
A máquina de lavar loiça veio revo-
lucionar muitos lares, ao garantir 
pratos e copos limpos com um 
simples pressionar de um botão.  

O que talvez não saiba é que, após algu-
mas tentativas para inventar tão desejado 
aparelho, foi a norte-americana Josephine 
Cochrane que, em 1886, patenteou a pri-
meira máquina de lavar loiça, para evitar 
que os criados partissem mais peças do seu 
serviço de porcelana. Contudo, só no início 
do século xx começaram a ser fabricados 
os modelos ligados a uma fonte de água e, 
umas décadas depois, os elétricos. Inicial-
mente usadas sobretudo em restaurantes e 

bares, apenas na década de 1970 é que as 
máquinas da loiça começaram a chegar a 
casa dos consumidores.

 Mas este artigo não é sobre as máquinas 
em si, e sim sobre o que precisam para 
deixar a loiça limpa: o detergente. Como 
nem todos os consumidores têm máquina, 
e porque há loiça que convém lavar à mão, 
testámos também detergentes para este 
tipo de lavagem. Tivemos outra preocupa-
ção: analisar alguns produtos com alega-
ções ambientais. Deste modo, conseguimos 
indicar os melhores para lavar a loiça — à 
mão ou na máquina — e saber se cumprem 
o que anunciam nos rótulos, não só em 

À mão ou na máquina, revelamos os melhores detergentes para deixar a loiça  
bem lavada, brilhante e sem prejudicar o ambiente

Texto Isabel Vasconcelos

Tudo em pratos 
limpos

EM DESTAQUE
 Teste a 12 

detergentes manuais 
e 12 para a máquina 

 Significado das 
alegações ambientais 
dos rótulos 

termos de desempenho, como também 
quanto ao impacto no ambiente. Consta-
támos que nem todos o fazem e que até 
há muitas alegações que não interessam.

Lavar à mão só em certas situações 
Mesmo com máquina da loiça, há sempre 
peças que requerem uma lavagem manual: 
devido a sujidade muito agarrada ou a de-
corações que podem ficar danificadas, por 
exemplo. Há quem se guie pela espuma, 
para determinar se um produto manual é 
ou não eficaz, mas esta ideia está errada. 
Na verdade, os fabricantes introduzem nas 
fórmulas componentes com grande capaci-
dade de produção de espuma. Mas os prin-
cipais responsáveis da luta contra a suji-
dade são os tensioativos. Os rótulos dos 
detergentes revelam vários: os não-iónicos 
são os que atacam a sujidade e os aniónicos 
os que produzem espuma. Se os últimos 
estiverem em grande quantidade e houver 
poucos dos primeiros, o consumidor verá 

Este projeto foi financiado pelo Programa Europeu  
para os Consumidores.

O conteúdo desta publicação representa apenas
a opinião do(s) autor(es) e é da sua inteira responsabilidade.
A Comissão Europeia não aceita qualquer responsabilidade  
pelo uso que possa ser feito da informação nele contida.
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A SELEÇÃO PARA LAVAR À MÃO

UNAMAT Detergente  
Manual Concentrado Original (Aldi)
€ 0,89 (500 ml)

É o detergente mais concentrado do teste, daí ser o que lava 
mais loiça com dois gramas. Fórmula a melhorar ao nível 
ambiental.

87 MUITO BOA 
QUALIDADE

FAIRY 0% 
Perfume y Colorante
€ 1,99 a € 2,99 (650 ml)

Boa Qualidade Global num produto com poucos ingredientes, 
sem corantes nem perfumes. A embalagem é feita de material 
reciclado. Merece, por isso, o título de Escolha Verde.

PORSI 
Detergente Manual Loiça Ultra 
Concentrado Limão (Intermarché)
€ 0,79 a € 0,89 (500 ml)

Rotulagem, eficácia da lavagem e preço são os pontos fortes. 
Já a composição tem de ser melhorada.

