Iniciativa Compras Sustentáveis & Grandes Eventos

Premissas e Etapas do Ciclo de Vida
Características: Tamanho médio (M), tecido 100% algodão, 150 g
Função: Vestimenta e identificação durante a participação dos
voluntários na Copa 2014 e posterior utilização no cotidiano dos
voluntários.
Aquisição de materiais e pré-processamento:
Agricultura (fertilizantes e pesticidas; irrigação; utilização de
maquinário agrícola; sementes; transporte das matériasprimas; uso do solo e sequestro de carbono durante o
crescimento da planta) | Fiação (transformação de fibra em
fios) | Tecelagem (transformação de fios em tecido) |
Deslocamento rodoviário do campo para a indústria (1450 km,
de Mato Grosso para São Paulo).
Produção: Corte e costura dos tecidos (utilização de
maquinário elétrico).
Distribuição e armazenamento: Deslocamento rodoviário da
confecção para as 12 cidades-sede (de Americana/SP para
outros estados).
Uso: 82 utilizações durante 3 anos e 1 lavagem completa (lavar,
secar e passar) após cada uso | Lavagem (máquina de lavar
roupas no ciclo de água fria) | Secagem (ao ar livre - varal) |
Passar (ferro elétrico).
Fim da vida: Deslocamento rodoviário até aterro sanitário
(distância média percorrida: 50 km) e aterro com sistema de
captura e queima do gás metano.





Tingimento do tecido
Estamparia (impressão, bordado)
Emissões de gases associadas ao deslocamento das pessoas
envolvidas no processo
Embalagem

Resultados – Pegada de Carbono
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aplicação de boas práticas agrícolas durante o cultivo do algodão (plantio direto) e da diminuição da
necessidade do ferro elétrico de passar, via conscientização do consumidor ou busca por tecidos tecnológicos.
As opções de produtos alternativos à camiseta 100% algodão, sugeridas abaixo, levaram em conta a análise
qualitativa (referencial bibliográfico) de outros impactos ambientais, além daqueles relacionados à categoria
'mudancas climáticas', quais sejam: consumo de energia, acidificação, consumo de recursos naturais não
renováveis, consumo de água, eutrofização.
Camiseta de algodão orgânico
O cultivo do algodão orgânico, ou seja, sem fertilizantes e pesticidas pode trazer benefícios, principalmente nas
seguintes categorias de impacto ambiental: perda de biodiversidade. ecotoxicidade. toxicidade humana e
mudancas climáticas. Estudos demonstraram que na comparação com o algodão convencional, o orgânico
possui desempenho ambiental superior. Além disso, do ponto de vista social, gera beneficios relacionados à
saúde dos trabalhadores e usuários do produto final, bem como favorece o cumprimento dos direitos
trabalhistas e humanos, pois frequentemente produtores orgânicos buscam certificações de alta confiabilidade
que exigem requisitos sociais
Camiseta com fibras recicladas de garrafas PET
Duas principais vantagens do ponto de vista ambiental foram identificadas neste produto: redução do impacto
ambiental da etapa aquisição de materiais e pré-processamento e gestão eficiente de resíduos, ao reinserir o
material na cadeia produtiva têxtil. Estudos encontrados apontam um melhor desempenho ambiental do
tecido 50% algodão e 50% poliéster frente ao convencional. O principal motivo dessa vantagem é a maior
durabilidade do tecido misto, que acaba aumentando a vida útil do produto e diminui o impacto ambiental por
cada utilização da vestimenta. A fabricação do PET reciclado consome 25% menos energia elétrica que o de
matéria-prima virgem, além de não utilizar gás natural, o que representa benefícios nas categorias: acidificacão,
consumo de energia, consumo de recursos naturais não renováveis. ecotoxicidade. toxicidade humana e
mudanças climáticas.

RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES
Com base nos resultados, entendemos que a melhor opção do ponto de vista socioambiental seria a camiseta
composta por 50% algodão orgânico 50% PET reciclado, porém esta ainda não demonstra ser uma opção
disponível em larga escala no mercado. Portanto, considerando a situação atual do mercado fornecedor,
sugerimos como alternativa à camiseta 100% algodão, a opção 50% algodão 50% PET reciclado, que
apresenta variação de preço entre R$ 7,85 e 13,00/ unidade. Uma ressalva importante é que a visão do mercado
fornecedor não pode ser reduzida ao menor preço. É preciso fazer uma análise de custos, a fim de avaliar as
alternativas sustentáveis de melhor preço, que integre a ideia de externalidades da cadeia. Outro ponto é que
o mercado muda constantemente, então, pesquisas de mercado precisam ser atualizadas no momento
próximo à aquisição.
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De olho no vestuário: orientações gerais para aquisição de produtos têxteis

 Revisar a necessidade da compra e buscar redução da quantidade, melhorias na conservação,
realização de reparos.

 Observar ocorrência de impactos ambientais significativos referentes à contaminação da água, ar e
solo.

 Consultar normas do INMETRO, CONAMA e critérios de selos e certificações, como Selo Qual, Programa
ABR, IBD, Better Cotton lnitiative, para a elaboração dos atributos de sustentabilidade.

 Priorizar questões sociais relacionadas a direitos humanos e trabalhistas, especialmente sobre
trabalho análogo ao escravo, mão de obra infantil, regularidade contratual. saúde e
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segurança.

 Verificar normas e legislação sobre uso e tratamento de água (na cotonicultura e processos
fabris) e sobre a quantidade adequada de componentes químicos (contidos em agrotóxicos,
tintas, solventes e produtos para tratamento de fibras).

 Incentivar a redução e gestão dos resíduos sólidos: priorizar embalagens recicláveis e
recicladas; garantir recolhimento e destinação adequada do vestuário pós-uso; fornecer
informações na etiqueta sobre formas de descarte, bem como impactos decorrentes de
passar a roupa a ferro.

 Verificar a origem da matéria-prima e produção.
 Priorizar produtos nacionais e regionais, a fim de evitar grandes deslocamentos rodoviários e
aéreos.

 Indicar a proporção exata dos tipos de fibras em caso de produtos com fibras mistas (ex: 50%
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PET reciclado e 50% algodão orgânico).

 Garantir comunicação e transparência para legitimar a inclusão de atributos de
sustentabilidade, por meio da sinalização pública e oficial ao mercado fornecedor sobre as
exigências.

 Em caso de vestuário permanente e de compra recorrente, se cabível, elaborar um único
contrato envolvendo fornecimento, manutenção e limpeza das peças.

Aprendizados e considerações
::O estudo de ACV é uma referência para integrar atributos de sustentabilidade nas aquisições, mas não é o
único caminho. O mais importante é que seja trazida uma abordagem sistêmica à decisão de compra, que
permita a consideração das e.xternalidades e, portanto, do 'melhor' preço.
:: Para evoluirmos, vale persistir com ênfase no estabelecimento de um banco de dados confiáveis,
regionalizados e completos e no compartilhamento de informações.
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GLOSSÁRIO- CONCEITOS RELACIONADOS À ACV
Alocação- Repartição dos impactos ambientais entre produtos resultantes de um mesmo processo.
Análise de sensibilidade- Alteração de variáveis que foram adotadas como premissa para o estudo a fim de
entender qual o impacto dessas escolhas no resultado final.
Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)- Ferra menta para mensurar diversos impactos decorrentes de toda a cadeira
produtiva de um produto.
Categoria de impacto ambiental - Classe que representa as questões ambientais relevantes às quais os
resultados do estudo podem ser associados.
Ciclo de vida- Estágios consecutivos e encadeados de um sistema de produto, desde a aquisição da matériaprima ou de sua geração a partir de recursos naturais até a disposição final.
Dióxido de carbono equivalente- Unidade para comparar a intensidade de radiação de um GEE ao do dióxido
de carbono. O dióxido de carbono equivalente é calculado usando-se a massa de um dado GEE multiplicada
por seu PAG. Pode ser apresentado em C02e ou C02eq.
Emissão biogênica -A emissão de C02 dos biocombustíveis é chamada de emissão biogênica. Tanto os
combustíveis fósseis, derivados de petróleo, quanto os biocombustíveis, são moléculas orgânicas, originárias
da fotossíntese. A diferença essencial entre ambos, do ponto de vista de emissões, é que os combustíveis
derivados de petróleo utilizam para a combustão o carbono das moléculas que estava estocado há centenas de
milhões de anos nas jazidas petrolíferas, emitindo dióxido de carbono para a atmosfera em um ciclo de carbono
bastante longo, alterando a atual composição química da atmosfera. No caso dos biocombustíveis, o ciclo de
carbono é mais curto, ou seja, todo o carbono emitido para a atmosfera durante a combustão foi absorvido no
início do ciclo, por meio da fotossíntese, para a produção do biocombustível. Esse comportamento é análogo
em materiais orgânicos que, quando encaminhados a aterros com captura de metano, possuem a mesma
característica de emitir o carbono absorvido durante seu crescimento.
Fluxo de referência- Quantidade de produto necessária para cumprir a função definida no escopo do estudo.
Serve como base para os resultados do estudo, ou seja, todos os resultados apresentados refletem o impacto
ambiental da quantidade de produto definida no fluxo de referência.
Função- Papel a ser desempenhado pelo produto estudado.
Gases de Efeito Estufa (GEE) - Componente gasoso da atmosfera que absorve e emite radiação em
comprimentos de onda específicos dentro do espectro de radiação infravermelha emitida pela superfície da
Terra, pela atmosfera e pelas nuvens.
Mapa de processos - Fluxograma contendo todos os processos considerados no ciclo de vida do produto.
Também pode ser chamado de sistema de produto.
Potencial de Aquecimento Global (PAGou GWP)- Fator que descreve o impacto da força radiativa de uma
unidade baseada na massa de um dado GEE relativa a uma unidade de dióxido de carbono equivalente durante
um dado período. A expressão em inglês também é bastante utilizada: Global Warming Potential (GWP).
Produto- Objeto para o qual o estudo é realizado; qualquer bem ou serviço.
Sistema de produto- Ver mapa de processos.
Unidade funcional - Quantidade de material a ser utilizado no dimensionamento de cada processo,
referendando suas entradas e saídas. Reflete as características técnicas do produto analisado.
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1. INTRODUÇÃO
A Iniciativa Compras Sustentáveis & Grandes Eventos, pautada no Acordo de Financiamento de Pequena
Escala entre o Ministério do Meio Ambiente, por meio de sua Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania
Ambiental (SAl C), o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMAl e a Fundação Getulio Vargas,
por meio de seu Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces), está sob o contexto do Projeto de Cooperação
Técnica "Produção e Consumo Sustentáveis'' (PNUMA-MMA). Firmado em 2010, o Projeto tem como objetivo
central o fomento de um vigoroso e continuo processo de ações alinhadas de produção e consumo
sustentáveis, estabelecido pelo Processo de Marrakeshl, do qual o Brasil é parte atuante desde 2003.
Em 2011, o lançamento do "Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis" (PPCS), que busca
responder ao compromisso brasileiro no Processo de Marrakesh, propôs uma configuração nacional mais
favorável a novas possibilidades e caminhos para transformar o paradigma econômico atual por meio do
incentivo de políticas, programas e ações que ampliassem as soluções para questões socioambientais,
consoantes com as políticas nacionais que visam erradicação da miséria, redução de emissões de gases de efeito
estufa e o desenvolvimento sustentável. Entre os 17 temas prioritários estabelecidos pelo Plano, destacam-se
aqueles relacionados com a presente Iniciativa: 1) Varejo e consumo sustentáveis 2) Agenda Ambiental na
Administração Pública/A3P; 3) Educação para o consumo sustentável; 4) Aumento da reciclagem de resíduos
sólidos; 5) Compras públicas sustentáveis; 6) Promoção de iniciativas de produção e consumo sustentável (PCS)
na construção.

