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  Introdução 

O Guia Ambiental Pernambucanas tem 

como finalidade principal orientar os nossos 

fornecedores com relação a produção mais 

limpa, melhoria na destinação de resíduos 

sólidos e efluentes¹, e sugestões de 

aperfeiçoamento nos processos como corte, 

fiação, tecelagem, beneficiamento, 

confecção entre outros. Buscamos através 

do Guia Ambiental Pernambucanas 

colaborar com o plano de ação da Agenda 

2030³ e os ODS4 (Objetivos de 

desenvolvimento sustentável), que são os 

responsáveis por estimular ações até 2030, 

para melhorias em áreas de importância 

para a população, como por exemplo, 

utilização dos recursos naturais (água e 

energia).  Com base nos guias técnicos 

ambientais da industria têxtil do estado de 

São Paulo e Minas Gerais, orientamos a 

nossa cadeia de fornecimento para reduzir 

o impacto ambiental e contribuir para uma 

produção mais eficiente. Os temas 

apresentados nesse guia propõem um 

ponto de partida para que cada empresa 

possa entender que existem situações que 

podem ser melhoradas, mudando seu 

desempenho ambiental. Estudos realizados 

pelo Sinditêxtil5 sugerem indicadores para o 

gerenciamento, planejamento e 

implantação de práticas para gestão 

ambiental.  Entender o que e quanto se 

consome, e se emite em cada etapa do 

processo facilita a identificação das 

oportunidades e o estabelecimento de 

prioridades, dessa forma, recomendamos a 

leitura do material meticulosamente e 

convidamos a todos para colocar o 

conteúdo em prática. 
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Industria Têxtil no Brasil 

O Brasil está na quarta posição quando 

analisado os maiores produtores do mundo 

de artigos de vestuário, e a quinta posição 

entre os maiores produtores de manufaturas 

têxteis, ainda que o pais tenha uma enorme 

produção e consumo de têxteis e vestuário, a 

participação no comercio mundial é baixa, 

ocupando a 23ª posição no ranking de 

exportadores (ABIT, 2013).  

Ainda segundo a ABIT6 o Brasil possui uma 

cadeia têxtil completa que vai desde a 

produção de fibras até às confecções, o setor 

contém aproximadamente 32 mil empresas e 

emprega por volta de 1,7 milhões de 

brasileiros, dos quais 75% são funcionários de 

confecção e grande parte são mulheres, o 

setor corresponde a cerca de 6% do valor 

total da produção da indústria de 

transformação.  

Em diversas fases da produção têxtil, como 

corte, fiação, tecelagem, beneficiamento e 

confecção, é possível verificar que muitos são 

os resíduos e impactos causados diretamente 

ao meio ambiente (Wult et. al., 2015). 

Corantes por exemplo, são grandes 

causadores de contaminação7 dos recursos 

hídricos, além disso, um grande impacto da 

cadeia têxtil é a alta geração de efluentes 

líquidos, sabe-se que cerca de 150 litros de 

água são necessários para a produção de um 

quilo de tecido, sendo que, desse volume são 

descartados 88% como efluentes líquidos e 

12% são perdidos por evaporação (Wult et. 

al., 2015 apud LEAO et. al., 2002). Diante 

desse cenário é necessário entender os 

principais impactos ambientais gerados na 

produção têxtil e as possíveis soluções para 

minimizá-los. 

Aspectos e Impactos Ambientais7 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

As práticas sustentáveis visam diminuir ou até 

mesmo eliminar os impactos ao meio ambiente, são 

atitudes de grande importância no dia-a-dia que 

preservam os recursos naturais, e podem ser 

altamente lucrativas nas empresas, aumentando a 

competitividade e contribuindo com a 

sustentabilidade9.  

Práticas Sustentáveis 

Porque aderir às boas práticas 

 

 Redução de custos de produção 

 Redução de riscos ambientais10  

 Redução de geração de resíduos,  

 Redução de efluentes e emissões  

 Redução de gastos com tratamento e destinação final 

 Melhoria da imagem corporativa  

 Apoio em ações de marketing 

 Melhoria do relacionamento com a comunidade  
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Redução de consumo de àgua 

Dados da Agência Nacional das Águas (ANA11) mostram que a demanda por uso de água no Brasil deve 

aumentar em 30% até 2030. Para que o país não passe por crises hídricas no futuro, pesquisadores, empresas 

e órgãos públicos buscam soluções para evitar o desperdício, aproveitamento da água da chuva, reuso, 

construções sustentáveis, dessalinização12 e despoluição13 são algumas delas. A Fundação das Indústrias do 