ESCOLHA
ACERTADA

ESCOLHA
ACERTADA

72 BOA 
QUALIDADE

71 BOA 
QUALIDADE

muita espuma, mas a loiça não ficará bem 
lavada. No quadro, indicamos a percenta-
gem de matéria ativa que realmente lava a 
loiça. A percentagem do Unamat, do Aldi, 
é a mais elevada (32,6%), o que, em parte, 
explica a sua capacidade de lavar 65 pratos 
com a nossa dose de teste: dois gramas em 
cinco litros de água. O Seventh Generation, 
embora com mais matéria ativa do que ou-
tros produtos (17,2%), recorre a tensioativos 
menos eficientes e apenas conseguiu lavar 
16 pratos.

As fórmulas, além de componentes para 
retirar a sujidade da loiça, acabam por ter 
outros nem sempre essenciais em deter-
gentes concentrados, como os testados, 
e que, por vezes, são prejudiciais para o 
ambiente. Corantes e perfumes também 
estão presentes na maioria dos produtos, 
apesar de em nada influenciarem a quali-
dade da lavagem. Em média, os detergen-
tes manuais para a loiça contêm dez a 15 
ingredientes. Boa notícia: os resultados dos 
testes mostram que existem bons produ-
tos com menos ingredientes e, também, 
menos nocivos. Má notícia: nem todos os 
fabricantes apostam nestas melhorias, pre-
ferindo mostrar ao mundo quão amigos 
são do ambiente, ao incorporarem plás-
tico reciclado. Algo que, aliás, em breve 
será obrigatório. Os produtos com o Ró-
tulo Ecológico Europeu (Ecolabel) revelam 
cinco estrelas no impacto ambiental. Mas 
o Fairy, embora não tenha este rótulo, 
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Muito boa qualidade Boa qualidade Média qualidade
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F F UNAMAT Detergente Manual Concentrado Original (Aldi) 0,89 500 32,6 B A C C 87

W5 Detergente para Loiça Ultra Concentrado (Lidl) 0,85 - 0,89 500 26,9 B A D D 75

F FAIRY 0% Perfume y Colorante 1,99 - 2,99 650 25,7 D B C A 72

F PORSI Detergente Manual Loiça Ultra Concentrado Limão  
(Intermarché) 0,79 - 0,89 500 29,2 A A E C 71

SUPER POP Ultra Performance Gel Bicarbonato de Sódio Limão 1,99 - 3,99 675 26,5 C B D B 70

CONTINENTE Detergente Loiça Manual Limão 1,69 - 1,89 1000 18,9 C B C B 67

ULTRA PRO Detergente Loiça Concentrado Oceano (Pingo Doce) 0,99 500 22,1 C B C C 65

ECOVER Detergente para Loiça Lemon & Aloe Vera 3,99 - 4,29 950 20,4 C B C B 64

UNI VERT Liquide Vaisselle Concentré (E.Leclerc) 1,65 500 11,0 G A C B A 61

L’ARBRE VERT Lava Loiça Peles Sensíveis 1,93 - 1,99 500 12,4 G B C B A 61

AUCHAN Super Dégraissant Limão 1,19 750 8,7 C C C B 61

SEVENTH GENERATION Detergente Loiça Manual Free & Clear 1,64 - 3,29 500 17,2 G B C E A 52

MELHOR
DO TESTE

ESCOLHA 
VERDE

Mais informação 
www.deco.proteste.pt/maquinas-loica

MELHOR DO TESTE Produto com  
os melhores resultados nos testes.

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

ESCOLHA VERDE Produto de boa  
qualidade com o menor impacto ambiental.

AMuito Bom B Bom CMédio DMedíocre EMau



A SELEÇÃO PARA A MÁQUINA
MELHOR

DO TESTE

L’ABRE VERT 
Tudo em 1  
Pastilhas 
€ 5,84 a € 8,99 (30 doses) 
€ 0,28 por dose

Excelente desempenho e baixo 
impacto ambiental. A eliminação 
da sujidade oxidável (chá, café 
ou fruta) é um ponto a melhorar.

SEVENTH 
GENERATION Free 
& Clear All-in-1
€ 4,99 a € 9,99 (24 doses) 
€ 0,36 por dose

Respeita o ambiente. Eficaz 
a remover a sujidade. O pouco 
brilho da loiça lavada é o ponto 
fraco deste detergente.