O objetivo geral da Iniciativa Compras Sustentáveis & Grandes Eventos é capacitar agentes públicos e
empresariais quanto à importância de considerar o ciclo de vida de produtos (bens e serviços) no momento das
compras e contratações no contexto de grandes eventos, expandindo essa visão estratégica também para as
compras cotidianas, tendo em vista o potencial de integrar atributos de sustentabilidade nas tomadas de
decisão para favorecer uma economia mais verde e inclusiva.
Para subsidiar as tomadas de decisão de compras e contratações mais sustentáveis, como parte da Etapa 1 Diagnóstico e Pesquisas desta Iniciativa, foram elaborados estudos sobre os potenciais impactos ambientais
de aquisições em grandes eventos. Assim, o presente Relatório (Estudo da Pegada de Carbono da Camiseta
de Algodão) compõe uma série de outros relatórios semelhantes que apresentam a análise de 07 produtos
(bens e serviços) baseada no conceito Life Cycle Thinking, ou pensamento de ciclo de vida, com foco na pegada
de carbono2, não sendo caracterizados como estudos de avaliação de ciclo de vida, mas como uma versão
simplificada que traz suposições e dados aproximados (ACV de 'varredura' ou 'triagem') propondo uma
indicação geral dos resultados esperados em um estudo completo (ICCA, 2013).

1

Marco de programas com duração de 10 anos para apoiar iniciativas regionais e nacionais para acelerar mudanças na direção

à

produção e consumo sustentáveis (Disponível em: < http://www.m ma.gov.br/respon sabíl idade-soeioambiental/prod ucao-e-consu mosustentavel/plano-nacíonal/processo-de-marrakesh>).
2

A pegada de carbono é a medida da interferência humana nas Mudanças climáticas. Ela representa a produção de gases de efeito
estufa {C02, CH4, N20, HFCs, PFCs, SF~) durante o ciclo de vida de um produto e é informada como dióxido de carbono equivalente (kg
C02e).

7

'-~ FGV EAESP
CENTRO DE ESTUDOS
EM SUSTENTABILIDADE

Em cada estudo, caracterizado com um olhar do 'berço ao túmulo'3, foram consideradas todas as etapas do ciclo
de vida do produto em questão- da aquisição de material e pré-processamento, produção, distribuição, uso,
até o fim de vida. A partir de bancos de dados internacionais e estudos sobre o tema, foi aplicado o método

Greenhouse Gas Protocol: Product Life Cycle Accounting and Reporting Standarcf (GHG Protocol para Produtos).
Para a realização dos cálculos da pegada de carbono utilizou-se o software Umberto NXTCO/, ferramenta que
permite a mensuração das emissões de gases do efeito estufa a parti r da modelagem deu m processo produtivo
e seu fluxo de material e energia.
Este relatório, o qual pretende debater o resultado da pegada de carbono de uma camiseta 100% algodão,
parte da contextualização do setor têxtil no Brasil, ressaltando dados sobre a produção, comercialização e as
variáveis integrantes ao sistema produtivo de vestuário e os impactos socioambientais associados. A seção
seguinte, que trata sobre 'Métodos', traz definições específicas sobre a pegada de carbono da camiseta 100%
algodão, informando quais as premissas assumidas para modelar os cálculos. Em 'Resultados' é apresentado o
valor da pegada de carbono, bem como o modelo final do ciclo de vida com suas fases e respectivas emissões
associadas; dados qualitativos e quantitativos secundários, agregados ao resultado da pegada de carbono,
possibilitam uma 'Discussão' na seção seguinte a partir da observância de outras categorias de impactos
socioambientais, além de 'mudanças climáticas', bem como de questões sociais relacionadas àquele ciclo de
vida; aqui são apresentadas as principais opções de produtos alternativos, mais sustentáveis e disponíveis no
mercado, destacando uma delas como a melhor opção e três potenciais fornecedores nacionais. Por fim, os
resultados apontam para 'Recomendações e Conclusões', que aportam elementos para subsidiar o olhar do
comprador à inserção de atributos de sustentabilidade na aquisição.
Entende-se que a presente Iniciativa trará uma contribuição técnico-científica relevante ao País, já que
atualmente poucos estudos com caráter de ACV são acessíveis para embasar tomadas de decisão de compras
e contratações e, ainda, influenciar positivamente o mercado fornecedor. Frente à necessidade de expandir o
arcabouço técnico brasileiro no tema, entende-se que os 07 estudos realizados são uma contribuição
referencial. Para tanto, tais estudos buscarão identificar oportunidades de melhorias ambientais do ciclo de vida
de um produto a partir da análise do diagnóstico de emissões de gases de efeito estufa. sem pretensões de
realizar comparações entre produtos que exerçam a mesma função, pois as referências utilizadas para discutir
os produtos alternativos com melhor desempenho ambiental utilizam métodos e categorias diversos para a
análise. Além disso, qualquer comparação entre o desempenho ambiental de produtos deve ser feita baseada
em estudos de ACV completos ou, minimamente, partindo-se do mesmo método.

1.1.

CONCEITOS E PARÂMETROS DA ANÁLISE DE CICLO DE VIDA

O consumo de bens e serviços (que podem ser entendidos como 'produtos') visa ao atendimento das
necessidades dos seres humanos. Para exercerem suas funções, esses produtos demandam a extração,

l

No que tange à análise de ciclo de vida, a expressão 'do berço ao túmulo' é comumente utilizada e significa que os impactos ambientais

potenciais associados a determinado produto serão analisados nas etapas que vao da extraçao da matéria-prima à disposição final do
produto, não considerando a reinserção deste produto a outro ciclo produtivo.
4
O GHG Protoco/ para Produtos é um método que auxilia a elaboraçao de estudos de pegada de carbono de produtos, considerando as
emissões e remoções de gases de efeito estufa (GEE) ao longo do ciclo de vida de um produto. baseia-se nas diretrizes: ISO 14040:2006,
Life Cycle Assessment: Principies and Framework; ISO 14044:2006, Life Cycle Assessment: Requirements and Guidelines; Publicly
Available Specification (PASJ 2050, Specification for the assessment of the lífe cycle greenhouse gas emissions of goods and services.
(WRI. 2011)

5

http://www.umberto.de/en/versions/umberto-nxt-co2/
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beneficiamento e transformação de matérias-primas, e devem seguir um caminho de distribuição, uso e
descarte após sua vida útil. A exploração insustentável de recursos naturais para atender ao modelo de
consumo posto na atualidade ainda perdura pautada na visão de curto prazo e, assim, resulta em degradações
ambientais e sociais. Nesse sentido, a figura do comprador, no papel de tomador de decisão, assume uma
importância para a conservação do planeta na medida em que atenta para suas necessidades essenciais e é
capaz de fazer escolhas segundo critérios fundamentados no desenvolvimento sustentável.
A clareza em compreender que uma escolha de contratação invocará consequências ambientais negativas
provoca no cidadão a dúvida sobre o que seria uma compra sustentável, ou ainda, um produto sustentável.
Quais definições, especificações, conceitos e procedimentos balizam essa compra? Quais impactos ou
externalidades devem ser priorizados para buscar formas de mitigação ou redução? Alguns produtos podem
ser considerados sustentáveis por serem reciclados, recicláveis ou mais duráveis. Outros porque apresentam
toxicidade reduzida ou porque o processo de produção utiliza fontes renováveis de energia. Partindo dessa
linha de questionamentos, cientistas apontam a necessidade de se fazer uma comparação dos impactos
ambientais6 dos produtos por meio da análise de seus ciclos de vida. Portanto, a decisão do produto preferível,
em termos ambientais, deverá ser para aquele que apresentar o melhor desempenho ambiental ao longo de
seu ciclo de vida, com função, qualidade e nível de satisfação igual, ou melhor, se comparado com um produto
convencional (BIDERMAN etal, 2008, p. 59).
Na busca de caminhos, organizações passaram a integrar um movimento preventivo à degradação visando
atender padrões que reduzissem consideravelmente a ocorrência de impactos ambientais, ligados
normalmente ao seu próprio processo produtivo. Porém, a reflexão sobre a ampliação de fronteiras, em um
contexto de globalização, trouxe à tona o debate sobre responsabilidades pelos impactos ambientais ao longo
de toda a produção, expandindo o escopo das ações de prevenção. Insere-se, então, um olhar para o
desempenho ambiental do produto enquanto este cumprir sua função, de modo a considerar os potenciais
impactos para além da fase de manufatura. É provável que tenha originado aí o conceito de Life Cyc/e Thinking
(LCT) - pensamento de ciclo de vida (SILVA; KULAY, 2006) - que pode ser expandido para incluir outras
dimensões, como a social e a econômica, atendidas pelos métodos de custos de ciclo de vida (Life Cycle Costing)
e de avaliação sacia I de ciclo de vida (Social Life Cycle Assessment) (FINNVEDEN et ai., 2009).
A necessidade de um gerenciamento da relação empresa-meio ambiente suscitou a criação de ferramentas,
como a avaliação de ciclo de vida (Life Cycle Assessment), que busca identificar todos os potenciais impactos
ambientais advindos das atividades humanas no ciclo de vida de um produto, passando pelas etapas de
obtenção da matéria-prima à disposição final.
A ide ia por trás de um estudo de ACV é que todos os impactos ambientais de um produto sejam identificados
para que se tomem decisões que os minimizem. Assim, estudos de ACVoferecem:

~Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas que. direta ou indiretamente, afetam: I. a saúde, a segurança e o bem estar da população; 11.
as atividades sociais e econômicas; 111. a biota; IV. as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V. a qualidade dos recursos
ambientais (CONAMA, 1986).
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:: uma imagem, tão fiel quanto possível, de quaisquer interações existentes com o meio
ambiente;
Diagnóstico

:: o entendimento da natureza global e interdependente das consequências ambientais das
atividades humanas;

Subsídios
para um Plano
de Ação

::base para definição dos efeitos ambientais das atividades humanas;
::base para identificação de oportunidades para melhorias de desempenho ambiental (SILVA;
KULAY, 2006).

