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Resumo 

A crise hídrica, intensificada entre 2014 e 2015, trouxe impactos incalculáveis 
para a indústria têxtil brasileira. Portanto, foram levantadas alternativas ao 
consumo excessivo de água nesse setor e trazidos exemplos de empresas que 
otimizaram a produção com economia de água. Chega-se à conclusão que há 
alternativas simples ao desperdício hídrico, quando com devido investimento. 
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Abstract 

The drought crisis, intensified between 2014 and 2015, brought incalculable impacts to the 
Brazilian textile industry. Therefore, alternatives to the excessive consumption of water in this 
sector were lifted, and also brought examples of companies that have improved its production 
with the water economy. It comes to the conclusion that there are simple options to the 
conscious consumption of water, once with the correct investment. 
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Introdução 

Complexa é a produção de um tecido, desde sua fibra até a entrega do 

produto final às lojas. Existem inúmeros processos que o envolvem, de 

diferentes níveis de complexidade e que muitos consumidores desconhecem. 

Contudo, com a intensa e recorrente crise hídrica no Brasil, que tanto afetou as 

indústrias nacionais, se faz necessário abordar e ainda levantar alternativas ao 

uso inescrupuloso de água recorrente nas indústrias, mais especificamente nas 

indústrias têxteis.  Deste modo, o objetivo deste trabalho é descobrir de que 

formas uma empresa pode economizar água, trazendo estas opções. Para isto, 

foram pesquisados artigos e teses publicadas, pesquisadas empresas que 

servem de exemplo na gestão de resíduos, e visitadas fábricas com estação de 

tratamento de água.  

Dentro do processo de produção de um tecido, encontram-se três 

principais etapas: a fiação, a tecelagem e o beneficiamento.  

Na fiação, são selecionadas fibras e/ou filamentos, bem como a matéria 

prima dos mesmos, e produzidos fios. Dentro deste processo, estão inseridos a 

limpeza dos fios, a seleção e filtração de diferentes tamanhos de fibras, bem 

como outros acabamentos de texturização e atribuição de efeitos ao fio.  

Já na tecelagem, os fios produzidos na fiação são preparados para 

serem levados ao tear, onde serão organizados. No tear, o entrelaçamento de 

fios no sentido horizontal com o sentido vertical, chamados trama e urdume, 

formam o tecido, sendo neste ponto possível criar diferentes efeitos no tecido 

ao se alterar as cores dos fios de urdume e trama. Também é possível utilizar 

um tear diferente, denominado jacquard, mais complexo que o tear comum e 

que cria desenhos durante o próprio tear do tecido devido ao entrelaçamento 

diferenciado. É importante lembrar que este processo é muito diferente da 

estamparia, que também cria desenhos no tecido, mas de forma superficial e 

devido à posterior aplicação de tinta. Em comparação ao último processo, 

estes dois primeiros não utilizam grande quantidade de água.  
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Por último, tem-se o beneficiamento, grande vilão no consumo de água. 

No beneficiamento, estão inseridos todos os processos que atribuem ao tecido 

alguma coloração, tanto em toda a superfície quanto localizado, em forma de 

estamparia, podendo ainda que alvejar o tecido, deixando-o branco e limpo. No 

beneficiamento, também estão inseridos todos os processos de acabamento e 

limpeza do tecido, como a lavação, a desengomagem, remoção de óleos e 

impurezas entre outros. Em suma, todos os processos que removem 

substâncias indesejadas e que têm alta capacidade de depreciar o produto 

final.  

Para que o tecido saia do beneficiamento em condições impecáveis de 

limpeza, homogeneidade e qualidade, são necessários muitos litros de água, 

que, após o processo, saem sujas de químicos e impurezas. Assim, exige 

intenso tratamento para que volte ao seu estado inicial. Segundo Ferreira et al 

(2009, p. 1), o tingimento é um dos processos que mais utiliza água e um dos 

que mais libera resíduos nesse líquido.  

De acordo com estatísticas de Pinto e Leão (2005, p. 1), são utilizados 

cerca de 128 litros de água por quilo de malha em uma empresa de 

beneficiamento de malhas, com uma fração de 58% de água sendo reutilizada. 