Estado de Minas Gerais (FIEMG) e a Cetesb14 junto com o Sinditêxtil, desenvolveram guias técnicos ambientais 

com recomendações para redução do consumo. Seguem abaixo sugestões de ações que podem reduzir o 

consumo de água na sua empresa conforme guias:   

 

Fonte: FIEMG 
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Utilização de Água

de Chuva

• Recolher e armazenar águas de 

chuva provenientes dos telhados dos 

galpões industriais e áreas 

administrativas em cisternas

• Utilizar nas primeiras lavagens de 

tingimento ou outros usos menos 

nobres

• Redução no consumo de 

recursos naturais ou água 

potável

• Contribuição para minimizar 

pico de enchentes na 

comunidade local

• Redução de consumo de água, 

aproximadamente 2% a 10 % no 

período de um ano, 

considerando o período de chuva 

e de seca

• Redução do uso de produtos 

químicos e do consumo de 

energia

• Redução do custo da parcela do 

volume de captação

Estação de Tratamento

de Água - ETA

• Recuperar e reutilizar a água de 

lavagem do decantador e do filtro da 

ETA

• Utilizar na lavagem de piso ou 

mesmo recircular para a entrada da 

ETA, após prévio tratamento

• Redução no consumo de

recursos naturais

• Redução do uso de produtos 

químicos

• Redução do custo das parcelas 

dos volumes de captação

Reutilização do Efluente

Industrial tratado na ETE

• Utilizar o efluente industrial tratado 

na ETE para a lavagem de 

equipamentos, pisos, uso no filtro 

prensa e outros

• Construir caixas de água para 

recebimento e estocagem da água de 

reutilização

• Adequar a qualidade da água para 

entrada na caldeira (dureza, 

condutividade, sais) para geração de 

vapor, por meio de abrandador, 

bombas e dosadores automáticos

• Redução do uso de recursos 

naturais

• Redução do uso de produtos 

químicos

• Redução do consumo de 

energia

• Redução do custo de processo 

uma vez que a água de 

reutilização é cerca de 75% mais 

barata que a água potável

• Redução do custo das parcelas 

dos volumes de captação

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA - REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA

ETAPAS BOAS PRÁTICAS BENEFÍCIOS AMBIENTAIS ASPECTOS ECONÔMICOS

Fonte: FIEMG 
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Aproximadamente 70,6% da energia elétrica Brasileira é produzida por hidrelétricas, segundo o Balanço Energético 

Nacional 2014, ao economizar uma grande quantidade de energia o benefício da economia não impacta apenas 

nas reduções de custos, mas também na preservação de mananciais de água potável, nos ciclos das chuvas das 

regiões e na emissão de CO2 na atmosfera (Gonçalves, 2014). Segue abaixo sugestões de ações que podem reduzir 

o consumo de energia na sua empresa:   

 

Redução e Conservação de Energia 

Fonte: FIEMG 

Instalações de Geração e

Distribuição de Vapor

• Monitorar constantemente as caldeiras, com 

regulagem da combustão (quantidade de ar), 

controle de incrustações e fuligem, e ponto de 

carregamento (entre 80 e 90% da capacidade 

nominal)

• Verificar o dimensionamento e o isolamento 

térmico das tubulações, a fim de evitar a perda 

de calor

• Identificar vazamentos de vapor que pode 

depender do tempo de vida útil das instalações 

e das condições de operação das mesmas

• Reduzir a pressão antes da utilização nos 

equipamentos, através da instalação de 

válvulas redutoras                                                         

• Utilização de combustiveis renovaveis 

(Biomassa)

• Redução do consumo de vapor em 

torno de 20 a 30%, com consequente 

redução de energia

• Redução no consumo de recursos 

naturais

• Redução das emissões atmosféricas 

da caldeira

• Redução nos custos com

matérias- primas

• Redução com os custos e na 

taxa de consumo de energia

REDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VAPOR

ETAPAS BOAS PRÁTICAS BENEFÍCIOS AMBIENTAIS ASPECTOS ECONÔMICOS
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Uso dos Compressores

• Posicionar o ponto de captação do 

ar a ser comprimido, em local de baixa 

incidência de calor

• Escolher um tipo de compressor 

adequado às necessidades do 

processo produtivo, devendo sempre 

verificar a possibilidade de utilizar 

compressores com múltiplos estágios 

de compressão

• Utilizar “reguladores” para operação 

automática de compressores, 

permitindo que o motor seja 

desativado sempre que houver 

Longos períodos sem consumo de ar

• Redução de energia - um 

acréscimo de 5ºC na 

temperatura do ar aspirado 

implica em aumento do 

consumo de energia da ordem 

de 1%

• Redução com os custos e na 

taxa de consumo de energia

Iluminação

• Utilizar telhas translúcidas com a 

finalidade de aproveitar a luz natural

• Apagar a iluminação de setores 

desativados ou que estão 

temporariamente em desuso, 

podendo-se utilizar detectores de

presença

• Empregar lâmpadas que consomem 

menos energia por lúmens. 

