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RESUMO 
 

A avaliação do ciclo de vida é um método utilizado para quantificar o desempenho ambiental dos 

produtos e processos por meio dos dados referentes a utilização dos recursos naturais (inputs), 

assim como dos agentes poluidores (ar, água e solo) (outputs). O objetivo geral da pesquisa foi 

avaliar os impactos ambientais nos processos de obtenção de artigos de malha 100% algodão. 

As etapas analisadas foram: a produção da fibra, fiação, malharia, beneficiamento e confecção. 

Para a realização da pesquisa foram utilizados dados destas unidades industriais e inseridos ao 

software SimaPro, versão 8.0. O método utilizado para esta pesquisa foi o RECIPE midpoint, e as 

categorias analisadas foram: mudança climática, depleção de ozônio, depleção fóssil, 

ecotoxicidade terrestre, ecotoxicidade de água doce e toxicidade humana. Na etapa da produção 

da fibra do algodão foram considerados o plantio, cultivo e descaroçamento do algodão, e os 

recursos utilizados foram divididos em: adubos, herbicidas, inseticidas, transporte e energia 

elétrica. Em todas as categorias desta etapa ficou evidenciado como maior fator impactante a 

utilização da uréia utilizada na fabricação dos adubos. Nas fases de fiação e de malharia, os 

recursos principais foram energia elétrica e transporte, apresentando como fator impactante a 

energia elétrica em quase todas as categorias. Na fase de beneficiamento da malha, os recursos 

utilizados ficaram distribuídos entre transporte, energia elétrica, energia térmica e produtos 

químicos. Nas categorias depleção fóssil, depleção de ozônio e ecotoxicidade terrestre, o 

elemento impactante foi o transporte seguido da energia térmica e produtos químicos, já nas 

categorias mudança climática, ecotoxicidade de água doce e toxicidade humana o item mais 

impactante foi a energia térmica. Na etapa de confecção os itens avaliados foram o transporte e 

a energia elétrica. Nas categorias mudança climática, depleção fóssil, ecotoxicidade terrestre e 

toxicidade humana o fator impactante foi o transporte. Nas demais categorias o elemento 

impactante foi a energia elétrica. Além de apontar a unidade impactante  dentro de cada 

categoria, a disposição em rede de cada etapa consegue  evidenciar o elemento causador do 

impacto. As etapas de produção dos artigos de malha que se mostraram mais impactantes 

foram da produção de fibras e beneficiamento de malhas. A utilização do software se mostrou 

eficiente para a avaliação dos impactos nas fases de produção destes artigos, auxiliando o 

cumprimento do objetivo geral e objetivos específicos propostos na pesquisa. 

 Palavras chave: ACV, Impactos ambientais, Artigos de malhas, Algodão. 
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ABSTRACT 
 

Life cycle assessment is a method used to quantify the environmental performance of products 

and processes through data on the use of natural resources (inputs) as well as pollutants (air, 

water and soil) (outputs). The general objective of the research was to evaluate the environmental 

impacts in the processes of obtaining 100% cotton knitted garments. The steps analyzed were: 

fiber production, spinning, knitting, wet processing and confection. To perform the research, data 

from these industrial units were collected and inserted into SimaPro software, version 8.0. The 

method used for this research was the RECIPE midpoint, and the categories analyzed were: 

climate change, ozone depletion, fossil depletion, terrestrial ecotoxicity, freshwater ecotoxicity and 

human toxicity. At the cotton fiber production stage, cotton planting, cultivation and ginning were 

considered, and the resources used were divided into: fertilizers, herbicides, insecticides, 

transport and electricity. In all the categories of this stage was evidenced as a major impact 

factor the use of urea used in the manufacture of fertilizers. In the process of processing of 

finishing, the resources used were distributed among transport, electric energy, thermal energy 

and chemical products. In the categories fossil depletion, ozone depletion and terrestrial 

ecotoxicity, the impact element was transport followed by thermal energy and chemicals, already 

in the categories climate change, fresh water ecotoxicity and human toxicity the most impacting 

item was thermal energy. In the clothing manufacturing stage, the evaluated items were 

transportation and electric energy. In the categories climate change, fossil depletion, terrestrial 

ecotoxicity and human toxicity the driving factor was transportation. In the other categories, the 

impacting element was electric power. In addition to pointing the impacting unit within each 

category, the network layout of each step can highlight the element that causes the impact. The 

production stages of the knitting articles that showed the most impact were the production of 

fibers and the finishing process. The use of this software was efficient for the evaluation of the 

impacts in the production phases of these articles, helping to fulfill the general objective and 

specific objectives proposed in the research. 

 

 

Key words: ACV, Environmental impacts, Knitwear, Cotton. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

Durante muito tempo, a maior parte das indústrias utilizaram recursos naturais de forma 

desenfreada buscando suprir suas necessidades. No entanto a consciência ambiental vem 

aumentando e, consequentemente levando as indústrias a adotarem procedimentos específicos 

voltados à preservação dos recursos naturais e controle de emissões para o ambiente. 

A visão de desenvolvimento sustentável exige uma redução na utilização de energia e na 

dependência de combustíveis fósseis, assim como uma diminuição na quantidade de poluentes 

emitidos ao ambiente. 

A elaboração de leis e normas ambientais cada vez mais reservadas e a criação de 

mercados mais concorrentes, vem exigindo que as empresas sejam mais eficientes do ponto de 

vista produtivo e ambiental. A expansão da produção deverá estar aliada a um menor gasto de 

insumos e geração de poluentes. Nesse cenário, a indústria têxtil assume posição expressiva, visto 

que para a obtenção de seus produtos necessita de elevada quantidade de água, energia elétrica, 

produtos químicos e queima de combustíveis (Bastian, 2009). 

Em todas as fases de produção do setor têxtil são gerados aspectos ambientais intrísecos 

ao processo industrial. Estes aspectos são, em sua maioria, os efluentes líquidos industriais, 

resíduos sólidos e as emissões atmosféricas, que sem o controle e o acompanhamento correto, 

possuem condições de desenvolvimento de geração de impactos ambientais associados à atividade 

(FIEMG, 2014). 

A consciência ecológica divulgada por meio da mídia está mudando a preferência do 

consumidor, que se vê num papel atuante na manutenção do equilíbrio do sistema ambiente-

sociedade, adquirindo novos conceitos sobre o consumo com base no desenvolvimento sustentável.  

(Duarte et al., 2010). 

Pesquisas sobre o mapeamento e a análise do processo produtivo e suas operações 

unitárias são de grande importância para a previsão e/ou indicação dos aspectos ambientais 

inerentes à produção do setor têxtil. Por meio do mapeamento e da análise do processo torna-se 

possível identificar e avaliar as entradas e saídas de cada etapa, identificando os principais impactos 

gerados, incluindo sua origem, quantidade e características, tornando possível intervenções 

positivas no processo (FIEMG, 2014).  

Dentre vários métodos de análise ambiental existentes, é possível conhecer os  impactos 

ambientais obtidos de um processo por meio da ferramenta de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). 
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A avaliação do ciclo de vida é um método utilizado para avaliar o impacto ambiental de bens 

e serviços, por meio de uma avaliação sistemática que permite quantificar os fluxos de energia e de 

materiais no ciclo de vida do produto. O ciclo é a história do produto que vai desde a fase de 

obtenção de matérias-primas, passando pela fase de produção, distribuição, consumo e uso, até 

sua transformação em lixo ou resíduo (Giannetti & Almeida, 2006). 

Neste contexto, a ACV deve ser considerada como uma ferramenta importante que permite 

o aprimoramento do processo produtivo e dos produtos de uma empresa, por meio da identificação 

e avaliação dos impactos ambientais. 

Na última década, pesquisas em artigos têxteis de algodão, apontam que a indústria têxtil 

vem sendo responsável por inúmeros impactos ambientais. Alguns dos fatores responsáveis por 

estes impactos são: a queima de combustíveis para a geração de calor, uso de detergente e água 

na lavagem (Zhang, et al., 2015),  uso de produtos químicos no controle de pragas na produção da 

matéria prima (Kalliala et al., 1999; Bevilacqua et al., 2014; Baydar et al., 2015), transporte da 

matéria-prima (Yuan et al., 2012), entre outros.   

De acordo com o relatório setorial da cadeia têxtil brasileira, em 2015, no Brasil, foram 

produzidas cerca de 470.000 toneladas de malha, onde 49% são de algodão e as demais malhas se 

dividem em composições de viscose, poliamida, poliéster, polipropileno entre outras (IEMI, 2016). 

Os artigos de malha de algodão são popularmente conhecidos e pode ser considerado como 

matéria-prima de um dos artigos mais utilizados no mundo,  a renomada T-shirt.  

Apesar do alto percentual dos produtos de algodão produzidos no Brasil e os diversos 

impactos gerados na produção dos artigos têxteis originados desta fibra, existem poucos trabalhos 

sobre impacto ambiental neste país Brasil, uma vez que muitas dessas pesquisas foram realizadas 

em países com realidades culturais, econômicas, climáticas e de recursos diferentes. Ainda assim, 

pode-se encontrar os trabalhos de Morita (2013) e Maia et al. (2014) que apontaram resultados 

sobre os impactos ambientais na produção de calça jeans (algodão) e no beneficiamento 

(tingimento e acabamento) de artigos de malha. No entanto, não existem estudos que buscam 

compreender o impacto ambiental em todas as etapas de produção de malha 100% algodão, desde 

o plantio da fibra até a confecção de artigos de malha. 

Diante do exposto acima, este trabalho tem como objetivo avaliar os impactos ambientais 

no processo de obtenção  de artigos de malha 100% algodão por meio da Avaliação do Ciclo de Vida 

(ACV), com dados de produção de indústrias brasileiras. 

A tese está organizada em 7  capítulos descritos de forma breve a seguir: 
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O Capítulo 2 apresenta de forma geral os impactos ambientais na área têxtil, conceitualiza o 

método de análise destes impactos e contempla a introdução e descrição dos processos de sua 

produção, desde a obtenção da matéria-prima (fibra de algodão) até a confecção deste produto. 

 O Capítulo 3 descreve a metodologia de Avaliação do Ciclo de Vida adotada  no estudo 

para a avaliação do impacto ambiental nos artigos de malha de algodão. Esta metodologia abrange 

a definição de objetivo e escopo, análise de inventário e os procedimentos adotados para a 

avaliação dos impactos. 

O Capítulo 4 demonstra  o estudo de caso sobre avaliação de impacto ambiental em um 

processo de obtenção de artigos de malha, utilizando a ferramenta da ACV. Neste tópico serão 

apresentados: o sistemas e subsistemas, o inventário, a unidade funcional e as limitações do 

estudo. 

O Capítulo 5 expôe os resultados e discussões referentes aos impactos ambientais 

resultantes da produção de artigos de malha de algodão. 

O Capítulo 6 apresenta as considerações finais do estudo e sugestões para desenvolvimento 

de trabalhos futuros sobre a ACV de produtos têxteis. 

O Capítulo 7 indica as referências bibliográficas que foram citadas na pesquisa. 

Em anexos, encontram-se: correspondência entre os termos técnicos utilizados no Brasil e 

os termos utilizados em Portugal, planilhas com os resultados das etapas de produção, exemplo de 

planilha utilizada para a coleta de dados, imagens dos gráficos em rede e tabela com dados sobre 

resíduos da fiação. 
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CAPÍTULO 2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO E ESTADO DA ARTE 

 

2.1. IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

O termo “impacto ambiental” teve uma definição mais precisa nos anos 1970 e1980, 

quando diversos países entenderam a necessidade de indicar diretrizes e  critérios para avaliar 

efeitos desfavoráveis das intervenções humanas na natureza. O impacto ambiental pode ser 

apontado como qualquer alteração no meio ou em algum de seus elementos por determinada ação 

ou atividade. É importante que estas alterações sejam quantificadas, pois apresentam variações 

relativas, positivas ou negativas, grandes ou pequenas (Kraemer et al., 2013). 

O surgimento das questões ambientais ocasionadas a partir da metade do século XX refletiu 

nas posturas das organizações em relação ao seu processo produtivo e à interação com o meio 

ambiente. As organizações foram pressionadas pela sociedade e autoridades para buscarem um 

padrão de desenvolvimento sustentável com a utilização de práticas ambientalmente corretas, 

socialmente justas e economicamente viáveis. Desta forma, a resposta foi integrar no sistema 

administrativo das organizações uma gestão ambiental que agregue valor as suas estratégias e 

atenda os anseios das partes envolvidas (Alencar et al., 2015). 

Refosco (2012) afirma com ampla consciência que a massa de consumidores é muitas 

vezes guiada para o consumismo, sendo necessário uma organização por parte do governo e outros 

poderes, bem como por todos os agentes envolvidos na concepção, desenvolvimento, produção e 

distribuição, atividades de promoção e ação sobre valores e desafios de sustentabilidade. A 

importância da indústria têxtil mundial está evidenciada em números divulgados anualmente, sendo 

de fundamental importância o conhecimento dos diversos pontos de atuação que possam permitir 

uma larga margem de resultados na procura de soluções sustentáveis: na matéria-prima (fibra), nos 

processos de transformação e na filosofia da oferta e do consumo.  

A consciência pública e a crescente percepção de conhecimento social sobre o meio 

ambiente fez com que a indústria têxtil buscasse produzir produtos ecologicamente corretos para 

criar um produto têxtil sustentável, os principais fatores de mudança foram vinculados aos materiais 

ecológicos: menos resíduos, reutilização e reciclagem, menor consumo de energia, água e produtos 

químicos, além de procedimentos éticos na produção (Toprak, 2017). 
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De acordo com CNI/ABIT (2012),  a indústria têxtil e de confecção brasileira está sujeita a 

sete leis e resoluções federais relacionadas a práticas ambientais, são elas:  

1- Resolução Conama n° 357/2005, que trata  da classificação dos corpos de água e das 

condições e padrões de lançamento de efluentes. 

2- Lei n° 6.938/1981 – que objetiva a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 

interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana. 

3- Lei n°10.165/2000 : se refere a implantação de taxas ligadas à Política Nacional do Meio 

Ambiente, sendo necessário a entrega de relatório das atividades exercidas no ano anterior 

para melhor controle e fiscalização. 

4- Resolução Conama n° 313/2002: trata do destino dos resíduos sólidos industriais, visando 

disciplina a reciclagem e apresenta perspectiva para o destino correto do lodo e retalhos 

têxteis provenientes da confecção. 

5- Lei n° 9.984/2000 que se refere a Política Nacional dos recursos hídricos e o Sistema de 

Gerenciamento. Esta lei representa o início das atividades da ANA (Agência Nacional de 

Águas) com o Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

6- Lei n°4.771/65 – Código Florestal, que trata entre outras particularidades, o 

abastecimento de lenhas para alimentação de caldeiras e a localização de novas empresas 

em função da presença de cursos de água. 

7- Resolução Conama n°237/1997: trata do licenciamento ambiental incorporado aos 

instrumentos de gestão ambiental. Entre as atividades ou empreendimentos sujeitor ao 

licenciamento ambiental que afeta, direta ou indiretamente a cadeia têxtil estão: 

Indústria química: fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos. 

Indústria têxtil, vestuário, calçados e artefatos de tecidos: beneficiamento de fibras têxteis, 

vegetais, de origem animal e sintético; fabricação e acabamento de fios e tecidos; tingimento e 

estamparia. 

De acordo com a Lei N° 10.165/2000, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, as indústrias têxteis e indústrias de produtos químicos, juntamente com outras unidades 

industriais, tiveram suas atividades descritas e qualificadas em relação ao seu grau de 

potencialidade poluidora. O enquadramento destas duas unidades industriais podem ser 

visualizados na tabela 1.  
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Tabela 1: Enquadramento das indústrias têxteis e indústrias de produtos químicos 

(Adaptada da Lei  N°10.165/2000) 
 

Categoria Descrição Grau 
Indústria Têxtil, 
de Vestuário, 
Calçados e 
Artefatos de 
Tecidos 

Beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos; fabricação e 
acabamento de fios e tecidos; tingimento, estamparia e outros acabamentos em 
peças do vestuário e artigos diversos de tecidos; fabricação de calçados e 
componentes para calçados. 

Médio 

 
 
 
 
 
 
Indústria Química 

Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos, fabricação de produtos 
derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira; 
fabricação de combustíveis não derivados de petróleo, produção de óleos, gorduras, 
ceras, vegetais e animais, óleos essenciais, vegetais e produtos similares, da 
destilação da madeira, fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e 
de borracha e látex sintéticos, fabricação de pólvora, explosivos, detonantes, munição 
para caça e desporto, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos; recuperação e 
refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais; fabricação de concentrados 
aromáticos naturais, artificiais e sintéticos; fabricação de preparados para limpeza e 
polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas; fabricação de tintas, 
esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes; fabricação de 
fertilizantes e agroquímicos; fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários; 
fabricação de sabões, detergentes e velas; fabricação de perfumarias e cosméticos; 
produção de álcool etílico, metanol e similares. 
 

Alto 

 

Um dos meios de inserir uma gestão ambiental nas organizações seria a implantação e 

utilização das  normas da série ISO 14000. A norma ISO 14001:2015 apresenta os requisitos que 

servem de base para certificar um sistema de gestão ambiental, fornecendo metodologias e 

auxiliando as organizações a cumprirem suas responsabilidades junto à sustentabilidade do planeta. 

As primeiras normas da série ISO 14000 são de 1996, e tratam de Sistemas de Gestão 

Ambiental. As normas de gestão são autonômas, podendo ser implementadas de modo isolado, 

porém os melhores resultados são obtidos quando as normas são utilizadas de modo articulado. A 

norma ISO  14001 (a versão atual foi publicada em 2015) estabelece as diretrizes básicas para um 

sistema de gestão ambiental, tendo como foco a proteção do meio ambiente e a prevenção da 

poluição. As normas ISO 14010, 14011 e 14012 criadas em 1996 dizem a respeito às auditorias 

ambientais, estabelecendo os princípios gerais, procedimentos de planejamento e execução das 

auditorias num Sistema de Gerenciamento Ambiental (SGA), e critérios para a qualificação de 

auditores. Em 2001 foi desenvolvida a ISO 14015, que define as avaliações ambientais de 

localidades e organizações. Em 2002 foi criada a ISO 19011, que substituiu as ISO 14010, 14011 

e 14012, bem como as normas da série ISO 10011 (auditorias a sistemas de gestão da qualidade) 

que estabelece as linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão, incluindo auditorias da 

qualidade e do meio ambiente, unindo a avaliação dos dois sistemas de gestão (Peres, 2010). 
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Ainda, segundo o mesmo autor, a rotulagem ambiental, ou “selo verde”, foi estabelecida 

pela série de normas 14020, 14021, 14024 e 14025. Para avaliação do desempenho ambiental, 

utilizam-se as diretrizes das normas ISO 14031 e 14032, e a análise do ciclo de vida é dada pela 

série ISO 14040, 14041, 14042, 14043, 14044, 14047, 14048 e 14049. No Brasil o órgão 

responsável pela normalização ambiental é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A 

ABNT criou em 1999 o comitê brasileiro de gestão ambiental (ABNT/CB-38), com estrutura 

semelhantes à do comitê técnico de gestão ambiental da ISO(ISO/TC 207), e aberto à contribuição 

de todos os interessados na formulação destas normas. A função do comitê brasileiro é participar 

das reuniões internacionais de desenvolvimento das normas da ISO, representando os interesses 

brasileiros, principalmente das grandes empresas, além de traduzir e adaptar para a realidade 

brasileira as normas da ISO. Deste empenho, nascem as normas NBR-ISO. 

As principais normas da série ISO sobre avaliação de ciclo de vida podem ser visualizadas 

na tabela 2. 
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Tabela 2: Principais normas da Série ISO sobre (ACV) 

Número da Norma Título Descrição da Norma 

ISO 14044:2009 Avaliação do ciclo de vida – 

requisitos e orientações 

Especifica os requisitos e fornece diretrizes para a 

avaliação do ciclo de vida 

ISO14040:2009 Avaliação do ciclo de vida – 

princípios e estrutura 

Descreve os princípios e enquadramento para o ciclo 

de vida 

ISO TR 14047:2012 Avaliação do ciclo de vida – 

exemplos ilustrativos sobre 

como aplicar a ISO  a situações 

de avaliação de impacto 

Fornece exemplos para ilustrar a prática de avaliação 

do impacto do ciclo de vida de acordo com a ISO 

14044:2006 

ISO TS 14048:2002 Avaliação do ciclo de vida – 

Formato de documentação dos 

dados 

Fornece os requisitos e uma estrutura para um 

formato de documentação de dados, permitindo uma 

documentação consistente de dados. 

ISO TR 14049:2012 Avaliação do ciclo de vida – 

Exemplos ilustrativos sobre 

como aplicar a ISO 14044 à 

definição de metas e escopos e 

análise de inventário 

Fornece exemplos sobre práticas na realização de uma 

análise de inventário de ciclo de vida  como um meio 

de satisfazer certas disposições da ISO 14044:2006. 

ISO 14071:2014 Avaliação do ciclo de vida – 

processos críticos de revisão e 

competências do revisor: 

requisitos adicionais e 

orientações para a ISO  

14044:2006 

Fornece especificações adicionais para ISO 

14040:2006 e ISO 14044:2006. 

ISO 14072:2014 Avaliação do ciclo de vida – 

requisitos e orientações para a 

avaliação do ciclo de vida 

organizacional 

Fornece requisitos adicionais e diretrizes para uma 

aplicação eficaz da ISO 14040:2006 e ISO 

14044:2006 

 

 

A indústria têxtil é considerada ecologicamente uma das indústrias mais poluentes do 

mundo. As questões que a tornam insustentável são o uso de produtos químicos nocivos, o alto 

consumo de água e energia, a geração de grandes quantidades de resíduos sólidos e gasosos, o 

enorme consumo de combustível para o transporte dos materiais e o uso de materiais de 

embalagem biodegradáveis. O impacto global sobre o meio ambiente por um produto ou processo 

têxtil pode ser melhor analisado pela avaliação do ciclo de vida (ACV), que é uma abordagem 
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científica sistemática para examinar os impactos ambientais de todo o ciclo de vida de um produto 

ou serviço ( Roy Choudhury, 2014). 

 

2.2. AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA (ACV) 
 

Devido o aumento da conscientização sobre a importância da proteção ambiental e dos 

possíveis impactos associados a produtos e sistemas de serviços, tem aumentado o interesse no 

desenvolvimento de técnicas para melhor compreender e diminuir estes impactos. Um dos métodos 

utilizados  com este propósito é a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), segundo a norma ISO 

14040:2006 (no Brasil a norma correspondente é a NBR ISO 14040:2009). 

Os estudos de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), tiveram início na década de 1960, com a 

crise do petróleo, que levou a sociedade a se questionar sobre o limite da extração dos recursos 

naturais, especialmente de combustíveis fósseis e de recursos minerais. Os primeiros estudos 

tinham por objetivo calcular o consumo de energia e, por isso eram conhecidos  como “análise de 

energia” (energy analisys). Estes estudos envolviam a elaboração de um fluxograma de processo 

com balanço de massa e de energia. Desta forma, os dados sobre o consumo de matérias-primas, 

de combustíveis e resíduos sólidos obtidos eram automaticamente computados. Por este motivo, 

alguns analistas se referiam a estes estudos como “análise de recursos” (resource analysis) ou 

“análise de perfil ambiental” (environmental profile analysis) (Coltro, 2007). 

A ACV trata-se de um método que avalia aspectos ambientais e impactos potenciais 

associados a um produto mediante a compilação de um inventário, avaliação dos impactos 

ambientais potenciais associados a entradas e saídas do inventário e interpretação dos resultados 

provenientes das fases de inventário e de avaliação de impactos em relação aos objetivos do estudo  

(ABNT NBR ISO 14040:2009). 

A avaliação do ciclo de vida (ACV) é utilizada para avaliar os impactos ambientais dos 

produtos têxteis, desde a extração de matérias-primas, passando pelo processamento de fibras, 

fabricação de têxteis, distribuição e uso, até o descarte ou reciclagem. Trata-se de uma ferramenta 

importante para o processo de pesquisa e desenvolvimento, design de produto e processo, e 

rotulagem de têxteis e vestuário (Muthu, 2015). 

De acordo com a ABNT NBR 14040 (2009), a avaliação do ciclo de vida pode subsidiar: 

- o reconhecimento de oportunidades para a melhoria do desempenho ambiental dos produtos em 

diversos pontos de seus ciclos de vida, 
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- o grau de informação dos tomadores de decisões na indústria e nas organizações governamentais 

ou não governamentais (visando, por exemplo, ao planejamento estratégico, à definição de 

prioridades ou ao projeto ou reprojeto de produtos ou processos), 

- a escolha de indicadores de desempenho ambiental relevantes, incluindo métodos de medição, 

- o marketing (por exemplo, na implementação de um esquema de rotulagem ambiental, na 

apresentação de uma reivindicação ambiental ou na preparação de uma declaração ambiental de 

produto).  

 No estudo de avaliação do ciclo de vida de um produto ou serviço, todas as extracções de 

recursos e emissões para o ambiente são determinadas, se possível, de uma forma quantitativa ao 

longo de todo o ciclo de vida, desde que “nasce” até quando “morre” – “from cradle to grave” (do 

berço à cova), sendo com base nestes dados que são considerados os potenciais impactos nos 

recursos naturais, no ambiente e na saúde humana (Ferreira, 2004). 

 Ainda, segundo o mesmo autor, a formação de um estudo de ACV necessita normalmente 

de muitos recursos e prolonga-se por muito tempo. Deste modo, os recursos financeiros deverão 

ser equilibrados com os benefícios esperados do estudo. O estudo ACV não determina qual produto 

ou processo é o mais caro ou funciona melhor. Sendo assim, a informação desenvolvida no estudo 

de ACV deve ser utilizada como um elemento de um processo de decisão que conta com outras 

componentes, por exemplo, o custo e a performance. 