Segundo a mesma pesquisa, a matéria que mais consome água é a viscose, 

em cujo beneficiamento se gastam 236 litros de água por quilo do tecido. 

Entretanto, o consumo de água varia de tecido para tecido, de processo para 

processo, e também depende muito das tecnologias empregadas. Estima-se 

que o consumo de água seja, em média, de 80 litros de água por quilo de 

tecido de algodão.  

Com a crescente demanda de produtos e a vida útil de um produto cada 

vez menor, os processos têxteis são cada vez mais intensos, mais rápidos e 

produzindo mais resíduos. Assim, a conscientização é cada vez mais presente 

nas indústrias têxteis. O que era considerado uma preocupação ecológica 

excessiva e fastidiosa, e não uma necessidade passa a se tornar um grande 

benefício para as empresas. A busca por certificações ambientais, como o ISO 

e premiações, é cada vez maior, chegando a haver competitividade entre as 

empresas.   
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De acordo com pesquisa feita por Ferreira et al (2009) na cidade de 

Brusque, localizada na região do Vale do Itajaí e considerada polo têxtil 

catarinense, 47% das indústrias têxteis envolvidas na pesquisa possuíam 

projetos de ampliação da empresa, acarretando em maior consumo de água. 

Segundo dados da mesma pesquisa, 60% da captação é “realizada em rios e 

ribeirões, e 40% desta captação acontece no subsolo através de poços 

artesianos.” e 91% dessas empresas tratavam sua água antes do processo 

produtivo. (Ferreira et al, 2009, p. 11-13) 

Com relação ao consumo de água na indústria têxtil,  

(...) esse ramo de atividade consome 15% de toda a água 
industrial do mundo, somando um total de aproximadamente de 30 
milhões de m³ ao ano. No processo têxtil, as etapas de maior 
consumo de água são a tinturaria, com cerca de metade de toda a 
água do setor, e o pré tratamento onde é consumida 41% de total de 
água. (Beal apud Tundisi et al, 2014, p. 6). 

Que muita água é utilizada em todo o processo têxtil, já se sabe. Agora, 

o que fazer com o volume líquido após sua utilização, que é em grande maioria 

poluído demais para que seja devolvido aos rios, e em volume muito grande 

para que seja simplesmente descartado? Segundo pesquisas, de todo o 

volume consumido no processo têxtil, 88% é sim, simplesmente descartado, 

sendo que seus 12% restantes são consideradas perdas evaporativas. (Pinto 

apud Leão, 2005, P. 2) 

Contudo, nem todas as indústrias cometem tal calamidade. Na pesquisa 

realizada por Ferreira, “56% dos pesquisados utilizam tratamento próprio de 

seus efluentes, 8,5% o fazem de forma mista (...), e 34% utilizam a estação de 

tratamento central instalada no município.”. A procura por alternativas ao 

desperdício é cada vez mais intensa, e o desespero trazido pela crise hídrica 

tornou essa busca ainda mais forte.  

 

A Gestão Ambiental Energética 

O Brasil é um país bastante peculiar no que diz respeito aos recursos 

energéticos. Segundo FURTADO apud Cavalcanti (1995), o Brasil foi o país do 

terceiro mundo que mais se adiantou no desenvolvimento tecnológico, na 

escala produtiva e na reprodução da sociedade de consumo elitista, que 

ocorreu entre 1967 e 1973 na fase chamada de “milagre econômico”. 
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Esta fase apresenta um aumento paradoxal de consumo intensivo de 

energia, um desenvolvimento “energo-intensivo” da sociedade industrial, 

exemplificado pela posição de maior país importador de petróleo do Terceiro 

Mundo, demonstrando uma clara “saída natural” encontrada na época pela 

economia brasileira para aumentar as exportações e incrementar a expansão 

de setores produtivos. 