Particularmente, pode-se substituir 

iluminação incandescente por

fluorescente ou lâmpadas metálicas

• Redução no consumo de 

recursos naturais

• Redução de consumo de 

energia, em torno de 30%

ETAPAS BOAS PRÁTICAS BENEFÍCIOS AMBIENTAIS ASPECTOS ECONÔMICOS

REDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - AR COMPRIMIDO

ETAPAS BOAS PRÁTICAS BENEFÍCIOS AMBIENTAIS ASPECTOS ECONÔMICOS

REDUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ILUMINAÇÃO

Fonte: FIEMG 
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Redução e Reutilização de Resíduos 

A lei nº 12.305/10 dispõe a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), onde encontra-se as instruções para o 

correto gerenciamento dos resíduos sólidos, instrui sobre a prevenção e a redução na geração de resíduo, indicando 

hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para proporcionar o aumento da reciclagem, 

reutilização de resíduos sólidos e determinar o fim ideal dos rejeitos (MMA, 2019). A política pode auxiliar as 

empresas a elaborar seu Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, através dessas informações abaixo segue 

algumas ações para redução e reutilização de resíduos: 

 

Fonte: FIEMG 

Em todos os locais onde houver 

atividade humana (chão de fábrica, 

almoxarifado, escritórios e refeitório)

• Consumo racional de papel e plástico 

na expedição e mesas de corte; 

redução do desperdício dos resíduos 

de embalagens (plástico, metal e 

madeira), toner usado, resíduos de 

equipamento eletroeletrônico e 

resíduos similares aos urbanos (restos 

de comida resultantes da preparação e 

descarte)

• Redução no consumo de 

recursos naturais;

• Contribuição para minimizar a 

destinação final de lixo

• Redução de consumo de 

insumos e de gastos com 

destinação de resíduos

Estações de Tratamento de Efluentes

• Verificar a viabilidade da reutilização 

de resíduos da ETE (lodo) como 

matéria prima para produção da 

indústria de cerâmica vermelha

• Redução no consumo de 

recursos naturais;

• É possível a fabricação de 

tijolos de vedação com até 20% 

de resíduo de ETE incorporados 

em argila.

• Redução de consumo de 

energia;

• Redução de gastos com 

destinação desses resíduos para 

aterros industriais.

Etapas de Fiação, Tecelagem e 

Confecção

• Reutilização dos resíduos têxteis das 

etapas de fiação e tecelagem no início 

do processo;

• Reutilização dos retalhos de tecidos 

gerados em confecções ou vestuários, 

como matéria prima de fios e tecidos 

após o desfibramento, ou para 

confeccionar peças, artesanatos e 

aplicações.                                                      

• Reciclagem dos residuos têxteis    

• Redução no consumo de 

recursos naturais

• Redução de consumo de 

matéria-prima evitando-se o 

desperdício de material que pode 

ser reaproveitado

Etapa de Corte (Confecção)

• Investimento em softwares para 

otimização do corte nos tecidos, 

possibilitando a confecção de peças de 

tecido com dimensão ideal.                      

• Reciclagem das sobras de tecidos 

(retalhos) 

• Redução no consumo de 

recursos naturais; Geração de 

menor quantidade de resíduos 

(retalhos)

• Redução de consumo de 

matéria-prima evitando-se o 

desperdício de material novo 

com dimensões mal aproveitadas

REDUÇÃO E REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - OUTRAS MEDIDAS

BOAS PRÁTICASLOCAL BENEFÍCIOS AMBIENTAIS ASPECTOS ECONÔMICOS
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Fonte: FIEMG 

• Substituir os corantes que 

apresentam metal na sua estrutura 

molecular por corantes que não 

apresentam

• O tratamento biológico na ausência 

de metais pesados ocorrerá com 

maior eficiência, pois o metal inibe a 

ação das bactérias

• Os corantes com enxofre, cobre e 

cromo, possuem alta toxicidade aos 

organismos aquáticos

• Substituir corantes em pó por 

corantes líquidos 

• Diminuição da DQO (Demanda 

Química de Oxigênio) do efluente a ser 

descartado e menor custo de 

tratamento

• Apesar de rendimentos semelhantes, 

os produtos auxiliares de dispersão 

estão presentes em maior proporção 

nos corantes em pó e causam aumento 

da DQO.