Para tanto, os estudos devem ser estruturados a partir da lógica apresentada a seguir (Figura 1), na qual são
consideradas as entradas e saídas de matéria e energia de determinado sistema produtivo criado pelo homem:
-------~

E_N_T_R_AD_A_I_m_a_té-ri_a e_e-~;~~~ISTIEMA

"<:"'""_ _

'

SAlDA

1 ..::~;::;:~;;·;:~

~d;!~~~· do -9----s-ist-em_a_~:~-~-=~~~-~=~~~:-v

m•io •m'"""

---

Figura 1: Estrutura lógica de um estudo sobre ACV

Esse olhar sistêmico para um produto, desde a concepção até o encerramento de sua função, caracteriza um
estudo de ACV como do 'berço ao túmulo, em que são consideradas, portanto, todas as etapas- aquisição de
material e pré-processamento, produção, distribuição, uso, fim de vida- e identificados os impactos ambientais
potencialmente associados. Um dos passos primordiais para realização de um estudo de ACV é a definição das
categorias de impacto ambiental que balizarão toda a elaboração e discussão de resultados. Aquelas mais
comumente utilizadas são7 :

::Acidificação: consiste no efeito relativo das emissões totais de gases ácidos, tais como óxidos de
enxofre e óxidos de nitrogênio, para o ar durante o ciclo de vida de um produto, incluindo a gestão de
fim de vida de resíduos. Estes gases são dissolvidos pela umidade atmosférica, retornando à superfície
da terra por precipitação (chuva ácida), podendo acidificar corpos d'água e solos;

::Consumo de recursos naturais: consiste no uso de recursos materiais e energéticos, tanto renováveis
quanto não renováveis;

:: Depleção da camada de ozônio: consiste na redução da quantidade de ozônio (03) presente na
estratosfera, por reação com alguns gases (como halocarbonos: CFC11, CFC12, etc.), provocando a
diminuição da capacidade que essa camada tem de filtração da radiação ultravioleta proveniente do
sol.

:: Eutrofização (ou nitrificação): consiste no acúmulo excessivo de nitrogênio e fósforo na água em
decorrência da disposição de rejeitas que contêm esses elementos, o que pode causar crescimento de
algas;

7 Conceitos

baseados em UNEP, 2011 e ABIQUIM, 2013.
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::Formação fotoquímica de ozônio: consiste na formação de ozônio, um gás tóxico à respiração
humana, nas camadas baixas da atmosfera por reações químicas entre óxidos de nitrogênio e alguns
hidrocarbonetos leves, em presença da radiação ultravioleta solar;

::Mudanças climáticas: provocadas pelo acúmulo, na atmosfera, de determinados gases (por exemplo,
gás carbônico e metano) que retêm parte da radiação infravermelha refletida pela Terra, ocasionando
o aumento das temperaturas médias globais;

:: Toxicidade: resultante da disposição de rejeitas tóxicos no meio ambiente; em geral. são
consideradas em separado a toxicidade humana e a ecotoxicidade.
A proposta central do método é quantificar os impactos relacionados a uma categoria específica de impacto
ambiental no ciclo de vida dos produtos: a de Mudanças Climáticas, resultantes das emissões antrópicas de
gases de efeito estufa, contabil izada para produtos por meio da 'Pegada de Carbono' (carbon footprint), medida
que quantifica as emissões diretas e indiretas associadas a todas as atividades do ciclo de vida. Ainda assim, a
discussão dos estudos foi expandida a fim de considerar qualitativamente outras categorias de impactos8,
associadas ao ciclo de vida, para que então fosse possível apontar sugestões de atributos que os produtos
deveriam apresentar para ter um melhor desempenho socioambiental.
A decisão por essa categoria está fundamentada principalmente na ampla utilização em nível mundial como
medida de referência (carbon footprint), que possibilita possíveis comparações analíticas e de replicabilidade
do estudo. Além disso, buscou-se cumprir com as recentes Políticas Nacionais sobre Mudança do Clima e de
Resíduos Sólidos, bem como com o objetivo geral do Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis
(PPCS)9, que consiste em integrar a iniciativa de disseminação de PCS ao esforço de enfrentamento das
mudanças climáticas, além de outras frentes prioritárias para a sociedade brasileira, como o combate à pobreza,
a distribuição equitativa dos benefícios do desenvolvimento, a conservação da biodiversidade e dos demais
recursos naturais.
Foram considerados também para esta decisão, relatórios de grandes eventos, que frequentemente apontam
as compras sustentáveis como oportunidades de m itigação de GEEs, bem como limitações de tempo e recursos
disponíveis para execução de estudos completos de ACV.
A seguir é apresentado um fluxograma (Figura 2) que retrata as etapas de execução que estruturam os sete
estudos desta Iniciativa e contemplam a explicação anterior.

~Sempre

que possível, a depender da literatura, foi considerado o maior número de categorias de impacto ambiental, trazidas pela
UNEP (United Nations Environment Programme): Acidificação; Consumo de recursos naturais; Depleçáo da camada de ozônio;
Ecotoxicídade; Eutrofizaçáo; Formação fotoquímica de ozônio; Mudanças climáticas; Perda de biodiversidade; Toxicídade humana; Uso
de água; Uso da terra.

9

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socíoambiental/producao-e-consumo-sustentavel/plano-nacional
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Estabelecimento de Objetivos e Escopo da Pegada de Carbono
Nesta etapa inicial, definem-se os objetivos e o escopo do estudo, bem como a intenção de aplicação e uso dos resultados. É
também, neste momento, que é (são) definida(s) a(s) categoria(s) de impacto ambiental e estabelecidos os parâmetros de análise
dentro de cada categoria - no caso de mudanças climáticas, por exemplo. Feito isso, deve-se identificar quais os gases produzidos
ou removidos ao longo do ciclo de vida que serão contabilizados dentro do escopo.

Caracterização do Produto

Definição de Fronteiras e Mapa de Processos

Nesse ponto, algumas suposições podem ser feitas,
baseadas em experiências e estudos levantados, para que o
produto e, principalmente, sua utilização e função fiquem
bem delineados; isso deverá ser feito com a identificação da
composição, padrões de utilização, formas de descarte e
função. A partir disso, é possível elaborar o fluxo de
referência, que é a quantidade de produto ao qual o estudo
relativizará seus resultados, e definir a unidade funcional,
que é a quantidade de material utilizado no
dimensionamento de cada processo, refletindo as
características técnicas do produto.

Aqui se busca o entendimento de todo o
processo produtivo do objeto, desde a
obtenção de matérias-primas, passando por
transporte, produção, armazenamento e
opções de descarte, tanto do produto final,
como de tudo o que foi necessário para sua
produção e manutenção. Essas etapas serão
encadeadas com a ideia de formar um mapa de
processos que auxiliará a caracterização da
produção. Nesse momento, é fundamental
identificar e alocar os processos atribuíveis.

Alocação dos Dados
Coleta e Qualificação dos Dados
A partir das etapas do ciclo de vida do produto, parte-se para a
obtenção de dados que auxiliarão o cálculo da pegada de carbono.
Esta é uma das etapas mais trabalhosa, pois exige muita pesquisa e
remete à dificuldade do estudo diante da complexidade e baixa
quantidade de dados primários disponíveis. O resultado dessa fase
é a quantificação de entradas e saídas de matéria e energia para
aquele sistema. Nesse estudo, são utilizados dados secundários,
obtidos a partir de bancos de dados, médias do mercado, processos
conhecidos e outros estudos.

Este é o momento de alocar os impactos
ambientais entre os produtos resultantes de
um mesmo processo.

Cálculo dos Resultados
Com os dados e o mapa de processo, é iniciada a
modelagem computacional, com base no GWP (PAG).
O cálculo da pegada de carbono é feito com o software
Umberto NXT CO2, que considera todas as emissões e
remoções de GEE em CO2 equivalente.

Relato dos Resultados
O objetivo nessa etapa é produzir um inventário de GEE em
conformidade com o método proposto, fornecendo subsídios para
buscar oportunidades de redução de emissões em todo o ciclo de vida
do produto. Aqui, é relatada a pegada de carbono (CO2 equivalente CO2eq) em sua totalidade e de forma relativa para cada etapa do ciclo
de vida.

Recomendações
Subsequente ao relato dos resultados é sugerido que seja elaborado um
plano de ação para redução de GEEs, com foco nos pontos críticos
mapeados, a partir da identificação de oportunidades de redução de
impactos inclusive diante de outras categorias.

Análise de Sensibilidade
Essa etapa ajuda a entender o quanto cada premissa
adotada influencia o resultado final. São feitas
alterações em algumas premissas iniciais e o
impacto dessas alterações no resultado final é
observado. A análise de sensibilidade não é
obrigatória.
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1.2.

COMPRAS SUSTENTÁVEIS E A ACV NA PRÁTICA

Empresas e governos ao redor do mundo tem crescentemente fomentado o 'pensamento de ciclo de vida' em
diferentes tipos de decisões, inclusive para aquelas relacionadas às contratações e compras, a fim de fornecer
informações que orientem uma gestão mais sustentável e corresponsável, evitando a transferência de impactos
ambientais negativos de um sistema para outro.
A ACV figura, então, como uma importante ferramenta de gestão ambiental, cada vez mais procurada, pois
além de fornecer um diagnóstico, permite tanto a identificação de oportunidades de melhorias do
desempenho ambiental de um produto, quanto a comparação de produtos que exerçam a mesma funçãodesde que sejam comparados estudos feitos com o mesmo método (SILVA; KULAY, 2006).
As aplicações da ferramenta variam, podendo ser utilizada, por exemplo, para o desenvolvimento e
aprimoramento de produtos; definição e adequação de processos operacionais; planejamento estratégico;
avaliação de impacto tecnológico e formulação de políticas e estratégias organizacionais. Isso reforça a
importância de se definir com clareza o objetivo e escopo do estudo, pois todos os resultados de ACV envolvem
algum tipo de juízo de valor; reforça também a relevância desse instrumento para os públicos que buscam uma
visão sistêmica de processos por meio da evidenciação de impactos ambientais ao longo do ciclo de vida.
A

quantificação

de

impactos

contribuirá

,"".;",------------------------------------------------------------------ ..

significativamente para escolha da opção mais :
vantajosa 10 para todas as partes. que deverá
contemplar o custo real daquela aquisição, sob o
ponto de vista socioambiental e econômico. Com isso,
poderá ser potencialmente usado o poder de
transformação do mercado via decisões de consumo,
que deverá comunicar e incentivar os fornecedores a
incorporar sustentabilidade em estratégias, processos

\

....,

Consumo Sustentável: "uso de bens e serviços que atendam
às necessidades básicas, proporcionando uma melhor
qualidade de vida, enquanto minimizam o uso de recursos
naturais e materiais tóxicos, a geração de resíduos e a emissão
de poluentes durante todo ciclo de vida do produto ou do
serviço, de modo que não se coloque em risco as necessidades
das futuras gerações"

'

(PNUMA. 2004 apud BRASIL 2011).
...... _----------------------------------------------------------------