Ainda segundo o referido autor, durante a década de 80, o acelerado 

ritmo de desenvolvimento externo inviabilizou o prosseguimento do 

desenvolvimento do país, culminando com uma estagnação produtiva, mas 

também com transformações importantes como a necessidade de autonomia 

para com o petróleo importado.  Nesta época o álcool combustível e o bagaço 

de cana tiveram seu ápice de utilização representando, na época, 96% do 

combustível utilizado do total de carros em circulação no país. O programa 

Proálcool surgiu como um importante substituto para a utilização de 

combustíveis fósseis no primeiro choque do petróleo, ainda na década de 70. 

Em setembro de 1990 John P. Holdren publicou na Scientific American 

um artigo intitulado “Energy in Transition” que levantava aspectos como 

eficiência global dos empreendimentos, análises de redução de consumo de 

energia, entre outros aspectos forçando os economistas e os planejadores 

governamentais de energia a rever o funcionamento do mercado livre, dos 

subsídios ao carvão, a energia nuclear, o petróleo e o gás.  

Esta nova visão de um planejamento global energético envolvendo 

também “[...] o uso social dos recursos regionais e nacionais, para a melhoria 

das condições de vida e para a eficiência, a conservação e a economia de 

energia” citados por Sevá Filho (1995), aliado ao fato de que a segurança das 

fontes de energia era assunto de interesse militar, confirmado pela Guerra do 

Golfo no inicio da década de 90, forçou as sociedades industriais a mudanças 

básicas de valores e comportamentos. 

Henderson (1991) descreve que estes movimentos transformadores nos 

países industrializados apresentaram alternativas energéticas como ponto 

básico para uma nova ordem mundial, um caminho de desenvolvimento 

totalmente novo, deixando claro que a promessa de pleno emprego prometida 

pelo industrialismo era um “embuste cruel.” No Brasil, privilegiado pela 
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abundância de recursos naturais, há “como em poucos países do mundo, a 

possibilidade de uso equilibrado de energia hidrelétrica e da derivada de 

combustíveis fósseis e, especialmente, os renováveis.”(OMETTO, 1998). 

Atualmente pagamos um preço demasiadamente baixo, ou 
nada pagamos, por muitos recursos naturais. Por esta razão, os 
dilapidamos. A sociedade está muito longe de ser sustentável, porque 
o valor do meio ambiente não se reflete nos preços dos recursos 
naturais e dos produtos. (OMETTO,1998). 

Assim o caminho do desenvolvimento sustentável envolve uma gestão 

ambiental e também energética baseado em alternativas que aliviariam os 

problemas energéticos e ambientais do país, com prioridade na eficiência, na 

economia do uso de energia, no incentivo aos combustíveis nacionais 

renováveis e na correta valoração da energia consumida. 

 

A Crise Hídrica e as Alternativas 

Devido à crise hídrica, à escassez de água e de energia, muitas 

empresas passaram a buscar alternativas, a reutilizar a sua água, buscando 

novas tecnologias que permitissem maior controle do volume líquido 

consumido pela indústria. Também aprimoraram a filtragem e limpeza da água 

a ser devolvida à natureza, e ainda buscaram alternativas à água que não 

poderia ser tratada. Para que a água utilizada seja devolvida à natureza,  

(...) a água utilizada na indústria têxtil e lavanderias precisa 
apresentar pH próximo ao neutro, não conter substâncias que 
possam provocar espuma, manchas ou prejudicar o beneficiamento, 
como ferro, manganês, magnésio e cloro, além de evitar danos nas 
tubulações e máquinas. (RESENDE, 2012, p. 15).  

 

Um exemplo de indústria que realiza o tratamento da água utilizada é a 

Hering, localizada em Blumenau/SC. De acordo com Santos (2013, p. 3), a 

água utilizada é devolvida mais pura e de melhor qualidade em comparação à 

quando a mesma foi captada, servindo como exemplo de superação dos 

padrões. Além disso, segundo a mesma autora, os resíduos de corantes, uma 

vez que secos, podem ser reutilizados na produção de lajotas e pisos no setor 

da cerâmica. O produto final, apesar de ser de qualidade inferior, é uma 

alternativa às gigantescas quantidades de corantes que são diariamente 

descartados pelas indústrias de beneficiamento.  