• Substituir corantes sulfurosos pelos 

sulfurosos ecológicos

• Redução do teor de enxofre no 

banho evitando a formação do gás 

sulfídrico (tóxico para o ser humano, 

que possui odor desagradável e pode 

provocar corrosão em tubulações).

• O agente redutor dos corantes 

sulfurosos ecológicos é o carboidrato 

(dextrose) ou mistura de carboidrato e 

hidrossulfito de sódio, que favorecem a 

redução do teor de enxofre no banho

• Trabalhar com baixas relações de 

banho e/ou utilizar corantes com níveis 

de fixação elevados

• Aumento do rendimento do corante 

e do processo

• Menor custo de tratamento

• Quanto menor a taxa de fixação do 

corante, maior a quantidade de corante 

não absorvido pela fibra, e maior a carga 

no efluente

•% de Corante Retida no Banho

• Substituir a utilização de hipoclorito 

de sódio e clorito de sódio nos 

processos de alvejamento por 

peróxido de hidrogênio

• Evita a reação de agentes clorados 

com matéria orgânica, que resulta na 

formação de organoclorados

• Os compostos organoclorados são 

potencialmente tóxicos e possuem efeito 

carcinogênico

REDUÇÃO E REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM SUSPENSÃO - OUTRAS MEDIDAS

BOAS PRÁTICAS VANTAGENS OBSERVAÇÕES
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Fonte: FIEMG 

• Reduzir a utilização de ureia no

processo de estampagem

• Redução considerável do teor de 

nitrogênio no efluente

• Menor custo de tratamento

• A redução pode ser obtida:                          

1) Através de choque alcalino (adição de 

dicianodiamida à pasta de estampar); ou

2) Instalando sistema de umidificação do 

material estampado antes da fixação a 

quente

• Reduzir e/ou eliminar a utilização de 

tensoativos a base de fenol

• Elimina a presença de toxicidade aos 

organismos aquáticos
-

• Substituir os ácidos orgânicos por 

ácido fosfórico, durante o processo de 

tingimento

• Economia de sais de fósforo para a 

ETE 

• Menor custo de tratamento

• O ácido fosfórico é fonte de nutriente 

ao processo de tratamento biológico

• Substituir os agentes complexantes 

EDTA e DTPA por agentes fosfatados 

(EDTMP e DTPMP) que são 

biodegradáveis

• Economia de sais de fósforo para a

ETE

• Menor custo de tratamento

• Quando houver um excedente de 

fósforo no efluente a ser tratado, esses 

agentes fosforados devem ser 

substituídos por NTA (nitrilotriacetato)

 AUMENTO DA EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO DE EFLUENTES - OUTRAS MEDIDAS

BOAS PRÁTICAS VANTAGENS OBSERVAÇÕES
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Fonte: FIEMG 

Engomagem

• Recuperar a goma por meio do 

processo de ultrafiltração do banho de 

desengomagem

• O uso da goma sintética 

aumenta avida útil dos banhos 

de engomagem e reduz a 

frequência e o volume de 

descarte

• Aumento da eficiência do 

processo

• Pode ser aplicado tanto para 

gomas cujo amido encontra-se 

modificado (compound) quanto 

para as artificiais

• A substituição da fécula de amido 

por composto modificado a base de 

CMC (carboximetilcelulose) ou CMA 

(carboximetilamido) pode tornar o 

processo passível de recuperação 

em torno de 80%

REDUÇÃO E REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SÓLIDOS RECUPERAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

BOAS PRÁTICAS LOCAL BENEFÍCIOS AMBIENTAIS ASPECTOS ECONÔMICOS

• Acesso a tecnologias de baixa emissão de 

gases do efeito estufa                                                

• Cumprimento de regulamentos e exigências 

ambientais, como o relato mandatório das 

emissões                                                                         

• Cálculo de emissão de CO2

• Redução de custos, ou aumento de 

receitas                                                                     

• Adequação da organização a eventuais 

novas regulamentações de restrição de 

emissões de GEE                                                    

• Ganho de fatia de mercado

• Para o cálculo de forma simples pode 

ser utilizado as plataformas dos sites da 

Iniciativa Verde ou SOS Mata Antlântica

• Eliminar o uso do querosene nas

pastas de estampar durante as

operações de fixação do pigmento

• Redução/eliminação de emissão de COV 

(Compostos Orgânicos Voláteis)
-

REDUÇÃO DE EMISSÃO DE GASES POLUENTES

BOAS PRÁTICAS VANTAGENS OBSERVAÇÕES
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Licenciamento Ambiental 