,

/

e produtos.
Na prática, de modo geral, consumidores, tanto institucionais quanto individuais, enfrentam desafios para a
adoção de critérios de sustentabi lidade e com paração entre o desempenha ambiental de produtos e seu custobenefício, que passam pela falta de informações e de capacidade técnica para elaboração de especificações
com atributos de sustentabilidade e pela ausência de investimento de tempo e recursos para contratação de
um estudo de ACV (BIDERMAN et ai, 2008).
Para as compras públicas sustentáveis, a dificuldade em comprovar e certificar a veracidade e coerência desses
atributos advém do desconhecimento de onde buscar, com segurança jurídica, a indicação de critérios
ambientais (BETIOL, 2013, p. 286). Nesse sentido é que aparecem ferramentas de padronização e certificação
de critérios, como os rótulos ambientais, para dar subsídios a essa tomada de decisão. Questões e desafios

10

A Lei de Licitações e Contratos (n. 8666/93), que regulamenta o art. 37 da CF/88 e ordena todas as contratações públicas no Brasil. traz

princípios e objetivos das contratações e aponta em seu art. 3° uma preocupação do Estado quanto à sua atuação diante da
sustentabilidade, destacando que a licitação destina-se a garantir, entre outras medidas, a seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública. Nesse caso, entende-se por 'proposta mais vantajosa' aquela que considera o custo total efetivo, que inclui os
impactos sociais e ambientais (externai idades). positivos e negativos. Essa percepção evita que, mais adiante, o próprio Estado tenha
que gastar dinheiro público com reparações incertas e custosas dos danos causados durante o ciclo de vida de tais produtos e/ou
serviços. Trata-se de uma relação custo-benefício para a Administração Pública.
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relativos à definição e incorporação da sustentabilidade em um produto precisam ser encaminhados, mas não
devem inviabilizar a implementação das contratações públicas sustentáveis, dentro dos critérios de legalidade.
A proximidade dos impactos socioambientais aos limites planetários já não permite a inação. Isso requer que
haja: "de um lado, disponibilidade, bom senso, conhecimento e, máxime, sentimento cívico por parte dos
responsáveis pelas especificações. Requer, de outro lado, consciência do papel do servidor público, guardião da
causa e da coisa pública, cujo trabalho, em prol do bem comum, traz o sentido de servir, atender, cuidar e proteger,
sem perder de vista, jamais, em suas atividades e decisões, que o que é público pertence a todos os cidadãos, pertence
a toda coletividade" (CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, p. 7, 2012).

1.3.

CONTEXTO DA ACV NO BRASIL

A AO/ enquanto método para apoiar a introdução de atributos de sustentabilídade nas compras foi
mencionada em documentos internacionais, como a Agenda 21 11 e a Declaração de Implementação de
Johanesburgo12, dos quais o Brasil foi signatário, como uma ferramenta para a introdução de sustentabilidade
no consumo e na produção. Nacionalmente, a AO/ encontra suporte legal em nível federal na Lei 12.305/201 O,
que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos13, bem como em normas da administração pública federal
que tratam especificamente das compras públicas sustentáveis.
Contudo, há poucos estudos de ACV no Brasil, especialmente aplicados à realidade dos compradores
institucionais. O Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida (PBACV), aprovado pela Resolução
CONMETRO n. 4/2010, que pretende avançar nessa área, reconhece que barreiras deverão ser superadas à
medida que é latente a necessidade de muitas informações com qualidade, de intensa explicação e
interpretação dos dados (TEIXEIRA, 2013).
A Comissão Europeia, por exemplo, afirma reconhecer a ACV como o melhor 'quadro para avaliação de
potenciais impactos ambientais de produtos' e identifica também 'a necessidade de mel hora r a disponibí Iidade
e qualidade de dados em todo o mundo por meio da cooperação internacional em matéria de dados e métodos
de ACV'. Considerada, portanto, um elemento fundamental, a abordagem de ciclo de vida vem sendo
incorporada em recentes políticas da União Europeia, que suscitou em 2005 na criação da Plataforma Europeia
sobre Avaliação de Ciclo de Vida (European Pfatformon Ufe CycleAssessment- EPLCA) 14•

11

A Agenda 21 é um plano formulado para ser adotado em todos os níveis de governo e por atores sociais relevantes, a partir da

integração de objetivos econômicos, sociais e ambientais e para a promoção do atendimento das necessidades das presentes gerações
sem o comprometimento do atendimento das necessidades das gerações futuras, segundo propõe o relatório "Nosso Futuro Comum".
formulado pela Comissão Brundtland, em 1987.
12

A Declaração ou Plano de Implementação de Johanesburgo é o documento final da Conferência Mundial sobre Desenvolvimento
Sustentável, que aconteceu em 2002 em Johanesburgo, que traz o consumo sustentável como princípio norteador do desenvolvimento
sustentável e reforça a atuação do Estado como indutora de um consumo e produção sustentáveis.
13

Lei n. 12.3051201 0:

Art. 3" Para os efeitos desta lei entende-se por:
(...)IV- ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos.
o processo produtivo. o consumo e a disposição final;
(...)Art. 7° São objetivos desta lei:
(...)XIII- estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto (BRASIL. 201 O).
14

http://lca.jrc.ec.eu ropa .eu/lca infoh ub/pdf/Sa n%20Felix_et_a I_IJLCA-Pol icy_Corner-Author_Man uscript.pdf
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Em outubro de 2013, foi lançada a Rede Empresarial Brasileira de Análise de Ciclo de Vida, proveniente de uma
articulação de empresas e entidades em atividade desde 2012. A Rede pretende estabelecer ações comuns para
a promoção e popularização da prática de avaliação de ciclo de vida de produtos e serviços no mercado
brasileiro. Sua missão é disseminar o conceito de ACV como determinante na avaliação socioambiental de
produtos e serviços, mobilizando as empresas, educando o consumidor e incentivando a elaboração de
políticas públicas 15 •
No Brasil, a ACV é descrita e amparada em duas normas específicas da ISO:
:: ABNT NBR ISO 14.040:2009- Gestão ambiental- Avaliação do ciclo de vida- Princípios e estrutura;
:: ABNT NBR ISO 14.044:2009- Gestão ambiental- Avaliação do ciclo de vida- Requisitos e orientações.
Dado o reconhecimento da ACV como ferramenta, ela passou a ser utilizada tanto para comparações entre
produtos, quanto para fins mercadológicos. Porém, ela ainda se mostra como uma grande auxiliadora na
tomada de decisões, na busca de novas opções de projeto, em particular no que se refere à busca de novos
materiais, formas de energia alternativas e implementação de melhorias de processo visando à minimização de
perdas e à concepção de produtos menos agressivos ao meio ambiente. Inserida no contexto brasileiro, a
presente Iniciativa pretende contribuir para a compreensão e disseminação da ferramenta como suporte para
tomada de decisões.

1.4.

APLICAÇÃO DO MÉTODO

Uma forma para inspirar a qualificação da demanda de compras é a utilização da abordagem do pensamento
do ciclo de vida, a partir da ferramenta de Avaliação de Ciclo de Vida, que pode dar suporte, com informações
técnicas, à tomada de decisão orientada à contratação sustentável. Assim, buscou-se entender aqui como a
aplicação do método de mensuração das emissões de gases do efeito estufa para produtos pode, de fato,
orientar essa decisão.
O passo inicial para elaboração dos estudos foi a delimitação de um cenário em que os produtos seriam
selecionados para aplicação do método de pegada de carbono. No contexto desta Iniciativa, que está sob o
recorte de grandes eventos, optou-se então pelo cenário da Copa de 2014, devido à proximidade de ocorrência
do evento, que criou um espaço de possibilidades, ao permitir a identificação das reais necessidades de
compras e contratações que seriam demandadas, bem como a obtenção de dados sobre quantidade de
participantes, volume de compras, especificação técnica das aquisições, uso que lhe seria atribuído e existência
de potenciais fornecedores para responder a essas grandes demandas. Tal escolha, por outro lado, trouxe o
reconhecimento de que os resultados técnicos dos estudos de produtos que seriam utilizados em um evento
que estava nas vésperas de ocorrer, poderia não influenciar a tempo os grandes compradores a fim de que se
mobilizassem para a efetiva aquisição mais sustentável. Assim, ficou marcada a provocação para que os
próximos eventos, bem como as compras cotidianas, possam incorporar tais resultados - devidamente
adaptados.

15

http://www.braskem.com.br/síte.aspx/Detalhe-releases/Rede-Empresariai-Brasíleíra-de-Avalíacao-de-Cíclo-de-Vída-tem-eventoína ug u ral-no-Brasíl
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O ponto de partida para a seleção dos 07 produtos junto aos potenciais compradores foi o atendimento total
ou parcial de algumas premissas estabelecidas pelas instituições parceiras, considerando para além da
relevância dos impactos socioambientais do ciclo de vida:

 Existência de demanda (preferencialmente alta) do produto ou serviço para a Copa;
 Potencial de replicabilidade: o produto deve ser também um item das compras cotidianas dos setores
público e privado e, se possível, das compras dos cidadãos;

 Atendimento aos mandatos institucionais: o produto deve ser relevante a fim de contribuir com o
atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Política Nacional de Mudanças do Clima e do
PPCS;

 Sensibilização e comunicação: o produto deve apresentar capacidade de transmitir uma mensagem
sobre o consumo sustentável ao público em geral;

 Origem nacional: preferência para produtos que usem matéria-prima nacional e sejam fabricados no
Brasil.
Foram contatadas as cidades e estados-sede da Copa, governo federal e empresas patroci nadaras com o intuito
de mapear demandas reais de aquisição, ainda que o prazo de conclusão dos estudos não fosse compatível
com a realização das compras. O resultado dessa consulta foi a construção de uma matriz, que colocou os itens
selecionados devido às suas demandas- camiseta de algodão, panfleto de papel, sacola plástica, mesa de MDF,
desinfetante, refeição cotidiana brasileira, partida de futebol- diante das premissas, para que fosse verificado o
atendimento a elas, mesmo que em níveis variados.
Em seguida, foi iniciada a aplicação do método para cada um deles e, ao final, com os resultados da pegada de
carbono e análise dos impactos em mãos e após uma discussão qualitativa sobre outras categorias de impactos
associadas ao ciclo de vida, foi possível apontar sugestões de atributos que os produtos deveriam apresentar
para ter um melhor desempenho socioambiental.
A figura a seguir (Figura 3) apresenta a proposição de um fluxo para se chegar à tomada de decisão de compras
com base no pensamento de ciclo de vida com foco na pegada de carbono, conforme aplicado nesta Iniciativa.
Importante mencionar a sua capacidade de replicabilidade, desde que partindo de premissas semelhantes.

16
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Figura 3: Fluxo para tomada de decisão de compras com base no pensamento de ciclo de vida, aplicada à Iniciativa
Compras Sustentáveis & Grandes Eventos
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ETAPA 1 | DEFINIÇÃO DE ESCOPO

I. Definição do cenário
Busca pela definição e entendimento sobre o contexto que ocorrerão as compras - quem são os compradores
possivelmente interessados, o que eles têm adquirido e/ou pretendem adquirir.