 De acordo com Lima et al. (2010), a ACV é uma ferramenta  que se baseia no seguinte 

conceito: se os impactos ambientais de um produto ou serviço forem conhecidos, poderão ser 

tomadas decisões mais acertadas em relação aos fatores ambientais deste produto ou serviço. 

 De acordo com Beton et al. (2014), os impactos do ciclo de vida da cadeia têxtil podem ser 

descritos em quatro fases, que são: 

- Produção e processamento: esta fase inclui a produção ou extração de matérias-primas, levando 

ao processamento da fibra, fabricação de fios e tecidos e finalmente etapas de acabamento, corte e 

costura. 

- Distribuição: esta etapa considera a distribuição de produtos têxteis, com base em um cenário de 

distribuição desenvolvido para produtos têxteis. 

- Uso: considera o comportamento do consumidor e os padrões de uso dos produtos têxteis. Este 

passo incorpora os impactos da lavagem e secagem (medida em números de lavagens). 

- Fim da vida: esta fase inclui a reutilização, reciclagem, incineração e aterro dos materiais têxteis. 
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2.3. ESTUDOS AMBIENTAIS NA ÁREA TÊXTIL 
 

A crescente preocupação com a qualidade ambiental resulta em sérios questionamentos 

sobre o desenvolvimento de programas de preservação e redução de impactos ambientais em 

diversos setores da atividade humana. Estas preocupações têm surgido principalmente nos setores 

em que o produto final  provoca impactos relevantes no equilíbrio do ecossistema. Dentre estes 

setores está a Indústria Têxtil e do Vestuário que requer a canalização de grandes recursos  para 

que a indústria se mantenha ativa (Alves, G.J.S. et al., 2006). 

O impacto ambiental é um fator muito discutido em qualquer área de produção e existem 

várias questões que são comumente analisadas, entre elas: a ocupação de grandes extensões de 

terreno agrícola para a exigente cultura de algodão ou a opção por fibras regeneradas de base 

natural; os argumentos para a opção de fibras sintéticas em substituição às fibras naturais e a 

busca constante por soluções tecnológicas menos agressivas para o acabamento dos produtos 

têxteis. Outra questão relevante seria encontrar um equilíbrio entre os hábitos de consumo, o preço 

dos materiais, a qualidade e a sua durabilidade. Desta forma, há uma busca constante por novas 

alternativas tecnológicas em detrimento às práticas ofensivas ao ambiente (Refosco, 2012). 

Ainda segundo o mesmo autor, é necessário readequar processos e matéria-prima para 

priorizar os ciclos de vida dos produtos de maneira que estes fatores não sejam mais esferas 

separadas, onde cada qual produz ou faz uso de determinado produto sem a preocupação com a 

sustentabilidade ambiental deste. 

A fabricação de produtos têxteis envolvem vários processos que representam uma parte 

significativa dos impactos ambientais globais, pois são grandes consumidores de água, energia e 

produtos químicos. Os setores de produção da fibra, beneficiamento e acabamento consomem 

grandes quantidades de combustíveis (lenha, gás ou óleo). Os produtos químicos como herbicidas, 

inseticidas, alvejantes, corantes, entre outros, são utilizados desde a obtenção da matéria-prima até 

o uso final nas lavagens domésticas (Morita, 2013). 

A seguir foram relacionados alguns estudos referentes aos impactos ambientais resultantes 

do setor têxtil.  

 Kalliala et al.(1999) realizaram um estudo sobre o impacto ambiental associado à produção 

de tecidos para serviços hoteleiros. Foram aplicados os princípios da metodologia de avaliação do 

ciclo de vida (ACV). As avaliações do ciclo de vida fornecem informações úteis sobre as quantidades 
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de energia e recursos consumidos e as emissões associadas a estes sistemas de produção. Os 

fatores de tempo de vida dos tecidos foram incluídos nos cálculos do inventário. As avaliações foram 

feitas em artigos de algodão, algodão orgânico e algodão/poliéster 50/50. Os resultados 

demonstraram que a produção da fibra de algodão consome cerca de 40% menos energia quando 

comparado a produção de fibra do poliéster. No entanto, o cultivo do algodão consome grande 

quantidade de água, já que nesta região (norte da Europa) necessita de irrigação para o cultivo 

desta fibra. Os pesticidas e fertilizantes utilizados no cultivo tradicional do algodão tem efeitos 

ecotóxicos em contraste com o cultivo de algodão orgânico, onde são utilizadas alternativas naturais 

aos agroquímicos. Também foi possível constatar que para a utilização em serviços hoteleiros, em 

relação a manutenção e uso, os artigos 50/50 algodão/poliéster apresentaram menores impactos 

quando comparados aos artigos de algodão, isto é devido a maior durabilidade, bem como menores 

exigências de energia  para a lavagem, secagem e passagem a ferro. 

 Turunen & Werf (2006) realizaram estudos sobre os impactos ambientais  em fibras 

vegetais, que tiveram como objetivo quantificar os impactos ambientais associados à produção de 

fios de cânhamo (cannabis sativa L), linho e algodão  utilizando a ferramenta de avaliação do ciclo 

de vida. De acordo com os resultados os fios de cânhamo e linho tiveram impactos semelhantes, 

exceto em relação ao uso de pesticidas que foi maior para o linho, já o consumo de água foi maior 

na produção do cânhamo. Em consequência do processo de biomaceração o linho e o cânhamo 

apresentaram maiores impactos em relação a categoria mudança climática, isto ocorre devido o 

maior consumo de energia na fase de processamento da fibra. A comparação com o algodão foi 

considerada complexa pelo fato da ausência de dados comparáveis. As categorias analisadas neste 

estudo foram: mudança climática, eutrofização, acidificação, uso de energia, depleção da água e 

ocupação da terra. 

Steinberger et al. (2009) realizaram um estudo comparando os impactos ambientais 

ocasionados pela produção de  camisetas de algodão, produzidas na Índia e de jaquetas de 

poliéster, produzidas na  China. Ambos produtos foram analisados desde a obtenção da fibra 

(algodão e polímero), até o uso final. A unidade funcional utilizada foi 100 dias de uso do produto. A 

jaqueta foi lavada seis vezes durante o período estipulado, já a camiseta foi lavada depois de duas 

vezes de uso. Os resultados obtidos em relação a camiseta, demonstram que os impactos 

referentes a energia primária não-renovável, emissões de CO2 e material particulado foram maiores 

na fase de utilização do produto.  As emissões de NOx e SO2  foram maiores  na fase de produção  da 
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fibra. De acordo com o autor as emissões de NOx  são significativas devido o uso de fertilizantes 

nitrogenados.   

 Milan, G.S & Vittorazzi, C. (2010) realizaram um estudo exploratório com o objetivo de 

propor alternativas para reduzir a geração de resíduos têxteis e dos impactos ambientais 

provenientes de uma indústria de confecção do vestuário, por meio de um levantamento teórico 

sobre sustentabilidade, resíduos, impactos ambientais, modelos de gestão ambiental e processos 

das indústrias de confecções do vestuário. Os resultados da investigação se mostraram eficientes 

pelo cumprimento dos objetivos específicos em relação a mensuração dos tipos e volumes de 

resíduos e as causas de sua geração, levantamento do destino dos resíduos e os impactos 

ambientais, oferta de propostas de alternativas para a redução e reciclagem dos resíduos, assim 

como sugestões sobre matérias-primas mais sustentáveis. 

Morita & Ravagnani (2010) realizaram um estudo de avaliação do ciclo de vida na produção 

de meias esportivas. Esta pesquisa teve como objetivo analisar os impactos ambientais em três 

artigos de composições distintas: o produto 1 com 85% de algodão (CO), 12% de poliamida (PA) e 

2% de elastano (PUE), o produto 2 com 70% CO, 27% PA e 3%PUE, o produto 3 com 66% CO, 32% 

PA e 2% PUE. Para a avaliação destes artigos foi utilizada a ferramenta de ACV e o software 

SimaPro da Pré-Consultants. As categorias analisadas foram: ecotoxicidade, mudança climática, 

acidificação/eutrofização e combustíveis fósseis. De acordo com os resultados as variações na 

composição do produto não afetaram significativamente as categorias analisadas. No entanto o 

produto com o maior percentual de algodão apresentou maiores impactos na categoria mudança 

climática, ecotoxicidade e acidificação/eutrofização. 

 Barbosa (2012) utilizou a ferramenta da ACV para realização de um diagnóstico de 

impactos ambientais de parte da cadeia têxtil do algodão envolvendo as etapas de plantio e 

descaroçamento do algodão e fiação. O software utilizado foi o SimaPro 7.3 e o método utilizado foi 

o RECIPE midpoint e CED (Demanda de Energia Acumulada). Dentre as dezoito categorias 

existentes  no RECIPE, foram utilizadas dez categorias, sendo estas: mudança climática, 

acidificação terrestre, eutrofização de água doce, depleção de ozônio, toxicidade à saúde humana, 

formação de oxidantes fotoquímicos, formação de partículas, depleção fóssil e ecotoxicidade 

terrestre e de água doce. Em cada categoria foram analisadas as proporções de impacto em relação 

a matéria-prima (pluma de algodão), processo de fiação, transporte de matéria-prima e eletricidade. 

Em todas as categorias o fator predominante foi a matéria-prima, uma vez que para obtenção desta 

fibra são utilizados muitos produtos químicos para o controle de pragas além de alto consumo de 
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combustível fóssil em todas as fases do cultivo do algodão. Em relação ao método CED foram 

analisados os recursos energéticos não renováveis, fóssil e recursos energéticos renováveis, água. 

No caso dos recursos não renováveis o fator impactante foi a matéria-prima e dos recursos 

renováveis foi a eletricidade, uma vez que para a produção de energia são utilizadas usinas 

hidrelétricas. 

Duarte (2012) realizou uma pesquisa sobre impactos ambientais e operacionais da 

industrialização do algodão colorido por meio de um estudo de caso da fiação e malharia de uma 

indústria têxtil paraibana. De acordo com os resultados obtidos, foi possível afirmar a importância 

para a indústria têxtil moderna trabalhar com o algodão colorido, uma vez que sua contribuição para 

o meio ambiente se torna cada vez mais notória por não utilizar produtos químicos na fabricação de 

seus produtos, além de apresentar menor consumo de energia elétrica e água. 

 Morita et al.(2012 a) aplicaram a ACV na análise dos impactos ambientais na produção do 

algodão em pluma, tendo com objetivo avaliar esses impactos na obtenção da fibra de algodão. A 

metodologia utilizada foi a ACV e o software  SimaPro 7.3TM  da Pré-Consultants e os resultados 

obtidos demonstraram que o principal fator impactante foi o uso de fertilizantes e a utilização de 

máquinas agrícolas. Desta forma os impactos poderiam ser reduzidos com a utilização de 

combustíveis alternativos e fertilizantes menos impactantes. 

Morita et al. (2012 b), avaliaram os impactos ambientais na produção de fios com o 

objetivo de realizar a avaliação e comparação dos impactos ambientais nos processos de fiação 

convencional e não convencional. Para o estudo foi utilizado a ACV e o software SimaPro 7.3TM  da 

Pré-Consultants. Os dados utilizados no inventário foram energia elétrica, matéria-prima e consumo 

de combustíveis fósseis. Os resultados demonstraram que nas categorias analisadas (ecotoxicidade, 

acidificação/eutrofização, mudanças climáticas e depleção da camada de ozônio) o impacto maior 

ocorreu no processo convencional, isto ocorre devido a necessidade de utilização de maior 

quantidade de máquinas no fluxograma, consequentemente maior necessidade de energia, assim 

como  desperdícios na linha produção. 

 Refosco (2012) estudou sobre as possibilidades oferecidas às indústrias têxteis em relação 

a uma eficiente evolução dos sistemas em direção ao acréscimo do ciclo de vida do produto de 

moda e a sustentabilidade como fator determinante do conceito de moda sustentável. 

Simultaneamente, elaborou e sugeriu a utilização de um modelo de etiqueta de moda ecológica de 

uma calça jeans.  As informações para o enquadramento da peça podem ser visualizados na tabela 

3. 
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Tabela 3: Dados da etiqueta de moda ecológica - calça jeans 

(Adaptada de Refosco, 2012) 

 

 A  B  C  D 

Matéria-primas Com certificação Com certificação Matérias 

sustentáveis 

mas sem 

certificação 

Matérias 

convencionais e 

sem, certificação 

Processos Com certificação Com certificação Sem 

certificação 

Sem certificação 

Resíduos 

sólidos da 

confecção 

Zero resíduo a 5% Até 10% Até 15% Até 20% 

Emissão de CO2 

* 

- - - - 

Durabilidade  Até 5 anos Até 3,5 anos Até 2 anos Até 1 ano 

Manutenção  Poupança de água 

energética 

Poupança de água 

energética 

Consumo 

descontrolado 

de água e 

energia 

Consumo 

descontrolado de 

água e energia 

Pós-uso Novo produto e 

novo ciclo 

Novo produto e 

novo ciclo 

Brechó/ 

Doação 

Lixo 

*Valor estimado superficialmente já que o estudo sugere a calcular pelas normas internacionais com base de 
cálculo uniformizada, de acordo com as condições de produção e distribuição estabelecidas para cada classe 
Refosco (2012). 

 

 

Com base nos dados apresentados na tabela 3, e o enquadramento da categoria 

visualizado na etiqueta,  será possível qualificar o artigo em relação a sua sustentabilidade, ou seja, 

se na etiqueta no produto estiver  o enquadramento  (categoria) A, o material será bem mais 

sustentável se comparado as demais categorias. Isto se deve  as características do material quanto 

a certificação da matéria-prima e processos, quantidades de resíduos sólidos na confecção, emissão 

de CO2, durabilidade, manutenção e condições para o pós-uso. 
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Santos & Fernandes (2012) realizaram um estudo de avaliação de impacto ambiental em 

artigos de malha de algodão utilizando o software Simapro e o método Eco-indicador 99. Foram 

avaliadas onze categorias de impacto, sendo estas: emissões orgânicas, cancerígenos, emissões 

inorgânicas, mudança climática, radiação, camada de ozônio, ecotoxicidade, 

acidificação/eutrofização, uso da terra, minerais e combustíveis fósseis. A avaliação foi feita 

comparando a produção do fio de algodão, os processos de tecelagem e acabamento. Na produção 

do fio de algodão as categorias mais impactantes foram uso da terra, cancerígenos e 

acidificação/eutrofização. Na tecelagem os principais impactos  foram nas categorias radiação, 

emissões inorgânicase mudança climática. No beneficiamento as categorias impactantes foram 

camada de ozônio, emissões orgânicas e combustíveis fósseis. O estudo foi realizado utilizando o 

banco de dados do software Simapro. 

Silva et al. (2012) realizaram uma avaliação comparativa dos impactos ambientais gerados 

na fiação de fibras acrílicas e algodão e utilizaram a ACV e o software SimaPro 7.3 com o método 

Eco indicador 99 para análise dos impactos. Foram consideradas as etapas desde a extração do 

petróleo até o processo de fiação para as fibras acrílicas. No caso do algodão foram consideradas 

as etapas de plantio até a fiação. Os resultados apontaram que a fibra de algodão contribui em 

maior percentual para os impactos ambientais na categoria danos à saúde humana e danos ao 

ecossistema. Conclui-se que estes impactos se devem ao uso intensivo de agrotóxico na cultura 

algodoeira e a geração de poeira tóxica destas fibras durante o processo de fiação. 

 Yuan et al. (2012) avaliaram os impactos ambientais do ciclo de vida de uma indústria têxtil 

de tinturaria com o objetivo de determinar os processos chaves para minimizar os impactos 

ambientais do ciclo de vida deste processo, buscando a aplicação de tecnologias de produção mais 

limpa. O sistema investigado inclui o processo de tingimento e disposição final, transporte da 

matéria-prima e produção de energia. A unidade funcional utilizada foi de 10.000 metros de tecidos 

de algodão. Os dados foram coletados em uma empresa de tingimento na província de Jiangsu, 

banco de dados do software GaBi  e dados de literaturas. O indicador utilizado foi o CML 2001 na 

base de dados GaBi versão 4.3. Os impactos foram observados e destacados nos processos de 

alvejamento, tingimento, ramagem e tratamento de efluentes, onde as categorias que mais 

apresentaram impactos foram as de potencial de aquecimento global, acidificação, criação 

fotoquímica de ozônio e eutrofização. Outra questão relevante apontada no estudo foi em relação ao 

transporte que deveria ser substituído sempre que possível por alternativas menos poluentes do que 

o uso de caminhões. 
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Maia (2013) realizou um estudo de avaliação do ciclo de vida aplicado em uma indústria de 

beneficiamento têxtil, responsável pelo processo de tingimento e acabamento de malhas de 

algodão, algodão com elastano, algodão com poliéster e viscose com poliéster. O objetivo da 

pesquisa foi caracterizar os impactos potenciais causados no processo de beneficiamento quanto à 

utilização de recursos naturais, assim como os agentes poluidores emitidos por este processo. Para 

a aplicação da avaliação do ciclo de vida, foi utilizado o software SimaPro®, versão 7.3.3. O método 

utilizado para análise do inventário foi o RECIPE midpoint e as categorias analisadas foram: 

acidificação terrestre, mudança climática, ecotoxicidade marinha, esgotamento fóssil e toxicidade 

humana. Foram realizadas duas formas de avaliação de impacto, uma considerando o transporte 

dos produtos utilizados no beneficiamento e a outra sem considerar este fator. Os resultados 

obtidos em relação à primeira forma de avaliação demostraram que o transporte rodoviário 

responsável pela trajetória dos insumos utilizados no tingimento, foi o ítem que proporcionou maior 

impacto no processo de beneficiamento de malha, isto se deve a quantidade de emissões 

atmosféricas provenientes da queima do combustível fóssil. Avaliando os impactos sem considerar o 

transporte, os resultados apontaram a utilização da madeira de cavaco como responsável pelos 

impactos nas categorias acidificação, toxicidade humana e ecotoxicidade marinha, na categoria 

esgotamento fóssil, o fator impactante foi a utilização dos produtos químicos e na categoria 

mudança climática, o maior fator de impacto foi a energia elétrica. 

Morita (2013) realizou um estudo sobre a avaliação de impactos ambientais na produção 

da calça jeans, utilizando o método de ACV. Os estudos foram conduzidos desde a extração da fibra 

até o acabamento da peça confeccionada, os resultados foram obtidos utilizando o software 

SimaPro 7 TM e demonstraram que a produção da matéria-prima (algodão) e o uso da energia 

térmica nos setores de beneficiamento/tecelagem e acabamento causaram os maiores impactos na 

produção da calça jeans. As categorias de impacto mais influenciadas na produção do algodão 

foram: mudança climática, depleção de ozônio, ecotoxicidade terrestre e de água doce, formação de 

oxidante fotoquímico e formação de material particulado, acidificação terrestre, eutrofização de água 

doce, uso de terras agrícolas, depleção de recursos minerais e fósseis, enquanto as categorias 

toxicidade humana e uso de terras urbanas são influenciadas pelos setores de 

beneficiamento/tecelagem e acabamento. A categoria transformação de terras virgens foi 

fortemente influenciada pelo uso de energia elétrica, principalmente no setor de fiação, visto que a 

energia elétrica é proveniente de usinas hidrelétricas. 
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 Van der Velden  et al. (2013) realizaram um estudo atualizado referente ao impacto 

ambiental sobre têxteis produzidos de algodão, poliéster, nylon, acrílico e elastano. O objetivo da 

pesquisa foi detectar qual destas composições possui maior impacto ambiental e em que fase do 

ciclo se encontra este impacto. Foram utilizados os métodos de Inventário do Ciclo de Vida (ICV) e 

os dados foram coletados do banco de dados de registro do governo holandês, e dados de duas 

empresas que fabricam estes produtos. Os cálculos foram realizados e apresentados em quatro 

indicadores individuais, sendo estes: Eco-Custos 2012 (um indicador baseado em prevenção), CO2 

equivalente (pegada de carbono), Demanda de Energia Acumulada (CED) e Recipe (indicador 

baseado em danos ao meio ambiente e a saúde humana). Na análise da cadeia de produção, em 

relação a matéria-prima (extração), os resultados mostram que o acrílico e o poliéster tem o menor 

impacto sobre o meio ambiente seguido do elastano e nylon. O algodão apresentou maior impacto 

nos quatro indicadores utilizados no estudo. 

 Astudillo et al. (2014) construíram um inventário do ciclo de vida da produção da seda de 

alta qualidade em condições tropicais no Sul da Índia. O software utilizado para os cálculos de 

impacto foi o SimaPro v.8.0. As categorias analisadas foram: potencial de aquecimento global 

(GWP100), ecotoxicidade (Ecotoxicity), eutrofização de água doce (FE), ocupação do solo (ALO), 

demanda de energia acumulada (CED) e pegada de água azul (BWF). O objetivo do estudo foi 

analisar a produção indiana de seda crua sob práticas agrícolas recomendadas e as observadas, a 

fim de identificar possibilidades de melhoria. A metodologia utilizada nesta análise foi a Avaliação do 

Ciclo de Vida (ACV) segundo a ISO 14040 e ISO 14044. Foram observados modelos de cultivo de 

amoreira, criação do bicho da seda e enrolamento da seda. O inventário do ciclo de vida resultante 

foi parametrizado com dados da literatura utilizadas em publicações revisadas e relatórios do 

governo. De acordo com os resultados, na categoria GWP100 os maiores causadores de impacto 

foram as emissões para o campo, secagem do casulo e compostagem. Na categoria (FE), os 

resultados apontaram as emissões para o campo e fabricação de fertilizantes como os fatores 

principais de impacto ambiental. Em relação a (CED), o fator principal de impacto foi a energia solar 

utilizadas no cultivo das folhas de amoreira. Na categoria (ALO), o fator determinante foi o cultivo da 

amoreira e a lenha utilizada na bobinagem. Referente a categoria (BWF) a irrigação na superfície e 

irrigação de águas subterrâneas foram as principais causas de impacto nesta esfera. Na Ecotoxicity 

o fator decisivo foi a utilização de pesticidas nas plantações de amoreira. Por meio deste estudo foi 

possível identificar várias lacunas na literatura relacionadas as práticas de irrigação, utilização de 

insumos e co-produtos deste processo. 
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 Bevilacqua et al.(2014) realizaram um estudo comparativo dos impactos ambientais 

relacionados à produção de fios de algodão tintos em quatro empresas localizadas em quatro países 

diferentes:  Egito, China, Índia e Estados Unidos. Para avaliação destes impactos foram utilizados os 

métodos do Ecoindicador 99 e o IPCC 2007. Os dados foram coletados por meio de questionários 

contendo informações sobre a quantidade de produção,  produtos químicos, água e energia 

utilizados, além de dados de logística. O método Ecoindicador 99 possui 13 categorias de impacto 

que foram agrupadas em 3  macro- categorias de danos: qualidade do ecossistema ,saúde humana 

e recursos. Os resultados obtidos no estudo foram divididos em duas etapas: fornecimento do 

algodão (fase do cultivo) e fase da produção do fio ( sistema de produção). A tabela 4  mostra os 

resultados dos impactos ambientais na fase do cultivo do algodão. 

 

Tabela 4: Dados de impacto ambiental no cultivo do algodão 

(Adaptada de  Bevilacqua et al., 2014) 

 
Caracterização do Cultivo 

Métodos Cenário de Cultivo 

Ecoindicador 99 

 

Egito China Índia Estados Unidos 

Qualidade do ecossistema (total) 0,29 (ponto) 0,74 (ponto) 1,44 (ponto) 0,84 (ponto) 

Saúde Humana (total) 1,96E-2(ponto) 3,03E-2(ponto) 3,55E-2(ponto) 2,82E-2(ponto) 

Recursos (total) 1,55E-3(ponto) 1,66E-3(ponto) 2,25E-3(ponto) 1,74E-3(ponto) 

 

IPCC 2007     

Mudança Climática – GWP 20 anos 0,63 kg CO2 eq. 0,73 kg CO2 eq. 0,89 kg CO2 eq. 0,63 kg CO2 eq. 

Mudança Climática – GWP 100 anos 0,63 kg CO2 eq. 0,72 kg CO2 eq. 0,89 kg CO2 eq. 0,62 kg CO2 eq. 

Mudança Climática – GWP 500 anos 0,52 kg CO2 eq. 0,57 kg CO2 eq. 0,77 kg CO2 eq. 0,56 kg CO2 eq. 

  

Na qualidade do ecossistema foram considerados os valores referentes a acidificação e 

eutrofização, ecotoxicidade, ocupação de área e ecotoxicidade acumulada. Na saúde humana foram 

considerados os valores referentes a radiação ionizante, mudança climática, depleção da  camada 

de ozônio, efeitos respiratórios e efeitos cancerígenos. Nos recursos foram computados os valores 

referentes ao uso de combustíveis fósseis e extrações minerais. 

De acordo com os resultados demonstrados a empresa indiana apresentou maiores 

impactos ambientais  em todas as macro-categorias de danos. Em relação a  qualidade do 
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ecossistema, a categoria que mais contribuiu com o impacto foi a ocupação de área, isto se deve a 

baixa produtividade que esta área representa, a necessidade de irrigação para o cultivo do algodão, 

além da utilização de fertilizantes sintéticos que afetam a qualidade do solo. 

Na saúde humana o maior fator impactante são os fertilizantes sintéticos a base de fósforo, 

nitrogênio e potássio e seu uso. As  principais consequências são os problemas respiratórios, tais 

como, inflamações nas vias aéreas, asmas, bronquites e doenças pulmonares.  

Nos recursos, a totalidade dos impactos  foram atribuídas a utilização de energia não 

renováveis: combustíveis fósseis e eletricidade consumida nas operações agrícolas e na produção 

de químicos utilizados. Os resultados foram expressos em eco-pontos. Especificamente, um eco-

ponto é o princípio da distância ao alvo, ou a diferença entre o impacto total em uma área 

específica e o valor alvo. 