W5 Pastilhas  
Limão All in 1 (Lidl)
€ 3,54 a € 3,59 (40 doses) 
€ 0,09 por dose

Bom desempenho a eliminar 
a sujidade e a secar a loiça. 
O fabricante deve mudar para 
uma fórmula com menor impacto 
ambiental.

AUCHAN Pastilhas 
Tudo em 1 Limão
€ 4,45 a € 4,49 (45 doses) 
€ 0,10 por dose

Eficaz a lavar e a secar a loiça, 
deixando-a brilhante e sem 
manchas no final. O impacto 
ambiental é um aspeto  
a melhorar.

73 MUITO BOA 
QUALIDADE

ESCOLHA
ACERTADA

ESCOLHA
ACERTADA

Lavagem  
na máquina
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F F L’ABRE VERT Tudo em 1 Pastilhas 5,84 - 8,99 0,28 30 G B C A A A B A 73

F SEVENTH GENERATION Free & Clear  
All-in-1 4,99 - 9,99 0,36 24 G B B D B A B A 66

FAIRY Platinum All in One Lemon 15,99 - 19,98 0,45 44 A B C A E D E 64

F W5 Pastilhas Limão All in 1 (Lidl) 3,54 - 3,59 0,09 40 A B C B D C D 60

F AUCHAN Pastilhas Tudo em 1 Limão 4,45 - 4,49 0,10 45 B B B B C D C 60

SUN Expert Extra Shine All in 1 6,24 - 12,95 0,35 30 B C A C D D C 58

FINISH All in 1 Max* 4,99 - 9,99 0,30 27 B B A C D D D 57
UNI VERT Pastilhas Tudo em 1  
(E. Leclerc) 2,51 0,08 30 G B C C C B D A 53

SUPER POP Oxyplus Tudo em 1 5,59 - 13,99 0,26 45 A C C C C D B 52

CONTINENTE All in One Pastilhas 3,99 0,10 40 A C C C C C C 51

FINISH Powerball 0%* 6,49 - 12,99 0,28 32 B C C C C D C 47

UNAMAT Eco Gel Cápsulas 10 em 1 (Aldi) 3,99 0,17 24 G B D D B B D B 44

66 BOA 
QUALIDADE 60 BOA 

QUALIDADE 60 BOA 
QUALIDADE

MELHOR DO TESTE Produto com  
os melhores resultados nos testes.

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

ESCOLHA VERDE Produto de boa  
qualidade com o menor impacto 
ambiental.

AMuito Bom B Bom C Médio DMedíocre EMau
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ESCOLHA 
VERDE

ESCOLHA 
VERDE

POUPE

€ 43
POR ANO

Má qualidadeMuito boa qualidade Boa qualidade Média qualidade* Fórmula em final de comercialização.



também se mostrou bom para o ambien-
te. Como tem uma boa Qualidade Global, 
merece o título de Escolha Verde.

Na altura da lavagem, prefira encher o 
lava-loiças ou um recipiente com água e 
deitar umas gotas de detergente. Ao usar 
um esfregão e a torneira aberta, poderá 
gastar quatro vezes mais produto, e irá 
consumir mais água.

Poupar água ao lavar na máquina
Todos os detergentes para a máquina que 
testámos são tudo-em-um, ou seja, incluem 
sal e abrilhantador na composição. Como 
tal, na maioria das situações, não precisa 
de acrescentar estes produtos, mesmo que 
a máquina assinale a sua falta. A única ex-
ceção são as zonas do País onde a água é 
muito dura, ou seja, com uma concentra-
ção elevada de cálcio e magnésio. Nestas 
condições, o sal incorporado na fórmula 
do detergente poderá não ser suficiente, 
e tem de ser adicionado na máquina. Para 
conhecer a dureza da água na sua região, 
contacte a entidade distribuidora.