.............................................................................................................................................................
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2. CONTEXTO DO SETOR TÊXTIL
O algodão é uma fibra natural de origem agrícola utilizada desde a antiguidade para a confecção de tecidos.
Agradável ao toque, a fibra confere conforto e resistência, podendo ser utilizada tanto para a produção de
tecidos pesados, como os utilizados na confecção de velas para embarcações, como para a produção de tecidos
delicados. A fibra natural, no entanto, apresenta algumas desvantagens para a confecção de peças de artigos
de vestuário, como maior facilidade em amassar e desbotar e maior tempo para secagem.
Diante de sua relevância no cenário mundial, a fibra de algodão é considerada uma commodity, estando o Brasil
posicionado como o 5° maior produtor mundial de algodão, atrás do Paquistão, dos Estados Unidos, da fndia e
da China, cuja produção é quatro vezes superior à brasileira (COTTON INCORPORATED, 2013).
O crescimento produtivo da cotonicultura nos últimos dez anos deu-se em razão, principalmente, da expansão
da fronteira agrícola para as regiões centro oeste (cerrado) e norte (Amazônia) do País e para a Bahia, onde há
condições climáticas favoráveis e preços mais baixos de terra para o estabelecimento da monocultura
(PADILHA, 2009; ABRAPA, 2013). Esse movimento é motivado por demandas crescentes de consumo, incluindo
o mercado internacional. Os principais países importadores do algodão brasileiro- Coreia do Sul, Indonésia,
China e Vietnã (ABRAPA, 2013)- não demonstram preocupações com os problemas sociais e ambientais da
cadeia e, assim, favorecem o agravamento de significativos impactos negativos, que geram custos elevados e
às vezes irreversíveis, e que não fazem parte do preço final. Outro fator recorrente no mercado brasileiro é a
corrida pela competitividade internacional, que força a manutenção dos baixos preços (PADILHA, 2009).
Dentre os principais impactos estudados por diversos autores no setor têxtil (da produção do algodão à
confecção), estão questões sobre o trabalhador, que incluem condições degradantes de trabalho, expulsão do
homem do campo (migração), exclusão social, falta de proteção para uso de agrotóxicos e substâncias químicas
e reincidência de trabalho infantil.
O setor têxtil brasileiro é composto por grandes empresas desde o cultivo do algodão até a tecelagem. A partir
da confecção, a cadeia é majoritariamente composta de pequenas e médias empresas. Parte desse processo é
comumente terceirizado para redução de custos e essas subcontratações são feitas informalmente,
aproveitando-se das fraquezas da fiscalização (UNIETHOS, 2013).
No contexto ambiental. a insistência do setor no paradigma exclusivamente econômico impede a superação
dos impactos negativos, que são significativos e passam pelo uso excessivo de químicos, de água e energia (a
indústria têxtil está entre as 10 maiores consumidoras de água); contaminação de solo, geração de efluentes
contaminantes e resíduos industriais; emissões de gases de efeito estufa. Cabe ressaltar que há uma exceção
nessa área para as indústrias produtoras de fibras sintéticas, consideradas químicas, que evidenciam com mais
veemência boas práticas ambientais (PADILHA, 2009).
Ainda há, no Brasil, oportunidades para melhorias, inclusive na regulação. Também se identifica como relevante
a criação de indicadores, parâmetros e diretrizes de sustentabilidade para o setor, bem como o fomento à
adesão de iniciativas e programas setoriais. Complementarmente, um estímulo também deve emergir da
demanda, sendo fundamental a observância de critérios socioambientais nas aquisições.

Produto

Premissas
Características: Camiseta, tamanho médio (M), tecido 100% algodão, 150 g
Função: Vestimenta e identificação durante a participação dos voluntários na Copa 2014 e posterior
utilização no cotidiano dos voluntários.
Aquisição de materiais e pré-processamento: Agricultura (fertilizantes e pesticidas; irrigação;
utilização de maquinário agrícola; sementes; transporte das matérias-primas; uso do solo e sequestro
de carbono durante o crescimento da planta) | Fiação (transformação de fibra em fios) | Tecelagem
(transformação de fios em tecido) | Deslocamento rodoviário do campo para a indústria (1450 km, de
Mato Grosso para São Paulo).
Produção: Corte e costura dos tecidos (utilização de maquinário elétrico).

1 camiseta 100%
algodão

Distribuição e armazenamento: Deslocamento rodoviário da indústria para as 12 cidades-sede (de
Americana, SP para outros estados)
Uso: 82 utilizações durante 3 anos e 1 lavagem completa (lavar, secar e passar) após cada uso | Lavagem
(máquina de lavar roupas no ciclo de água fria) | Secagem (ao ar livre - varal) | Passar (ferro elétrico).

Fim da vida: Deslocamento rodoviário até aterro sanitário (distância média percorrida: 50 km e aterro
com sistema de captura e queima do gás metano).
Não são consideradas informações sobre:


Tingimento do tecido



Estamparia (impressão, bordado)



Emissões de gases associadas ao deslocamento das pessoas envolvidas no processo



Embalagem

Vestimenta

Número de
lavagens

Comentário

Estudo

Camiseta

56

Considerou 1,5 usos por lavagem, 1 uso por
semana, 26 semanas por ano e 3,2 anos de
uso.

COTTON INCORPORATED, 2012

Camiseta branca de
manga comprida

55

Não justificado.

JUNGMICHEL, 2010

Camisa polo

25

Não justificado.

CONTINENTAL, 2009

501 Jeans

104

Assumiu ser lavado semanalmente por 2
anos.

Levi LCA Study apud COTTON
INCORPORATED, 2012

Camiseta

75

Assumiu que após 75 lavagens não
apresentaria mais uma aparência aceitável.

Austalian T-shirt LCA apud
COTTON INCORPORATED, 2012

Camiseta e calça de
algodão com
poliéster

50

Não justificado.

FARRANT et al. 2010 apud
COTTON INCORPORATED, 2012

Camiseta

100

Não justificado.

WALSER et al. 2011 apud
COTTON INCORPORATED, 2012

48

Assumiu ser lavado 1 vez por mês durante 4
anos.

Prospective Environmental Life
Cycle Assessment of Nanosilver TShirts. 2011 apud COTTON
INCORPORATED, 2012

Camiseta

Camiseta e jaqueta

Cor

50

A unidade funcional foi definida como: vestir
uma pessoa 100 vezes. Foi estimada 1
lavagem a cada 2 utilizações.

BECK, A.; SCHERINGER, M.;
HUNGERBUHLER, K. 2000 apud
COTTON INCORPORATED, 2012

Etapa

Processos considerados

Aquisição de materiais e
pré-processamento

Todas as etapas de produção da camiseta são consideradas como um processo
único dentro dessa etapa: agricultura (cultivo do algodão e descaroçamento),
fiação (transformação da fibra em fios) e tecelagem (transformação dos fios em
tecido).

Produção

Corte e costura.

Distribuição e armazenamento

Deslocamento do polo industrial têxtil até as 12 cidades-sede.

Uso

Tempo de utilização e manutenção (lavar, secar e passar).

Fim de vida

Descarte (liberação do carbono de volta para a atmosfera na forma de CO2.).
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Figura 4: Mapa de processos de uma camiseta de algodão
Aquisição de
materiais e préprocessamento

Distribuição e
armazenamento

distribuição

costura
lavar

fia ção

3.3.

COLETA DE DADOS

Os dados aqui utilizados são secundários, ou seja, não foram levantados diretamente com fabricantes ou
fornecedores, mas obtidos a partir de literatura pertinente. Diversos estudos publicados ao redor do mundo
foram utilizados, além do banco de dados ecoinvent19, que é referência no setor de inventários de ciclo de vida.

3.3.1. Aquisição de materiais e pré-processamento
A etapa de cultivo do algodão (produção agrícola) é a mais rica em dados, pois diversos países já realizaram
estudos de ACV sobre a cotonicultura. Para este estudo adotou-se o valor do banco de dados ecoinvent para as
emissões relacionadas à produção de fibras de algodão, processo que leva em consideração:
::produção de fertilizantes e pesticidas,
::irrigação,
::utilização de maquinário agrícola,
::sementes,

19

O banco de dados ecoinvent não é gratuito e tais informações só podem ser acessadas mediante a compra da versão escolhida ou de
algum software que possua o banco integrado. No presente estudo, o ecoinvent foi acessado dentro do software Umberto. Mais
informações podem ser obtidas em: http://www.ecoinvent.ch/.
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Cobertura geográfica

Emissão
(kg CO2e / kg fibra de algodão)

Estados Unidos

3,1

ecoinvent

Estados Unidos, China e Índia

1,8

COTTON INCORPORATED, 2012

Austrália

3,1

VISSER, 2012

Brasil

4,1

DONKE et al., 2013

Estados Unidos

5,7

JUNGMICHEL, 2010

Estudo

Processo

Energia elétrica
(kWh / kg produto)

Fiação

8,50

Tecelagem

10,11

Cidade-sede

Distância (km)

Belo Horizonte (MG)

617

Brasília (DF)

887

Cuiabá (MT)

1.411

Curitiba (PR)

513

Fortaleza (CE)

2.953

Manaus (AM)

3.757

Natal (RN)

2.946

Porto Alegre (RS)

1.249

Recife (PE)

2.681

Rio de Janeiro (RJ)

528

Salvador (BA)

2.011

São Paulo (SP)

132

Média

1.640
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3.3.4. Uso
Esta etapa depende diretamente da forma que a camiseta é utilizada e dos cuidados que o usuário tem ao lavar
e passar a peça (manutenção). Há, portanto, um elemento forte de subjetividade neste ponto, não sendo
possível determinar exatamente quem são os voluntários e como cada um dos nove mil cuidará de suas duas
camisetas. Por este motivo, no presente estudo utilizaram-se as características de um voluntário padrão com
base nas informações do credenciamento dos voluntários anunciados pela FIFN5, que apesar de ser um
programa diferente do governamental, possuía requisitos semelhantes e o perfil dos candidatos poderia ser
parecido.
O voluntário padrão é jovem (16 a 25 anos), preferencialmente fala mais de um idioma e dispõe de vinte dias
não remunerados para engajar-se com o evento. Com essa base, foi estimada a utilização da camiseta duas
vezes por mês após o evento, durante um período de três anos, totalizando 82 usos, utilizando-se após cada
uso a máquina de lavar roupas no ciclo de água fria, a secagem ao ar livre (varal) e o ferro de passar elétrico26•

::Lavar
A Figura 5 apresenta a porcentagem de domicílios brasileiros que possuem máquina de lavar roupa, de acordo
com as classes de rendimento nominal mensal. Assumiu-se que os voluntários da Copa 2014 encontram-se
numa faixa de renda na qual a maioria dos domicílios possui máquina de lavar roupa. Dessa forma, o processo
de lavagem das roupas foi modelado com a utilização de máquinas de lavar.

2

'

2014

FIFA

World

Cup

Brazil.

Over

130,000

volunteer

applications

received.

