
No armário dos detergentes aparece 
sempre um lava-tudo. É inevitá-
vel. Todos os portugueses têm 
um. Com a missão de substituir 

muitos dos outros produtos de limpeza 
para a casa, o detergente multiusos é um 
rapaz dos sete ofícios. Pode ser diluído 
num balde de água, para limpar grandes 
superfícies, ou concentrado, para sujidade 
mais localizada. Os tensioativos são o seu 
principal agente de limpeza: dissolvem a 
sujidade e facilitam a sua remoção. Mas 
será assim tão eficaz?

Não, não são assim tão incríveis 
Testámos 13 detergentes multiusos e os 
resultados são discrepantes. Apesar de 
existirem dois produtos com muito boa 
Qualidade Global (L’Arbre Vert Multissu-
perfícies e Mulieres Natural Multi Cleaner 
Sensitive), a maioria tem desempenhos 
médios ou medíocres. Atribuímos um 
Melhor do Teste, duas Escolhas Acertadas  
(produtos com a melhor relação entre a 
qualidade e o preço), um selo de Mais em 
Conta e duas Escolhas Verdes.

A eficácia de lavagem destes super-heróis 
deixa um pouco a desejar. O L’Arbre Vert, 
que acumula o prémio de Melhor do Teste 
e de Escolha Acertada, e o Mulieres são os 
únicos com cinco estrelas neste critério.  
A outra Escolha Acertada, o Auchan Multis-
-superfícies Flores Primavera, teve um bom 
desempenho (quatro estrelas em cinco), a 
par de mais três produtos, tal como pode 
verificar no quadro na página 44. Os restan-
tes detergentes não vão além das medianas 
três estrelas.

Não são incríveis, nem supereficazes. Nomeámos, pela primeira vez, os mais 
amigos do ambiente. Conheça os resultados dos detergentes lava-tudo

Texto Rita Santos Ferreira e Nuno César

Os lava-quase-tudo

Para testar a eficácia a remover a suji-
dade localizada, usámos, em laboratório, 
uma pasta de gordura de óleo alimentar, 
caulino e pigmentos de carvão, que é apli-
cada em  placas cerâmicas. Após 24 horas 
a 110ºC, e outras 24 horas à temperatura 
ambiente, as placas são lavadas com de-
tergente por intermédio de um aparelho 
mecânico, de forma a diminuir as impreci-
sões que a mão humana teria. De seguida, 
avaliamos o resultado final.
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2 Escolhas 
Verdes

5 produtos 
têm, pelo 

menos, boa 
apreciação 
ambiental 

Projeto 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 contida.



Rótulos com pequenas falhas
A qualidade dos rótulos e da informação 
que transmitem é importante. Apenas um 
detergente testado — o CIF Lava Tudo Mari-
nho — teve cinco estrelas neste parâmetro. 
A informação deve ser completa, legível 
e clara. Neste teste, detetámos que a in-
formação relativa à diluição em água é in-
suficiente. Alguns rótulos são difíceis de 
ler, pois têm letras muito pequenas ou, no 
limite, não estão em português.

Deve ter, também, a lista de superfícies 
onde não convém utilizar o produto (ma-
deira não-tratada, ou encerada, ou vidro, 
por exemplo). Este é um dos aspetos em 
que alguns dos rótulos falham. A lei obriga, 
ainda, a que os ingredientes do produto es-
tejam indicados. Conservantes, perfumes e 
corantes são prejudiciais para o ambiente 
e alguns podem causar reações alérgicas. 
Lembre-se: use sempre luvas e lave as mãos 
após utilizar o detergente.

Quanto às alegações ecológicas relacio-
nadas com os ingredientes, embalagem, 
desempenho ambiental da marca ou bem-
-estar animal, encontrámos publicidade 
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Alguns símbolos e alegações nos rótulos, principalmente 
relacionados com o desempenho ambiental do produto, nem 
sempre são boas práticas e indicadores fiáveis.

O que valem as alegações?

Mulieres Natural Multi Cleaner Sensitive Concilia o bom 
desempenho na lavagem com uma composição exemplar em 
termos de ingredientes. Tem a certificação francesa Ecocert. 
Design ecológico e inteligente da embalagem. 
Um exemplo a seguir.