O potencial de aquecimento global (GWP) foi avaliado pelo IPCC 2007, e de acordo com o 

resultado, a Índia apresentou os maiores valores de emissões de CO2 eq. As análises mostram que 

as causas predominantes do efeito estufa são devido o consumo de combustíveis (emissões) e uso 

de fertilizantes artificiais. Os valores de emissões foram evidenciados pela baixa produtividade desta 

região. Além disso, os autores realizaram um estudo de caracterização de impacto na etapa de 

produção de fios algodão. 

Baydar et al. (2015) realizaram um estudo comparativo entre t-shirts convencionais que 

utilizam algodão convencional e eco t-shirts  que utilizam algodão orgânico e receita de tingimento 

verde. A unidade funcional utilizada foram 1000 unidades de  t-shirts  com um peso de 200 kilos de 

malha. A metodologia utilizada foi a de avaliação do ciclo de vida com o uso do software  GABI 5,  e 

as categorias analisadas foram: aquecimento global, acidificação, eutrofização aquática, 

eutrofização terrestre e formação de ozônio fotoquímico.O algodão para ser considerado orgânico 

não pode utilizar produtos químicos em seu cultivo. Já o algodão convencional utilizou inseticidas e 

herbicidas durante o cultivo da planta. 

Os valores referentes ao consumo de energia, água e produtos químicos utilizados no 

tingimento destes dois produtos em comparação, poderão ser visualizados na tabela 5. 
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Tabela 5: Outputs referentes a produção de t-shirts convencionais e eco t-shirts  

(adaptada de Baydar et al., 2015) 
 

Processo  Sub-processo Consumo de 
químicos 
 (kg/ kg de 
têxteis) 

Consumo de 
energia 
(MJ/ kg de 
têxteis) 

Consumo de 
 água 
 (L/ kg de 
têxteis) 

 
Preparação 
Coloração 

 
Branqueamento  

I II I II I II 
0,118 0,023 8,34 3,21 50 20 

Tingimento 0,95 0,95 1,86 1,86 10 10 
Acabamento Lavagem  0,02 0,02 12,63 7,84 80 50 

Amaciamento  0,04 0,04 0,57 0,57 10 10 
 Secagem  - - 1,80 1,80 - - 
        
Total   1,128 1,033 25,20 15,28 150 90 
I: t-shirt convencional; II eco t-shirt. 

 

De acordo com o resultado da pesquisa, em relação ao cultivo do algodão e os processos 

de beneficiamento da malha, os valores de consumo de produtos químicos, energia e água são 

significativamente menores para a produção da eco t-shirt, ocasionando em melhores resultados no 

impacto ambiental nas categorias em estudo. Em especial na categoria eutrofização aquática  que 

houve uma redução de 97%  em relação ao processo convencional, isto ocorreu devido a eliminação 

de fertilizantes à base de químicos contendo nitrogênio e fósforo. 

Zhang et al. (2015) conduziram um estudo sobre avaliação do ciclo de vida de camisetas 

100% algodão na China desde do cultivo do algodão até a fase de uso. O objetivo do estudo foi 

encontrar hotspots, que seriam os pontos que necessitam de  atenção devido seu potencial 

significativo de impacto ambiental, e propor alternativas para a melhoria do processo. Os dados de 

produção provem de pesquisas em indústrias na China, e os dados referentes ao uso foram obtidos 

por meio de questionário aplicado aos residentes chineses. A metodologia utilizada foi o CML 2001 

e USEtox incorporadas no software GABI versão 6.0.  As categorias analisadas foram: depleção 

abiótica (ADP) fóssil e elementos; potencial de acidificação (AP); potencial de eutrofização (EP); 

potencial de aquecimento global (GWP); potencial de criação de ozônio fotoquímico (POPC); 

potencial de ecotoxicidade (ECP); potencial de toxicidade humana-câncer (HTPC); potencial de  

toxicidade humana – sem câncer (HTPNC); uso da água (WU). 

Os resultados deste estudo podem ser visualizados na tabela 6 . 

  



24 
 

Tabela 6: Hotspots potenciais ao longo do ciclo de vida da T-Shirt 

(Adaptada  de Zhang et al., 2015) 
 

Hotspots potenciais Mecanismos Categorias de 
impacto 

Porcentagem de 
Impacto (%) 

Grupo de impacto 

 
 
 
 
 

Fertilizantes e 
pesticidas (cultivo do 

algodão) 

Uso de pesticidas causa 
emissões para o solo agrícola 

 
ECP 

82,90 Ecossistema 

Fertilizantes leva amônia, 
óxidos de nitrogênio e 

emissões de dióxido de 
enxofre ao ar 

 
AP 

15,70 Ecossistema 

Lixiviação de nitrato nas 
águas próximas causando 

eutrofização 

 
EP 

10,10 Recursos 

Fertilizantes e pesticidas tem 
um impacto negativo para o 

ser humano 

 
HTPNC 

27,90 Saúde Humana 

Água (cultivo do 
algodão) 

Recursos hídricos utilizados 
na irrigação 

WU 78,9 Recursos 

 
 
 
 

Carvão (tingimento) 

Produção de carvão consome 
recursos fósseis e a 

combustão do carvão leva 
emissões para o corpo de 

água, causando ecotoxicidade 
aquática 

 
 

ADP (fóssil) 

18,60 Recursos 

 
 
 

Corantes e auxiliares 
(tingimento) 

Produção de corantes e 
auxiliares consomem recursos 

de elementos 

ADP (elementos) 51,79 Recursos 

Produção de corantes e 
auxiliares descarrega metais 
pesados para a água doce 

 
HTPC 

 
45,10 

Saúde humana 

 
 

Eletricidade 
(confecção) 

 
Produção de eletricidade 

consome recursos fósseis e 
emite vários tipos de 

poluentes 

ADF (fóssil) 24,80 Recursos 

AP 30,90 Ecossistema 

GWP 23,30 Ecossistema 

POCP 22,40 Ecossistema 

HTPC 15,30 Humana 

HTPNC 26,30 Humana 

 
Detergente (lavagem) 

Lavagem de água residuais, 
incluindo nitrogênio e fósforo 

descarregado na água 

EP 40,60 Ecossistema 

 
WU 

 
10,50 

Ecossistema 

 
Água (lavagem) 

Água da torneira utilizada na 
lavagem de camisetas 

WU 13,80 Recursos 

 
 

Eletricidade (fiação) 

Produção de eletricidade  
emite vários tipos de 

poluentes para o meio 
ambiente 

 
AP 

 
10,80 

Ecossistema 

 

Os resultados demonstrados revelam que o cultivo do algodão, tingimento, confecção e 

fases de uso são os principais contribuintes para os impactos ambientais. Em particular, o uso de 

fertilizantes, pesticidas e água no cultivo do algodão. No tingimento, o uso de carvão, corante e 

auxiliares. Uso de eletricidade na confecção e fiação e uso de detergente e água na lavagem do 

produto. Esses são os pontos críticos baseados na avaliação de impacto do ciclo (LCIA). Além disso, 

os autores também realizaram pesquisas referentes a oito tipo de cenários diferentes em relação ao 
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uso (lavagem e secagem), quanto aos recursos utilizados e suas emissões provocadas. Neste país a 

energia elétrica causa grande impacto devido a utilização de carvão na geração de energia, além de 

utilizar recursos fósseis ainda tem as emissões pela queima deste produto. 

Esteve Turillas & de la Guardia (2017), realizaram um estudo comparativo de avaliação do 

ciclo de vida entre o processo tradicional de cultivo do algodão, algodão orgânico e algodão 

recuperado ( obtido de peças confeccionadas). A unidade funcional foi uma camiseta de algodão. A 

avaliação foi realizada considerando as etapas de cultivo, descaroçamento, tingimento,  corte e 

trituração. Os dados utilizados foram obtidos de diversas literaturas. As categorias analisadas foram, 

potencial de aquecimento global (GWP) potencial de acidificação (AP), potencial de eutrofização (EP) 

e uso da água (WU). Os resultados encontrados nesta análise poderão ser visualizados na tabela 7. 

 

Tabela 7: Comparação de valores de impacto do algodão tradicional, orgânico e recuperado 

(Adaptado de Esteve Turillas & de la Guardia, 2017) 
 

Cultivo tradicional Cultivo orgânico Processo recuperado 

   
  

  
C

ul
tiv

o 
 

GWP 1,65 kg CO 2 eq. 
 

   
  

 C
ul

tiv
o 

GWP 0,72 kg CO 2 eq. 

  
 

  
  

   
  

   
   

  
   

   
  

   
   

  
   

   
C

or
te

 e
 T

rit
ur

aç
ão

 
  

 
 
GWP 

0,06 kg CO 2 eq. 

AP 0,017 kg SO2 eq. AP 0,0020 kg SO2 eq. 

EP 0,021 kg PO4
-3 eq.  EP 0,00080 kg PO4

-3 eq. 

WU 4422 kg água 
 

WU 837 kg água  
AP 

0,0008 kg SO2 eq. 

 D
es

ca
ro

ça
m

en
to

  

GWP 0,05 kg CO 2 eq. 

 D
es

ca
ro

ça
m

en
to

 

GWP 0,05 kg CO 2 eq. 
 

AP 0,005 kg SO2 eq. 
 

AP 0,005 kg SO2 eq. 

EP 0,000018 kg PO4
-3 eq. 

 
EP 0,000018 kg PO4

-3 eq.  
EP 

0,00006 kg PO4
-3 eq. 

WU 0 WU 0 

   
  

 T
in

gi
m

en
to

 

GWP 5,19 kg CO 2 eq. 
 

   
  

 T
in

gi
m

en
to

  

GWP 5,19 kg CO 2 eq. 

AP 0,299 kg SO2 eq. 
 

AP 0,299 kg SO2 eq.  
WU 

 
 

0 EP 0,0026 kg PO4
-3 eq. 

 
EP 0,0026 kg PO4

-3 eq. 

WU 56 kg água WU 56 kg água 

 

 

De acordo com a tabela 7 foi  possível verificar a  diferença significativa existente entre o 

cultivo orgânico e cultivo tradicional na etapa do cultivo, pois a etapa de descaroçamento e 

tingimento são iguais nesses dois processos. No processo recuperado não houve a etapa de cultivo, 

descaroçamento e tingimento. Essas etapas foram substituídas pelas etapas de corte e trituração. 
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Os processos foram comparados para mostrar claramente as vantagens ambientais em utilizar as 

práticas de cultivo orgânico e de processo reciclado em relação ao processo tradicional. Os 

resultados evidenciaram que o uso do cultivo de algodão orgânico evita o uso de pesticidas e 

produtos químicos, reduzindo impactos ambientais, mas mantendo aqueles que estão relacionados 

às etapas de descaroçamento e tingimento. O uso do algodão recuperado evita os impactos 

referentes ao cultivo, descaroçamento e tingimento, principalmente quando se usa  uma seleção 

adequada de matérias-primas obtidas a partir de resíduos têxteis. Desta forma os autores afirmam 

que esta produção recuperada envolve um valor agregado aos produtos do ponto de vista 

ambiental, além de proporcionar uma segunda vida para os tecidos produzidos. 

Todos os estudos que foram referenciados sobre os artigos têxteis abordam apenas 

algumas das etapas do processo, não havendo nenhum que analise de forma completa todas as 

etapas de produção dos artigos de malha 100% algodão, desde a produção da fibra até a 

confecção. 

 

2.4. PRODUÇÃO DE ARTIGOS DE MALHA 
 

A pesquisa realizada  neste trabalho envolveu todos os setores responsáveis pela produção 

dos artigos de malha 100% algodão. O estudo de avaliação de impacto ambiental tem  início no 

processo de obtenção da fibra, que envolve o cultivo e descaroçamento do algodão; a fiação, setor 

responsável pela transformação do algodão (pluma) em fios; malharia, setor que produz as malhas 

a partir dos fios; beneficiamento, setor responsável em tingir e amaciar os artigos de malha, e a 

confecção, que produz peças confeccionadas a partir da malha já beneficiada. 

Os tecidos de malha podem ser utilizadas em diversos tipos de artigos têxteis, tanto no 

vestuário (camisetas, shorts, blusas, calças, roupas íntimas entre outros), como em têxteis lar 

(lençóis, fronhas, capas de almofadas, panos de limpeza, colchas, etc.). 

A influência da matéria-prima na fabricação dos tecidos de malha é grande, os fios devem 

possuir características como resistência, torção, regularidade, elasticidade e flexibilidade. O algodão 

é a fibra mais utilizada, puro ou misturada a outras fibras para ganhar outras características. Trata-

se de uma fibra de fácil manuseio, toque suave e confortável, boa solidez, secagem rápida, alta 

capacidade de absorção, baixa tendência de provocar reações alérgicas e boa resistência ao uso 

(Chataignier, 2006). 
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De acordo com o Instituto de Estudos e Marketing Industrial IEMI (2016), no Brasil são 

produzidos anualmente cerca de 230.040  toneladas de artigos de malha de algodão destinados a 

produção de peças para o vestuário e têxteis lar. Cerca de 86,8% destas indústrias de malhas se 

concentram na região sul e sudeste do país. 

 

2.4.1. Produção da fibra de algodão 
 

A cadeia produtiva têxtil pode ser inicialmente classificada em função das fibras têxteis 

utilizadas. As fibras podem ser divididas em fibras naturais e fibras manufaturadas. As fibras 

naturais estão divididas pela sua origem: vegetais, animais e minerais. Já as fibras manufaturadas 

são divididas em artificiais e sintéticas (Bastian, 2009). 

O algodão herbáceo também conhecido como algodão branco pertence à família das 

malváceas e tem como principal produto a fibra. O algodoeiro é cultivado em mais de 80 países, 

ocupando uma área superior a 30 milhões de hectares (Oliveira Junior et al., 2009).  

O algodão é uma das mais importantes fibras têxteis, proveniente da semente vegetal, 

composta em grande parte de celulose (88 a 96%), contém pequenas porções de proteínas, 

pectinas, ceras, cinzas, ácidos orgânicos e pigmentos (Ribeiro,1984). 

As fibras de algodão são constituídas por um revestimento piloso do fruto do algodoeiro 

(GOSSYPIUM). Esta planta tem cerca de 1,20 m de altura, podendo ser cultivada anualmente. Após 

a floração e maturação ela liberta um tufo de fibras brancas que podem ser colhidas à mão ou com 

auxílio de máquinas (Araújo & Castro 1984). 

As fibras de algodão são formadas por cutícula externa, parede primária, parede secundária 

e um canal central conhecido como lúmen. A cutícula externa é uma membrana que encobre a fibra 

e possui cerca de 3% de fibrilas, a parede primária possui estrutura espiralada e formada por 

celulose impura, a parede secundária ou parede celular é formada somente por celulose, o lúmen 

apresenta largura e conformação variadas com presença de substâncias nitrogenadas que facilitam 

o desenvolvimento de fungos e bactérias (Aguiar Neto, 1996).  

A produção de algodão exige solos férteis, especificamente em matéria orgânica, fósforo e 

potássio, e com teores de nutrientes equilibrados. Sendo assim requer manejo e sistema de 

produção específicos, principalmente a rotação com espécies leguminosas e gramíneas. O cultivo 

da planta é manual em países como Índia, Paquistão e China, ou mecânico como nos Estados 

Unidos e Brasil (Brasil, 2007). 
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De acordo com a EMBRAPA, para que ocorra um correto procedimento de adubação e 

calagem, algumas amostras do solo precisam ser obtidas e encaminhadas a um laboratório de solo 

para que sejam realizadas as análises. A adubação e a calagem devem ser feitas de acordo com o 

resultado dessas análises.  

De modo geral, o algodoeiro exige temperatura média superior a 200C, situando-se a média 

ótima diária em torno de 250C. A ocorrência de dias moderadamente quentes implica num maior 

desenvolvimento da cultura, enquanto que a ocorrência de dias frios provoca um retardamento no 

crescimento da planta (Oliveira Junior et al., 2009). 

Para o plantio são necessários aproximadamente 25 kg de sementes (com línter). No caso 

da utilização de sementes deslintadas, as quantidades poderão ser reduzidas pela metade.Nos 

solos com boa fertilidade, o espaçamento deve ser de 1,0 metro entre as fileiras e 0,20 metros 

entre as plantas. O plantio deve ser realizado em período chuvoso, tendo o cuidado de planejar a 

semeadura  que possibilite uma colheita em período seco, para que não ocorra prejuízos em 

relação a qualidade da fibra (Oliveira Junior et al., 2009). 

De acordo com Beltrão (1999), durante todo o ciclo do algodão, deve haver controle de 

ervas daninhas, para tanto se recorre a utilização de herbicidas e a limpeza manual ou mecânica. 

As condições climáticas e de solo predominantes no cerrado brasileiro, propiciam a 

manifestação de diversas doenças  causadas por fungos e vírus que são as principais responsáveis 

pela queda de produtividade e de qualidade do produto colhido, aumentando o custo de produção 

devido a compra de defensivos (EMBRAPA Algodão, 2002). 

O sistema de produção da cultura do algodoeiro, devido sua suscetibilidade a pragas 

especialmente em regiões do cerrado brasileiro, requer aplicação de grandes quantidades de 

agrotóxicos. Estes são principalmente, inseticidas, herbicidas, fungicidas, assim como reguladores 

de crescimento, desfolhantes, dessecantes e adjuvantes (EMBRAPA, 2003); (Pezzolo, 2007). 

Existem inúmeras pragas que atacam a lavoura do algodoeiro, no semi-árido nordestino são 

conhecidas mais de setecentas pragas na cultura do algodão. As pragas de maior importância 

econômica são: broca, pulgão, curuquerê, mosquito, bicudo, lagarta rosada e lagarta das maças. Já 

em relação a doenças, dependendo das condições climáticas das regiões, não ocorre perdas 

econômicas que venham a comprometer a rentabilidade do agricultor (Oliveira Junior et al., 2009). 

As principais estratégias de controle de pragas do algodoeiro no Brasil são: manipulação de 

cultivar, controle biológico por parasitas, predadores e patógenos, controle cultural, controle 

climático e controle químico. O método químico apresenta diversas vantagens sobre os demais 
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métodos de controle de plantas daninhas, como: eliminação da maioria das plantas daninhas, 

controle das plantas daninhas em épocas chuvosas. Tendo como desvantagem a exigência da mão-

de-obra especializada, para a utilização correta dos equipamentos de aplicação, tipos de bico e 

filtros específicos para cada tipo de aplicação, calibração do pulverizador, composição do complexo 

florístico daninho e conhecimento da área para a escolha correta das dosagens a serem utilizadas 

(Silva et al.,1997).  

Com o objetivo de minimizar os efeitos provocados pelo uso abusivo de produtos tóxicos ao 

ambiente, vem aumentando a cada ano o interesse em produção orgânica de algodão, que tem 

como princípio a aplicação de “técnicas verdes”, principalmente em relação a adubação e controle 

de pragas. O processo de certificação da matéria-prima tem sido discutida e exigida por alguns 

consumidores, no entanto os produtores ainda enfrentam dificuldades com a articulação do 

mercado, tanto na produção como na comercialização da fibra. 

Para o cultivo do algodão orgânico é de fundamental importância o reconhecimento da 

qualidade de sua semente produzida através de um certificado que dê direitos sobre a sua 

produção e ateste a sua legitimidade, tendo em vista que se trata de uma semente proveniente de 

um manejo ecologicamente correto e servirá como fonte para os próximos plantios orgânicos. Desta 

forma essa semente deve passar por análises que comprovem a sua procedência e contribua para 

uma condução correta do manejo ao qual é submetida essa semente (Firmino et al., 2009). 

A cultura do algodão é muito utilizada na região nordeste do Brasil, principalmente no 

âmbito da agricultura familiar trazendo benefícios para os agricultores por ser uma fonte de renda. 

Parte desses agricultores cultiva o algodão na forma orgânica com base no conhecimento popular. 

Para a produção de algodão orgânico é necessário conhecer todos os insumos utilizados, além da 

qualidade da semente e seu potencial genético (Firmino et al., 2009). 

Quanto ao algodão orgânico, a adubação orgânica deve ser executada, preferencialmente 

30 dias antes do plantio, na quantidade de 15 a 20 t/ha de esterco curral curtido. (Oliveira Junior et 

al., 2009). 

No mercado do algodão orgânico, não é apenas o produto final que ganha em qualidade. 

Todo o processo produtivo de forma orgânica apresenta vantagens em relação ao cultivo químico, 

são elas: (Duarte et al., 2010). 

a) o trabalho dos agricultores é reconhecido e valorizado; 

b) a identidade do produto é preservada; 
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c) os consumidores têm mais alternativas e mais informações a respeito dos produtos que 

estão comprando; 

d) os produtos chegam às mãos do consumidor sem perder sua história; 

e) mais saúde e retornos justos desde agricultores até as indústrias e marcas, chegando 

aos consumidores; 

f) respeito ao planeta. 

Em relação à colheita do algodão, para que ocorra de forma ideal,alguns cuidados devem 

ser tomados, são estes: (Oliveira Junior et al., 2009) 

a) Iniciar a colheita quando 40 a 50% dos capulhos estiverem abertos; 

b) Colher separadamente o algodão de baixeiro (sujo) do produto limpo; 

c) Colher separadamente os capulhos mal formados ou com contaminações de outros 

resíduos da planta; 

d) Iniciar a colheita sempre no período seco; 

e) Utilizar sacaria de algodão para evitar contaminação de fibra com outros materiais, 

entre outros. 

 

A palavra “orgânico” se tornou uma poderosa ferramenta de marketing, as marcas adotam 

e divulgam sua preferência por produtos ambientalmente corretos. No entanto, em um evento 

organizado pela Cotton Incorporate, alguns oradores manifestaram suas opiniões a respeito do 

plantio convencional e orgânico. Umas das questões levantadas foram a respeito da produtividade 

do algodão convencional ser bem maior em relação ao orgânico, isto ocorre porque o algodão 

convencional foi geneticamente projetado para produzir mais fibra. Devido essa diferença é 

necessário ter uma área bem maior para conseguir a mesma quantidade de fibra do algodão 

orgânico. Essa área precisa ser cuidada e em alguns países, irrigada (Portugal Têxtil, 2017). 

Após a colheita, o algodão precisa passar pelo processo de descaroçamento, que consiste 

em várias etapas visando a retirada das impurezas mais pesadas, como: terra, sementes 

descascadas, pedras, paus, maças verdes, entre outros. Em seguida o algodão passa por um 

secador para controlar a umidade, a parte mais importante desta etapa ocorre nos descaroçadores, 

que separam a pluma do caroço (Barbosa 2012). 

De acordo com a EMBRAPA (2016)  a quantidade de material fibroso em relação aos 

demais componentes da planta podem ser visualizados na tabela 8. 
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Tabela 8: Quantidade de material existente no algodão após a colheita  

Componentes do algodão  % dos componentes (em 

massa) 

Algodão em rama 36 a 41 

Caroço do algodão 49 a 53 

Fibrila de algodão  0,7 a 1 

Umidade  3 a 5 

Impurezas  Aproximadamente 3 

     Fonte: EMBRAPA (2016). 

É uma planta de grande aproveitamento de subprodutos: o óleo, a torta e o línter. O óleo 

obtido do caroço do algodão pode ser utilizado na alimentação humana e recentemente, na 

produção de biodiesel, enquanto que a torta é amplamente utilizada como ração para bovinos, 

devido apresentar elevado teor de proteína (Oliveira Junior et al., 2009). 

Radhakrishnan (2017), afirma que os sistemas de cultivo de algodão são diversos e as 

questões associadas ao cultivo de algodão variam devido as situações ambientais, agroecológicas, 

climáticas, socioeconômicas  e políticas. A utilização da biotecnologia no cultivo do algodão é 

importante para a redução da quantidade de inseticidas e fertilizantes.  A indústria do algodão 

atinge todos os envolvidos, desde os pequenos agricultores até as lojas de moda de alto padrão em 

diferentes locais do mundo. 

2.4.2. Fiação 

 

O processo de fiação pode ser definido como um conjunto de operações necessárias a 

transformação de fibras têxteis em fios. As características físicas das fibras são fatores 

determinantes para a escolha da tecnologia a ser utilizada. Nesta operação a matéria-prima já 

preparada será reduzida à finura final com consistência necessária à sua utilização posterior por 

meio da aplicação de torção (Maluf & Kolbe, 2003). 

Os fios são materiais constituídos por fibras naturais ou químicas, que apresentam grande 

comprimento e elevada finura, formado mediante as diversas etapas de produção do fio. Os fios são 

sobretudo utilizados para obtenção de tecidos, podendo ser artigos de malhas ou tecidos planos 

(Ribeiro, 1984). 
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As principais características dos fios que são usuais para indicar suas propriedades são: o 

título e a torção. O título é a numeração do fio, expresso em unidade TEX, quanto mais alto o valor, 

mais grosso é o fio. As torções  são variáveis indicadas em quantidade de torções dada ao fio por 

metro. Dependendo da aplicação, necessitamos de fios de maior ou menor torção. Conforme as 

combinações de fibras, seu comprimento, torções e espessura do fio, obtêm-se as variações de 

qualidade e preço que o mercado oferece (ABIT, 2011). 

No Brasil, as tecnologias mais utilizadas para a  produção de fios são: fiação convencional 

ou anel (fio cardado), fiação rotor (fio open-end) e fiação penteada (fio penteado). Os dados 

referentes  a produção de fios podem ser visualizadas na tabela 9. 

 

Tabela 9: Produção de fios nas principais tecnologias de fiação referentes ao ano de 2015. 

Tipos de Fios Quantidade (toneladas) 

Cardado 

(convencional) 

378.946 

Penteado 135.376 

Open-end 484.464 

                      Fonte: IEMI (2016) 

 

No presente trabalho foram considerados apenas os fios mais importantes: fio cardado 

(fiação convencional) e fio open-end. 