Disponível

em:

<http://wwwfifa com/worldcup/news/newsid-1707638/>. Acesso em 11 set. 2013.
26

A abordagem sobre a posse de aparelhos eletroeletrônicos em censos e pesquisas possibilita maior conhecimento do modo como se
distribuí a utilização doméstica da energia no País. De acordo com o censo 201 O, do total de uma amostra de 60 milhões de domicílios,
27.096.459 possuíam máquina de lavar, ou seja. um pouco menos que a metade, representando o quinto ítem com maior presença nos

lares brasileiros. Os demais equipamentos eletroeletrônícos perguntados pelo censo, por ordem de maior presença. são: televisão,
geladeira, telefone celular, rádio, telefone fixo e microcomputador. O fato da máquina de secar nem constar como um dos itens citados
mostra a pouca representatividade e presença desse utensílio nos domicílios no Brasil (http://www.censo201 O.ibge.gov.br/apps/mapa/).
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Mais de
30

Salário mínimo utilizado: R$ 510,00

Consumo de energia elétrica
(Wh)

Consumo de água
(litros)

Utilização de sabão em pó
(ml)

4,1

1,8

3,86

Capacidade
(kg)

Consumo de energia
por ciclo
(Wh)

Consumo
específico
(Wh/kg)

Consumo por
camiseta
(Wh)

Secadora Brastemp 10 kg Ative! BSR10A

10

4.800

480

96

Secadora de Roupas Electrolux 10 kg Turbo
Rápida STR10

10

3.383

338

58

409

82

Modelo

MÉDIA

Modelo
Ferro a Vapor Black&Decker AJ2056 - Branco/Roxo
Ferro a Vapor Electrolux Perfect Line SIP10 - Branco/Roxo
Ferro a Vapor de Viagem Black&Decker T1747B
Ferro a Vapor Mondial Pratic Steam F-30 - Branco/Azul
Ferro a Seco Arno Forma 20 - Preto

Potência (W)

Ferro a Vapor Cadence Power Íons Turmalina IRO615 - Branco/Cinza
Ferro a Vapor Philips Walita EcoCare RI3720 - Verde
Ferro a Vapor Cadence Lumière IRO609 - Branco/Roxo
Ferro a Vapor Arno Aquaspeed Autoclean FU60 - Azul/Branco
Ferro a Vapor Electrolux Easyline SIE20 - Laranja
MÉDIA
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sanitários que possuem sistema de captura e queima de metano, ou seja, trata-se de um cenário ideal de
emissões. Se o produto for enviado a outro tipo de aterro, como aterro sanitário sem captura e queima de
metano ou aterro controlado, haverá liberação de metano e as emissões totais, em C02e, serão bem mais altas.
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0%

10%

Aquisição de materiais e préprocessamento
1,30 kg CO2e

30%

40%

50%

60%

41,3%

Produção
0,05 kg CO2e

1,7%

Distribuição do produto e
armazenamento
0,06 kg CO2e

1,9%

Uso
1,72 kg CO2e

Fim de vida
0,01 kg CO2e

20%

54,8%

0,3%

Não Biogênico
-0,50
Aquisição (kg CO2-eq.)

0,00

Biogênico
0,50

Total
1,00

1,50

2,00

1,30
-0,22
1,08

Produção (kg CO2-eq.)

0,05
0,05

Distribuição (kg CO2-eq.)

0,06
0,06
1,72

Uso (kg CO2-eq.)

1,72
Fim de vida (kg CO2-eq.)

Cor

0,01
0,22
0,23

Etapa

Análise

Aquisição de materiais e
pré-processamento

Os maiores responsáveis pela pegada de carbono são a etapa agrícola, a tecelagem e a
fiação, nessa ordem. O transporte das fibras até o local de processamento pode ser
considerado insignificante ao longo do ciclo de vida.

Produção

Por não haver emissão direta e apenas consumo de energia elétrica, a contribuição aqui
é desprezível. O consumo energético para cortar e costurar uma camiseta é
considerado insignificante em comparação com o valor daquilo que é necessário para
tecelagem e lavagem da camiseta múltiplas vezes durante a fase de uso.

Distribuição e
armazenamento

Todo impacto desta etapa é devido ao uso de combustíveis fósseis, principalmente o
óleo diesel, no transporte rodoviário nacional. Porém, a massa de uma camiseta é muito
pequena comparada com a massa total transportada pelo caminhão. Fazendo-se a
alocação das emissões pelo critério de massa, a contribuição dessa etapa torna-se
irrelevante dentro do ciclo de vida da camiseta.

Uso

Aqui está a maior emissão de GEE. Esse resultado ocorre porque, ao considerar as
atividades de lavar e passar a camiseta 82 vezes é identificado um gasto energético
bastante elevado. Dentro dessa etapa, o processo de passar a ferro é o maior
responsável pelas emissões.

Fim de vida

Há impacto devido ao transporte do material até o aterro sanitário; porém, esse valor
é irrisório frente às demais emissões do ciclo de vida da camiseta. Além disso, todo o
carbono absorvido na etapa agrícola, durante o crescimento do algodão, é devolvido ao
meio ambiente nesta etapa.
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A Figura 9 apresenta as emissões de GEE de cada processo considerado no ciclo de vida da camiseta. Como
pode ser observado, passar a camiseta com ferro elétrico é o processo que possui maior emissão, seguido pela
lavagem e pela fase agrícola.
Figura 9: Emissão de GEE de cada processo considerado no ciclo de vida da camiseta (em kg C02e).
1,20
1,11

1,00

0,80

0,60

0,40

0,22
0,20

0,00

~.20

-o,22
~.40

• Não b iogênico

0 Biogênico

A fase de lavagem provoca emissão de GEE por três maneiras distintas: consumo de energia elétrica, consumo
de água e uso de sabão em pó. Ao contrário do que o senso comum poderia imaginar, a produção do sabão é
o item que mais contribui para as emissões dessa fase, conforme apresentado na Figura 1O.

A soma das emissões de cada etapa resulta na pegada de carbono da camiseta: 3,15 kg C02eq, conforme a
imagem gerada pelo software Umberto (Figura 11 ).
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Figura 11: Pegada de carbono da camiseta 100% algodão

4.1.

RESULTADOS DA ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

Após a modelagem inicial, algumas premissas foram alteradas para identificar a relevância dessas escolhas no
resultado final da pegada de carbono. A Tabela 10 consolida os resultados obtidos com a análise de
sensibilidade (ao longo do texto, foram identificadas as premissas sujeitas à analise de sensibilidade com o
símbolo:

I

AS )

).

É interessante observar que o tempo necessário para passar a camiseta é bastante relevante para o ciclo de
vida. No caso de passar a ferro em apenas 1 minuto (AS 4), a etapa de uso deixa de ser a mais impactante,
tornando a aquisição e pré-processamento a principal.
O item mais relevante na análise de sensibilidade é a alteração do processo de secagem da camiseta (AS 3). Ao
secar a camiseta ao ar livre, no varal, não ocorre nenhuma emissão de GEE; ao utilizar a secadora, o consumo de
energia elétrica aumenta de tal forma que as emissões do ciclo de vida inteiro da camiseta sobem 62%. Nessa
análise, apenas as emissões da fase de uso são alteradas; para entender melhor esse cenário, a Figura 12
apresenta a participação de cada processo da etapa de uso da camiseta.

Secar

5396

Figura 12: Porcentagem da emissão de GEE em cada processo da etapa de uso,
de acordo com a análise de sensibilidade 3 (AS 3).
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Pegada de carbono

Variação em relação
ao padrão

Cenário

Alteração

Padrão

-

-

corte e costura
30 minutos
↓
60 minutos

+2%

lavagem
água fria
↓
água quente

+19%

secagem
ar livre
↓
secadora elétrica

+62%

passar a ferro
2 minutos
↓
1 minuto

-18%

passar a ferro
2 minutos
↓
3 minutos

+17%

Contribuição de cada etapa do ciclo de vida na pegada de carbono

18.000 panfletos
Automóvel a gasolina, com consumo médio de 12,3 km/litro, percorrendo
290.000 km, ou seja, 7 voltas na Terra.

Televisão LCD 32 polegadas ligada durante 8.000.000 horas, ou seja, 913
anos.

Um passageiro fazendo 13 voos de ida e volta de São Paulo para o Japão,
num total de 26 trechos voados.
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5. DISCUSSÃO
A pegada de carbono calculada no presente estudo apresenta um olhar aprofundado para as mudanças
climáticas e deixa claro que no ciclo de vida de uma camiseta de algodão as etapas de aquisição de materiais e
pré-processamento e uso são as que emitem mais gases de efeito estufa e, portanto, são pontos de atenção
para as tomadas de decisão e encaminhamento de ações de mitigação.
Uma forma de reduzir a pegada carbônica na fase de aquisição de materiais e pré-processamento é por meio
da aplicação de boas práticas agrícolas durante o cultivo do algodão, que é responsável por cerca de 15% do
total das emissões ao longo de todo o ciclo de vida da camiseta. O plantio direto consiste numa alternativa
tecnológica para aumentar a produtividade agrícola e minimizar a emissão dos GEEs através da adoção de
técnicas da agricultura conservacionista, como a de manejo do solo, que evita a movimentação e revolvimento,
e mantém a cobertura com os resíduos vegetais (palhada). Além disso, faz uso da diversificação de culturas e
aplicação de fertilizantes com base nos resultados de análise do solo (MAPA, 2013).
A etapa de uso da camiseta, que representa a maior contribuição para as emissões (35% do total), foge do
controle e da atuação direta do fabricante. Desta forma, para reduzir a pegada de carbono, além de recomendar
que o usuário final faça menor uso do ferro de passar roupas, por meio de estratégias de comunicação, os
fabricantes podem buscar tecnologias em tecidos que reduzam ou eliminam a necessidade de passagem, o que
possivelmente implicaria na substituição da matéria-prima. Um exemplo é o caso das camisetas esportivas com
tecido sintético tecnológico (dry fit), que foram concebidas para facilitar a transpiração da pele durante o uso
em esportes de alto rendimento. Como seu tecido é de rápida secagem e não amassa, não há necessidade de
ser passado a ferro. Em decorrência desta redução, outras categorias de impacto ambiental também seriam
beneficiadas. No entanto, a troca da matéria-prima da camiseta modificaria completamente algumas etapas
aqui modeladas, como a de aquisição de materiais e pré-processamento e de produção. Acredita-se também
que esta camiseta sintética apresentaria pior desempenho ambiental na categoria consumo de recursos
naturais, uma vez que o poliéster provém da indústria petroquímica.
Vale lembrar que a pegada de carbono representa apenas uma parcela dos impactos ambientais decorrentes
do ciclo de vida. Por este motivo, há necessidade de uma análise completa, que considere outras categorias de
impactos ambientais significativos. Devem ainda ser incluídos nesta análise os impactos sociais negativos,
como aqueles relacionados aos direitos humanos e condições de trabalho no setor têxtil.
Neste estudo, é proposta a ampliação do olhar, de forma a extrapolar a categoria de mudanças climáticas, por
meio de uma revisão bibliográfica de estudos de ACV que apresentam outras categorias de impactos
ambientais para produtos têxteis. Foram selecionadas as cinco categorias mais recorrentes para embasar uma
análise qualitativa e comparativa à camiseta 100% algodão. Ao mesmo tempo, identificaram-se nestes estudos
as principais opções de matérias-primas e, portanto, de produtos alternativos. Isso, somado a uma pesquisa
ampla sobre a disponibilidade do mercado fornecedor brasileiro, resultou na escolha dos produtos alternativos
mais difundidos para serem analisados sob a ótica das outras categorias de impacto (este processo contou com
a contribuição adicional de especialistas em sustentabilidade).
Acredita-se que um olhar ampliado dos impactos dos produtos alternativos, disponíveis no mercado, pode
subsidiar decisões relacionadas às compras públicas e institucionais. Os produtos alternativos e a discussão
resultante deste processo estão apresentados nos tópicos seguintes.
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5.1.