Continente Lava tudo 
Perfumado Lavanda e Porsi 
Lava tudo perfumado 
Lavanda As imagens 
sugerem ingredientes 
naturais, mas na verdade 
inclui na composição 
substâncias nocivas para o 
ambiente.

Ajax Festa de Flores 
Floral As declarações 
verdes do rótulo 
contradizem 
os ingredientes 
nocivos para o 
ambiente, presentes 
na composição.

Um bom indicador do 
desempenho 
ambiental do produto. 
Apenas o Uni Vert 
Lava tudo 
Ecológico 
tem este selo 

2 detergentes   
muito 

eficazes 

2 cêntimos  
é o preço, por 

dose, mais 
baixo

Sodasan Multiusos Ecológico Tem uma 
das melhores composições do teste, com 
ingredientes de baixa toxicidade e, como tal, 
pouco prejudiciais para o ambiente. 
É um detergente certificado com o selo 
francês Ecocert 
de qualidade ambiental. 
A embalagem é 100% reciclada, o 
que é sempre de valorizar.



Detergentes lava-tudo

PREÇO (€) CARACTERÍSTICAS RESULTADOS
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F F  L’ARBRE VERT Multissuperfícies - Peles Sensíveis  2,26 - 3,49  0,09  1 000 28 A B A D 88

F MULIERES Natural Multi Cleaner Pure Unscented Sensitive  15,40  0,31  1 000 50 A A B D 86

F SODASAN Multiusos Ecológico - Citrus Power  4,20 - 5,44  0,17 1 000 31 B A A D 65

 F AUCHAN Multissuperfícies Flores Primavera  1,29 - 1,44  0,06  1 250 21 B D C C 61

SONASOL Brilhante Floral Euphoria  2,19 - 3,99  0,11 1 100 27 B D A B 59

DIA Lava Tudo Vinagre (Minipreço)  1,19 - 1,29  0,08 1 500 15 B C C C 56

F PORSI Lava tudo perfumado Lavanda (Intermarché)  0,65 - 0,79  0,02 2 000 33 C C C B 56

CIF Lava Tudo - Marinho  1,00 - 1,93  0,13 750 13 C C C A 54

UNI VERT Lava tudo Multisuperfícies concentrado  
Ecológico (E. Leclerc)  1,18  0,04 1 000 33 G C B C D 53

ETAMINE DU LYS Orange Bio  7,60  0,08 1 000 100 C B D D 51

AJAX Festa de Flores Floral  1,79 - 2,79  0,05 1 250 42 C C C B 51

W5 Lava tudo Lavanda (Lidl)  0,65 - 0,79  0,02 2 000 33 C D C B 44

CONTINENTE Lava tudo Perfumado Lavanda  0,79 - 0,89  0,02 2 000 33 C C C D 42

Má qualidade

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 com o menor impacto ambiental.

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

Preços e resultados em www.deco.proteste.pt/casa-energia Muito boa qualidade Boa qualidade Média qualidade

AMuito Bom B Bom C Médio DMedíocre EMau

L’ARBRE VERT 
Multisuperfícies - 
Peles sensíveis 
€ 2,26 a € 3,49 (1000 ml) 
€ 0,09 por dose

Muito eficaz a lavar, tem um bom 
desempenho ambiental e é muito 
seguro. A avaliação do rótulo fica 
a desejar.

MULIERES Natural 
Multi Cleaner Pure 
Unscented Sensitive
€ 15,40 (1000 ml) 
€ 0,31 por dose

O rótulo é o ponto fraco. É seguro  
e conquista a nota máxima na nossa 
avaliação ambiental. Muito bom 
desempenho na lavagem.

SODASAN Multiu-
sos Ecológico
€ 4,20 a € 5,44 (1000 ml) 
€ 0,17 por dose

Destaca-se por ter excelentes 
resultados no impacto ambiental. 
É eficaz e muito seguro. Mas o 
rótulo desilude.

AUCHAN Mul-
tissuperfícies 
Flores Primavera
€ 1,29 a € 1,44 (1250 ml) 
€ 0,06 por dose

Tem dos piores desempenhos 
ambientais. No entanto, é eficaz 
a lavar.

88 MUITO BOA 
QUALIDADE 86 MUITO BOA 

QUALIDADE 65 BOA 
QUALIDADE 61 BOA 

QUALIDADE

ESCOLHA
ACERTADA

ESCOLHA
ACERTADA

ESCOLHA 
VERDE

ESCOLHA 
VERDE

MELHOR
DO TESTE
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pouco fundamentada. Veja na caixa da 
página 43 a nossa análise às alegações.

