. Para você fazer o seu próprio sabão 

em barra, os ingredientes e materiais utilizados são: 

Ingredientes: 

 1 quilo de óleo de cozinha usado; 

 140 mililitros de água; 

 135 gramas de soda cáustica em escamas (concentração superior a 

95%); 

 25 mililitros de álcool (opcional). 

Opcionais: 

 30 gramas de aromatizantes (preferencialmente óleos essenciais sem 

parabenos e ftalatos na composição). 

 10 gramas de conservante alecrim em pó (saiba onde encontrar aqui). 

Materiais: 

 Recipientes para o molde do sabão (formas específicas, bandejas de 

plástico ou embalagens longa vida); 

 1 colher de pau; 

 1 par de luvas para lavar louças; 

 1 máscara descartável; 

 óculos de proteção; 

 1 balde. 

Modo de preparo: 

Em primeiro lugar, coloque os óculos de proteção, as luvas e a máscara. A soda 

cáustica é altamente corrosiva e deve ser manuseada com muito cuidado. Vamos ao 

passo-a-passo: 

1. Esquente a água até que ela fique morna (em torno de 40°C). Feito isso, despeje-a 

no balde e coloque a soda cáustica lentamente e em pequenas porções no mesmo 

recipiente, misturando sempre a cada adição. Nunca adicione água fria sobre a soda! A 

ordem dos ingredientes também deve ser respeitada: colocar soda sobre a água, e 

nunca a água sobre a soda - isso provocar uma reação forte e causar acidentes. É 

super importante utilizar um balde ou recipiente plástico de material grosso e 

resistente, e nunca utilizar garrafas PET para fazer a diluição da soda, pois elas não 

suportam a temperatura que a reação atinge, podendo romper e vazar esse material 

extremamente corrosivo. 
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Mexa com a colher de pau até diluir completamente a soda, de modo que não haja 

mais escamas. Atenção: não utilize recipientes de alumínio descartável em conjunto 

com a soda cáustica e certifique-se de que eles sejam suficientemente altos, pois essa 

dissolução pode efervescer e causar espuma. 

2. Depois de retirar as impurezas do óleo (é possível fazer isso com uma peneira), 

esquente-o um pouco (a uma temperatura de 40°C) e adicione-o ao balde que será 

utilizado para colocar todos os demais ingredientes. Em seguida, insira a soda bem 

lentamente, em pequenas porções e misturando continuamente. Esse cuidado 

aumenta a sua segurança, pois a reação com a soda cáustica libera muito calor, além 

de produzir um sabão de boa qualidade - se você colocar a soda de uma única vez ou 

muito rápido sem a agitação adequada, o sabão pode empelotar e ficará difícil reverter 

isso.  

3. Misture somente o óleo e a soda por cerca de 20 minutos. A consistência final ideal 

deve ser parecida com a do leite condensado. É necessário respeitar esse tempo de 

mistura para que haja a reação entre óleo e a soda. 

4. Após esse tempo de mistura, tem início o momento ideal para adicionar os demais 

ingredientes. Coloque o aromatizante e conservante (caso queira). Misture bem até 

que esses ingredientes se incorporem plemamente à mistura.  

5. Caso a massa final de sabão esteja muito líquida, insira o álcool lentamente e mexa 

bem por dez minutos para que a mistura não empelote. Nessa etapa, a massa de 

sabão ganhará consistência rapidamente. É recomendável que a forma em que será 

colocado sabão já esteja preparada e próxima.  

Despeje a massa em uma bandeja de plástico e aguarde 2 dias até endurecer. Agora é 

só cortar e você terá pedaços de sabão para usar no seu dia a dia. Recomenda-se, 

ainda, deixar em processo de cura por mais 15 dias, de preferência em um recipiente 

opaco, que fique num lugar fresco e sob abrigo do Sol. Esse processo visa garantir a 

reação completa da soda cáustica, além de permitir ao sabão perder a umidade 

excessiva. Esse tempo poderá variar de acordo com as condições climáticas locais. 

Exemplo: se o clima estiver mais chuvoso, pode ser que sejam necessários mais dias; 

ocorre o contrário caso o tempo esteja mais seco. 

Finalizado o processo de cura, é possível medir o pH do sabão. Utilize um papel 

tornassol. 

Entenda mais sobre os ingredientes da fórmula acessando o site 

www.ecycle.com.br 

Se você não quiser ou puder fazer o seu próprio sabão, procure postos que recebem 

óleo usado na seção Postos de Reciclagem da eCycle. 

