
Resenha da Máquina de Lavar Brastemp 
12kg Ative! BWQ12 

A Brastemp BWQ12 (12 kg) é da mesma família da BWH12 (12 kg). 
 
As peculiaridades do modelo BWH12 são esclarecidas ao longo da resenha, 
quando pertinentes. 

 

1.Praticidade e Recursos 

A máquina de lavar Electrolux BWQ12 não possui muitos destaques nesta 
seção. 
 
Ela possui um diluidor inteligente dos produtos de limpeza para evitar manchas 
nas roupas, porém isso não configura um diferencial, já que está presente na 
maioria dos modelos analisados. 

A existência de tecla de reaproveitamento de água na drenagem também está 

presente, porém é uma funcionalidade bastante comum, principalmente em 

modelos Electrolux de capacidade semelhante. 

Função Água Quente 

A lavadora possui um diferencial de destaque em relação aos modelos em sua 

faixa de preço, a função água quente. 

A opção permite que o usuário escolha entre utilizar água fria ou quente. 

Escolhendo a lavagem com água quente haverá um ganho em relação à 

remoção de manchas e sujeiras mais difíceis. 

Em contrapartida o consumo de energia por ciclo aumentará substancialmente, 

devido a necessidade de aquecimento da água. 

 



Sem indicação de nível de água no interior do cesto 

A Brastemp BWQ12 e a BWH12 não possuem a régua indicadora das 4 

opções de níveis de água dentro do cesto. Isso dificulta um pouco a seleção da 

melhor quantidade de água para a carga de roupas a serem lavadas no ciclo. 

Filtro papa-fiapos de maior área de absorção não 

funciona como deveria 

 

Super filtro papa-fiapos da Brastemp BWQ12 Ative! 12 kg, com maior área de absorção, não é 

garantia de maior eficácia 

O filtro possui uma boa área de captação e dupla tela. Porém de qualquer 

forma, é necessário dizer que o filtro papa-fiapos no interior do cesto não 

possui a eficácia desejada e continua recebendo reclamações dos 

consumidores. 



2.Funções Extras e Customização de Ciclos 

Uma das funcionalidades oferecidas para customização de ciclos na Brastemp 

BWQ12 é a de centrifugação extra que prolonga a etapa de centrifugação de 4 

para 12 minutos, entregando como resultado final uma roupa mais seca. 

Outra vantagem é o controle de tempo do nível de agitação das roupas dentro 

do cesto. Para isso, existe o botão de “agitação” no painel, onde é possível 

selecionar entre as opções: turbo, normal e delicado. Com destaque para o 

modo delicado que reduz a velocidade de agitação evitando danos a roupa. 

É importante destacar a tecla de enxágue que permite escolher entre as 

opções: único, duplo e antialérgico (4 enxágues). 

Boa gama de funções de enxágue, destaque para a função temperatura. 

Ausência de ajuste de tempo de molho 

A lamentar nesta seção sobre customização de ciclos, fica a falta de uma 

funcionalidade para aumentar o tempo de permanência em molho. 



3.Ciclos Especiais 

A Brastemp BWQ12 possui apenas 7 programas de lavagem. Está é uma 

característica em toda a linha Brastemp. 

Isso não é necessariamente um ponto negativo, já que os ciclos nada mais são 

do que tempos pré-estabelecidos para cada uma das etapas num programa 

completo de limpeza. Mas, obviamente, quanto maior o número de ciclos, 

melhor o usuário poderá adequar o ciclo escolhido ao tipo de roupa a ser 

lavado. 

Ela não possui um ciclo específico para limpeza do cesto e seu dispenser não 

é autolimpante, o que dificulta a manter o interior do mesmo em bom estado e 

garantir sua durabilidade, pois a limpeza deve ser realizada manualmente. 

Os ciclos existentes são comuns como lavagem rápida, roupas íntimas e dia a 

dia, deixando a desejar. 

 

4.Avaliação Inmetro 

A eficiência de lavagem do modelo Brastemp BWQ12, conforme teste 

padronizado do Inmetro, é de 0.88 (água fria) e 0.90 (água quente) que são 

considerados bons valores (igual à maioria dos modelos analisados). 

É importante ressaltar que embora o modelo possua o diferencial de lavagem 

em água quente, a melhora na eficiência de lavagem não é tão significativa.  

É preciso que o usuário esteja atento ao aumento no consumo de energia ao 

utilizar este recurso. 

O consumo de energia deste modelo é de 0.37 kWh por ciclo na água fria. É 

um valor regular, em linha com os concorrentes. Quando na água quente este 



valor aumenta para 3kWh. Valor muito alto, onde é preciso utilizar com cautela, 

pois irá impactar significativamente no consumo de energia. 

O consumo de água apresentado no teste padronizado foi de 12.5 litros/kg/ciclo 

o que fica também na média do apresentado por outras máquinas, pendendo 

mais para o lado de alto gasto. 

 

5.Características gerais 

A capacidade da Brastemp BQW12 é de 12 kg. O material do cesto é inox, que 

possui boa durabilidade, enquanto o fundo é em polipropileno. 

Cesto em inox e polipropileno 

A lavadora conta com um cesto de Inox com base em polipropileno.  

A garantia oferecida pela marca Brastemp à máquina de lavar é de 1 ano. 

Cesto em Inox 



Uma certa influência na nota dessa seção cabe à percepção atual da 

assistência oferecida pela marca, conforme análise do Reclame Aqui (obtido 

em: 02/Julho/2019). 

 

Como se pode perceber, a marca Brastemp possui boa reputação, porém 

inferior à sua maior concorrente para este tipo de produto (Electrolux/Consul). 

 

6.Veredito 

6.8 Produto com Alguns Diferenciais 

A Brastemp BWQ12AB possui alguns argumentos de venda que tenderiam a 

aumentar sua nota geral e a colocar em vantagem frente à concorrência, como 

por exemplo: a lavagem com água quente e 3 possibilidades de enxágue, 

porém deixa a desejar em alguns pontos. Os principais deles são, além do 

“super” filtro papa-fiapos (que não funciona, assim como em outros modelos) e 

a falta de um programa autolimpante. 



Praticidade e recursos: 6.5 
Funções extras / Customização de ciclos: 7.5 
Programas de lavagem: 6.5 
Avaliação Inmetro: 7 
Características gerais: 7 
Custo-benefício: 6.5 

 

Prós 

• Possui teclas para turbo centrifugação e turbo agitação das roupas 

• Possui 3 opções de enxágue, incluindo uma antialérgica 

• Possui opção para lavagem com água quente 

• Bom consumo energético pelo teste do Inmetro 

• Boa reputação da marca pelos consumidores 

 

Contras 

• Possui apenas 7 programas de lavagem 

• Super filtro papa-fiapos não apresenta eficácia superior 

• Não possui régua de nível de água no interior do cesto 