ANÁLISE DE PRODUTOS ALTERNATIVOS

Nos estudos de ACV, diferentes métodos tratam das categorias de impacto ambiental, que variam na descrição
e escopo. No contexto deste relatório, afim de homogeneizar os resultados e facilitar a comparação qualitativa
entre as matérias-primas do produto convencional e dos produtos alternativos, foram verificadas as cinco
categorias de impactos ambientais de maior incidência. São elas:

::acidificação: consiste no efeito relativo das emissões totais de gases ácidos, tais como óxidos de
enxofre e óxidos de nitrogênio, para o ar durante o ciclo de vida de um produto, incluindo a gestão de
fim de vida de resíduos. Estes gases são dissolvidos pela umidade atmosférica, retornando à superfície
da terra por precipitação (chuva ácida), podendo acidificar corpos d'água e solos;

::consumo de energia: expressa a quantidade de energia utilizada durante o ciclo de vida do produto
que está sendo analisado. O consumo de energia é um dos fatores que contribuem para as mudanças
climáticas, formação fotoquímica de ozônio e acidificação;

:: consumo de recursos naturais não renováveis: consiste na depleção de recursos materiais e
energéticos limitados na crosta terrestre, ou seja, que não se renovam na mesma medida em que são
consumidos;

::consumo de água: expressa o volume total de água utilizada nos processos no decorrer do ciclo de
vida do produto;

:: eutrofização: consiste no acúmulo excessivo de nitrogênio e fósforo na água em decorrência da
disposição de rejeitas que contêm esses elementos, o que pode causar crescimento de algas.
Para tanto, são apresentadas a seguir comparações e análises qualitativas sobre os impactos da camiseta feita
com algodão orgânico e com 50% algodão e 50% poliéster.

5.1.1. Algodão orgânico
O algodão orgânico provém de práticas agrícolas apropriadas à realidade local de solo, topografia, clima, água
e biodiversidade, sendo vetada a aplicação de agrotóxicos, como fertilizantes e adubos sintéticos (AAO, 2013).
Neste cultivo, o solo é preservado na sua estrutura física, química e biológica, fazendo com que a produção do
algodão orgânico resulte em benefícios ambientais, principalmente nas categorias: perda de biodiversidade.
ecotoxicidade, toxicidade humana e mudanças climáticas.
Conforme ressalta a Direção Geral de Ambiente da Comissão Europeia (2011), impactos ao meio ambiente e à
saúde humana frequentemente derivam da mesma causa: o uso de substâncias químicas nocivas. No caso da
camiseta de algodão convencional, isso pode estar relacionado ao pesticida utilizado na lavoura, que pode
persistir na fibra até o produto final, além de contaminar o trabalhador rural.
Os pesticidas são substâncias químicas concebidas para atacar ou exterminar determinados organismos vivos.
O contato direto com estes produtos pode causar intoxicação ao aplicador, colocando em risco sua saúde. São
também substâncias contaminantes do solo e de cursos d'água, além de bioacumuladoras na cadeia alimentar.
Os fertilizantes, por sua vez, são utilizados para aumentar a produtividade da lavoura. Contudo, seu uso
indiscriminado pode levar à contaminação da água e consequente eutrofização, bem como redução na
biodiversidade e acidificação do solo e da água; um efeito reverso e contraditório da aplicação é a perda de
nutrientes das próprias plantas. A adoção de fertilizantes, principalmente com base em óxido nitroso, constitui
um expressivo emissor de GEEs.
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Ao contrário da cotonicultura convencional, que é intensiva no uso de agrotóxicos, a orgânica utiliza métodos
naturais para evitar a propagação de pragas e prover os nutrientes necessários para as lavouras (EUROPEAN
COMMISSION,2012).
O desempenho ambiental entre o algodão convencional e o algodão orgânico foi comparado a partir de dois
estudos de ACV: Kalliala e Nousiainen (1999) e Murugesh eSelvadass (2013). Para facilitar a visualização, a Tabela
12 apresenta o resultado dessa comparação, na qual o círculo amarelo indica empate técnico entre as opções
e o verde indica um desempenho 20% superior (no mínimo) em relação ao algodão convencional.
Tabela 12: Comparação entre o algodão convencional e o algodão orgânico

Fonte
Categoria de impacto ambiental
Mudanças climáticas
Acidificação
Consumo de energia
Consumo de recursos naturais não renováveis
Consumo de água
Eutrofização

Kalliala e
Nousiainen, 1999

o

••
••
o

Murugesh e
Selvadass, 2013

o
-

-

o desempenho ambiental do produto alternativo é pior do que o convencional (acima de 20%)

o

o desempenho ambiental do produto alternativo empata com o convencional (com uma margem
de tolerância de 20%)
o desempenho ambiental do produto alternativo é melhor do que o convencional (acima de 20%)

Conclui-se que o algodão orgânico em comparação ao convencional apresenta melhor desempenho ambiental
nas categorias analisadas e por isso pode ser considerado uma boa alternativa para produtos têxteis com
atributos de sustentabilidade- é interessante que sejam priorizadas opções de tecido naturalmente colorido,
que representaria uma considerável redução no uso de químicos e impactos associados (CARVALHO et ai, 2012).
A agricultura orgânica além de trazer benefícios ao meio ambiente proporciona também benefícios sociais,
relacionados à saúde dos trabalhadores e usuários do produto final Uá que não usa produtos tóxicos), bem
como ao fomento da agricultura familiar e fixação do homem no campo. Adicionalmente, entende-se que
grande parte dos produtores orgânicos buscam certificações de alta confiabilidade que, no geral, trazem em
seus critérios e indicadores importantes questões sociais relativas aos direitos trabalhistas, humanos e ao
comércio justo (normalmente, a garantia de que um produto de fato seja orgânico, está atrelada a certificações
específicas, passíveis de auditoria por terceira parte).
Mesmo diante de visíveis benefícios socioambientais, a produção orgânica de algodão é ainda considerada
incipiente no Brasil. Na safra 2010/11, estimou-se que o País produziria 2,04 milhões de toneladas de pluma de
algodão, sendo aproximadamente 50 toneladas (ou 0,025%) advindas do sistema orgânico, uma quantidade
pouco significativa se comparada à safra nacional, mas crescente e fundamental de continuar sendo
fomentada. Demanda para isso já existe: a indústria têxtil nacional além de comprar toda a produção brasileira,
recorre a importações do Paraguai, Peru e Índia para suprir sua necessidade, mesmo com estimativas de que os
preços sejam até 30% maiores quando comparados ao convencional (REETZ, 2011 ).
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5.1.2. Camiseta com fibras de PET reciclado
A fibra acrílica de poliéster é produzida pela indústria petroquímica a partir de um processo químico, intensivo
em energia, principalmente na fase de processamento do polímero. O poliéster representa grande fatia do
mercado têxtil mundial (40%) e apesar de seu alto potencial de reciclagem, esta ainda não é uma realidade
difundida (DEFRA, 2010).
No Brasil, o PET (politereftalato de etileno), que é um tipo de poliéster, é amplamente utilizado no setor de
embalagens. tendo seu mercado de reciclagem consolidado e crescente- em 2012 cerca de 330 mil toneladas
do material foram recicladas. Neste processo, o setor têxtil representa o principal destino do material reciclado
(38%), dos quais 28% são transformados em tecidos e malhas (ABIPET, 2013). Normalmente, o vestuário que
utiliza fibras de PET, apresenta a proporção de 50% algodão e 50% do material reciclado.
Em comparação com a alternativa convencional, a camiseta 50% algodão 50% PET reciclado (50/50) possui duas
principais vantagens do ponto de vista ambiental: reduz o impacto ambiental da etapa aquisição de materiais
e pré-processamento e evita que as embalagens de PET descartadas sejam dispostas em aterros ou lixões após
o uso, perdendo o potencial de reciclagem. Contudo, não foram encontrados estudos de ACV que contemplem
essa alternativa -alguns estudos comparam o tecido 100% algodão (alternativa convencional) com um modelo
50% algodão e 50% poliéster de matéria-prima virgem. A Tabela 13 apresenta o resultado dessa comparação.
Tabela 13: Comparação entre o tecido 100% algodão (convencional) e o tecido 50% algodão/50% poliéster virgem.

Fonte
Categoria de impacto ambiental

Kalliala e
Nousiainen, 1999

Mudanças climáticas
Acidificação
Consumo de energia
Consumo de recursos naturais não renováveis
Consumo de água
Eutrofização

••
•

Saxce, Pesnel e
Perwuelz, 2012

o
o
o
o

o desempenho ambiental do produto alternativo é pior do que o convencional (acima de 20%)

•

o desempenho ambiental do produto alternativo empata com o convencional (com uma margem
de tolerância de 20%)
o desempenho ambiental do produto alternativo é melhor do que o convencional (acima de 20%)

Os dois estudos encontrados apontam desempenha ambiental superior do tecido 50% algodão e 50% poliéster
frente à opção convencional, de algodão 100%. O principal motivo é a maior durabilidade do tecido misto, que
aumenta a vida útil do produto e por consequência, dilui o impacto ambiental ao longo de um período maior.
Uma vez aceita a hipótese de que o tecido 50/50 é melhor ambientalmente do que o convencional, vale
entender se o poliéster reciclado é ainda melhor do que o virgem. Segundo UNFCCC (2012), o processo de
fabricação do PET reciclado consome 25% menos energia elétrica que o proveniente de matéria-prima virgem.
Além disso. a grande vantagem do material reciclado é a diferença de gás natural consumido: enquanto o
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processo convencional queima 1SMJ3 1 de gás natural por kg de PET produzido, a reciclagem dispensa esse tipo
de combustível, evitando a emissão de GEEs. A não utilização de gás natural representa uma grande redução
nos impactos ambientais negativos, principalmente, nas categorias: acidificação, consumo de energia.
consumo de recursos naturais não renováveis, ecotoxicidade, toxicidade humana e mudancas climáticas.
Cabe ainda ressaltar que o mesmo fator que leva ao aumento da durabilidade da peça devido à presença de
PET na composição, reduz a biodegradabilidade do algodão, resultando em maior tempo para degradação no
final da sua vida útil, quando disposto em aterro.
A reinserção do PET, como um recurso pós-uso, em outra cadeia produtiva está alinhada à Política Nacional de
Resíduos Sólidos- Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010), que prevê em sua ordem de prioridades: a reutilização e
reciclagem como itens fundamentais da gestão integrada de resíduos sólidos, bem como a logística reversa32 e
a inclusão socioprodutiva de cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis. Além disso,
reconhece a priorização para produtos de materiais recicláveis e reciclados em licitações33•
Entretanto, a reciclagem do PET não possui certificação de rastreabilidade no Brasil ou qualquer garantia de
origem. Dada a realidade atual, é possível que uma camiseta tenha PET reciclado oriundo da China na sua
composição, o que aumenta seu impacto ambiental, ou que tenha PET virgem na composição e seja vendida
como 50% algodão 50% PET, dando a falsa impressão de que o material foi reciclado, uma vez que não há como
identificar se o PET é oriundo de reciclagem ou não. Outro ponto de atenção é que tendo a tecelagem e/ou
confecção ocorrendo fora do País, especialmente na China, as chances de controle e obtenção de informação
sobre condições trabalhistas é ainda mais reduzida.
Conforme o exposto, acredita-se que a camiseta composta por 50% algodão e 50% PET reciclado seja uma
alternativa à camiseta 100% algodão no contexto das compras institucionais, já que apresenta benefícios
ambientais ao mesmo tempo demonstra ter um mercado de fornecedores aptos a atenderem demandas
imediatas.