No processo de fiação convencional existem várias etapas, que inclui a cardação, estiragem 

e fiação propriamente dita. Este processo é um pouco mais longo quando comparado a produção 

de fios open-end. A qualidade do fio depende da característica da matéria-prima e de cada etapa 

individual do processo. Desta forma o equipamento precisa ser adaptado ao tipo de fibra que será 

utilizado. 

Na produção do fio open end, após as fibras saírem em forma de fita dos passadores, elas 

alimentam diretamente o filatório, onde a fita é aberta, individualizando as fibras, sendo 

posteriormente  orientadas e transformadas em fio. O fio produzido neste filatório sai em cones e 

segue posteriormente para a vaporizadeira. 

Os filatórios a rotores possuem uma maior produtividade quando comparados aos filatórios 

convencionais, isto se deve ao fato de que este tipo de processo elimina algumas etapas de 

produção: formação do pavio e transferência do fio da espula para o cone. 
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As diferenças básicas existentes nestas duas tecnologias de fiar, podem ser visualizadas na 

tabela 10. 

 

Tabela 10: Principais tipos de fiação utilizadas 

Fiação Convencional ou Anel Fiação Open-end ou Rotor 

- remoção das impurezas das fibras 

- paralelização e  estiragem das fibras 

- formação do pavio 

- formação do fio no filatório anel 

- passagem do fio das espulas para os cones 

- fixação da torção do fio 

- remoção das impurezas das fibras 

- paralelização e  estiragem das fibras 

- formação do fio no filatório a rotor 

- fixação da torção do fio  

 

Em termos de qualidade do fio, independentemente do tipo de tecnologia aplicada 

(convencional ou open-end), durante o processo de fabricação, são retiradas as amostras para 

análises laboratoriais, sendo possível realizar ensaios de titulação, irregularidade de massa e 

quantidades de neps. No final do processo, são realizados ensaios por amostragens de: titulação, 

irregularidade de massa, pilosidade, resistência e alongamento à tração. Estes ensaios tem como  

objetivo garantir um nível de qualidade aceitável acordado entre o fornecedor e cliente.  

 

2.4.3. Malharia 
 

As malhas são geralmente classificadas em duas grandes classes: malhas de trama e 

malhas de teia. As malhas de trama são produzidas no sentido horizontal a partir de um ou mais 

fios de trama. As malhas de teia são produzidas no sentido longitudinal a partir de um conjunto de 

fios de teia. A laçada é o elemento fundamental de um “tecido” de malha, formando-se pela flexão 

ou frisura do fio por ação dos elementos tricotadores: agulhas, platinas, etc. (Araújo, 1988).   

As malhas são obtidas por meio do processo de transformação mecânica dos fios em 

tecidos de malha. Esta técnica consiste a passagem de uma laçada de fio através de outra laçada, 

conferindo ao tecido de malha flexibilidade e elasticidade. Os artigos de malha são confortáveis e de 

baixo custo, respiram melhor, são mais absorventes e exige menor custo de manutenção (Sanches, 

2006). 
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As malhas são tecidos produzidos com base em métodos de formação de laçadas. No 

processo de fabricação de malhas, o fio de trama é frizado numa direção horizontal a que se dá o 

nome de fileira.  Ao conjunto de laçadas numa direção vertical dá-se o nome de coluna. Cada fileira 

interlaça-se com a fileira anterior formando o “tecido” (Neves, 2000). 

Os tecidos de malha por trama são obtidos a partir de um único fio que faz evoluções pelas 

diversas agulhas, formando uma carreira de sucessivas laçadas. Estes artigos possuem boa 

aceitação no mercado devido sua praticidade e versatilidade, além de serem produzidas a um custo 

relativamente pequeno (Maluf & Kolbe, 2003). 

A malharia se caracteriza pela utilização de agulhas, em função desta podem-se obter 

diferentes tipos de tecidos de malha. Na malharia podem ser utilizados praticamente todos os tipos 

de fios, desde os naturais aos sintéticos, o que possibilita a produção de uma enorme variedade de 

produtos para diferentes setores, indo do vestuário ao automotivo. (Barbosa & Mendes, 2014).  

Desta forma, todas as malhas num curso são feitas por um único fio. As malhas de trama 

são feitas em formas retilíneas ou largura aberta, em máquinas chamadas de retilíneas, ou em 

forma tubular em máquinas circulares. As máquinas circulares podem ser de pequeno, médio ou de 

grande diâmetro (Cherem, 2004). 

Todas as indústrias de malhas tem por objetivo a manufatura de tecidos de malha, a partir 

de diversos tipos de fios, os quais constituem a sua matéria-prima. Muitas pessoas julgam que o 

campo da malharia se restringe à fabricação de blusas, camisas e vestidos, o que de costume se 

vê. No entanto, o campo de utilização de malhas é bem mais abrangente, podendo nos vestir dos 

pés a cabeça, tanto mulheres, quanto homens, havendo também inúmeras utilizações em têxteis 

técnicos. Desta forma pode-se afirmar que a difusão da indústria de malhas, pode ser atribuída aos 

seguintes fatores: não necessidade de grandes investimentos de capital; custos mais baixos de 

produção do que os demandados pela indústria de tecidos planos e a popularização dos tecidos de 

malha (Araújo,1988). 

Para garantir a qualidade na obtenção dos artigos de malha, alguns procedimentos são 

adotados durante o processo de fabricação e após o tecido pronto. Durante o processo são 

realizadas inspeções visuais no tear e no início da produção  são retiradas amostras para análise da 

gramatura e densidade dos artigos de malha. Após o tecido pronto, são escolhidos alguns rolos para 

retirada de amostra para analisar densidade, gramatura e largura do tecido. Com a aprovação do 

tecido de acordo com as especificações técnicas, o mesmo segue para o beneficiamento.  
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2.4.4. Beneficiamento ou ultimação têxtil 

 

O termo beneficiamento ou ultimação têxtil se refere ao conjunto de operações a que um 

“tecido” é submetido após a sua fabricação até estar pronto para a confecção (Araújo & Castro, 

1984). 

Os processos de beneficiamento são realizados com o objetivo de atribuir uma aparência 

mais atrativa e agradável para o uso dos artigos, assim como torná-los mais apresentáveis e 

consequentemente com maior valor agregado. Existem inúmeros processos de beneficiamento, 

podendo ser divididos em três etapas: beneficiamento primário ou pré-tratamento, beneficiamento 

secundário ou tingimento/estampagem e beneficiamento final ou acabamento (Maluf & Kolbe 

2003). 

O beneficiamento primário ou pré-tratamento pode ser dividido em: preparação do substrato 

crú, purga, alvejamento e termofixação. Estes processos realizados na primeira etapa do 

beneficiamento possuem como principal objetivo preparar o tecido para os processos posteriores: 

tingimento e acabamento (Salem et al., 2005).  

Segundo Bastian (2009), o beneficiamento secundário trata-se do processo de tingimento e 

ou estampagem no qual são aplicados corantes ao material têxtil. Esta etapa tem como objetivo 

conferir cor aos materiais têxteis, para isto são utilizados corantes e alguns auxiliares, que possuem 

a finalidade de controlar esta etapa do processo com o objetivo de obter os melhores resultados em 

relação à qualidade do material. 

Em qualquer tipo de processo do beneficiamento secundário, existe a necessidade de 

utilizar diversos produtos químicos além dos corantes e pigmentos, são eles: ácidos, álcalis, sais, 

oxidantes ou redutores, igualizantes, lubrificantes, anti-migrantes, sequestrantes, umectantes, 

dispersantes, fixadores entre outros, dependendo do tipo de fibra utilizada no processo (Salem et 

al., 2005).  

Após o tingimento, antes de iniciar a fase de acabamento ou enobrecimento,  recomenda-se 

a retirada de amostras para análise de solidez da cor à lavagem e aprovação da cor do lote em 

comparação com o padrão pré-estabelecido. Somente após a verificação e aprovação destas 

características, o tecido segue para o acabamento. 

Os acabamentos têxteis podem ser divididos em dois grandes grupos: acabamentos 

mecânicos e acabamentos químicos. Os acabamentos mecânicos são realizados por meio de ações 
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mecânicas e sem produtos químicos, já o acabamento químico consiste na aplicação de produtos 

químicos que irão reagir com a fibra e atuar em suas propriedades. A divisão em químico e 

mecânico nem sempre ocorre na prática, pois na maioria dos processos eles são realizados 

simultaneamente (Araújo & Castro 1984). 

Acabamento mecânico com a utilização de amaciantes, é o acabamento  mais tradicional 

aplicado para dar um toque mais agradável e dessa forma projetar uma sensação de conforto. Na 

prática o amaciante lubrifica as fibras conferindo maciez ao tecido, melhorando o toque e 

proporcionando resistência à ruptura e a abrasão e melhor costurabilidade, valorizando o produto 

final (SENAI, 2015), (ABIT, 2011). 

 No acabamento têxtil são utilizados diversos tipos de produtos químicos juntamente com a 

água, que possuem como objetivo conferir aos artigos algumas propriedades específicas,  são 

estas: maciez, peso, recuperação de ruga, impermeabilidade, anti-encolhimento, anti-estática, anti-

fungos, entre outros.  

Após o último processo do acabamento, são retiradas amostras de cada lote de produção 

para a verificação da gramatura, densidade, encolhimento, torção e elasticidade. Caso o artigo 

tenha recebido algum tratamento especial, são feitos ensaios específicos para verificar o 

desempenho deste produto. Com o tecido já testado e aprovado, segue para a expedição e 

posteriormente à confecção de artigos. 

 

2.4.5. Confecção 

 

A confecção pode ser considerada um processo complexo, pelo fato de envolver várias 

etapas, entre elas: estilismo, modelagem, confecção de peça piloto, aprovação da peça piloto, 

graduação dos tamanhos, encaixe, controle de qualidade (matéria-prima), enfesto e corte, 

separação e preparação, costura, acabamento, controle de qualidade dos produtos acabados, 

revisão e embalagem (Maluf & Kolbe 2003). 

A confecção é geralmente composta por várias etapas, desta forma, faz-se necessário um 

conjunto de operações prévias às operações de fabricação propriamente ditas, numa fase 

preliminar de concepção e desenvolvimento do produto. Antes do início de fabricação de um 

determinado produto, é necessário proceder à sua concepção. No que diz respeito ao vestuário, isto 

significa o desenho de modelos, elaboração de coleções, desenvolvimento de croquis e escolha dos 

materiais. Esta etapa pode ser executada de forma manual utilizando papel e lápis, ou utilizando 
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sistemas computadorizados, conhecidos como sistemas CAD. Após a definição e aprovação da 

coleção, é necessário desenvolver os moldes, que podem também ser manuais ou 

computadorizados com sistemas CAD. Na sequência, tabelas de medidas são utilizadas para 

proceder à graduação dos diferentes tamanhos (moldes) (CITEVE, 2005). 

Manualmente ou com recursos computacionais, estes moldes são encaixados sobre o 

tecido visando o melhor aproveitamento. O tecido pode estar disposto em  uma, duas ou mais 

camadas. A sobreposição de camadas de tecidos é conhecida como enfesto. O comprimento e a 

espessura do enfesto dependendem da quantidade de matéria-prima disponível, da quantidade de 

peças a serem cortadas e das limitações físicas da mesa de enfesto e corte. 

Após o procedimento de estender as camadas de tecido sobre a mesa (enfesto), a próxima 

etapa é o corte do tecido de acordo com as formas previamente definidas pelos moldes.  Os meios 

utilizados para o corte do tecido podem ser manuais ou automáticos, dependendo dos recursos 

disponíveis e do volume de produção que se espera. A qualidade do corte na confecção depende de 

alguns fatores, entre eles: um bom enfesto do tecido e um  instrumento de corte com boas 

condições de uso. 

 A  etapa de costura tem por finalidade a união de diferentes partes de um tecido para a 

formação de uma peça confeccionada. Essa junção pode ocorrer por meio de linha de costura, 

solda ou fusão ou colagem com resina. O método mais adequado de costura é determinado em 

função da posição da costura na peça final, as forças de tracionamento que essa costura sofrerá no 

uso e o conforto que irá ou não proporcionar (ABIT, 2011). 

 

2.5. DESCRIÇÃO DOS INSUMOS DE ENTRADA E SAÍDA 

 

Bastian (2009) identificou  de forma simplificada as entradas e saídas de alguns processos 

têxteis com o intuito de compreender melhor a utilização de recursos (entrada no sistema), assim 

como as emissões para o ambiente (saída no sistema). Os insumos utilizados nos processos em 

estudo, podem ser visualizados na tabela 11. 
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Tabela 11: Insumos de entrada e saída dos processos de obtenção da malha  

(Adaptada de Bastian, 2009) 
 

Entrada no sistema Processo Saída no sistema 

Energia elétrica, produtos químicos, 

combustível 

Produção de fibras  Poluição do ar: emissões atmosféricas 

Energia elétrica, óleos de enzimagem, ar 
comprimido, fluído térmico 

Fiação (fibras naturais) 

Poluição do ar: emissões atmosféricas, 
emissões de ruídos e incômodo à população, 
condensado da vaporização; 
Poluição do solo: geração de resíduos 
sólidos, emissão de vibração de partículas e 
incômodo à população 

Energia elétrica, ar comprimido, parafina, 
óleo lubrificante, ar interno (sistema de 
climatização) 

Malharia 

Poluição do ar: emissões atmosféricas, 
emissões de ruídos e incômodo à população,  
Poluição do solo: geração de resíduos sólidos 
(fibras, fios e tecidos), emissão de vibração 
de partículas e incômodo à população 

Energia elétrica; vapor; 
 água (operações de purga); 
 lavagem do material têxtil e das 
máquinas,- produtos químicos: álcalis, 
tensoativos, agentes complexantes, 
ácidos, redutores, sais, oxidantes, etc. 

Beneficiamento Primário 

(Purga/Alvejamento) 

Poluição do Ar: emissões atmosféricas (calor 
e vapores emitidos). 
Poluição do solo: geração de resíduos. 
Poluição da água:geração de efluentes 
líquidos (banho residual). 

Sais (cloreto de sódio, sulfato de 
sódio),álcalis (carbonato de 
sódio,bicarbonato de sódio, silicato de 
sódio, trifosfatode sódio),  
uréia, tensoativo, 
agentes complexantes 
(EDTA,DTPA,DTPMP), etc; 
energia elétrica; vapor; água (operações 
de tingimento, 
lavagem do material 
têxtil e de equipamentos); 
 ar comprimido (cilindros espremedores). 

Tingimento (corante 

reativo) 

Poluição do ar: 
emissões atmosféricas (calor através da 
troca de calor). 
Poluição da água:geração de efluentes 
líquidos (banho residual 
de tingimento e águas de 
lavagem proveniente da 
lavagem do material têxtil e 
de equipamentos). 
 Poluição do solo: geração de resíduos 
(embalagens). 

Energia elétrica, vapor, água, 
derivados de ácidos graxos, polisiloxanos, 
polietileno, óleo térmico,gás natural, GLP, 
etc. 

Enobrecimento Têxtil 

Poluição do ar: emissões atmosféricas 
(calor). 
 Poluição do solo: 
- geração de resíduos (banho 
de acabamento). 
 Poluição da água:- geração de efluentes 
líquidos (descarte do banho). 

Energia elétrica;- combustível (caldeira) 
/vapor; 
- água (lavagem de peças); 
- matéria-prima (fios e tecidos); 
- produtos químicos (acabamento 
de peças); climatização 

Confecção 

Poluição do ar: 
- emissões atmosféricas (caldeira e 
climatizador interno). 
 Poluição da água: 
- geração de resíduos sólidos (retalhos e 
embalagens) 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGIA 

 

3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA ACV 
 

Os métodos utilizados no desenvolvimento desta pesquisa são baseados na NBR ISO 

14044:2009 – Gestão Ambiental – Avaliação do Ciclo de Vida: Requisitos e orientações e NBR ISO 

14040:2009 – Gestão Ambiental – Avaliação do Ciclo de Vida: Princípios e estrutura. Sendo 

necessário definir e delinear as seguintes etapas: Objetivo e Escopo, Análise do Inventário, Avaliação 

de Impacto e Interpretação. 

A avaliação do ciclo de vida deve incluir a definição de objetivo e escopo, análise do 

inventário, avaliação de impactos e interpretação de resultados. A estrutura da avaliação do ciclo de 

vida pode ser visualizado na Figura 1. 

 

 

Figur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fases da ACV 

Fonte: NBR ISO (14040:2009). 
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3.2. OBJETIVO E ESCOPO 
 

Na definição do objetivo devem ser determinados claramente a aplicação pretendida, as 

razões para conduzir o estudo e o público-alvo, ou seja para quem se pretende comunicar os 

resultados do estudo. Em relação ao escopo, devem ser considerados e declarados os seguintes 

itens: o sistema de produto a ser estudado; as funções do sistema de produto; unidade funcional; a 

fronteira do sistema de produto, procedimentos de alocação, categorias de impacto selecionadas e 

metodologia de avaliação de impactos, requisitos dos dados, suposições, limitações, requisitos da 

qualidade dos dados iniciais, tipo de análise crítica e tipo e formato do relatório requerido para o 

estudo  (NBR ISO 14040:2009). 

Em alguns casos, o objetivo e o escopo do estudo podem ser revisados devido a limitações 

não previstas, restrições ou como resultado de informações adicionais. Convém que tais 

modificações, em conjunto com suas justificativas, sejam corretamente documentadas (NBR ISO 

14044:2009). 

A seguir estão especificados alguns itens citados anteriormente, segundo a norma NBR ISO 

14044:2009: 

 Fronteira do sistema 

A fronteira do sistema determina quais processos devem ser incluídos na avaliação do ciclo 

de vida. A seleção de fronteira do sistema deve ser coerente com o objetivo do estudo. Os critérios 

utilizados na determinação da fronteira do sistema devem ser identificados e explicados. A exclusão 

de estágios, processos, entradas ou saídas só é permitida se não provocar mudanças significativas 

nas conclusões gerais de estudo.É importante descrever o sistema usando um fluxograma de 

processo que mostre os processos elementares e suas inter-relações. 

Sistema do produto 

Trata-se do conjunto de processos elementares, com fluxos elementares e de produto, 

desempenhando uma ou mais funções definidas e que modela o ciclo de vida de um produto. 

 

Unidade funcional 

Refere-se a um desempenho quantificado de um sistema de produto para utilização como 

uma unidade de referência. Ou seja, a unidade funcional define as quantificações das funções, ou 

características de desempenho do produto. 



42 
 

Alocação 

Repartição dos fluxos de entrada ou saída de um processo ou sistema de produto entre o 

sistema de produto em estudo e outro(s) sistema(s) de produto. 

Qualidade dos dados 

Os requisitos de qualidade dos dados devem ser especificados para que o objetivo e escopo 

da ACV possam ser alcançados. Convém que os requisitos da qualidade abranjam: 

- a cobertura temporal: idade dos dados período mínimo de tempo durante o qual os dados 

deveriam ser coletados; 

- a cobertura geográfica: área geográfica a partir da qual deveriam ser coletados dados para 
processos elementares; 

- a cobertura tecnológica: tecnologia específica ou conjunto de tecnologias; 

- a precisão: medida da variabilidade dos valores de dados para cada dado expresso; 

- a completeza: porcentagem dos fluxos que é medida ou estimada; 

- a representatividade: avaliação qualitativa do grau em que o conjunto de dados reflete a 

verdadeira população de interesse; 

- a consistência: avaliação qualitativa quanto à aplicação uniforme da metodologia do estudo 

aos diversos componentes da análise; 

- a reprodutibilidade: verificação qualitativa do grau em que as informações sobre a 

metodologia e os valores dos  dados permitiriam a um executante independente reproduzir os 

resultados relatados no estudo; 

- a fonte de dados; 

- a incerteza da informação (por exemplo: dados, modelos e pressupostos). 

 

3.3. ANÁLISE DE INVENTÁRIO DO CICLO DE VIDA (ICV) 
 

A análise do inventário do ciclo de vida (ICV) é a etapa de coleta e quantificação de todas as 

variáveis (matéria-prima, energia, transporte, emissões para o ar, efluentes, resíduos sólidos, etc.) 

envolvidas durante o ciclo de vida de um produto. O gerenciamento do inventário é um processo 

iterativo e a sequência de eventos invariavelmente envolve a verificação constante de procedimentos 

de forma a garantir que os itens de qualidade estabelecidos sejam obedecidos (Chehebe, 1998). 

O inventário integra o núcleo da ACV e consome a maior parte do tempo empregado nestes 

estudos. Em algumas situações, a pesquisa pode ser finalizada nesta fase, o que consolida um ICV 

(Inventário de Ciclo de Vida). As etapas a serem implantadas são as seguintes (Ferrão, 1998):  
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1) Definição das fronteiras do sistema; 

2) Esquematização do diagrama de blocos representativos do sistema; 

3) Coleta de informações; 

4) Processamento dos dados; 

5) Análise dos resultados e eventual redefinição das fronteiras do sistema. 

A etapa análise do inventário envolve procedimentos de cálculo para quantificar as entradas 

e saídas relevantes de um sistema de produto. Na medida em que os dados vão sendo recolhidos, 

ocorre um processo interativo com o sistema a ser pesquisado, podendo ser identificados pontos 

que necessitem de alterações no recolhimento de dados, visando o cumprimento do objetivo do 

estudo (NBR ISO 14040:2009). 
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A definição de objetivo e escopo de um estudo determina o plano inicial para a condução da 

fase de inventário do ciclo de vida de uma ACV. É necessário que durante a execução do plano para 

análise de inventário do ciclo de vida, sejam seguidos os passos operacionais delineados na figura 

2. 
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Figura 2: Procedimentos simplificados para análise de inventário 

Fonte: NBR ISO 14044:2009. 
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Todos os procedimentos de cálculo utilizados no inventário devem ser documentados de 

forma explícita e os pressupostos utilizados devem ser  claramente definidos e justificados durante 

todo o estudo. 

 

3.4. AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO CICLO DE VIDA (AICV) 

3.4.1. Considerações Gerais 
 

A fase de avaliação de impacto da ACV tem como objetivo estudar a significância dos 

impactos ambientais potenciais, utilizando os dados do inventário. De modo geral, esse processo 

envolve associar dados de inventário com categorias de impacto específicas e indicadores de 

categoria, tentando dessa forma entender tais impactos (NBR ISO 14040:2009). 

A avaliação de impacto pode integrar o processo iterativo de revisão do objetivo e escopo do 

estudo de ACV, para determinar se os objetivos do estudo foram atingidos ou para modificar o 

objetivo e escopo se a avaliação indicar que eles não podem ser atingidos. Questões como escolha, 

modelagem e avaliação de categorias de impacto podem introduzir subjetividades na fase de AICV. 

Desta forma, a transparência é um fator crítico na avaliação de impacto para garantir que os 

pressupostos estejam claramente descritos e relatados (ABNT NBR ISO: 14040:2009). 

A avaliação de impacto do ciclo de vida é a fase onde ocorre a seleção e definição das 

categorias de impactos ambientais incluindo, classificação, caracterização, normalização e 

atribuições de peso ( Santos et al., 2012). 

Os elementos utilizados na fase da avaliação de impacto do ciclo de vida podem ser 

visualizados na figura 3. 
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Figura 3: Elementos da fase  (AICV) 

Fonte: NBR 14040:2009 

 

 

De acordo com a norma NBR ISO 14040:2009, podemos definir alguns termos utilizados 

na fase de avaliação de impacto do ciclo de vida. São estes: 

- Categoria de impacto 

Refere-se a classe que representa as questões ambientais relevantes às quais os resultados 

da análise do inventário do ciclo de vida podem ser associados. 

 

Correlação de resultados do Inventário do Ciclo de Vida 

(classificação) 

Seleção de categorias de impacto, indicadores de 

categoria e modelos de  caracterização 

Cálculo de resultados dos indicadores de categoria 

(caracterização) 

Elementos mandatórios 

Resultados dos indicadores de categoria, resultados da AICV 

Elementos opcionais 

 
Cálculo da magnitude dos resultados dos indicadores 

relativamente a informações de referência (normalização) 
 

Agrupamento 
 

Ponderação 
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- Classificação 

Refere-se  a correlação dos resultados do ICV às categorias de impacto selecionadas no 

estudo. Convém que a correlação dos resultados do ICV às  categorias considere o seguinte, a 

menos que requerido de outra forma pelo objetivo e escopo: 

a) correlação dos resultados do ICV que sejam exclusivos para uma categoria de 

impacto; 

b) identificação dos resultados do ICV que se correlacionam a mais de uma 

categoria de impacto 

 

- Fator de Caracterização: 

O cálculo dos resultados dos indicadores (caracterização) envolve a conversão dos 

resultados do ICV para unidades comuns e a agregação dos resultados convertidos dentro da 

mesma categoria de impacto. O resultado do cálculo é um resultado numérico do indicador. Caso 

os resultados do ICV não estiverem disponíveis ou a qualidade dos dados não for suficiente para 

atender o objetivo e escopo do estudo, uma nova coleta de dados ou ajuste do objetivo e escopo 

serão necessários para a conclusão da pesquisa. 

 

- Normalização: 

A normalização é o cálculo de magnitude dos resultados dos indicadores de categoria com 

relação a alguma informação de referência. O objetivo é entender melhor a magnitude relativa para 

cada resultado de indicador do sistema de produto em estudo. No entanto trata-se de um elemento 

opcional dentro do estudo. 

 

3.4.2. Métodos de Avaliação de Impacto 

O desenvolvimento de pesquisas demonstram claramente que não existe um único método 

padrão  de avaliação de impacto que seja aplicável em todas as situações. Um desses exemplos é o 

desenvolvimento de métodos orientados para o ponto médio e para o ponto final. Uma série de 

métodos utilizados para a avaliação de impacto do ciclo de vida (AICV), convertem as emissões de 

substâncias perigosas e extrações de recursos naturais em indicadores de categoria de impacto ao 

nível médio (midpoint), enquanto outros empregam indicadores de categoria de impacto ao nível do 

ponto final(endpoint). A escolha de métodos que abordam midpoints e outros que abordam 
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endpoints, pode ser justificada  pela relação existente entre o produto  e a atividade a ser avaliada 

(GOEDKOOP, et al, 2013). 