Para determinarmos a eficácia da lava-
gem, verificámos o comportamento dos 
produtos a eliminar vários tipos de resídu-
os que ficam na loiça. As manchas oxidá-
veis, como as de chá, café, fruta e vegetais, 
estão entre as mais difíceis de retirar, em 
conjunto com os restos de proteínas, como 
é o caso da carne ou do ovo, e as de amido 
(batata, arroz e massa). Na lavagem da su-
jidade persistente, como resíduos queima-
dos ou muito agarrados à loiça, o desem-
penho geral é um pouco melhor, embora 
dois produtos tenham obtido duas (Finish 
Powerball 0%) e uma estrela (Unamat Eco 
Gel Cápsulas 10 em 1, do Aldi). No final, só o 
detergente Unamat alcançou duas estrelas 
na eficácia de lavagem. Parece que o bom 
desempenho do detergente manual do Aldi 
não se verifica no produto para a máquina.

Também importante é analisar se, após 
várias lavagens, a loiça perde brilho e os 
copos adquirem uma película esbranqui-
çada, sinónimo de acumulação de cal-
cário. Nem todos os produtos garantem 
bons resultados neste critério. O Seventh 

Generation Free & Clear não foi além das 
duas estrelas no aspeto da loiça lavada, o 
que significa que mais facilmente os vidros 
podem sair manchados da máquina.

Loiça bem lavada por 9 cêntimos
Quando vai comprar detergente, de cer-
teza repara que, além da grande varieda-
de (mais visível num hipermercado), há 
preços muito diferentes, algo que também 
pode constatar no quadro comparativo. 
Se não tiver atenção, pode pagar o dobro 
pelo mesmo produto. Os nossos testes 
ajudam a encontrar o detergente com o 
melhor desempenho, ao preço mais baixo. 
Mas, se encontrar promoções, aproveite e, 
como estas são recorrentes, se o produto 
desejado não estiver com desconto em 
determinada altura, espere pela semana 
seguinte ou procure noutro estabelecimen-
to. Contudo, não compre mais produto do 
que o que pensa usar em dois meses, pois 
alguns ingredientes vão perdendo eficácia 
com o tempo. 

Não se foque apenas no preço por emba-
lagem. Para comparar, terá de fazer contas 
ao preço por dose. Enquanto as Escolhas 
Acertadas ficam a 9 e 10 cêntimos por dose, 
o Fairy Platinum revela o custo mais ele-
vado: 45 cêntimos por lavagem. Ao optar 
pelos produtos mais baratos, poupa 43 
euros por ano face ao custo médio dos 
detergentes testados. O cálculo tem como 
referência uma família de três ou quatro 
pessoas que utilizam a máquina cinco ve-
zes por semana. 

Poucos são amigos do ambiente
As preocupações com o ambiente estão 
cada vez mais presentes na mente dos con-
sumidores ao fazerem compras. Contudo, é 
frequente encontrar muitas alegações am-
bientais que pouca importância têm, como 
pode verificar nas páginas 45 e 46, e muitos 
produtos continuam a usar fórmulas com 
um elevado impacto no ambiente. O recur-
so a ingredientes prejudiciais para o meio 
aquático, apesar de existirem alternativas 
menos danosas, é ainda comum.

Entre os detergentes para a máquina, 
apenas quatro produtos apresentam o 
Ecolabel. Mesmo assim, dois deles não fo-
ram além das quatro estrelas no impacto 
ambiental e o Unamat também não atin-
giu a classificação máxima na composição. 
Este produto inclui um agente conservante 
e um perfume que estão na lista de substân-
cias a evitar. Contudo, contamos que sejam 
interditas quando forem estabelecidos os 
novos critérios para atribuição da Ecolabel. 
Só dois detergentes, com fórmulas menos 
agressivas, conseguem demonstrar que é 
possível desenvolver um produto eficaz e 
com baixo impacto ambiental: L’Arbre 