Há, mas são verdes. E ainda bem
No entanto, há boas novidades. É a primei-
ra vez que atribuímos Escolhas Verdes nes-
ta família de detergentes. A preocupação 
ambiental é cada vez maior e queremos 
que faça escolhas sustentáveis para o pla-
neta. No lote dos 13 produtos, dois foram 
galardoados com esta nomeação: Mulieres 
Natural Multi Cleaner Sensitive e Sodasan 
Detergente Multiusos Ecológico. Ambos  
apresentam cinco estrelas no critério do 
impacto ambiental, que é avaliado tendo 
por base dois aspetos: a embalagem do pro-
duto e o comportamento ambiental das 
substâncias químicas usadas na fórmula.

No que à embalagem diz respeito, pe-
sámos o recipiente vazio e avaliámos a 
relação entre a quantidade de plástico e 
o número de doses, de forma a verificar 
a quantidade de plástico usada por dose. 
As embalagens mais leves e produtos mais 
concentrados resultam em menos produ-
ção de resíduos, e, como tal, têm menor 
impacto ambiental. 

Desta forma, o Mulieres apresenta-se 
com um ecodesign inovador: embalagem 
feita com cartão e, no interior, uma quan-
tidade reduzida de plástico. O Sodasan e 
o Ajax são os únicos produtos com emba-
lagens produzidas com plástico  reciclado, 

12%

14%

31%

29%

14%PORSI Lava tudo  
perfumado Lavanda
€ 0,65 a € 0,79 (2000 ml) 
€ 0,02 por dose

Tem resultados medianos em quase 
todos os critérios, destacando-se 
apenas na avaliação do rótulo com 
quatro estrelas.

56 MÉDIA 
QUALIDADE

MAIS  
EM CONTA

facto que valorizamos. Quanto à compo-
sição, apenas cinco modelos apresentam 
ingredientes criteriosamente escolhidos 
para minimizar o impacto negativo no 
meio aquático: L’Arbre Vert, Mulieres, So-
dasan, Uni Vert e Etamine Du Lys. Todos 
claramente apresentados ao consumidor 
como produtos ecológicos.

O Uni Vert Lava Tudo Multisuperfícies 
concentrado Ecológico é o único produto 
do teste com o Rótulo Ecológico Europeu 
(Ecolabel), cumprindo vários requisitos 
ambientais, predefinidos pela União Eu-
ropeia, durante as diversas fases do seu 
ciclo de vida.

Testámos, ainda, uma receita caseira de 

detergente, à base de água, bicarbonato e 
vinagre, mas não é eficaz. Porém, se uti-
lizar só água e bicarbonato ou só água e 
vinagre, pode obter pequenos resultados. 
Veja a receita em cima.

No que aos preços diz respeito, a Esco-
lha Acertada mais barata, o Auchan, cus-
ta, pelo menos, 1,29 euros, por 21 doses.  
Já pelo L’Arbre Vert, o outro detergente 
com o título de Escolha Acertada, terá de 
pagar, no mínimo, 2,26 euros, por mais 
sete doses do que o anterior. Recomenda-
mos que faça uma opção à medida das suas 
necessidades. 

Dossiê técnico Pedro Lucas e Sílvia Menezes

+ OU +
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Mais informação 
www.deco.proteste.pt/casa-energia

Laços com o planeta têm de melhorar

Apenas seis dos 49 detergentes multiusos 
testados, no âmbito do projeto europeu 
CLEAN, obtiveram cinco estrelas no impacto 
ambiental. O desempenho medíocre 
(duas estrelas) e mau (uma estrela) é 
onde se inserem 43% dos produtos

1 colher de  
bicarbonato de sódio

1 litro de água 1 litro de água 1 colher  
de vinagre

Cinco estrelas

Quatro estrelas

Três estrelas

Duas estrelas

Uma estrela

Feito em casa: eco, mas pouco eficaz
A receita mais comum é simples: juntar uma colher de bicarbonato e uma de vinagre 
a um litro de água. Curiosamente, estes dois ingredientes, na mesma mistura, anulam-se 
e não são eficazes. Porém, usados em separado, podem ter resultado em sujidade leve. 