No método orientado ao problema (midpoint), as cargas ambientais são agregadas de 

acordo com a sua contribuição relativa aos impactos ambientais. Já o modelo (endpoint), 

corresponde aos impactos das intervenções ambientais para “áreas de proteção”, que incluem a 

saúde humana, ambiente natural e ambiente modificado pelo homem, ou seja, modelo orientado 

aos danos (Morita, 2013). 

Um dos métodos existentes e mais utilizados para a avaliação de impactos ambientais é o 

ReCipe 2008, pois possibilita a oferta dos resultados para ambos os níveis midpoint e endpoint.  A 

sigla representa as iniciais dos institutos que foram os principais contribuintes neste projeto: The 

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and Radboud University, Center of 

Environmental Science of Leiden University (CML) e Pré Consultants. Sua forma de tratamento de 

impactos ambientais decorre de dois métodos consagrados utilizados na AICV, são estes Goedkoop 

et al. (2013),: 

1- O método proposto como método básico para a caracterização no livro Handbook on 

LCA (Guinée et al, 2004) refere-se ao midpoint. 

2- O método Eco-indicator 99 (Goedkoop & Spriensma, 2012) refere-se ao endpoint. 

Atualmente o método ReCipe 2008 de AICV é muito utilizado pela comunidade internacional 

de ACV, suas categorias podem ser visualizadas nas tabelas 12 e13. 
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Tabela 12: Categorias de impacto midpoint  (Adaptado de Goedkoop et al. (2013) 

 Categorias de Impacto Unidade 

Mudança climática Kg (CO2 para o ar) 

Depleção de ozônio Kg (CFC-111 para o ar) 

Acidificação terrestre Kg (SO2 para o ar) 

Eutrofização de água doce Kg ( Fósforo para a água doce) 

Eutrofização marinha Kg (Nitrogênio para a água doce) 

Toxicidade humana Kg (1,4- DCB2 para o ar urbano) 

Formação de oxidante fotoquímico Kg (NMVOC3 para o ar) 

Formação de material particulado Kg (PM 104 para o ar) 

Ecotoxicidade terrestre Kg (1,4-DCB para o solo industrial) 

Ecotoxicidade de água  doce Kg (1,4-DCB para água doce) 

Ecotoxicidade marinha Kg (1,4-DCB para água marinha) 

Radiação ionizante Kg (U235 para o ar) 

Ocupação de terras agrícolas m2  x ano (terras agrícolas) 

Ocupação de terras urbanas m2  x ano (terras urbanas) 

Transformação de terras virgens m2  x ano (terras virgens) 

Depleção de água m3 (água) 

Depleção de recursos naturais Kg (ferro) 

Depleção de recursos fósseis Kg (óleo) 

1CFC-11: Fluorcarbono; 21,4-DCB: diclorobenzeno; 3 NMVOC:Compostos orgânicos voláteis não-metano; 4 PM10: material 

particulado < 10 µm. 
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Tabela 13: Categorias de impacto endpoint  (Adaptado de Goedkoop et al. (2013) 

Categorias de Impacto Unidade 

Saúde Humana 

Mudança climática – Saúde Humana DALY1 

Depleção de ozônio DALY 

Toxicidade humana DALY 

Formação de oxidante fotoquímico DALY 

Formação de material particulado DALY 

Radiação ionizante DALY 

Ecossistemas 

Mudança climática – Ecossistemas Espécies /ano2 

Acidificação terrestre Espécies/ ano 

Eutrofização de água doce Espécies/ ano 

Ecotoxicidade terrestre Espécies/ ano 

Ecotoxicidade de água  doce Espécies/ ano 

Ecotoxicidade marinha Espécies/ ano 

Ocupação de terras agrícolas Espécies/ ano 

Ocupação de terras urbanas Espécies/ ano 

Recursos 
Depleção de recursos naturais $3 

Depleção de recursos fósseis $ 

1DALY (disability-adjusted loss of life years): Escala Ajustada de Anos de Inaptidão 
2Espécies/ano: perda de espécies durante 1 ano 
3$: aumento do custo 

 

De acordo com Goedkoop et al. (2013), os modelos de caracterização demonstram 

incertezas e refletem o conhecimento incompleto e incerto dos mecanismos ambientais envolvidos 

nas categorias em estudo. O método ReCipe 2008 apresenta três perspectivas. Essas perspectivas 

não representam padrões do comportamento humano, apenas são usadas para agrupar tipos 

semelhantes de hipóteses e escolhas. Estas perspectivas são identificadas como: 

- perspectiva individualista (I): apoiada numa visão de interesse de curto prazo, com tipos de 

impactos indiscutíveis, possui otimismo tecnológico em relação a adaptação humana. 

- perspectiva hierárquica (H): baseada nas políticas mais comuns no que diz respeito ao tempo e a 

outras adversidades. 

-perspectiva igualitária (E): é a perspectiva que requer maior cautela, tendo em conta um período de 

tempo mais longo e tipos de impacto que ainda não estão totalmente estabelecidos. 
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3.4.3. Software SimaPro ® 
   

O software SimaPro® é uma importante ferramenta para o desenvolvimento de estudos de 

avaliação do ciclo de vida, pois possui bases de dados e processos de avaliação de impacto que 

quase sempre podem ser alteradas e expandidas, otimizando o tempo da realização do estudo. 

Com este software, é possível realizar várias análises e comparações entre os diversos tipos de 

produtos e processos. Embora este recurso computacional tenha inúmeros bancos de dados de 

inventários mundiais, um ponto a ser melhorado é a quantidade de dados nacionais, para que as 

realidades tecnológicas e referentes ao uso de energia sejam mais próximas da realidade brasileira 

(Galdiano, 2006). 

O software permite a aplicação de Avaliação do Ciclo de Vida, visando a melhoria do 

impacto positivo das empresas. Este software foi projetado para ser uma fonte de informações 

baseada em ciência, fornecendo transparência total e possibilitando a tomada de decisões ao longo 

da análise. Trata-se de uma ferramenta profissional utilizada para coletar, analisar e monitorar 

dados de desempenho de sustentabilidade. Pode ser usado para uma variedade de aplicações, tais 

como: relatórios de sustentabilidade, pegada de carbono e água, design de produto, fornecer 

declarações ambientais de produtos e determinar indicadores-chave de desempenho (SimaPro, 

2016) . 

  A pesquisa foi realizada com uma licença gratuita  e com acordo de uso e de serviço de 

SimaPro versão 8.0 (licença faculty) e termos de uso do ecoinvent versão 3, disponibilizada 

especialmente para instituições de ensino com finalidade acadêmica, sem fins lucrativos. Foi 

escolhido o software SimaPro, dado que possibilita elaborar vários tipos de gráficos por meio do 

transporte dos dados para o excel, além da análise em rede dos resultados de cada etapa. 

3.4.4. Categorias de impacto ambiental 
 

O método utilizado para o estudo foi o ReCipe  versão 1.12 (atualizada em abril de 2015) 

de AICV do grupo midpoint, que possui métodos orientados ao problema, ou seja as cargas 

ambientais são agregadas de acordo com a sua contribuição relativa aos impactos ambientais. As 

categorias utilizadas no estudo foram: mudança climática, depleção de ozônio, depleção fóssil, 

toxicidade humana, ecotoxicidade terrestre e ecotoxicidade de água doce. A seguir segue breve 

descrição das categorias utilizadas. 
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Mudança climática 

As mudanças atmosféricas devem alterar a temperatura, o padrão de precipitação, o nível 

do mar, entre outros aspectos. Apesar que algumas regiões devam presenciar efeitos benéficos 

decorrentes da mudança climática (aumento de produtividade agrícola em países com latitudes 

elevadas), a maior parte do mundo sentirá consequências negativas como: extinção de animais e 

plantas, variações na produção agrícola, alterações nos padrões das secas e enchentes, redução da 

oferta de água potável, aumento do nível do mar, crescimento da incidência de diversas doenças 

infecciosas (Bartholomeu, 2006). 

As mudanças climáticas representam o aumento da radiação infravermelha na superfície 

terrestre, proveniente em especial da crescente quantidade de CO2, N2O, CH4, aerosóis e outros 

gases na atmosfera, que impedem a dispersão dos raios solares. O potencial de aquecimento global 

é expresso em Kg de dióxido de carbono equivalente / kg de emissão (Hansen, 2013). 

Resultados e conclusões dos Grupos de Trabalho do Painel Intergovernamental sobre 

Mudança Climática (IPCC) indicam que as atividades antrópicas possui responsabilidade sobre este 

problema. Os impactos ambientais da mudança do clima já estão sendo sentidos, atingindo 

principalmente os países mais pobres e vulneráveis. O relatório informa que os países desenvolvidos 

são os que mais poluíram, mas os países em desenvolvimento também poderão sofrer com os 

impactos. Sendo assim, as responsabilidades devem ser iguais entre os países, porém 

diferenciadas em relação ao nível poluidor (Ministério da Saúde, 2009). 

 

Depleção de ozônio 

Trata-se da redução da camada de ozônio existente na estratosfera,que permite a passagem 

de radiação ultravioleta à superfície terrestre, aumentando de forma significativa a ocorrência de 

problemas de pele, doenças oculares e interferências no ecossistema. O modelo de caracterização 

utilizado para medir impactos dessa natureza foi desenvolvido pela Organização Metereológica 

Mundial (WMO) e define o Potencial de Depleção da Camada de Ozônio de diferentes gases em 

termos de CFC-11 equivalente/ kg de emissão (Hansen, 2013). 

Esta categoria de impacto do ponto médio refere-se ao desgaste da camada de ozônio, 

conhecido como “buraco de ozônio”. Este mecanismo deve-se principalmente à emissão 

antropogênica de substâncias bromadas e cloradas, como os CFCs. (Beton,  et al. 2014) 
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Depleção fóssil  

O termo combustível fóssil refere-se a um grupo de substâncias que contém 

hidrocarbonetos. O grupo pode variar de materiais voláteis como o metano, a gasolina, para 

materiais não voláteis como o carvão antracite. A origem dos combustíveis fósseis líquidos e 

gasosos são de milhões de anos atrás, durante esse período de tempo, grandes quantidade de 

petróleo e gás foram formados em oceanos e grandes lagos. O carvão pode ser encontrado em 

muitos lugares diferentes, enquanto que a formação do óleo só ocorreu em regiões específicas 

(mais quentes) do mundo. Ao contrário dos metais,não podemos usar o conceito de grau para 

expressar a qualidade dos recursos de petróleo e gás. A gravidade (peso) da API (Agência de 

Petróleo Americano) é um indicador da qualidade do petróleo bruto, mas não é o único 

determinante da necessidade de energia ou custo para a extração.O óleo convencional (mais leve) e 

o gás fluem para fora do poço sem necessidade de grandes quantidades de energia. Desta forma, 

significa que o aumento de custos e energia não é apenas causado por uma diminuição gradual da 

qualidade dos recursos, mas porque os recursos convencionais se tornam esgotados e os recursos 

não convencionais mais onerosos precisam ser explorados. A unidade  é expressa na massa total de 

óleo equivalente ( Kg de oil eq.)  (Goedkoop et al., 2013). 

 

Toxicidade humana 

Refere-se à emissão de substâncias tóxicas no ar, solo ou água, como compostos 

aromáticos, metais, dentre outros, que podem causar problemas a saúde do homem quando 

inaladas ou ingeridas. Os fatores de caracterização, expressos como potenciais de toxicidade 

humana, são calculados a partir do USES-LCA (Uniform System for The Evaluation of Sunstances 

adapted for Life Cycle Assessment), considerando critérios como: destino, exposição e efeitos das 

substâncias tóxicas para um horizonte de tempo infinito, expressos em 1,4 diclorobenzeno 

equivalente/kg de emissão (Hansen, 2013). 

Esta categoria de impacto do ponto médio caracteriza os riscos para a saúde dos seres 

humanos por meio da avaliação quantitativa dos riscos que representam os produtos químicos para 

a saúde humana e o meio ambiente. Este indicador baseia-se em “taxas de caracterização de risco” 

que indicam quando as versões químicas são susceptíveis de resultar em doses tóxicas que 

excedem os níveis aceitáveis (Beton et al., 2014). 
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Ecotoxicidade terrestre 

A categoria ecotoxicidade terrestre se refere ao respeito ao impacto causado sobre os 

ecossistemas terrestres por substâncias tóxicas emitidas para o ar, solo ou água. Algumas das 

consequências finais deste impacto são a redução da produção agrícola e biodiversidade da flora e 

da fauna. O potencial de ecotoxicidade é expresso como equivalentes a 1,4 diclorobenzeno /kg de 

emissão. 

 

Ecotoxicidade de água doce 

A ecotoxicidade de água doce refere-se ao impacto sobre os ecossistemas de água doce, 

como resultado das emissões de substâncias tóxicas para a água, ar e solo. A ecotoxicidade 

potencial é calculada descrevendo o destino de exposição e os efeitos de substâncias tóxicas. Os 

fatores de caracterização são expressos em 1,4-diclorobenzeno equivalentes por kg de emissão. 

 Essas categorias referentes a ecotoxicidade referem-se como os produtos químicos afetam 

o meio ambiente e os organismos que vivem nele. Os indicadores de ecotoxicidade avaliam quando 

as liberações químicas são susceptíveis de resultar em doses tóxicas que excedem os níveis 

aceitáveis (Beton et al., 2014). 

 

 

3.5. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

A interpretação do ciclo de vida é a fase da ACV em que as constatações da análise do 

inventário e da avaliação de impacto são consideradas em conjunto; no caso de estudos de 

inventário do ciclo de vida, somente as conclusões da análise do inventário serão consideradas. 

Convém que a fase de interpretação da ACV forneça resultados que sejam consistentes com o 

objetivo e escopo definidos e que levem a conclusões, expliquem limitações e provejam 

recomendações (NBR ISO 14040:2009). 

A fase de interpretação do ciclo de vida de um estudo de ACV ou ICV inclui diversos 

elementos, que são evidenciados a seguir (NBR ISO 14044:2009): 

- identificação das questões significativas com base nos resultados das fases de ICV e AICV 

da ACV; 

- uma avaliação do estudo, considerando verificações de incerteza, sensibilidade e 

consistência; 
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- conclusões, limitações e recomendações. 

Após a análise e interpretação dos resultados obtidos é possível identificar os pontos críticos 

que necessitam de melhorias, ou inovações nos produtos e processos com o objetivo de preservar o 

ambiente (Piekarski et al. 2012). 

A presente pesquisa é de cunho quantitativo, que segundo Kauark et al.(2010), aborda um 

tipo de estudo sistemático, bem delimitado e mensurável. De acordo com Silveira e Córdova (2009), 

esse tipo de pesquisa recorre ao formalismo matemático para caracterizar as causas de um 

fenômeno, a relação entre variáveis, entre outros fatores.  
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CAPÍTULO 4. ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo será apresentado a pesquisa referente aos impactos ambientais da produção 

de artigos de malha com a utilização da ferramenta de Avaliação do Ciclo de Vida e recursos 

computacionais do software SimaPro versão 8.0 da Pré Consultants e o método ReCiPe  versão 

1.12 de Análise de Inventário do Ciclo de Vida. A utilização deste software permitirá associar as 

informações obtidas da indústria com o banco de dados da área têxtil. 

Neste estudo foram consideradas as seguintes etapas: produção da fibra de algodão 

(plantio, tratos culturais, colheita e descaroçamento do algodão), fiação, malharia, beneficiamento 

da malha (tingimento e acabamento) e confecção. 

Os dados foram obtidos de empresas especializadas em cada área por meio do 

preenchimento de planilhas com dados sobre o processo produtivo em relação ao consumo mensal 

dos produtos químicos, quantidades de energia elétrica, térmica e consumo de água. 

 Os métodos adotados para o desenvolvimento desta pesquisa seguem a estrutura 

metodológica descrita nas NBR ISO 14040:2009 e NBR ISO 14044:2009. 

4.1. OBJETIVO E ESCOPO DO ESTUDO 

 O presente estudo apresenta como objetivo geral, avaliar os impactos ambientais no 

processo de obtenção de artigos de malha 100% algodão no Brasil, e como objetivos específicos os 

seguintes itens: 

a) Identificar os inputs e outputs nos processos: produção da fibra de algodão, fiação, 

malharia, beneficiamento (tingimento/acabamento) e confecção. 

b)  Avaliar cada processo em relação as categorias mais relevantes para o estudo; 

c) Avaliar as substâncias dentro de cada categoria de impacto. 

d)  Propor alternativas sustentáveis para melhorias no processo. 

A amplitude (escopo) do estudo envolve todas as etapas de produção dos artigos de malha, 

desde o plantio da fibra do algodão até a peça confeccionada. A unidade funcional será 1 kg de 

malha acabada. 
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O limite do sistema, ou seja, as etapas que foram analisadas nesta pesquisa podem ser 

visualizadas na figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Limite do sistema da produção de artigos de malhas. 

 

No limite do sistema constam todos os setores que abrangem o estudo. Para melhor 

compreensão de cada setor, os mesmos foram subdivididos em subsistemas: produção da fibra de 

algodão, fiação, malharia, beneficiamento da malha e confecção. 
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No subsistema de produção da fibra de algodão foram considerados todos os insumos 

necessários para o cultivo, a água utilizada na preparação dos produtos, o uso de máquinas 

agrícolas, a energia elétrica utilizada nos equipamentos de limpeza do algodão e o transporte do 

algodão em caroço até a usina de descaroçamento do algodão. 

No subsistema da fiação, malharia e confecção foram considerados a energia elétrica 

utilizada, transporte da unidade que antecede o processo até a unidade produtiva em estudo e os 

resíduos gerados no processo. 

No subsistema do beneficiamento da malha, foram considerados a energia elétrica, a 

água, os insumos utilizados no processo de limpeza, tingimento e acabamento dos artigos de 

malha, a energia térmica utilizada,  as emissões para a água e o transporte da malha crua até a 

unidade de beneficiamento. 

 A distribuição do produto, uso e reciclagem ou descarte do artigo não foram incluídos neste 

estudo. Em relação a distribuição do produto, existem  dificuldades relacionadas ao número de 

possibilidades de encaminhamento do produto, dificultando uma conversão centralizada para o 

estudo. Ou seja um produto produzido no sul do país poderá ser direcionado para venda e 

distribuição em outros estados bem distantes ocasionando uma diferença significativa nos 

resultados obtidos. Diversos estudos sobre avaliação do ciclo de vida em artigos têxteis também não 

apresentam resultados quanto ao uso do produto, isto ocorre devido a grande quantidade de 

variáveis que este estudo precisa definir para que os resultados possam ser considerados 

confiáveis. A variabilidade do tempo de uso e as condições adotadas de manutenção e limpeza de 

um produto de malha é muito grande e depende de diversos fatores  ligados ao produto e ao 

consumidor que o adquiri. Quanto a reciclagem ou deposição final do artigo, trata-se de um assunto 

que envolve questões culturais, sociais e econômicas da região em estudo. Dependendo do tipo de 

artigo, o consumidor após o uso, pode doar, reformar ou até mesmo utilizar para limpeza, antes de 

descartar para o ambiente. Em alguns casos os artigos só são descartados quando já estão 

altamente degradados devido ao uso, outros não. 
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4.1.1. Descrição do subsistema da produção da fibra de algodão 
 

O subsistema da etapa de produção da fibra de algodão e suas fronteiras poderão ser 

visualizadas na figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5:  Fronteira do subsistema da produção da fibra de algodão. 
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O início deste processo se dá com a escolha da semente de algodão que irá ser utilizada, 

esta deve ser selecionada de acordo com o tipo de clima, solo e qualidade da fibra. A semente é 

tratada com fungicida específico para evitar que a semente do algodão seja atacada pelos fungos e 

consequentemente não germine. 

Na sequência do processo o solo deve ser preparado com adubação de base, de acordo 

com análises anteriormente realizadas pela parte técnica. Após o preparo do solo, ocorre a 

semeagem do algodão. Inicia-se a etapa dos tratos culturais, que seria a aplicação de inseticidas, 

herbicidas e desfolhantes, conforme a necessidade do processo. Nesta etapa são utilizados 

máquinas agrícolas especializadas para a aplicação destes insumos. Com o ciclo do cultivo 

encerrado, ocorre a colheita do algodão, que se dá com a utilização de uma colheitadeira. Após a 

colheita do algodão, estes são transportados para a unidade de descaroçamento do algodão. 

Na unidade de descaroçamento do algodão ocorre a separação entre o material fibroso e as 

demais impurezas contidas no algodão (cascas, sementes, folhas entre outros). O material fibroso 

resultante do processo de descaroçamento do algodão, é conhecido como algodão em pluma ou 

rama. 

Na sequência, o algodão em pluma é encaminhado para a unidade de fabricação de fios 

(fiação), onde o mesmo será avaliado por meio de amostras, em relação a suas propriedades físicas 

(comprimento, uniformidade de comprimento, resistência e alongamento, grau de maturidade, entre 

outros). 
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4.1.2. Descrição do subsistema da fiação convencional 
 

O subsistema da fiação convencional pode ser visualizado na figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fronteira do subsistema da fiação convencional 
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  Na unidade de fiação, o algodão em pluma chega em fardos de aproximadamente 200 

quilos proveniente da usina de descaroçamento do algodão. Os fardos já identificados e testados 

para melhor desempenho de qualidade, são selecionados e encaminhados para a sala de abertura. 

Abertura, Limpeza e Mistura: Estes processos ocorrem na sala de abertura. No início desta etapa o 

fardo de algodão é aberto e alocado lado a lado para que o abridor de fardos retire material de 

todos os fardos de maneira uniforme. Na sequência o material passa por vários equipamentos que 

serão responsáveis pela limpeza e mistura do algodão. 

Cardagem: Este processo ocorre em um equipamento que possui tambores e guarnições que 

permitem destrinçar o algodão. Desta forma o algodão entra no equipamento em forma de pluma e 

sai em forma de fita. O equipamento responsável por esta operação é a carda. 

Paralelização/Mistura: Para garantir qualidade no fio, o algodão precisa ser misturado 

uniformemente, e paralelizado. Esta operação ocorre nos passadores de primeira e segunda 

passagem. Neste equipamento, o material é monitorado em relação ao coeficiente de variação de 

massa e título, permitindo correções simultâneas ao processo. O material entra e sai do passador 

em forma de fita. 

Formação da Mecha: No processo convencional existe a necessidade de reduzir o diâmetro do 

material para o processo posterior (formação do fio). Desta forma a fita proveniente do passador 

passa pela maçaroqueira, equipamento responsável em realizar a redução do diâmetro, 

transformando a fita em mecha, alterando significativamente a relação entre massa e comprimento 

do material. 

Formação do fio: Esta etapa ocorre no filatório anel ou convencional. O fio é formado por meio de 

torção e estiragem da mecha, onde ocorre uma alteração significativa da relação entre a massa e o 

comprimento do material. Após este processo o fio está pronto e suas características físicas são 

irreversíveis. Na sequência deste processo, o fio que está disposto em espulas (canilhas) são 

encaminhados para a conicaleira que será responsável em  transportar este material para os cones, 

facilitando o transporte do material e otimizando os processos posteriores. 

Recuperação do Regain: O algodão após passar por vários processos perde sua umidade relativa.    

Para recuperação do regain, o fio é encaminhado para uma vaporizadeira, a qual também promove 

a fixação da torção deste material. Na sequência, os fios são embalados e encaixotados e seguem 

para depósito, onde ficam até o momento da expedição. 
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Para conserguirmos uma análise comparativa dos dois tipos de tecnologias de fiação 

(convencional e open end), foi também elaborado o subsistema da fiação open-end e sua descrição. 
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4.1.3. Descrição do subsistema da fiação open-end. 

O subsistema da fiação open-end pode ser visualizado na figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Fronteira do subsistema da fiação open-end. 
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produzido no filatório e disposto em cones, não havendo a necessidade de transportar o fio do 

filatório para a conicaleira. 

Após a etapa de fabricação dos fios, independente do tipo de tecnologia de fiar 

(convencional ou open end), os fios são encaminhados para o setor de fabricação de malhas. 

4.1.4. Descrição do subsistema da malharia 
 

Na sequência temos a ilustração do subsistema do processo de fabricação dos artigos de 

malha, que pode ser visualizado na figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Fronteira do subsistema da malharia 

 

 O início do processo ocorre com a chegada do fio e checagem de alguns dados contidos na 
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emendados ao novo cone (desde que sejam do mesmo lote). 
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do tecido de malha, que juntamente com o fio  darão origem ao artigo de malha requerido. O tecido 

sai do tear enrolado e são agrupados em rolos de aproximadamente 24 quilos. 
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Os tecidos de malhas produzidos no tear são identificados e seguem para a expedição. Na 

sequência o tecido é encaminhado para o processo de beneficiamento da malha, que ocorre em 

outra unidade industrial. 

4.1.5. Descrição do subsistema do beneficiamento de malha 
 

 A fronteira do subsistema do beneficiamento da malha poderá ser visualizado na figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fronteira do subsistema beneficiamento da malha 
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O subsistema do beneficiamento da malha engloba o transporte do tecido para a unidade 

de beneficiamento e os processos de limpeza, tingimento, amaciamento e secagem da malha. 

Revisão da Malha Crua: Nesta etapa o tecido de malha é desenrolado e revisado em um 

equipamento denominado revisadeira, com o objetivo de inspecionar o produto e detectar defeitos. 

No final de cada rolo as pontas são unidas com o auxílio de uma máquina de costura até  que se 

forme um lote com a quantidade em quilos de malha de acordo com a ordem de serviço e a 

capacidade produtiva da máquina de tingimento. 