Preparo de detergente caseiro (eCycle) 

O detergente é um dos produtos de limpeza mais consumidos no nosso dia a dia. Mas 

o que muita gente não sabe é que os agentes químicos de sua composição, alguns 

deles derivados de petróleo, podem ser prejudiciais ao meio ambiente, sobretudo 

quando despejados em redes de esgoto que não possuem o tratamento adequado. 

http://www.companhiadolar.com.br/
http://www.ecycle.com.br/postos/reciclagem.php
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/63-meio-ambiente/2352-o-que-sao-sufactantes-conheca-composicao-usos-impactos-e-alternativas.html
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/2288-saboes-sabao-detergentes-o-que-sao-impactos-meio-ambiente-tensoativo-sequestrante-quelante-limpeza-saponificacao-sinteticos-cadeia-de-carbono-consequencias-eutrofizacao-poluicao-aves-aquaticas-alternativas-bicarbonato-de-sodio-vinagre.html
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Mas há um modo de evitar o uso dos detergentes industrializados e obter um ótimo 

efeito limpante: basta fazer o seu próprio detergente caseiro! Confira abaixo como 

produzi-lo.  

Ingredientes: 

 1 tablete de sabão feito com óleo de cozinha usado (200 g) - de modo 

alternativo, também é possível usar sabão de coco, mas os resultados 

não ficarão tão satisfatórios; 

 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio (42 g)  

 3 litros de água; 

 Álcool etílico hidratado (50 ml); 

 Óleo essencial de sua preferência (10 ml). 

Materiais: 

 1 panela grande; 

 1 ralador; 

 Recipientes para armazenamento. 

Modo de preparo: 

Rale as 200 gramas do sabão. Em seguida, esquente os três litros de água na panela e 

adicione as raspas. Quando elas se dissolverem, adicione, na seguinte ordem, os 50 ml 

de álcool, as três colheres de sopa de bicarbonato de sódio e os 10 ml do óleo 

essencial (você pode produzir sua própria essência, saiba como aqui). Misture bem por 

cinco minutos, deixando descansar por uma hora. Pegue recipientes limpos, de 

preferência com tampa dosadora (como na imagem do início do vídeo), e divida o 

sabão entre eles. 

Pronto! O seu detergente caseiro está feito! Agora você pode lavar suas louças 

impactando menos o meio ambiente. 

Em comparação com o detergente comum, o modelo caseiro fica bem menos 

homogeneizado, ou seja, há uma parte mais líquida e outra parte mais viscosa dentro 

da recipiente. Mas fique tranquilo, pois isso não significa que ele "deu errado" ou que 

não conseguirá efetuar a limpeza. Basta agitar o frasco antes de usá-lo. 

Entenda melhor o poder de limpeza 

E por que a mistura dos ingredientes citados consegue se transformar em um bom 

produto limpante? O sabão em pedra possui a propriedade de quebrar moléculas de 

gordura e o bicarbonato de sódio consegue adsorver odores, fazendo com que as 

moléculas responsáveis pelos aromas fiquem retidas nas superfícies dos grãos de 

bicarbonato. Esses grãos também são abrasivos, proporcionando atrito e consequente 

ação limpante para remover sujeira - a limpeza é mecânica e substitui a limpeza 

química dos detergentes industriais, produzidos principalmente a partir de sais de ácido 

sulfônico (ou seja, utilizando derivados de enxofre para tal, sendo estes mais 

agressivos). Portanto, usando o detergente caseiro, é necessário que você esfregue 

mais os utensílios sujos para que eles sejam devidamente limpos. 

A questão da água 

http://www.companhiadolar.com.br/
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35/438-aprenda-a-fazer-sabao-com-oleo-de-cozinha-usado.html
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/2397-saiba-como-fazer-sua-propria-essencia-aromatica.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%B4nico


 

www.companhiadolar.com.br   Cursos online de soluções, organização e culinária para o seu lar. 

A eficiência de qualquer sabão depende também da natureza química da água, que 

pode ter variação na composição dos seus minerais. Há regiões em que a água 

apresenta excesso de magnésio e de cálcio (também chamada de água dura), o que 

dificulta a ação de limpeza dos sabões comuns. Por isso, a indústria adiciona 

sequestrantes a essa fórmula, que removem esses minerais em excesso e permitem 

que o sabão possa agir sobre a gordura. Dessa forma, os sabões /detergentes caseiros 

podem ser menos eficientes em alguns casos, dependendo das características das 

águas utilizadas na lavagem da louça. 

Como ocorre com qualquer produto de limpeza, mantenha o conteúdo longe do 

alcance de crianças.  

 

Consulta nos seguintes sites: 

 

www.ecycle.com.br 

www.bolsademulher.com 

www.lar-natural.com.br 

www.delas.ig.com.br/casa 

www.g1.globo.com 

www.ehow.com.br 

www.donagiraffa.com 
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