Respondendo aos desafios 
que há muito se colocam 
quanto ao impacto ambiental 
dos detergentes, realizámos 
várias análises para verificar 
o comportamento deste tipo 
de produtos. Começámos 
por procurar a lista de 
ingredientes que, por lei, 
devem ser disponibilizados  
a todos os consumidores. 
Constámos que algumas 
marcas não facultam esta 
informação nos sites e que 
outras, quando o fazem, 
a têm desatualizada.
Analisámos as substâncias 
incorporadas nos detergentes 
sob o ponto de vista da 
toxicidade para o meio 
aquático: onde os químicos 
das lavagens vão parar. 
Cada substância foi avaliada 
com base nas informações 
disponibilizadas pela Agência 
Europeia dos Produtos 
Químicos (ECHA) e outros 
organismos que estudam o 
impacto dos químicos na 
saúde humana e no ambiente.
Entre oito e 35 está 
compreendido o número 
de ingredientes totais 
que podemos atualmente 
encontrar nos detergentes 
para a loiça. Alguns produtos 
são um catálogo de 
substâncias não essenciais 
e com reconhecido impacto 
no ecossistema aquático. 
O panorama está a mudar, 
mas o processo tem de ser 
mais rápido e transparente, 
e não deve cair no erro grave 
das alegações ambientais 
sem fundamento: o chamado 
greenwashing.

Sílvia Menezes  
Responsável pelo estudo
“É urgente mudar a 
composição dos detergentes”

A TÉCNICA 
EXPLICA
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Mais informação 
www.deco.proteste.pt/maquinas-loica

Uma máquina 
consome dez a 20 litros 

por lavagem. À mão, 
gasta-se 40 ou mais 
litros para o mesmo 

efeito



Vert Tudo em 1 e Seventh Generation 
Free & Clear. Como também têm um bom 
desempenho, cumprem os requisitos para 
receberem o título de Escolha Verde.

Não vá em alegações
Além de Portugal, as associações de con-
sumidores nossas congéneres de Espanha, 
Itália e Bélgica testaram detergentes para 
lavagem da loiça: manuais e destinados à 
máquina. O objetivo foi descobrir o desem-
penho, mas também verificar quais a ale-
gações ambientais que constam das emba-
lagens e se são relevantes, e se os produtos 
cumprem o que anunciam. No total, foram 
analisados 56 detergentes para a máquina 
e 59 para lavagem manual. Os símbolos e as 
alegações encontrados relacionam-se com 
os ingredientes — as mais comuns —, com a 
embalagem, com o empenho ambiental da 
marca e com o bem-estar animal (as menos 
habituais).

A verdade é que designações e alegações 
como “eco”, “renovável”, “biodegradável”, 
entre outras, não são necessariamente in-
dicadoras de que o produto é bom para o 
ambiente ou que tem um baixo impacto. 
Por vezes, apenas se referem à possibili-
dade de reciclar a embalagem, o que não 
é uma novidade para o consumidor. Seria 
preferível que todas as embalagens fossem 
produzidas com material 100% reciclado, 
cartão ou plástico. 

Nestas páginas, apresentamos símbo-
los e frases que encontrámos nos produ-
tos nacionais. Dos logos, só o Ecolabel é 
uma certificação com maiores exigências 
ambientais e elevado controlo, sendo, por 
isso, uma das mais confiáveis. Contudo,  
na próxima revisão, algumas substâncias 
atualmente permitidas devem deixar de 
o ser. No nosso teste, só três detergentes 
manuais e quatro para a máquina ostentam 
o símbolo em causa. Mesmo no total dos 
115 produtos dos quatro países, não são 
mais de 14 detergentes. Já quanto a outros 
símbolos e alegações, a maioria pouco inte-
resse tem, além de não significarem que o 
produto é mais amigo do ambiente. A pro-
va está na avaliação do impacto ambiental 
obtida pelos detergentes e que constam 
dos gráficos destas páginas.

Estes resultados são reveladores de que 
os consumidores não podem guiar-se pelas 
alegações dos rótulos, dado que muitas são 
meros argumentos de venda, para fazer 
crer que os produtos não são prejudiciais 
para o ambiente. Em conjunto com outras 
associações de consumidores, defendemos 
a supressão de todas as alegações ambien-
tais enganosas e a adoção de metodologias 
que permitam a avaliação de logos para de-
terminar se são fiáveis. Uma tarefa árdua, 
porque pode implicar tanto os ingredientes 

Poucos amigos do ambiente 

Dos 56 detergentes para a 
máquina analisados, só 35% 
revelaram um baixo impacto 
ambiental, recompensado  
com quatro ou cinco estrelas

14%

21%

30%

27%

7%

Cinco estrelas

Quatro estrelas

Três estrelas

Duas estrelas

Uma estrela
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Só um logo indica que o produto é bom para o ambiente.  
Outro que remeta para boas práticas é apenas útil.