Preparação: Trata-se da etapa onde o tecido de malha cru recebe todos os tratamentos para 

limpeza do artigo de malha de algodão. São utilizados água e vários produtos químicos que tem 

como finalidade remover as ceras e graxas do tecido de malha e assim, preparar o tecido para 

receber o corante. Este processo ocorre dentro da máquina de tingimento por esgotamento. Após a 

limpeza do material o banho é despejado (esgotado) para fora da máquina. 

Tingimento: Nesta etapa o tecido é tinto com o auxílio de produtos auxiliares, corantes e água. No 

processo por esgotamento, a preparação e o tingimento ocorrem no mesmo equipamento, mas 

separadamente, após o tingimento o tecido é lavado para a retirada do corante não fixado no artigo. 

Amaciamento: Este procedimento ocorre em um equipamento conhecido como hidroextractor que 

possui um foulard e uma cuba para amaciar o tecido de malha. O artigo passa pela cuba que 

contém água e amaciante e em seguida é espremido pelos cilindros do foulard. Dessa forma o 

tecido fica com o pick-up correto para  seguir o processo posterior, a secagem. 

Secagem: A secagem do material ocorre em um secador de malhas tubular, equipamento que 

possui  campos de secagem e regulagens que possibilitam a entrega do material com a umidade 

ideal. 

Estabilização Dimensional: Na sequência o tecido é encaminhado  para a calandra compactadora 

que permite por meio de regulagens corretas, a estabilidade dimensional do artigo de malha. No 

final deste processo são retiradas amostras para verificação da  gramatura, largura, torção e 

estabilização dimensional do artigo por meio de ensaios laboratoriais. 

Após passagem do material na calandra compactadora, o tecido de malha acabada é 

pesado e novamente dividido em rolos de aproximadamente 24 quilos, onde são embalados com 

plástico para melhor conservação e limpeza, e seguem para a expedição e posteriormente para a 

confecção. 
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4.1.6. Descrição do subsistema da confecção 
 

A fronteira do subsistema da confecção pode ser visualizado na figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Fronteira do sistema da Confecção 

 

O subsistema da confecção engloba o transporte dos rolos de malha da unidade de 

beneficiamento até a confecção, a energia elétrica e os resíduos provenientes desta etapa. 

Emissões  

Revisão do tecido 

Enfestar 

 

Cortar 

 

Costurar  

 

Revisão e Acabamento  

 

Materiais  

Energia elétrica 

Tecido em Rolo 

Peça Confeccionada 

Combustível 

fóssil 



69 
 

O estudo de impacto ambiental nesta fase foi realizado em uma empresa de confecção de 

pequeno porte, com capacidade de produção em torno de peças 3000 peças de T-shirts por mês. 

Possui enfestadeira manual e sistema de corte elétrico manual. 

O tecido de malha em rolo que chega na confecção é aberto e revisado no momento do 

enfesto. O enfesto trata-se da etapa onde o tecido é estendido em uma mesa de corte em camadas 

e comprimento definidos anteriormente pelo responsável do setor de corte. Após a deposição do 

material na mesa, o molde em papel é colocado sobre o tecido. Na sequência inicia-se o processo 

de corte manual do tecido de malha.  

As peças cortadas são separadas por tamanho e amarradas com uma tira de tecido e 

encaminhadas ao setor de costura, onde as mesmas ficam no aguardo da liberação para início do 

processo de costura. Após a costura, as peças são revisadas, etiquetadas e embaladas em sacos 

plásticos e seguem para a expedição. 

 

4.2. DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS NO OBJETIVO E ESCOPO 

4.2.1. Coleta de Dados 

Os dados foram obtidos em indústrias localizadas no Estado do Paraná, Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul. Na produção de fibras de algodão, foram utilizados dados da EMBRAPA 

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), localizada no estado da Paraíba. Os dados da fiação 

convencional, beneficiamento e confecção foram obtidos de empresas  localizadas na região 

noroeste do Paraná. Já os dados da fiação open-end  e da unidade de descaroçamento do algodão, 

foram obtidos de indústrias localizadas no estado do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Os dados 

da malharia foram coletados de uma empresa localizada no norte do Paraná. 

 Embora as localizações das unidades sejam em cidades  diferentes, a produção é real em 

relação a interação do processo. Os dados sobre o plantio do algodão são referentes à região que 

produz a  matéria-prima para a fiação convencional. Os fios produzidos nesta fiação fornecem 

matéria-prima para a malharia em estudo, que por sua vez realiza o tingimento e acabamento na 

unidade de beneficiamento de malhas pesquisada. A interação da confecção com os demais setores 

é relativa, devido ao fato da confecção trabalhar com vários fornecedores de artigos de malhas. 
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4.2.2. Unidade Funcional 

A unidade funcional do estudo foi estabelecida como sendo 1 kg de malha acabada. Desta 

forma foi necessário adequar a quantidade em quilos de algodão utilizado em cada etapa para a 

produção deste produto. 

4.2.3. Alocação 

De acordo com Arduin (2013), na maioria dos ciclos de vida dos produtos, há pelo menos 

um processo que tem mais de um produto como saída, para o qual não é possível coletar dados em 

separado, sendo necessário aplicar um procedimento de alocação. 

A alocação foi adotada na unidade de beneficiamento, devido a empresa beneficiar artigos 

com outras composições, sendo necessária uma alocação de energia e também mássica para que 

os valores fossem o mais próximo possível do utilizado na produção do artigo 100% algodão, já que 

esta unidade industrial também realiza tingimento e acabamento em malhas de outras 

composições. 

4.2.4. Limitações 

Pôde-se considerar como fator limitativo a indisponibilidade de alguns dados da produção, 

entre eles: 

- a trajetória exata percorrida pelas máquinas agrícolas, utilizadas na produção de fibras; 

- conteúdo de partículas estranhas na fiação; 

- quantidade precisa de fibras soltas no processo de malharia; 

- alguns produtos químicos utilizados na produção da fibra de algodão e no beneficiamento de 

malhas não identificados no software, foram classificados e inseridos como químicos orgânicos ou 

químicos inorgânicos, de acordo com sua composição. 

- suposições na escolha da opção de veículos selecionados no software; 

4.2.5. Qualidade dos dados 

Para a representação da qualidade dos dados,  como visto anteriormente, é necessário  que  

sejam verificados alguns pontos, sendo estes:  cobertura temporal, cobertura geográfica, fonte de 

dados, cobertura tecnológica, reprodutibilidade, consistência, representatividade, precisão e 

incerteza da informação. 
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Em relação a cobertura geográfica deste estudo, os dados coletados sobre o cultivo do 

algodoeiro representam 99% do algodão cultivado no Brasil, conhecido como algodão do cerrado, 

que abrange seu cultivo em grande parte  no estado de Mato Grosso.  

A cobertura temporal foi de 15 meses de produção (Março de 2015 à Julho de 2016). 

Os dados podem ser considerados confiáveis por terem sido obtidos diretamente das 

indústrias por meio de planilhas, relatórios e questionários respondidos pelos responsáveis de cada 

setor produtivo. Porém, não poderão representar todo o setor de forma absoluta, pois foram 

coletados dados de uma empresa de cada área em estudo. O modelo de planilha utilizada para a 

obtenção dos dados se encontra no anexo 3. 

Para melhor entendimento quanto ao uso das tecnologias empregadas no estudo, foram 

relacionadas o ano de fabricação dos equipamentos utilizados nas etapas de descaroçamento do 

algodão, fiação, malharia, beneficiamento de malha e confecção. Estes dados poderão ser 

visualizados na tabela 14. 

 

Tabela 14: Ano de fabricação dos equipamentos de produção 

Unidade de Produção Ano de fabricação 

Descaroçamento algodão  2001 

Fiação  2006  

Malharia 2007 

Beneficiamento da malha 2010 

Confecção 2014 

 

Em vários setores industriais têxteis, é comum que nem todos os equipamentos de uma 

unidade de produção sejam adquiridos no mesmo ano. Desta forma, foram indicados o ano de 

fabricação da maior parte dos equipamentos contidos na indústria. Ou seja, na fiação a maior parte 

dos equipamentos foram adquiridos em 2006. 

 

4.3. ANÁLISE DE INVENTÁRIO 

Nesta etapa do estudo serão demonstrados os dados referentes as entradas (inputs) e 

saídas (outputs) de cada setor envolvido no ciclo de vida dos artigos de malha. 
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4.3.1. Inventário da produção da fibra de algodão  

 Para este estudo foram considerados dois tipos de processos de produção do algodão: 

algodão do convencional e algodão orgânico, e a etapa de descaroçamento do algodão. 

Os dados coletados do plantio de algodão (convencional e orgânico) são de origem primária, 

obtidos de relatórios de produção fornecida por uma empresa especializada, EMBRAPA, Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária, localizada no estado da Paraíba. 

A produção do algodão convencional, refere-se ao  algodão de plantio direto com operações 

mecanizadas e com produção estimada de 4000kg / hectare na região do cerrado brasileiro, sem 

irrigação e representa 99% do algodão cultivado no país. 

Na etapa da produção da fibra de algodão, foram considerados todos os insumos 

necessários para o plantio, tratos culturais e colheita do algodão, assim como os recursos 

energéticos utilizados no descaroçamento do algodão. Na fase do plantio foram considerados todos 

os insumos necessários para a correção do solo, tratamento da semente e semeadura. Na etapa 

tratos culturais foram considerados todos os insumos utilizados para garantir o melhor desempenho 

da planta, são estes: herbicidas, inseticidas e reguladores de crescimento. Na fase da colheita do 

algodão foram considerados os produtos químicos auxiliares utilizados na desfolhagem da planta, 

que servem para acelerar o processo de colheita do algodão. Em todas as etapas foi considerada a 

utilização de máquinas agrícolas. Os insumos e as quantidades utilizadas neste processo para a 

obtenção de 2,909 kg de algodão em caroço convencional, poderão ser visualizados na tabela 15. 
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Tabela 15: Dados do inventário da produção de fibras – algodão convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( A ) adubos  ( H ) herbicida ( I )  inseticida 

Fonte: EMBRAPA (2016) 

Itens avaliados Quantidade Unidade 

Inputs   

Matéria-prima (sementes) 0,0217 kg 

Fosfato monoamônico (A) 0,1741 kg 

Uréia (A) 0,1741 kg 

Pendimethalin  (PRE)(H) 0,0033 Kg 

Glifosato (H) 0,0102 Kg 

S-metolachlor POS Over (H) 0,0013 Kg 

2,4 – D (H) 0,0082 Kg 

Malathion ( I ) 0,0052 Kg 

B-ciflutrina ( I ) 0,0001 Kg 

Água  2,23 Litros 

Químicos Orgânicos 0,0038 Kg 

Energia Elétrica  0,536 kWh 

Transporte 1,163 Tkm 

Máquinas agrícolas 0,0390 Tkm 

Colheitadeira  7,27 m2 

Outputs   

Emissões para o ar   

Amônia 0,014 kg 

Glifosato 0,001 kg 

Malathion  0,011 kg 

Emissões para a água   

Fosfato 2,9E-05 kg 

Glifosato 6,2E-03 kg 

Malathion 2,5E-08 kg 

Emissões para o solo   

Fosfato  0,010 kg 

Glifosato  1,8E-04 kg 
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No item do inventário relacionado aos produtos químicos orgânicos, foram considerados os 

herbicidas: Diuron (0,0014 kg) e Drop (0,0005 kg), os inseticidas: Tiamethoxan (0,0004 kg) e 

Triflumuron ( 0,00007), e o fungicida utilizado no tratamento da semente de algodão: Vitavax Thiran 

(0,00013 kg). Estes produtos foram classificados como químicos orgânicos de acordo com sua 

composição e foram agrupados porque na base de dados do software não foi encontrado o produto 

específico. 

Em relação ao transporte, foram considerados o deslocamento do algodão em caroço 

(campo) até a usina de descaroçamento do algodão, totalizando 400 km de distância. Foram 

computados 21 km de percurso realizado pelas máquinas agrícolas por hectare para aplicação dos 

insumos. A energia elétrica computada nesta etapa de produção da fibra,  trata-se da energia 

utilizada na usina de descaroçamento do algodão em pluma. A água que consta no inventário foi 

utilizada na dissolução dos produtos químicos aplicados em cada fase da produção da fibra. Os 

dados referentes as emissões ao ar, a água e ao solo, foram obtidos dos estudos de Arduin (2013). 

Como mencionado anteriormente, no processo de obtenção de fibras de algodão foram 

coletados dados de produção do algodão orgânico, sem irrigação. Os dados de inventário desta 

técnica de produção do algodão poderão ser visualizados na tabela 16: 

 

Tabela 16: Inventário  da produção de fibras – algodão orgânico 

 

 

 

 

 

                   

  Fonte: EMBRAPA (2016). 

A elaboração do inventário referente a produção de algodão orgânico possibilitará a 

comparação do impacto ambiental nos dois tipos  de produção do algodoeiro. As comparações 

serão realizadas  na fase de plantio, tratos culturais, colheita, descaroçamento e transporte. O 

Itens avalidos Quantidade Unidade 

Inputs   

Matéria-prima (sementes) 0,0217 kg 

Máquinas agrícolas 0,0132 tkm 

Colheitadeira  24,24 m2 

Transporte 1,163 tkm 

Energia Elétrica 0,536 kWh 
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transporte do material, a área de trabalho da colheitadeira e a etapa de descaroçamento do algodão 

são iguais nos dois processos, já a utilização das máquinas agrícolas e a quantidade de produtos 

químicos utilizados foram significativamente menores, uma vez que não é aplicado fertilizantes, 

herbicidas, inseticidas e desfolhantes neste tipo de produção do algodão. A produção estimada do 

algodão orgânico é de aproximadamente 1200 kg por hectare. 

 Para o cálculo do inventário da produção da fibra do algodão convencional e  do algodão 

orgânico, foram considerados 2,909 kg de algodão em pluma. 

4.3.2. Inventário da fiação 

Na etapa de fabricação dos fios (fiação), foram coletados os dados em duas tecnologias 

diferentes de fiar: open-end e fiação convencional. A fiação convencional em estudo é localizada na 

região noroeste do estado do Paraná. A fiação open-end é localizada na região sul do estado do 

Mato Grosso do Sul.  

Em relação aos dados do inventário desta etapa, foram considerados a entrada da matéria-

prima, o transporte entre a usina beneficiadora de algodão e  a fiação, os resíduos deste processo e  

o consumo de energia elétrica necessária para a produção de 1,066 gramas de fio. 

Os dados coletados na indústria de fabricação de fios de algodão convencional e open-end 

são de origem primária, obtidos de relatórios de produção fornecida por cada uma destas empresas  

especializadas. Para padronização e correlação dos dados, foi adotado o fio com título Ne 30/1, 

para os dois processos de fiar. 

 Os dados do inventário destas duas tecnologias: open-end e convencional,  poderão ser 

visualizados nas tabelas 17 e 18. 

Tabela 17: Dados do inventário da Fiação Convencional 

Itens avaliados Quantidade Unidade 

Inputs   

Materia-prima (algodão em 

pluma) 

1,193 kg 

Energia Elétrica 3,39 kWh 

Água 0,000237 m3 

Transporte 0,448 tkm 

Outputs   
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Resíduos 0,127 kg 

 

 

Tabela 18: Dados do inventário da Fiação Open-End 

Itens avaliados         Quantidade Unidade 

Inputs   

Materia-prima (algodão em 

pluma) 

1,185 kg 

Energia Elétrica 1,89 kWh 

Água 0,000225 m3 

Transporte 0,231 tkm 

Outputs   

Resíduos            0,119 kg 

 

O conjunto de informações referentes a energia elétrica contidas no  banco de dados do 

ecoinvent 3 inclui os seguintes dados: insumos de eletricidade produzidos no Brasil, rede de 

transmissão, emissões diretas para o ar (ozônio e óxido nitroso) e perdas de eletricidade durante a 

transmissão. Em relação ao transporte  os dados utilizados são:  a capacidade de carga é dada em 

toneladas, o padrão de emissões são referentes às emissões europeias e definem os limites 

aceitáveis para as emissões de gases de escape dos novos veículos vendidos nos estados membros 

da União Européia. Atualmente, as emissões de óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido de carbono 

(CO) e partículas (PM) são reguladas para a maioria dos tipos de veículos (SimaPro, 2016).  

A água utilizada nos dois sistemas de fiar correspondem ao consumo da vaporizadeira de 

fios, banheiros, consumo humano e centrais de ar, captada de poços artesianos. 

Para o cálculo do inventário da etapa de produção de fios, foram considerados 1,193 kg 

algodão em pluma para a produção dos fios convencionais e 1,185 kg de algodão em pluma para a 

produção dos fios open-end. Isto ocorreu devido os valores de resíduos (perdas) serem diferentes 

nos dois processos. 

A quantidade de fio produzido na etapa da fiação (convencional e open-end) foi de 1,066 kg 

de fio. 
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O inventário referente a produção de fios em duas tecnologias de fiar possibilitará a 

comparação do impacto ambiental nesses dois tipos  de processo. As comparações serão 

realizadas  na etapa da produção de fios considerando o deslocamento do algodão em pluma 

(matéria-prima) até a unidade de fabricação de fios. 

A descrição dos tipos de resíduos e seu destino provenientes do processo de fiação 

convencional e open-end,  poderão ser visualizados no Anexo 5 deste trabalho. 

 

4.3.3. Inventário da Malharia 

Os dados coletados na indústria de fabricação de malhas são de origem primária, obtidos 

por meio da visualização do relatório de produção referente ao mês de setembro e outubro de 

2016. A malharia localiza-se na região norte do estado do Paraná. As informações consideradas no 

inventário da malharia poderão ser visualizados na tabela 19. 

Tabela 19: Dados do inventário da malharia 

Itens avaliados Quantidade Unidade 

Inputs   

Matéria-prima (fio) 1,066 kg 

Energia Elétrica 0,344 kWh 

Transporte 0,496 Tkm 

Outputs   

Resíduos (reaproveitado) 0,01 kg 

 

Foram considerados no estudo o transporte da matéria-prima (fio) até a malharia, 

totalizando  um percurso de 461 quilômetros. 

As sobras de fios dos cones são reaproveitados e transformados em outro produto, são  

rebobinados para cones maiores e utilizados na produção de golas ou punhos ou utilizados para 

produzir malhas para a produção de faixas e letreiros. 

Em relação ao transporte, este processo descreve o transporte de 1 tkm (tonelada 

kilométrica) por caminhão, considerando a média global. O consumo de combustível para o 

transporte rodoviário baseia-se em dados de atividade primária de vários tipos de veículos. O veículo 

em si não faz parte do inventário (SimaPro, 2016). 
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Os dados do inventário da malharia foram calculados  utilizando 1,066 kg de  fios  para a 

obtenção de 1,055 kg de malhas.  

Após a fabricação da malha, esta segue para unidade de tingimento e acabamento 

(beneficiamento). 

4.3.4. Inventário do Beneficiamento de Malha 

Os dados coletados na indústria de beneficiamento (preparação, tingimento e acabamento) 

de malhas,  são de origem primária, obtidos por meio do preenchimento de planilhas e visualização 

de relatório de produção referente ao mês de junho e julho de 2016. A indústria de beneficiamento 

localiza-se na região noroeste do estado do Paraná. 

Os dados do inventário da fase do beneficiamento da malha podem ser visualizados na 

tabela 20. 

 

Tabela 20: Dados do Inventário do beneficiamento de malhas 

Itens avaliados Quantidade Unidade 

Inputs   

Matéria-prima (malha crua) 1,056 kg 

Água 93,58 Litros 

Peróxido de hidrogênio 0,0109 Kg 

Cloreto de sódio 0,27 Kg 

Hidróxido de  sódio  0,021 Kg 

Químicos orgânicos 0,052 kg 

Transporte ˂ 16 toneladas 1,6 tkm 

Transporte 16-32 toneladas 3,48 tkm 

Energia elétrica 0,64 kWh 

Energia térmica 97,39 MJ 

Outputs   

DQO 4758 mg 

DBO 1808 mg 

O2 (oxigênio) 14,2 % 

CO (monóxido de carbono) 894 ppm 

Resíduos 0,056 kg 
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Os produtos químicos orgânicos considerados neste inventário foram: dispersante TS1036, 

detergente TS1023, emulgador TS1091, igualizante Avogen, sequestrante 5061, amaciante Soft 

4034 e corantes. 

A energia térmica utilizada é proveniente da utilização de caldeiras à lenha, abastecidas 

com madeira de área reflorestada. A água utilizada é de poço artesiano.  

Em relação ao transporte foram considerados dois tipos de transportes diferentes, o 

transporte menor de 16 toneladas que corresponde ao transporte de malha crua até a unidade do 

beneficiamento. E o outro transporte de 16 a 32 toneladas corresponde ao transporte do cloreto de 

sódio do estado do Rio Grande do Norte até o estado do Paraná. 

 Os dados da malha acabada poderão ser visualizados na tabela 21. 

 

Tabela 21: Dados técnicos da malha acabada 

Dados técnicos Quantidade 

Largura (cm) 92 

Comprimento (cm) 350 

Gramatura (g/m2) 155,28 

      

Os dados do inventário da fase do beneficiamento de malhas foram calculados utilizando 

1,056 kg de  malha crua para a obtenção de 1 kg de malha acabada. Após o tingimento da malha, 

a mesma segue para a unidade de confecção. 

4.3.5. Inventário da Confecção 

Para a elaboração do estudo de impacto na fase da confecção, foi necessário a escolha de 

um produto para ser confeccionado que fosse possível o  dimensionamento da produção e 

padronização do elemento escolhido como unidade funcional. A unidade funcional adotada nesta 

pesquisa foi 1 (um) quilograma de malha acabada (entrada na confecção). Desta forma optou-se 

pela confecção de camisetas  (t-shirt), por ser um dos produtos mais utilizados no mundo. 

Para verificação do aproveitamento do tecido de malha, foram cortadas e costuradas 5 

(cinco) camisetas modelo padrão tamanho M e 1 (uma) camiseta tamanho 6 (seis), totalizando 789 

gramas de malha confeccionada e 211 gramas de sobras provenientes do encaixe do tecido. O 
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aproveitamento deste encaixe foi de 78,9 %, isto por se tratar de um encaixe manual e com 

restrição do comprimento do tecido a ser enfestado. 

Os dados do inventário da confecção podem ser visualizados na tabela 22. 

 

Tabela 22: Dados do inventário da confecção 

Itens avaliados Quantidade Unidade 

Inputs   

Matéria-prima (malha acabada) 1 kg 

Energia elétrica 0,019 kWh 

Transporte 0,150 Tkm 

Outputs   

Resíduos (reaproveitado) 0,221 Kg 

           

Os resíduos provenientes desta  confecção são doados para instituições de caridade e 

associações como APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), que ocupam estes 

resíduos para a confecção de diversos artigos como: tapetes, panos de limpeza, artesanatos, entre 

outros. 

 

4.4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

 

A avaliação dos impactos ambientais deste estudo será concluída utilizando o método 

ReCiPe versão 1.12, com indicadores de categoria de impacto em níveis médios (midpoint). Este 

método permite a conversão de emissões de substâncias perigosas e extrações de recursos 

naturais em indicadores de categoria de impacto. As categorias selecionadas para este estudo 

foram: mudança climática (kg CO2), depleção fóssil (kg oil), toxicidade humana (kg 1,4-DCB para o 

ar urbano), ecotoxicidade terrestre (kg 1,4-DCB para o solo industrial), ecotoxicidade de água doce 

(kg 1,4-DCB para água doce) e depleção de ozônio (kg CFC-11 para o ar). Esta escolha se deve a 

importância destas categorias em relação a suas características dentro do contexto ambiental no 

Brasil. No trabalho de Morita (2013), foram analisadas as categorias eutrofização, formação de 

oxidante fotoquímico, uso de terras urbanas, acidificação e depleção de recursos mineriais e 

fósseis, no entanto estas categorias não são muito revelentes para o território brasileiro. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos com a inserção dos dados do 

inventário no software SimaPro 8.0, as discussões versarão sobre aos impactos ambientais 

ocasionados em cada fase da produção do artigo em estudo. As referidas fases são: plantio e 

descaroçamento do algodão (produção da fibra), fiação, malharia, beneficiamento (tingimento e 

acabamento) e confecção. Também foram elaborados gráficos com resultados comparativos entre o 

plantio de algodão convencional e de algodão orgânico, além de demonstrar o resultado 

comparativo entre as fases de produção do artigo. Para uma melhor verificação do impacto, foi 

realizado uma análise de sensibilidade no setor do beneficiamento de malhas com alteração do 

fornecedor de um dos produtos auxiliares. Cada etapa de produção e as comparações e análise de 

sensibilidade foram  avaliadas utilizando as categorias anteriormente designadas. Todos os 

resultados apresentados referem-se a unidade funcional de 1 kg de malha acabada. 
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5.1. RESULTADOS  DO IMPACTO AMBIENTAL NA FASE DE PRODUÇÃO DA FIBRA 

 
A primeira fase a ser avaliada foi a fase do plantio e descaroçamento do algodão 

(produção da fibra – algodão convencional). Os resultados podem ser visualizados na figuras 

11  e 12. 

 

 

  

 
 

Figura 11:  Caracterização Midpoint das categorias: ecotoxicidade de água doce, ecotoxicidade terrestre e 

toxicidade humana – Plantio e descaroçamento do algodão. 
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Figura 12: Caracterização Midpoint das categorias: mudança climática, depleção fóssil e depleção de ozônio 

– Plantio e descaroçamento do algodão. 
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Para a melhor análise dos impactos ambientais nesta fase, os recursos  foram 

segmentados em adubos, herbicidas, inseticidas, transporte e energia elétrica. Desta forma, 

buscou-se evidenciar as etapas que necessitariam de um  melhor acompanhamento devido aos 

impactos por elas proporcionados.  