Outro exemplo de empresa é a Döhler, situada em Joinville, Santa 

Catarina. A mesma é uma indústria de grande porte, que realiza em sua fábrica 
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todos os processos contidos entre a tecelagem e o empacotamento do produto 

final. Para contornar os desperdícios do beneficiamento, a empresa 

desenvolveu, em 1980, sua própria estação de tratamento de água, tratando 

125.000 litros de água por hora. Segundo a própria empresa, a água, que é 

retirada de rios, é tratada antes de participar dos processos têxteis. Depois de 

ser utilizada, essa água é tratada novamente, sendo que 30% do produto final 

voltam à fábrica para ser reutilizada nos processos internos. 

De acordo com o Guia Técnico Ambiental da Indústria Têxtil (2009, p. 

40), existem diversas maneiras de se ter maior controle e menor consumo de 

água na produção têxtil, como o uso de equipamentos controladores de fluxo, a 

otimização de tabelas de produção, o uso de maquinário de baixa e ultra baixa 

vazão, o pré tratamento concordando com as necessidades de produção, e a 

reutilização, como água de processo, a água do resfriamento. 

 

Os Impactos da Crise Hídrica 

Em entrevista, Rafael Cervone Neto, presidente da Associação Brasileira 

da Indústria Têxtil (ABIT) diz ser incalculável o impacto da crise hídrica no setor 

têxtil. Não somente no desperdício das indústrias têxteis, mas que no 

desperdício em vazamentos se encontra grande parte do problema. Segundo 

ele, são desperdiçados um trilhão e litros de água em vazamentos, 

anualmente, no estado de São Paulo.  

Empresas buscam desesperadamente planos de contingência, e como 

exemplos de superação, existem empresas bonificando funcionários que 

consomem menos água, e outras recolhendo e reutilizando toda a água 

liberada pelos aparelhos de ar condicionado. Tomando exemplo de um 

restaurante paulistano, ao recolher a água de 5 aparelhos por unidade, que 

liberam 8 litros de água por hora, tem-se 400 litros de água diários represados, 

que são reutilizados na lavação de garagens e para regar plantas.  

Empresários descobriram que ao reutilizar água, não somente faziam 

bem ao meio ambiente e à própria população, mas que também poderiam 

ganhar dinheiro com isso. Inicialmente, com o maior controle de água e sua 

reutilização, consome-se menos água e, consequentemente, paga-se menos 

por esse consumo básico. A água tratada é reutilizada na lavação de pisos e 
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em descargas de vasos sanitários. Além disso, essa água tratada pode ser 

vendida a outras indústrias, que requerem níveis diversos de pureza da água.  

 

A Economia no Processo de Tingimento 

O ato de tingir um tecido na água é já um processo secular. Para atingir 

o tão desejado vermelho, forte e vivo, muita água foi desperdiçada, com muitos 

químicos e corantes nela, no século XIII. Contudo, como já foi dito, é um 

processo secular. Com tamanha tecnologia disponível hoje, é tempo de se 

desenvolver um processo alternativo.  

AirDye1, ColorZen2 e DyeCoo3: três empresas que desenvolveram o 

processo de tingimento com reduzido consumo de água, resultantes de intensa 

pesquisa e de grandes investimentos. Consequentemente, o serviço por elas 

oferecido é diferenciado, de qualidade, com baixo impacto ambiental e de alto 

custo. Por este último motivo, não são muito bem aceitas nas indústrias têxteis, 

uma vez que o investimento é muito alto para que se tenha menor uso de água. 

Segundo estatísticas da própria AirDye, ao usar as formar de tingimento 

da empresa, pode-se economizar até 95% de água, 86% de energia e 84% de 

greenhouse gases (relacionados ao efeito estufa), quando em comparação a 

processos normais de tingimento. A empresa tem como objetivo aumentar a 

eficiência, mantendo o alto padrão de qualidade com a produção em menos 

tempo. Ela oferece diversos serviços, que vão desde a coloração impecável em 

ambos os lados do tecido, até a coloração com cores ou estampas diferentes 

em lados diferentes.  Para o processo de tingimento, as peças são colocadas 

em prensas, e essa pressão, junto do calor, transfere o pigmento para o tecido, 

de forma que os lados opostos do tecido são tingidos simultaneamente e 

independentemente. 2 

No caso da ColorZen, o tingimento é feito no algodão. Há 75% menos 

uso de energia, 90% menos água e nenhum químico tóxico, em comparação 

2
Airdye: localizada em Harrisonburg, VA, Estados Unidos 

2
 Colorzen: localizada em NewYork, NY, Estados Unidos. 

3
 DyeCoo: localizada em Weesp, Holanda. 
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aos processos normais. Para o tingimento do tecido, o processo envolve a 