O Ecolabel é um bom indicador 
do desempenho ambiental do 
produto, ainda que, atualmente, 
permita o uso de algumas 
substâncias que gostaríamos 
de ver interditas. 

Quanto aos outros dois símbolos 
encontrados, um é informativo, por 
conter conselhos para poupar água 
e energia, e o último apenas leva  
o consumidor a procurar mais 
informação na net. 

Nem todos os símbolos interessam

Não é uma 
certificação 
nem atesta o 
bom desempenho 
ambiental do 
detergente

Os produtos com este 
símbolo cumprem uma série 
de requisitos ambientais nas 
várias fases do seu ciclo de 
vida, incluindo a produção

Este logo apresenta dicas de poupança 
de água e energia, o que é útil, mas não 
comprova a qualidade ambiental do produto



como a embalagem, o bem-estar animal, 
certas substâncias ou conselhos para redu-
zir o impacto ambiental dos nossos hábitos 
de lavagem.

Por enquanto, se pensa no ambiente, 
opte pelos produtos com o título de Esco-
lha Verde. Para determinar os que mere-
cem este selo, analisamos o desempenho 
ambiental, que se  reflete em 20% da Qua-
lidade Global. O fator mais importante é a 
composição (ingredientes usados), com um 
peso de 75%, seguido da embalagem (20%) 
e da certificação Ecolabel (5 por cento). 
Por exemplo, na análise da composição, 
verificamos a lista de ingredientes disponi-
bilizada pelas marcas e, com a colaboração 
de peritos, avaliamos os ingredientes se-
gundo a sua classificação para o ambiente 
e a toxicidade para o meio aquático. Numa 
segunda fase, em  laboratório, quantifica-
mos alguns dos ingredientes com reconhe-
cido impacto negativo para o ambiente. 
Só com este título terá a certeza de com-
prar um produto com bom desempenho e 
baixo impacto no ambiente. 

Dossiê técnico Pedro Lucas e Sílvia Menezes

Melhores para o ambiente 
Cinco estrelas

Quatro estrelas

Três estrelas

Duas estrelas

Uma estrela

29%

27%

25%

17%

2%
Dos 59 detergentes manuais analisados,
mais de metade (56%) tem quatro ou cinco estrelas  
no impacto ambiental, o que mostra que as fórmulas  
e embalagens destes produtos são menos prejudiciais 
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Mais informação 
www.deco.proteste.pt/maquinas-loica

A referência exagerada a atributos ambientais dos produtos  
ou das embalagens são práticas publicitárias condenáveis.

Nem todas as alegações 
existentes nos rótulos são 
indicadoras de que estamos 
perante um produto que tem 
um baixo impacto no ambiente. 
Referir que uma embalagem é 
reciclável ou que o detergente 
não tem fosfatos é enganador. 

A reciclagem só ocorre se o 
consumidor depositar a 
embalagem no ecoponto correto 
e o uso dos fosfatos já não é 
permitido nos detergentes há 
bastante tempo. Mesmo assim, 
muitas marcas continuam a usar 
estas expressões.

Nem todas as alegações importam

Ultra Pro Detergente Loiça Concentrado Oceano (Pingo Doce) O atributo 
ambiental destacado chama a atenção para a embalagem, mas o produto 
contém químicos prejudiciais para o ambiente

Fairy 0% Perfume y Colorante e Continente Detergente Loiça 
Manual Limão referem que a totalidade ou parte da embalagem 
é feita com plástico reciclado. Esta é uma informação interessante

Finish Powerball 0% e Sun All-in-1 Mais do que embalagens recicláveis, 
valorizamos o uso de embalagens feitas de materiais 100% reciclados

Sem fosfatos Referido em 16 dos 56 produtos, apenas realça um atributo 
que decorre da aplicação da lei: os fosfatos são proibidos desde 2017