O licenciamento ambiental22 é um 

instrumento relevante de gestão da 

Administração Pública, e através dele é 

efetivado o controle sobre as atividades 

humanas que interferem nas condições 

ambientais. O licenciamento favorece a 

harmonia entre o desenvolvimento 

econômico e o uso dos recursos 

naturais, assim, assegurando dessa 

forma a sustentabilidade do meio 

ambiente, nos seus aspectos físicos, 

socioculturais e econômicos. O 

licenciamento ambiental é uma 

exigência legal aplicada de acordo com 

o órgão público competente a todos os 

empreendimentos ou atividades 

potencialmente poluidoras. Trata-se de 

um procedimento administrativo que 

autoriza a localização, instalação, 

ampliação e operação destes 

empreendimentos. (Fonte: oeco)  
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Glossário  

1.Efluente: produtos líquidos ou gasosos 

produzidos por indústrias ou resultante dos 

esgotos domésticos urbanos, que são 

lançados no meio ambiente. 

2.Residuos: qualquer substância ou objeto de 

que o ser humano pretende desfazer-se por 

não lhe reconhecer utilidade, o material que 

sobra após uma ação ou processo produtivo. 

3.Agenda 2030: é um plano de ação para as 

pessoas, o planeta e a prosperidade, que 

busca fortalecer a paz universal. O plano 

indica 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, os ODS, e 169 metas, para 

erradicar a pobreza e promover vida digna 

para todos, dentro dos limites do planeta. 

4.Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) são uma agenda mundial adotada 

durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável em setembro 

de 2015 composta por 17 objetivos e 169 

metas a serem atingidos até 2030. 

5.Sinditêxtil: sindicato das Indústrias de Fiação 

e Tecelagem do Estado de São Paulo. 

6.ABIT: Associação Brasileira da Indústria Têxtil 

e de Confecção. 

7.Impacto Ambiental: qualquer alteração das 

propriedades físico-química ou biológica do 

meio ambiente, causadas direta ou 

indiretamente pela ação das pessoas, a biota, 

condições estéticas e sanitárias do ambiente, 

a qualidade dos recursos naturais. O impacto 

ambiental pode ser negativo, ou positivo. 

8.Contaminação: é a presença, em um 

ambiente, de seres patogênicos ou 

substâncias em concentração nociva ao ser 

humano. 

9.Sustentabilidade: é o desenvolvimento 

capaz de suprir as necessidades da geração 

atual, garantindo a capacidade de atender as 

necessidades das futuras gerações e possui 

três pilares, social, ambiental e econômico. 

10.Riscos Ambientais: podem ser agentes 

físicos, químicos ou biológicos. 

11.Agencia Nacional da Água (ANA):  é uma 

autarquia federal, vinculada ao Ministério do 

Meio Ambiente, e responsável pela 

implementação da gestão dos recursos 

hídricos brasileiros. Foi criada pela lei 

9.984/2000 e regulamentada pelo decreto nº 

3.692/2000. 

12.Dessanilização: refere-se a vários 

processos químicos da retirada de excesso de 

sal e outros minerais da água. 

13.Despoluição: é o nome dado ao conjunto 

de processos e técnicas adotadas visando à 

eliminação da poluição previamente existente 

em um local. 

14.Cetesb: Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo. 

15.Contracorrente: corrente contrária a outra. 

16.Subsequente: alguma coisa que vem 

depois, ou que se segue. 

17.Tratamento Alcalino: lavagem delas com 

hidróxido de sódio, para que se possam ser 

retiradas impurezas e outros materiais 

naturais. 

18.Desengomagem: processo químico de 

eliminação tanto de gomas como de todas as 

impurezas presentes no tecido. 

19.Recircular: Essa função é utilizada quando 

se quer mais pressão no sistema. 

20.Cisternas: é um reservatório de águas 

pluviais, podendo também ser abastecido 

com o degelo de neve. 

21.Abrandador: são equipamentos utilizados 

para a remoção dos sais de Cálcio e 

Magnésio em águas de abastecimento. 

22.Licenciamento Ambiental: procedimento 

administrativo realizado pelo órgão ambiental 

competente, para autorizar a instalação, 

ampliação, modificação e operação de 

atividades e empreendimentos que utilizam 

recursos naturais, ou que possam causar 

degradação ambiental. 
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