alteração molecular do algodão, tornando a fibra mais suscetível à absorção do 

pigmento. O algodão é tratado e após isto, o tecido é tingido. No fim do 

processo, os líquidos liberados estão limpos e não há resíduos tóxicos. O ponto 

negativo é que este pré tratamento do algodão acaba por encarecer ainda mais 

o processo, que já não é de baixo custo. 

Para o terceiro exemplo, a DyeCoo utiliza dióxido de carbono em seu 

tingimento. Ela possui diversos parceiros, como Adidas e Nike. No caso das 

camisetas Adidas, são economizados 25 litros de água por camiseta produzida. 

São utilizados 50% menos energia e 50% menos químicos. No processo, o 

dióxido de carbono é aquecido e pressurizado de forma que fique supercrítico, 

podendo ser ambos um líquido expandido e um gás comprimido. Neste ponto, 

o carbono fica com características de gás e de líquido, sendo vantajoso na 

dissolução de pigmentos hidrofóbicos, e possuindo as propriedades de difusão 

de um gás, tingindo o tecido de forma mais rápida. No final do processo não é 

necessário secar o tecido, uma vez que o dióxido de carbono é liberado em 

forma de gás. 

 

Considerações Finais 

A crise hídrica causou grande impacto na indústria. Não se pode dizer 

que foi algo inesperado, já que inúmeras pesquisas previam o que estava por 

ocorrer. Contudo, a falta de ações para que tal acontecimento fosse evitado 

causou uma crise de proporções enormes, e por isso, as indústrias passaram 

a, desesperadamente, buscar alternativas para que sua produção não caísse 

ou ainda que não tivesse que ser pausada. Infelizmente, foi necessário um 

impacto como este para que se começasse a buscar alternativas ao consumo 

excessivo de água. Isto serve de exemplo para que desde já se tenha mais 

cuidado com os gastos e consumos desnecessários, e ainda mais com os 

resíduos liberados na natureza, e para que essa preocupação com resíduos e 

consumos excessivos cresça cada vez mais. Deve-se tomar mais atenção ao 

que é possível ou não reutilizar, e não simplesmente descartar o que não é de 

utilidade no momento. Grandes consequências no presente fazem a 
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humanidade pensar mais no futuro e calcular melhor as consequências de seus 

atos.  

Alguns exemplos foram dados ao longo do trabalho, desde alternativas 

simples para a diminuição do desperdício ao aumento da reutilização de 

resíduos. Muitas indústrias já procuram tratar e reutilizar seus resíduos, 

buscam maquinário que exija menor consumo de água e pensam melhor nas 

alternativas prévias ao descarte. Há também os vários métodos de tingimento a 

seco, ainda não disponíveis no Brasil, mas com possibilidade de envio de 

tecidos às empresas para que sejam tingidas em suas sedes. Apesar do alto 

custo, é uma opção eficiente ao gasto com líquidos, com proporções muito 

menores de resíduos tóxicos e poluentes e de menores gastos de energia. 

Pouco a pouco, a conscientização vai sendo plantada na mente das 

pessoas, quase forçadamente em meio a tal caos hídrico, e sua absorção é 

cada vez maior. Os impactos da crise hídrica são mais intensos em certas 

áreas, contudo, serve de exemplo para todo o país. Não é necessária uma 

crise, não é necessário que a água entre em escassez, para que repensemos 

nossos atos, reciclemos nosso lixo e utilizemos menos água. Existe todo um 

planeta que precisa ser cuidado, e uma vez que a população exige das 

empresas um melhor gerenciamento de resíduos, elas tomam providências 

com muito mais facilidade e rapidez.  
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