De acordo com os resultados demonstrados nas figuras 11 e 12,  ficou evidenciado que em 

todas as categorias de impacto, o item adubo foi o mais impactante, seguido do herbicida. Estudo 

realizado por  Bevilacqua et al. (2014) apontam, também, o adubo como principal fator impactante 

na obtenção da fibra do algodão, tanto em relação a qualidade do ecossistema, quanto em relação 

a saúde humana. Em sua pesquisa, ficou declarado que o impacto ocorreu devido a composição do 

adubo ser a base de fosfato, nitrogênio e potássio. Não obstante, os indicadores utilizados nas duas 

pesquisas serem diferentes, o ítem impactante apresentado foi o mesmo, a produção do adubo. 

Através da análise em rede (Anexo 4), foi possível observar que as causas do maior impacto 

na produção do adubo divergem quanto aos seus insumos. Na categoria toxicidade humana, o fator 

crítico foi o ácido fosfórico, utilizado na produção do fertilizante à base de fosfato. Nas demais 

categorias o fator impactante foi a  produção da amônia líquida utilizada  para a obtenção da uréia.  

A uréia possui várias aplicações, sendo a principal a sua utilização como fertilizantes. 

Quando dissolvida em água, hidrolisa originando carbamato de amônia. Quando atinge seu estado 

elementar é constituída por amoníaco e dióxido de carbono. A uréia contém 46% de azoto que é 

utilizado principalmente como fertilizante. O azoto é o nutriente mais importante para a produção 

agrícola, pois é muito parecido com os demais nutrientes da planta, além de ser capaz de estimular 

o crescimento da raiz  (Silva et al., 2014). 

Neste contexto, Neves & Pinto (2013) alertam para a necessidade da redução da utilização 

de adubos, buscando aderir técnicas e práticas de cultivos alternativos. Ainda, Paulo & Serra (2015) 

ressaltam que nas indústrias de produtos químicos vários impactos ambientais são relatados, entre 

eles os riscos a saúde do trabalhador, a perda da qualidade do ar e a contaminação da água e do 

solo. Uma boa indicação para qualquer empresa devido aos inúmeros benefícios, é a adequação a 

normas e leis ambientais. 
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Na sequência, a avaliação dos demais itens apresentaram  impactos ambientais  em ordem 

decrescente da seguinte forma: transporte, energia elétrica e inseticidas. 

De acordo com a pesquisa bibliográfica, alguns autores como Silva et al. (2012), Barbosa 

(2012) e Zhang et al. (2015) ressaltaram que o uso de produtos químicos para o controle de pragas 

está entre os fatores mais impactantes no processo de obtenção da fibra de algodão.  
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5.2. RESULTADOS  DO IMPACTO AMBIENTAL NA FASE DE FIAÇÃO 

Os resultados do impacto ambiental da fase de fiação convencional e open-end podem ser 

visualizados nas figuras 13 e 14. 

 

 

 

 

Figura 13: Caracterização midpoint nas categorias: mudança climática, depleção fóssil e depleção de ozônio 

– Fiação. 

0,17

0,49
0,41

0,78

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Tranporte
(open-end)

Transporte
(convencional)

Energia Elétrica
(open-end)

Energia Elétrica
(convencional)

kg
 C

O
2

 e
q

Mudança Climática 

0,073

0,161

0,055

0,139

0

0,05

0,1

0,15

0,2

Tranporte
(open-end)

Transporte
(convencional)

Energia Elétrica
(open-end)

Energia Elétrica
(convencional)

kg
 o

il 
e

q

Depleção Fóssil 

3,47E-10 1,02E-09

3,12E-08

5,94E-08

0
1E-08
2E-08
3E-08
4E-08
5E-08
6E-08
7E-08

Tranporte
(open-end)

Transporte
(convencional)

Energia Elétrica
(open-end)

Energia Elétrica
(convencional)

kg
 C

FC
-1

1
 e

q

Depleção de Ozônio 



88 
 

 

 

 

Figura 14: Caracterização midpoint das categorias: ecotoxicidade terrestre, ecotoxicidade de água doce e 

toxicidade humana - Fiação. 
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Os recursos avaliados para a análise dos impactos ambientais na fase de fiação 

convencional e open-end,  foram a energia elétrica e o transporte.  

De acordo com os resultados obtidos foi possível observar que a energia elétrica foi o fator 

mais impactante em quase todas as categorias nos dois tipos de tecnologia de fiar, exceto na 

categoria depleção fóssil. 

Nas figuras 13 e 14, foi possível observar que em todas as categorias  em estudo a energia 

elétrica utilizada na fiação convencional foi maior do que a utilizada na fiação open-end, 

consequentemente o impacto ambiental foi maior no processo convencional. Em relação ao 

transporte a mesma situação foi observada, ou seja, o transporte utilizado para a produção da 

fiação open-end causou menor impacto do que o transporte utilizado na fiação convencional. Isto 

ocorreu em todas as categorias analisadas.  

De acordo com Toniollo et al. (2015), as indústrias têxteis também usam na etapa de fiação 

de algodão, muito calor e energia. Todavia, esse calor pode ser reaproveitado por um sistema de 

captação de calor e utilizado na indústria de forma a proporcionar um bem estar aos colaboradores 

deste setor, diminuindo a necessidade do ar condicionado e reduzindo o consumo de energia. 

No Brasil a maior parte de energia elétrica é proveniente de usinas hidrelétricas. Estudo 

realizado por Zhang et al. (2015), sobre impacto ambiental na produção e uso de camisetas de 

algodão na China, também apontaram a energia elétrica como sendo um dos principais fatores 

impactantes na unidade de produção de fios. O método utilizado foi o CML 2001 e USEtox 

incorporadas no software GaBi versão 6.0. A categoria onde a eletricidade apresentou maiores 

impactos foi a do Potencial de Acidificação (AP). 

De acordo com Souza (2000), as obras hidrelétricas, de uma forma geral, produzem 

grandes impactos sobre o meio ambiente, que podem ser visualizados ao longo e além do tempo de 

vida da usina e do projeto e espaço físico ocupado. Os maiores impactos ocorrem nas fases de 

construção e de operação da usina, os quais poderão prejudicar o andamento das próprias obras. 

Ainda segundo o mesmo autor, podemos ter impactos de origem física, química  e 

biológica. Os impactos físicos mais comuns são a diminuição da correnteza do rio alterando a 

dinâmica do ambiente aquático e a alteração da temperatura do rio. Em relação ao impacto 

químico, isto ocorre em decorrência da alteração do fluxo de sedimentos favorecendo sua deposição 

no ambiente lótico e também com a diferença de temperatura do rio, há pouca mistura na água no 
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ambiente represado, criando condições anóxicas favorecendo a eutrofização do mesmo e a 

ocorrência de reações químicas que geram compostos nocivos ao interesse humano. Em relação 

aos impactos biológicos, estes estão relacionados à barreira física representada pela barragem para 

as espécies aquáticas, promovendo um fator de isolamento das populações em contato e 

impedindo ou dificultando a piracema das espécies de peixe. 

Além dos impactos físicos, químicos e biológicos citados por Souza (2000), Magalhães 

Junior et al. (2016) também enfatizam que são gerados impactos da ordem sociocultural na 

produção da energia elétrica, advinda de usinas hidroelétricas. Alguns dos problemas que os 

autores destacam são: mudanças em atividades econômicas, disfunção de saúde pública, devido a 

degradação ambiental e efeitos sociais por realocação, além de perdas de heranças históricas e 

culturais. 

Na categoria esgotamento fóssil o fator impactante foi o transporte,  mas especificamente o 

consumo do petróleo bruto e sua mistura na refinaria. De acordo com Bartholomeu (2006), os 

transportes possuem elevada participação no consumo energético e nas emissões em diversos 

países (especialmente nos  países desenvolvidos como EUA e países europeus), não sendo uma 

característica  exclusiva do Brasil. No entanto, esses países possuem uma diversidade de estudos e 

ações envolvendo o estabelecimento de limites de emissões para cada segmento, incluindo a 

cobrança de tarifas dos usuários como forma de redução das emissões de CO2. 

Uma questão que vale ressaltar, é  referente a relatividade do transporte utilizado e as 

distâncias percorridas. Neste estudo de caso, coincididamente a distância entre a usina de 

descaroçamento do algodão e a fiação open-end  é menor do que a distância entre a fiação 

convencional e a usina de descaroçamento utilizada. 
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5.3. RESULTADOS DO IMPACTO AMBIENTAL NA FASE DE MALHARIA 
 

Os resultados referentes ao impacto ambiental na fase da malharia poderão ser visualizados 

nas figuras 15 e 16. 

 

Figura 15: Caracterização Midpoint das categorias: mudança climática,  depleção fóssil e depleção de ozônio 

– Malharia. 
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Figura 16: Caracterização Midpoint das categorias: ecotoxicidade terrestre, ecotoxicidade de água doce e 

toxicidade humana – Malharia. 
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Nesta fase, os recursos analisados foram a energia elétrica utilizadas na manufatura da 

malha e o transporte da matéria-prima (fio). 

De acordo com os resultados obtidos nas figuras  15 e 16, foi possível verificar que energia 

elétrica foi o fator mais impactante em quase todas as categorias, exceto nas categorias de 

depleção fóssil e mudança climática. 

As categorias depleção fóssil e mudança climática apresentaram o transporte como fator de 

maior impacto, isto se deve ao fato de que para o uso de caminhões são necessários uma 

quantidade de combustível fóssil e com a queima deste combustível, temos a liberação de dióxido 

de carbono, o que resulta em alterações climáticas, como aponta Lombardo (2009). 

A poluição gerada nos grandes centros urbanos tem sua origem, principalmente pela 

queima de combustíveis fósseis, basicamente a gasolina e o diesel, que são substâncias 

provenientes da decomposição de materiais orgânicos. Desta forma, são considerados recursos não 

renováveis. A utilização (queima) destes combustíveis ocorre de forma incompleta quando utilizados 

em máquinas térmicas e veículos automotores, resultando na liberação de uma grande quantidade 

de monóxido e dióxido de carbono (gás carbônico) para a atmosfera, os tornando grandes 

responsáveis pelo aquecimento global e efeito estufa. Estes combustíveis alimentam os setores 

industrial, elétrico e de transportes de grande parte das economias do mundo (Drumm et al., 2014). 

 A energia adotada neste estudo inclui um conjunto de dados, sendo estes: insumos de 

eletricidade produzidos neste país e de importações, a rede de transmissão, emissões diretas para 

o ar (ozônio e N20 e perdas de eletricidade durante a transmissão (SimaPro, 2016). 

A maior parte da energia consumida no Brasil é proveniente de hidrelétricas. Inatomi e 

Udaeta (2005) ressaltam que as hidrelétricas são vistas como fonte de “energia limpa”, do ponto de 

vista ambiental não devem ser consideradas como uma ótima solução ecológica, pois interferem no 

meio ambiente devido a necessidade de construção de represas, que provocam inundações em 

imensas áreas de matas, interferem no fluxo de rios, destroem a fauna e a flora  e interferem na 

ocupação humana. As inundações das florestas fazem com que a vegetação encoberta entre em 

estado de decomposição, provocando a liberação de metano, um dos gases responsáveis pelo efeito 

estufa e rarefação da camada de ozônio. 
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5.4. RESULTADOS DO IMPACTO AMBIENTAL NA FASE DO BENEFICIAMENTO DE MALHAS 
 

Os resultados referentes ao impacto ambiental na fase do beneficiamento da malha podem 

ser visualizados nas figuras 17 e 18. 

 

 

Figura 17: Caracterização Midpoint das categorias de impacto mudança climática, depleção fóssil e depleção 

de ozônio – Beneficiamento de Malhas. 
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Figura 18: Caracterização Midpoint das categorias de impacto ecotoxicidade terrestre, ecotoxicidade de água 

doce e toxicidade humana – Beneficiamento de Malhas. 
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Para a verificação do impacto ambiental na fase do beneficiamento de malhas, os itens do 

inventário foram distribuídos  em transporte, energia elétrica, energia térmica e produtos químicos. 

Os produtos químicos considerados foram todos os produtos utilizados na preparação do 

tingimento, tingimento e acabamento dos artigos de malha. 

De acordo com os resultados demonstrados nas figuras: 17 e 18, foi possível observar que 

nas categorias depleção fóssil, depleção de ozônio e ecotoxicidade terrestre, as variáveis em estudo 

que mais apresentaram impacto em ordem decrescente foram o transporte, energia térmica, 

produtos químicos e  energia elétrica. 

 Em relação as análises em rede (Anexo 4),  podemos observar que na categoria depleção 

fóssil o elemento impactante foi o processo de obtenção do diesel na refinaria. Na categoria 

depleção de ozônio e ecotoxicidade terrestre, o elemento impactante foram as emissões provocadas 

pelo uso do caminhão de transporte. 

Estudo realizado por Yuan et al., (2012) sobre impactos ambientais do ciclo de vida em 

uma tinturaria, também apontaram o transporte como um dos fatores mais impactantes para o 

ambiente. Apesar do indicador e da base de dados utilizados serem diferentes, houve convergência 

nos resultados encontrados. O transporte considerado neste estudo foi referente o deslocamento da 

matéria-prima. 

Nas categorias mudança climática, ecotoxicidade de água doce e toxicidade humana o item 

mais impactante foi a energia térmica. De acordo com o gráfico em rede (Anexo 4) estes impactos 

são provenientes do calor necessário para o aquecimento das máquinas de tingimento e 

acabamento. Como já mencionado anteriormente, a energia térmica é proveniente da utilização de 

caldeiras à lenha (biomassa). 

Em sua pesquisa, Morita (2013)  também destaca a energia térmica proveniente da queima 

da biomassa como sendo o maior fator impactante nas categorias: toxicidade humana, 

ecotoxicidade terrestre, formação de oxidante fotoquímico, formação de material particulado e 

eutrofixação de água doce nas etapas de beneficiamento/tecelagem e acabamento de calças jeans 

100% algodão.  
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Em termos energéticos a biomassa pode ser considerada um combustível com origem em 

produtos e resíduos naturais, provenientes da agricultura (vegetais ou animais), os resíduos da 

floresta e indústrias ligadas à floresta, e a fração biodegradável dos resíduos industriais e urbanos 

(ENGASP, 2014). 

O impacto ambiental relacionado com a queima da biomassa, pode ser por emissões de 

poluentes sólidos: material particulado e por poluentes gasosos: óxidos de nitrogênio, óxidos de 

enxofre e monóxido de carbono (Pelanda, 2016). 

O uso da biomassa também ocorre na necessidade de que o país tenha que atender a suas 

metas para a redução de emissões de gases de efeito estufa para incorporação de fontes de energia 

renováveis.  As vantagens ambientais são ótimas porque o uso da biomassa como combustível 

sólido reduz as emissões de CO2  para a atmosfera em comparação com o uso de combustíveis 

fósseis  (Resta & Dotti, 2015).  
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5.5. RESULTADOS DO IMPACTO AMBIENTAL NA FASE DA CONFECÇÃO 
 

Os resultados dos impactos ambientais da fase da confecção podem ser visualizados nas 

figuras 19 e 20. 

 

 

 

Figura 19: Resultados da caracterização Midpoint das categorias mudança climática, depleção fóssil e 

depleção de ozônio – Confecção. 
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Figura 20: Caracterização Midpoint das categorias ecotoxicidade terrestre, ecotoxicidade de água doce e 

toxicidade humana – Confecção. 
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Para a  análise do impacto ambiental na etapa da confecção, os itens do inventário foram 

distribuídos  em transporte e energia elétrica. Os resíduos foram considerados no inventário, no 

entanto, não causaram impactos pelo fato de que  não são descartados ao meio ambiente e sim 

doados para instituições de caridade para diversos fins. 

De acordo com os resultados demonstrados nas figuras 19 e 20, foi possível observar que 

nas categorias mudança climática, depleção fóssil, ecotoxicidade terrestre e toxicidade humana   o 

fator impactante foi o transporte. Já nas categorias depleção fóssil e ecotoxicidade de água doce o 

elemento impactante foi a energia elétrica. 

No estudo realizado por Zhang et al.(2015) em uma confecção foi possível verificar que  um 

dos fatores causadores de maior impacto também foi a energia elétrica. Como já visto 

anteriormente, o método e a base de dados utilizados neste estudo foram diferentes, no entanto os 

resultados apontaram o mesmo fator impactante nesta unidade industrial. 

Na unidade de confecção, em relação ao transporte, embora estimado e computado a 

distância percorrida entre a unidade de beneficiamento de malha e a confecção, estes dados 

podem conter uma série de incertezas relacionadas a troca de fornecedores de malha. Isto se deve 

a diversos fatores relacionados a custo, qualidade, pontualidade, diversibilidade entre outros. Ou 

seja, os valores referentes a impacto ambiental relacionado ao transporte neste setor, pode oscilar 

significativamente, pois dependerá da localização do fornecedor de malhas. 
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5.6. RESULTADOS DA COMPARAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL EM DOIS TIPOS DE PLANTIO 

DE ALGODÃO: CONVENCIONAL E ORGÂNICO. 

 

Os resultados da comparação do impacto ambiental nos dois tipos de plantio de algodão, 

em relação a semente de algodão, produtos químicos e transporte podem ser visualizados nas 

figuras 21 e 22. 

 

Figura 21: Caracterização Midpoint das categorias: mudança climática, depleção fóssil, depleção de ozônio – 

Comparações  entre dois tipos de plantio de algodão: convencional e orgânico. 
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Figura 22: Caracterização Midpoint das categorias: ecotoxicidade terrestre, ecotoxicidade de água doce e 

toxicidade humana – Comparações  entre dois tipos de plantio de algodão: convencional e orgânico. 
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De acordo com os resultados apresentados nas figuras 21 e 22, a análise do impacto 

ambiental nos dois tipos de cultivo (convencional e orgânico) foram observados em relação aos 

seguintes elementos: semente de algodão, produtos químicos e transporte.  

Em relação à semente utilizada para os dois tipos de algodão, elas possuem diferenças 

devido a necessidade que a semente do plantio convencional possui em ser tratada com aplicação 

de fungicidas. No entanto esta aplicação não apresentou nenhuma diferença em relação ao impacto 

apresentado.  

 De acordo com  Toprak (2017), os problemas relacionados aos impactos ambientais no 

setor têxtil e de vestuário começam com a utilização de produtos químicos utilizados no plantio e 

cultivo de fibras naturais, que necessitam de cuidados para atingirem a produção. 

Na questão da comparação referente aos produtos químicos a diferença apresentada foi 

significativa, isto se deve ao fato de que para a produção do algodão orgânico não é aplicado 

nenhum tipo de produto químico (adubos, herbicidas e inseticidas). 

Em relação ao transporte, foram considerados dois tipos: colheitadeira e tratores. A 

colheitadeira é utilizada para realização da colheita do algodão, sendo assim, foram utilizadas da 

mesma forma para os dois tipos de cultivo. Já os tratores são utilizados para a aplicação dos 

adubos, herbicidas e inseticidas, não sendo utilizado para o  cultivo do algodão orgânico. Desta 

forma,  existem algumas diferenças em relação ao impacto causado pelos transportes nestes dois 

tipos de produção da fibra.  

 De acordo com Muchinski & Sena (2015), a utilização do algodão orgânico no lugar do 

algodão convencional seria impactante, pois a cultura convencional é a que mais polui e causa 

danos irreversíveis à saúde, podendo levar à óbito dos agricultores em todo mundo. A cultura 

orgânica dispensa o uso de qualquer tipo de agrotóxico, evitando também o adoecimento de 

agricultores, seu uso tem aumentado consideravelmente no mundo da moda, várias marcas adotam 

esta fibra como alternativa à sustentabilidade. 
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5.7. RESULTADOS DA COMPARAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL ENTRES AS FASES DE 

PRODUÇÃO DO ARTIGO DE MALHA 100% ALGODÃO 

As Figuras 23 e 24 demonstram uma comparação entre todas as fases utilizadas na 

produção de artigos de malha 100% algodão em relação a cada categoria em estudo. 

 

 

 

 

Figura 23: Caracterização Midpoint das categorias: mudança climática, depleção fóssil e depleção de ozônio -  

Comparação entre as fases de produção dos artigos de malha 100% algodão. 
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Figura 24: Caracterização Midpoint das categorias: Ecotoxicidade terrestre, ecotoxicidade de água doce e 

toxicidade humana - Comparação entre as fases de produção dos artigos de malha 100% algodão. 
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Na categoria mudança climática, a etapa de beneficiamento da malha foi a principal 

responsável pelo impacto ambiental, seguida da etapa de produção da fibra. Conforme visto 

anteriormente o principal causador de impacto nas categorias do beneficiamento de malha foi o  

transporte. A utilização do transporte nesta etapa é muito intensa, pelo fato de que um dos 

componentes utilizados no tingimento é transportado do estado do Rio Grande do Norte até o 

Paraná, onde se localiza a indústria de beneficiamento, percorrendo em média uma distância de 

3.526 km com caminhão de grande porte.  Na etapa de produção da fibra de algodão, o fator 

causador de maior impacto foi a produção da amônia líquida utilizada para produzir a uréia usada 

como adubo no plantio. 

Na categoria depleção de ozônio, depleção fóssil e toxicidade humana as etapas de 

beneficiamento de malha e produção da fibra apresentaram maiores impactos e mínimas 

diferenças entre si. Na fase de beneficiamento, de acordo com o gráfico em rede ( Anexo 4), a 

categoria depleção fóssil e depleção de ozônio, tiveram  os mesmos  elementos causadores de 

impacto, ou seja, o transporte utilizado para o deslocamento do produto químico usado no 

tingimento. Na categoria toxicidade humana o elemento causador do impacto foi o calor produzido 

para o aquecimento das caldeiras à lenha. 

Na fase da produção da fibra, a categoria depleção fóssil e toxicidade humana 

apresentaram como elemento impactante a produção da uréia e do fosfato utilizados na adubação 

do solo. Na categoria depleção de ozônio o elemento impactante foi o transporte de materiais. 

Nas categorias ecotoxicidade de água doce e ecotoxicidade terrestre a fase do 

beneficiamento de malha se destacou com maior impacto em relação as demais fases. De acordo 

com a análise em rede (Anexo 4), na categoria ecotoxicidade de água doce os elementos 

impactantes foram o calor produzido para o aquecimento das caldeiras à lenha e o transporte dos 

produtos químicos. Já na categoria ecotoxicidade de água doce o elemento impactante foi o calor 

produzido para o aquecimento das caldeiras e a produção do carbonato de sódio utilizado na 

preparação ao tingimento da malha de algodão. 

De modo geral as categorias apresentaram os maiores impactos na produção da fibra e no 

beneficiamento de malhas. Uma sugestão relevante seria o incentivo a técnica de reutilização e 

reciclagem de têxteis. Com a utilização de matéria-prima reutilizada diminuiria a necessidade de 

plantio do algodão, consequentemente o uso de produtos químicos para a produção da fibra. Caso 

haja uma seleção adequada dos têxteis e dependendo a finalidade do produto, seria dispensável 
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também a etapa de beneficiamento, uma vez que o material também já estaria com a cor pré-

selecionada. 

De acordo com Menegucci et al. (2015), algumas empresas de confecção ainda têm 

dificuldades em descartar seus resíduos sem comprometer o ambiente, tendo como opção correta a 

reciclagem ou a reutilização dos materiais descartados para a elaboração de novos produtos. 

Sadin & Peters (2018), realizaram uma pesquisa bibliográfica a respeito de  reutilização e 

reciclagem de têxteis em geral e ressaltam que estas duas técnicas tendem a  reduzir o impacto 

ambiental  destes produtos. No entanto,  os obstáculos potenciais servem como um lembrete de 

que os analistas do impacto ambiental devem adotar uma perspectiva de ciclo de vida, 

considerando os processos de coleta e classificação, as categorias relevantes de impacto e a 

descrição clara das metodologias, escolhas e premissas. Caso contrário, os potenciais obstáculos 

podem não ser identificados. 
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5.8. RESULTADO DA ANÁLISE DE SENSIBILIDADE NA ETAPA DE BENEFICIAMENTO DE 

MALHAS 

De acordo com os resultados de impacto ambiental em todas as fases de produção dos 

artigos de malha, a etapa de beneficiamento  apresentou maior impacto em quase todas as 

categorias analisadas.   Como já mencionado anteriormente, pela análise do gráfico em rede 

fornecido pelo software, foi possível verificar que este impacto ocorreu  devido o  grande consumo 

de combustível fóssil e sua queima provenientes do transporte rodoviário necessário para o 

abastecimento de um produto auxiliar (sal) utilizado no tingimento da malha. Pesquisas foram 

realizadas no sentido de buscar novos fornecedores deste produto que pudessem ser mais 

próximos. No entanto, o estado do Rio Grande do Norte (RN) é o principal fornecedor deste produto, 

responsável por 95% da produção de sal no território brasileiro. 

Diante deste fator e, em busca de alternativas menos impactantes, foi realizada uma 

simulação utilizando transporte marítimo no lugar do transporte rodoviário.  O resultado da 

simulação com a troca do transporte poderá ser visualizado nas figuras 25 e 26. 
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Figura 25: Caracterização Midpoint das categorias: Mudança Climática, Depleção Fóssil e Depleção de 

Ozônio - Análise de Sensibilidade - Alteração de transporte 
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Figura 26: Caracterização Midpoint das categorias: Ecotoxicidade Terrestre, Ecotoxicidade de Água Doce e 

Toxicidade Humana -   Análise de Sensibilidade – Alteração de transporte 
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O transporte atualmente utilizado pela indústria de beneficiamento para transportar o sal é 

feita de caminhão com capacidade de 32 toneladas. Para a simulação optou-se pelo transporte 

marítimo e utilização de um navio transoceânico com saída do Porto Ilha de Areia Branca (RN) e 

chegada no Porto de Paranaguá (PR) e uma distância de aproximadamente 500 km do Porto de 

Paranaguá até a cidade onde se encontra a indústria de beneficiamento de malha. 

Os resultados apresentados nas figuras 25 e 26 apresentaram impactos diferentes no item  

transporte quando comparados aos das figuras 17 e 18. Desta forma, ficou evidente que a trajetória 

marítima ocasionou menores impactos ambientais em todas as categorias em estudo. Isto se deve 

ao maior impacto ocasionado no transporte rodoviário pelo consumo de combustíveis fósseis e suas 

emissões ao meio ambiente. De acordo com Saraiva et al. (2015), a busca de alternativas como o 

transporte por hidrovias, é urgente, necessária e até mesmo estratégica, tendo em vista a 

possibilidade de reduzir custos, ampliar alternativas, além de amenizar efeitos ambientais 

indesejáveis, como emissões de gases tóxicos. 

De acordo com IBGE (2017) o Brasil possui aproximadamente 8.516.000,000 km2  de área 

territorial, sendo o maior país da América do Sul e da região da América Latina, e muitas vezes os 

insumos tem que percorrer grandes distâncias para chegar até as unidades de produção, 

acarretando grandes impactos ambientais. Todavia é importante que sejam revistos as 

possibilidades de transporte da região nordeste para a região sul do país, visando  escolhas menos 

impactantes.  
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CAPÍTULO 6. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

6.1   Considerações Finais 

 

Esta pesquisa apresentou a avaliação dos impactos ambientais na produção de artigos de 

malha 100% algodão. O estudo foi realizado desde a produção da fibra (plantio e descaroçamento) 

até a etapa de confecção, caracterizando uma avaliação do ciclo de vida do “berço ao portão de 

fábrica” (até ao portão de saída da confecção). As etapas de distribuição, uso e manutenção e o 

descarte deste produto não foram contempladas neste estudo. 

A revisão bibliográfica efetuada mostra que, apesar de haver diversos estudos publicados 

em relação à aplicação da metodologia ACV ao setor têxtil, nenhum se debuçou, de forma tão 

completa, a todo o processo produtivo de artigos de malha de algodão, desde a produção da fibra 

até à confecção, utilizando dados reais das unidades de produção. Além disso, um aspeto inovador 

neste estudo consistiu na comparação do impacto ambiental de diferentes alternativas, como é o 

caso do plantio de algodão convencional e do algodão orgânico, de duas tecnologias alternativas de 

fiação (convencional e open end) e ainda alternativas no transporte de produtos auxiliares utilizados 

no beneficiamento da malha. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa mostraram a viabilidade da utilização do software 

SimaPro para avaliar processos na área têxtil, pois o software possui entradas coerentes com esta 

unidade industrial, permitindo a adequação dos dados de forma apropriada para a avaliação do 

impacto. Alguns outputs do processo não foram considerados pela indisponibilidade dos dados por 

parte das empresas pesquisadas, são estes: emissões para o ar nas etapas de fiação, malharia, 

beneficiamento e confecção. As emissões para a água foram consideradas  nas etapas de 

beneficiamento de malhas e produção da fibra, e as emissões para o solo foram consideradas 

somente na etapa de produção da fibra, devido ao fato de que em todas as fases os resíduos foram 

direcionados para outras finalidades, não ocorrendo o despejo destes produtos no meio ambiente. 

De acordo com os resultados obtidos algumas considerações puderam ser feitas  em cada 

etapa, com ênfase nas etapas de produção da fibra de algodão convencional e beneficiamento de 

malhas, por apresentarem maior impacto em todas as categorias analisadas, são estas: 
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Considerando que o impactos de maior evidência no plantio convencional,  é o uso de 

aditivos químicos, uma das maneiras de diminuir este impacto seria investir no plantio de algodão 

transgênico, que diminui o uso de incrementos para a diminuição de pragas e doenças. De acordo 

com a EMBRAPA (2017), pesquisadores desenvolveram a primeira cultivar de algodão transgênico 

de fibra longa no Brasil, a BRS 433 FL B2RF. Este tipo de algodão apresentou alta produtividade, 

estabilidade de produção, resistência às principais lagartas que atacam o algodoeiro e ao herbicida 

glifosato além de, possuir fibra de elevada qualidade com comprimento superior a 32,5 mm e boa 

resistência (acima de 34 gf/tex), características consideradas ideais pela indústria têxtil para a 

fabricação de tecidos finos destinados à fabricação de roupas.  Isto ressalta que a utilização do 

algodão transgênico pode ser uma possibilidade cada vez mais consistente para diminuir o impacto 

em questão. 

Na etapa de produção da fibra de algodão convencional, o item adubo utilizado para 

preparação do solo se destacou como elemento mais impactante, devido a produção de fertilizantes 

à base de fosfato e produção da amônia líquida utilizada na obtenção da uréia. 

Biotecnologistas e melhoristas do mundo inteiro continuam a busca para aumentar o 

rendimento e a qualidade das fibras para a obtenção de plantas com tolerância aos stress da seca, 

do calor e com resistência a nematoides e doenças. Em termos de consumo de fertilizantes 

incluindo o nitrogênio, ainda serão avaliadas as respostas aos adubos pelas novas cultivares (Neves 

& Pinto, 2017). 

De acordo com Borin et al. (2014), uma alternativa  para reduzir a utilização de fertilizantes 

nitrogenados seria a utilização de fixação biológica do nitrogênio (FBN) e o uso da bactéria 

promotora do crescimento de plantas (BPCP) no algodoeiro. Estas técnicas buscam tratar a 

semente com a bactéria que irá produzir uma certa quantidade de nitrogênio para o cultivo da 

planta. Esta técnica não substitui a utilização de adubos nitrogenados,  mas busca aumentar a 

eficiência de nitrogênio nos sistemas de produção do algodão, reduzindo a quantidade  de 

fertilizantes a serem utilizados.  As quantidades necessárias de nitrogênio também são influenciadas 

pelo tipo de cultura plantada anteriormente e se o cultivo foi direto ou com intervalos. 

Na etapa de fabricação de fios, foi também realizado um trabalho comparativo entre duas 

tecnologias de fiação: convencional e open-end. De acordo com os resultados obtidos, em todas as 

categorias analisadas, o maior impacto ocorreu no processo de fiação convencional. Os itens 

avaliados na comparação foram a utilização de energia elétrica e transporte. O consumo de energia 
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elétrica na fiação convencional é maior, isto se deve ao fato do processo ser mais longo, ou seja, 

temos duas etapas a mais, acarretando em maior consumo energético. Em relação ao item 

transporte, a fiação convencional também apresentou valores maiores, no entanto, a questão do 

transporte é bem relativa, pois para cálculo do transporte foram considerados a distância da 

unidade de descaroçamento até a fiação, que pode ser maior ou não, dependendo totalmente da 

localização geográfica destas duas unidades industriais. A comparação entre duas tecnologias de 

fiar, é sobretudo complexa por envolver aspectos relacionados a qualidade, custo, disponibilidade de 

produtos e recursos, entre outros. 

Outra questão relevante é a investigação do consumo de energia nas máquinas a serem 

adquiridas. Muitas vezes esta questão não é considerada como prioridade, uma vez que o custo e o 

índice de produtividade são os principais requisitos investigados no momento de aquisição de 

máquinas e equipamentos têxteis. A proposta seria investigar o consumo de energia de cada 

equipamento utilizado nas unidades industriais. 

Na etapa da malharia não foi possível a concretização de análise comparativa. No entanto, 

os resultados obtidos  levaram em consideração o  consumo de energia  de compressores de ar 

industrial alta pressão Wayne, 425 litros – 60 pés, de pistão. A malharia que disponibilizou os 

dados trocou os compressores de pistão por compressores de ar parafuso Pneumatic, 20 HP – 56 

a 77 pés, com objetivo de reduzir de forma significativa o consumo de energia elétrica, por questões 

econômicas. A troca foi recente, por isso não foi possível obter os valores de produção e nem de 

consumo de energia atualizados, para realizar a comparação de modo concreto. Com este relato, foi 

possível reconhecer que existe esta variável (compressor) que pode ser otimizada em relação ao 

consumo energético nesta fase da produção, assim como também a escolha de equipamentos 

(teares) que demandem menor consumo de energia do que outros. É válido a investigação destas 

questões.  

 Na fase do beneficiamento de malhas, os itens avaliados dentro das categorias foram o 

transporte, energia elétrica, energia térmica e produtos químicos. Os itens que se destacaram em 

termos de impacto ambiental foram o transporte e a energia térmica. No inventário foi considerado 

o tipo de transporte utilizado para o deslocamento do cloreto de sódio e a distância que este 

produto percorre até a chegada na unidade industrial. Pela distância  percorrida e o tipo de 

transporte adotado, o software calcula a quantidade de emissões poluentes ao ambiente. Neste 

caso, algumas sugestões podem ser dadas, entre elas: a adoção de fornecedores mais próximos do 
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estado do Paraná, no caso o Rio de Janeiro, no entanto a quantidade de cloreto de sódio é bem 

inferior (aproximadamente 5%) em relação ao estado do Rio Grande do Norte (aproximadamente 

95%), resultando em diferenças significativas do custo e disponibilidade do produto. Outra sugestão 

seria a mudança de transporte rodoviário pelo transporte marítimo, conforme demonstrado na 

análise de sensibilidade apresentada em 5.8.  Esta alteração do meio de transporte promoveu uma 

redução em média  de aproximadamente 83 % de impacto no transporte em todas as categorias 

analisadas. Esta análise se mostrou inédita com relação as pesquisas realizadas no Brasil, que não 

levam em consideração o transporte de matérias-primas secundárias. 

 E quanto ao impacto relacionado a energia térmica, ou seja, as emissões provocadas pela 

queima da biomassa utilizada, essas são controladas  semestralmente por empresa terceirizada por 

meio de amostras e um cronograma de apresentação de relatórios, embora tenha apresentado um 

impacto significativo em relação aos demais itens, o mesmo se encontra dentro dos padrões  da 

legislação brasileira de emissões ao ar, que é de 2500 mg/Nm3 de CO a 11% de O2.   

Conforme Toniollo et al. (2015), o setor têxtil também é responsável pela poluição do ar. 

Isto ocorre em partes devido à queima de óleos e lenhas nas caldeiras que liberam dióxido de 

enxofre e gás carbônico, gerando impactos ambientais negativos. Esses impactos podem ser 

minimizados com o uso de filtros e equipamentos adequados para a saída dos gases com pouca ou 

nenhuma impureza.  

Em relação à etapa da confecção, como mencionado nas discussões, os itens em estudo 

foram a energia elétrica e o transporte. As considerações relatadas nas etapas de malharia são 

idênticas a da confecção, ou seja, sempre que possível comparar consumos de energia elétrica 

entre as máquinas e equipamentos disponíveis no mercado, além de reduzir custos, ocorrerá 

também a diminuição dos impactos ambientais negativos. Outra questão relativa a otimização de 

recursos na confecção, é a adoção de tecnologias existentes de encaixe com recursos 

computadorizados que  aumentam o aproveitamento da malha em relação ao enfesto e corte. A 

confecção teve um aproveitamento relativamente baixo, em torno de 77%,  com encaixe realizado 

manualmente. De acordo com  SINDIVESTE (2014), o encaixe automatizado possui como vantagens 

a redução da matéria-prima, o aumento de produtividade e uma melhor qualidade nas peças 

cortadas. 

Os resultados obtidos poderão ser utilizados como parâmetros de investigação, pela academia,  

e indústrias têxteis, além de contribuir com a implantação de inventários ambientais para o setor 
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têxtil em busca da otimização da utilização dos recursos naturais, assim como das emissões (ar, 

água e solo) por ele lançados. 

De modo geral, a adoção de  práticas ambientais corretas tráz diversos benefícios para todas as 

empresas, entre elas, a indústria têxtil, assim como também para a sociedade como um todo. Estas 

vantagens estão relacionadas ao aumento de produção, melhoria da imagem da empresa, menores 

índices de perdas, redução da geração de resíduos e emissões, acréscimo na qualidade do produto, 

melhoria nas condições de segurança e saúde dos trabalhadores, entre outros. 

6.2   Perspectivas futuras 

Considerando o desenvolvimento desta pesquisa, seus resultados e limitações, a seguir, 

seguem algumas considerações para estudos no futuros: 

- Maior disponibilidade de dados referentes à utilização de produtos químicos utilizados na 

produção da fibra de algodão e no beneficiamento de malhas. Por falta de alguns produtos no 

inventário, foi necessário o enquadramento destes de acordo com a categoria química; 

- Estudo de tecnologias alternativas no processo de beneficiamento da malha;  

- Readequação da energia elétrica utilizada no inventário, o software considera parte da energia 

utilizada produzida por outros meios energéticos (biomassa), seria importante a opção de escolha 

do tipo de recurso energético utilizado na região específica do estudo; 

- Ampliação de processos da área têxtil (malharia) no banco de dados do software; 

- Incentivo à pesquisas relacionadas ao aperfeiçoamento do processo de inoculação do 

nitrogênio para o algodoeiro na região do cerrado. 

- Incentivo à pesquisas de análise comparativa nas unidades de produção com utilização de 

tecnologias diferentes. 

- Prosseguir a  pesquisa de avaliação do ciclo de vida nas etapas de distribuição do produto, uso 

e descarte dos artigos de malha 100% algodão. 

Outra sugestão seria o incentivo a pesquisas ofertadas por órgãos governamentais,  no que 

diz respeito as escolhas ambientalmente corretas relacionadas ao tipo de transporte (matéria-prima 

e insumos) utilizados nas unidades industriais, assim como a disponibilidade de tecnologias 

(máquinas e equipamentos) adotadas. Parece difícil propor este estudo, em um momento de crise, 

no entanto, a sociedade de modo geral, precisa conscientizar-se que o patrimônio mais valioso para 

a humanidade é o ambiente que vivemos, com sua água, ar e solo em condições normais de uso, 

atendendo os pressupostos do desenvolvimento sustentável. 
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Será também interessante aplicar a mesma metodologia em outros países com realidade 

económica e ambiental diferente, nomeadamente em Portugal. 
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ANEXO 1- CORRESPONDÊNCIA ENTRE TERMOS TÉCNICOS TÊXTEIS UTILIZADOS NO 

BRASIL E EM PORTUGAL 

 

 
Nesta tese foram utilizados os termos técnicos comuns no Brasil. 

Apresenta-se de seguida a correspondência entre os termos utilizados no Brasil e os termos 

utilizados em Portugal (sobretudo na indústria algodoeira). 

 

Termo utilizado no Brasil Termo utilizado em Portugal 

  

Algodão em pluma Algodão em rama 

Algodão orgânico Algodão biológico 

Alvejamento Branqueamento 

Beneficiamento Ultimação ou enobrecimento 

Capulho Cápsula 

Cardagem Cardação 

Conicaleira Bobinadeira 

Enfesto Estendida 

Espulas (canilhas) Canelas 

Gaiola Esquinadeira 

Filatório Contínuo 

Maçaroqueira Torce 

Passador Laminador 

Pavio Mecha 

Purga Fervura alcalina 
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ANEXO 2 - DADOS EXPORTADOS DO SOFTWARE 

 
 

Categoria de Impacto Unidade 
Energia 
Elétrica Transporte Herbicidas Adubos 

Mudança Climática kg CO2 eq 0,112596089 0,389697 0,175663 0,853474 

Depleção de Ozônio kg CFC-11 eq 8,53833E-09 3,78E-07 4,07E-08 1,39E-07 

Acidificação Terrestre kg SO2 eq 0,000438738 0,003654 0,001444 0,008924 

Eutrofização de Água Doce kg P eq 2,57882E-05 2,81E-05 0,000175 0,000213 

Eutrofização Marinha kg N eq 5,92014E-05 0,000221 0,000312 0,000684 

Toxicidade Humana kg 1,4-DB eq 1,130081752 3,110075 2,978813 17,02832 

Formação de oxidação 
fotoquímica kg NMVOC 0,000283226 0,005284 0,000713 0,002782 

Formação de material particulado kg PM10 eq 0,0002015 0,00137 0,000467 0,002724 

Ecotoxicidade Terrestre kg 1,4-DB eq 0,000213664 0,00061 0,000176 0,001754 

Ecotoxicidade de Água doce kg 1,4-DB eq 0,001080302 0,001309 0,003397 0,014548 

Ecotoxicidade marinha kg 1,4-DB eq 0,948038288 1,734995 2,458796 13,1234 

Radiação iônizante kBq U235 eq 0,017642647 0,051808 0,030061 0,090415 

Ocupação de terras agrícolas m2a 0,053933307 0,005421 0,008701 0,024719 

Ocupação de terras urbanas m2a 0,000453063 0,001175 0,002208 0,085802 

Transformação de terras virgens m2 0,000107897 4,21E-05 3,2E-05 0,000311 

Depleção de água m3 0,013892225 0,002333 0,00476 0,051822 

Depleção de metal kg Fe eq 0,004019761 0,030928 0,011904 0,084971 

Depleção fóssil kg oil eq 0,019944792 0,135175 0,06792 0,367005 

 

Categorias de Impacto ( Fase Produção da Fibra) 

 
 
 

Categoria de Impacto Unidade Transporte Energia Elétrica 

Mudança climática kg CO2 eq 0,491427765 0,783551136 

Depleção de ozônio kg CFC-11 eq 1,0246E-09 5,94178E-08 

Acidificação Terrestre kg SO2 eq 0,004110271 0,003053157 

Eutrofização de água doce kg P eq 1,61419E-06 0,000179459 

Eutrofização marinha kg N eq 0,000214036 0,00041198 

Toxicidade Humana kg 1,4-DB eq 0,307751336 7,864188196 

Formação de oxidante fotoquímico kg NMVOC 0,005816534 0,001970959 

Formação de material particulado kg PM10 eq 0,001575662 0,001402228 

Ecotoxicidade terrestre kg 1,4-DB eq 0,000709407 0,001486877 

Ecotoxicidade de água doce kg 1,4-DB eq 0,000130607 0,007517774 

Ecotoxicidade Marinha kg 1,4-DB eq 0,283041583 6,597355899 

Radiação ionizante kBq U235 eq 0,001246969 0,122774389 

Ocupação de terras agrícolas m2a 0 0,375319464 

Ocupação de terras urbanas m2a 0 0,003152848 

Transformação de terras virgens m2 0 0,000750854 

Depleção da água m3 4,52659E-05 0,096675372 

Depleção de recursos naturais kg Fe eq 0,000118744 0,027973339 

Depleção fóssil kg oil eq 0,160848854 0,13879491 

 

Categorias de Impacto (Fase da fiação) 
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Categoria de Impacto Unidade Transporte Energia Elétrica 

Mudança climática kg CO2 eq 0,0784715 0,072284168 

Depleção de ozônio kg CFC-11 eq 1,639E-10 5,48142E-09 

Acidificação Terrestre kg SO2 eq 0,000671 0,00028166 

Eutrofização de água doce kg P eq 2,583E-07 1,65554E-05 

Eutrofização marinha kg N eq 3,499E-05 3,8006E-05 

Toxicidade Humana kg 1,4-DB eq 0,0431763 0,725487174 

Formação de oxidante fotoquímico kg NMVOC 0,0009361 0,000181825 

Formação de material particulado kg PM10 eq 0,0002254 0,000129358 

Ecotoxicidade terrestre kg 1,4-DB eq 6,854E-05 0,000137167 

Ecotoxicidade de água doce kg 1,4-DB eq 1,362E-05 0,00069353 

Ecotoxicidade Marinha kg 1,4-DB eq 0,0352758 0,608619347 

Radiação ionizante kBq U235 eq 0,0001995 0,011326184 

Ocupação de terras agrícolas m2a 0 0,034623975 

Ocupação de terras urbanas m2a 0 0,000290857 

Transformação de terras virgens m2 0 6,92678E-05 

Depleção da água m3 7,242E-06 0,008918497 

Depleção de recursos naturais kg Fe eq 1,9E-05 0,002580597 

Depleção fóssil kg oil eq 0,0257344 0,01280411 

 
Categorias de Impacto ( Fase Malharia) 
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Categoria de Impacto Unidade Transporte Energia Elétrica 
Energia 
Térmica 

Produtos 
Químicos 

Mudança climática kg CO2 eq 0,7914827 0,13444309 0,834299015 0,245189625 

Depleção de ozônio kg CO2 eq 0,791483 0,13444309 0,834299015 0,24519 

Acidificação Terrestre kg SO2 eq 0,0041459 0,000523866 0,022624591 0,001777869 

Eutrofização de água doce kg P eq 5,604E-05 3,07918E-05 0,000653321 7,38078E-05 

Eutrofização marinha kg N eq 0,0003288 7,06883E-05 0,006476 0,000270941 

Toxicidade Humana kg 1,4-DB eq 5,920186 1,349351329 18,78073614 5,11855 
Formação de oxidante 
fotoquímico kg NMVOC 0,0048812 0,000338181 0,030467801 0,000914404 
Formação de material 
particulado kg PM10 eq 0,0018913 0,000240597 0,013325531 0,000530325 

Ecotoxicidade terrestre kg 1,4-DB eq 0,006155 0,000255121 0,00526708 0,001082 

Ecotoxicidade de água doce kg 1,4-DB eq 0,00684 0,001289913 0,056346403 0,046446 

Ecotoxicidade Marinha kg 1,4-DB eq 5,738909 1,131986002 24,27030522 4,002423472 

Radiação ionizante kBq U235 eq 0,0657213 0,021065847 0,134678579 0,125793502 
Ocupação de terras 
agrícolas m2a 0,0110031 0,064397978 18,38302057 0,010064768 

Ocupação de terras urbanas m2a 0,0460947 0,000540971 0,092574564 0,002272221 
Transformação de terras 
virgens m2 0,0002978 0,000128833 0,000243089 2,37701E-05 

Depleção da água m3 0,0024028 0,016587731 0,004950693 0,007833904 

Depleção de recursos 
naturais kg Fe eq 0,0307074 0,004799715 0,085005529 0,024283745 

Depleção fóssil kg oil eq 0,291029 0,023814676 0,236684291 0,073945 

 
Categorias de Impacto  (Beneficiamento de Malhas) 
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Categoria de Impacto Unidade Transporte Energia Elétrica 

Mudança climática kg CO2 eq 0,12493926 0,004018671 

Depleção de ozônio kg CFC-11 eq 2,6049E-10 3,04742E-10 

Acidificação Terrestre kg SO2 eq 0,00104498 1,5659E-05 

Eutrofização de água doce kg P eq 4,1039E-07 9,20407E-07 

Eutrofização marinha kg N eq 5,4416E-05 2,11296E-06 

Toxicidade Humana kg 1,4-DB eq 0,07824186 0,040333792 

Formação de oxidante fotoquímico kg NMVOC 0,00147878 1,01086E-05 

Formação de material particulado kg PM10 eq 0,00040059 7,19174E-06 

Ecotoxicidade terrestre kg 1,4-DB eq 0,00018036 7,62588E-06 

Ecotoxicidade de água doce kg 1,4-DB eq 3,3205E-05 3,85571E-05 

Ecotoxicidade Marinha kg 1,4-DB eq 0,07195972 0,033836472 

Radiação ionizante kBq U235 eq 0,00031703 0,000629684 

Ocupação de terras agrícolas m2a 0 0,001924936 

Ocupação de terras urbanas m2a 0 1,61703E-05 

Transformação de terras virgens m2 0 3,85097E-06 

Depleção da água m3 1,1508E-05 0,000495828 

Depleção de recursos naturais kg Fe eq 3,0189E-05 0,000143469 

Depleção fóssil kg oil eq 0,04089378 0,00071185 

 
Categorias de Impacto (Confecção) 
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ANEXO 3 - MODELO DE PLANILHA PARA COLETA DE DADOS 

 
 

Entradas (Inputs) Quantidade (consumo) Dias de produção Observações 
Produto    
Matéria-prima    
Produtos químicos    
1 -    
2 -    
3 -    
 Distância percorrida   
Tipos de transporte    
Caminhão    
Trem    
    
Carga de trabalho (kg)    
Outros tipos de Transporte    
Água    
Energia Térmica (Tipo de 
combustível) 

   

Energia Elétrica (Tipo de fonte)    
Saídas (Outputs)    
Efluente (emissões para água)    
1-    
2-    
Efluente (emissões para o solo)    
Resíduos    
1 -     
Efluente (emissões para o ar)    
1-    
2-    
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ANEXO  4 - GRÁFICOS EM REDE DO SOFTWARE SimaPro 8.0 
 

 

 

 
 
 
Gráfico em rede da Produção da Fibra – Categoria Toxicidade Humana 
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Gráfico em rede da Fiação – Categoria Toxicidade Humana 
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Gráfico em rede da Malharia – Categoria Ecotoxicidade de Água Doce 
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Gráfico em rede do Beneficiamento de Malha – Categoria Mudança Climática 
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Gráfico em rede da  Confecção– Categoria Depleção de Ozônio 
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ANEXO 5 - PLANILHA COM RESÍDUOS DA FIAÇÃO 
 

Tipos de resíduos Destino Processo 

Cotônia- resíduo da sala de 

abertura e carda 

Venda Convencional e 

Open-end 

Piolho – resulta da 

reciclagem da cotônia 

Venda Convencional e 

Open-end 

Strip -  resíduo da sala de 

abertura sem reciclagem 

Venda Convencional e 

Open-end 

Micro-pó – resultante do 

processo de sala de abertura 

e cardas 

Encaminhado para zonas 

rurais para compostagem 

Convencional e 

Open-end 

Capa de fardo -  Panos que 

embalam os fardos do 

algodão 

Venda Convencional e 

Open-end 

Fitas de cardas e passadeiras Reutilizado no processo Convencional e 

Open-end 

Pavio – produzidos pelas 

maçaroqueiras 

Reutilizado no processo Convencional 

Pneumafil – recolhido por 

sucção do filatório 

Reutilizado no processo Convencional e 

Open-end 

Estopa – recolhido por 

sucção da conicaleira 

Venda Convencional 

Varredura – resultante da 

ação de varrer a fabrica + 

fibras de rolinhos dos feltros 

de filatório + fibras dos filtros 

de ar das climatizações + 

pneumafil das passadeiras e 

maçaroqueiras 

Venda Convencional 

 

 