31

MJ: mega Joule

Logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e
meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 201 O).
.n

33

Tem-se que68% do PET reciclado provem de um serviço prestado por catadores de material reciclável ou cooperativas (ABIPET, 2012).
Porém. esse dado não indica o devido reconhecimento por tal serviço, nem tampouco a existência de um mercado formal de reciclagem,
consolidado e inclusivo.
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6. RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÃO
O presente estudo permite concluir que em comparação à camiseta 100% algodão (convencional), tanto a
alternativa de algodão orgânico, quanto a 50% algodão 50% PET, demonstrou desempenho ambiental
superior. Contudo, não foram identificados estudos que possibilitassem uma análise comparativa entre essas
duas alternativas, impossibilitando uma sugestão embasada sobre o melhor produto do ponto de vista
ambiental.
Com base nos resultados, entendemos que a melhor opção do ponto de vista socioambiental seria a camiseta
composta por 50% algodão orgânico SOo/o PET reciclado, porém esta ainda não demonstra ser uma opção
disponível em larga escala no mercado, principalmente para o atendimento de grandes demandas. No mesmo
sentido, o mercado de algodão orgânico, apesar do crescimento, ainda se mostra incipiente. Portanto,
considerando o início de um processo de compras institucionais sustentáveis de produtos têxteis, que oi ha para
o mercado brasileiro, com base nos resultados deste relatório sugerimos a opção 50% algodão 50% PET
reciclado, que se mostrou mais disponível e com preços acessíveis.
Para isso, foram pesquisados potenciais fornecedores nacionais que poderiam atender ao pedido de 18 mil
camisetas para a Copa 2014. Após indicações e pesquisas na internet, foram contatados por telefone e/ou email oito fornecedores, dos quais sete disponibilizaram suas informações, mas nem todos enviaram seus preços.
Dentre as quatro empresas que indicaram ter o produto que atenderia à descrição demandada disponível, o
preço informado variou de R$ 7,85 a 13,00/ unidade.
Uma ressalva importante é que, apesar de não contemplado neste estudo, entende-se que a visão do mercado
fornecedor não pode ser reduzida ao menor preço. É preciso fazer uma análise de custos, a fim de avaliar as
alternativas sustentáveis de melhor preço, que integre a ideia de externalidades da cadeia. Outro ponto é que
o mercado muda constantemente, então pesquisas de mercado precisam ser atualizadas no momento próximo

à aquisição.
,.,..,,.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

l";

(...)"é comum que o produto sustentável seja um pouco mais (caro) do que a alternativa convencional, porque o preço
normalmente incluirá compensações pelas novas tecnologias e design, e para muitos produtos as economias de escala ainda não
foram alcançadas. Mesmo assim, o custo real de um produto paro o comprador é muito mais do que simplesmente o preço de
compra pago por ele. A fim de decidir qual alternativa é mais barata, os custos durante todo o ciclo de vida do produto devem ser
levados em conta- os de compra, de operação, manutenção e de disposição do produto. Quando examinamos o caso da
licitação sustentável, assim que os custos "ocultos" do ciclo de vida são levados em conta, as vantagens econômicas da compra de
produtos sustentáveis ficam óbvias"

'

'

\

(BIDERMAN et ai, p. 42, 2008}
' ',

.//

...... _----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------··"'

Conforme visto, para aquisição de itens de vestuário, alguns elementos devem ser considerados para reflexão,
antes da tomada de decisão, pautados nos impactos sociais e ambientais identificados ao longo da cadeia. A
seguir, são trazidos elementos que buscam ampliar a visão dos resultados até aqui obtidos sobre a cadeia
produtiva do algodão, traduzindo-os em possíveis atributos de sustentabilidade de compra.
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Etapa do
Ciclo de Vida

Potenciais riscos socioambientais da cadeia têxtil
 Condições degradantes de trabalho (análogo ao escravo; uso de mão de obra infantil)
 Uso excessivo de agroquímicos
 Uso excessivo de água
 Uso degradante do solo
 Geração excessiva de resíduos tóxicos e destinação inadequada

Aquisição de materiais
e pré-processamento

 Emissões de GEEs devido ao transporte, técnica de irrigação e quantidade/ composição de
pesticidas.
 Uso de materiais tóxicos e produtos químicos para tingimento e/ou estamparia
 Geração de resíduos industriais
 Geração de efluentes
 Ambiente insalubre para o trabalhador
 Emissões de GEEs no transporte

 Condições degradantes de trabalho
Produção

 Geração excessiva de resíduos (tecido e embalagem)
 Emissões de GEEs no transporte (distribuição)

Distribuição e
armazenamento

 Emissões de GEEs no transporte (distribuição)
 Uso excessivo de água
 Uso de produtos químicos para lavagem

Uso

 Geração de efluentes líquidos contaminados
 Uso excessivo de energia
 Alergias/ contaminação ao usuário do produto
 Emissões de GEEs no transporte (distribuição)

Fim da vida

 Geração excessiva de resíduos sólidos (produtos e embalagens) devido ao alto consumo

 Lista Suja do Trabalho Escravo
http://reporterbrasil.org.br/listasuja/resultado.php

 Conformidade Ambiental
http://www.serasaexperian.com.br/relatorio/conformidadeambiental/

 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam

Exemplos de referências (certificações e selos):









ABNT – PE125.01 | Rótulo Ecológico para produtos têxteis de decoração
Better Cotton Initiative
Instituto Biodinâmico | IBD
Fair Trade Internacional | Certificação de Comércio Justo
Global Organic Textile Standard – GOTS (Padrão Global de Têxteis Orgânicos)
Programa Algodão Brasileiro Responsável |ABR
Selo Qual | Certificação de Qualidade e Sustentabilidade da Indústria Têxtil e da Moda.
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Incentivo à redução e gestão adequada de resíduos sólidos: observância sobre a quantidade e o material
das embalagens (dar preferência para reciclados e/ou recicláveis); incentivo a não inclusão de nomes de
marcas ou impressões que dificultem a reutilização; garantia de responsabilização do fornecedor pelo
recolhimento anual do produto pós-uso e destinação adequada (com base em valor comprado- unidades
-peso); solicitação de que sejam trazidas na etiqueta informações sobre a forma de descarte.



Inclusão de recomendações sobre lavagem, secagem e formas de limpeza na etiqueta do produto, a fim
de informar os impactos decorrentes dessas atividades.

COMPRAS DE PEQUENAS EMPRESAS e COMPRAS LOCAIS



Priorização de produtos de origem nacional e regional (próximo ao local de entrega), sempre que viável
do ponto de vista socioambiental e financeiro.

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES



Indicação da proporção exata dos tipos de fibras em caso de produtos com fibras mistas (ex: 50% PET
recidado e 50% algodão orgânico).



Em caso de vestuário permanente e de compra recorrente, se cabível, elaborar um único contrato
envolvendo fornecimento, manutenção e limpeza das peças.

O meio de verificação sobre o cumprimento dos atributos, junto ao fornecedor, deverá ser definido no edital.
O poder público, por exemplo, pode fazer diligências ou mesmo observar certificação emitida por instituição
pública oficial ou instituição credenciada, ao menos no nível da administração pública federal. onde tem norma
específica nesse sentido. Já as em presas podem demanda r selos e certificações com maior liberdade (BETIOL et
a/, 2012).

:: Aprendizados e considerações
Utilizar um estudo de ACV como referência para integrar considerações ambientais nas aquisições é um
caminho, mas não significa que critérios só devam ser contemplados se baseados em um estudo exclusivo. A
proposta essencial da ferramenta e, portanto, do presente estudo, é que seja trazida uma abordagem sistêmica

à decisão de compra, para permitir a consideração das externai idades e impactos associados ao produto.
Apesar do reconhecido potencial que a ACV apresenta aos tomadores de decisão, algumas limitações ainda
precisam ser transpostas. Ao mesmo tempo, é preciso superar expectativas de que esta ferramenta trará
respostas concretas para questões econômicas, jurídicas e sociais relacionadas ao ciclo de vida de produtos e
ao consumo sustentável. Cabe ressaltar que os resultados de um estudo oferecem informações- não soluções
aos problemas ambientais- que estão sujeitas à subjetividade da interpretação e à ausência de um método
único para a avaliação de impactos. Acrescentam-se, ainda, como limitações da ferramenta a adoção de critérios
arbitrários para definição de procedimentos e premissas; o elevado custo de execução, principalmente, por
causa do levantamento de dados primários; a dificuldade de coleta de informações, devido muitas vezes à
preservação da confidencialidade industrial, associada à ausência de banco de dados de caráter regional, como
é o caso do brasileiro (SILVA; KULA Y, 2006).
Diante desse cenário, frente aos desafios inerentes à disseminação da ACV, vale persistir com ênfase no
estabelecimento de um banco de dados confiáveis, regionalizados e completos para a consolidação de
instrumentos que assegurem o cumprimento de normas e padrões pertinentes à proteção socioambiental
(TEIXEIRA, 2013).

É interessante seguir buscando consistência e rigor das informações e ao mesmo tempo aproximá-las de um
viés prático, aplicável. Por isso, deixamos aqui a expectativa de que estudos como este, que é um bem público,
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promovam e estimulem cada vez mais o compartilhamento de informações a fim de promover e enriquecer o
debate brasileiro sobre avaliação de ciclo de vida e compras sustentáveis.

. .. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------......
~

//-
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:: REFLEXÕES DA EQUIPE & PASSOS ADIANTE ::
Reconhecendo as claras limitações do presente estudo, desenha do para um contexto específico deu m

\

grande evento, no caso a Copa do Mundo 2014, tendo as restrições de recursos e escopo da ferramenta
bem delimitadas, a fim de obter resultados complementares para subsidiar melhor as tomadas de
decisão, sugerimos que seja conduzido e publicado em revista científica um estudo nacional de ACV

do tecido sintético tecnológico (dry fit}. Com isso, será possível, por exemplo, identificar se essa
alternativa apresenta melhor desempenho ambiental nas demais etapas do ciclo de vida, para além da
de uso. Outros pontos relevantes, que necessitam encaminhamento, especialmente no contexto
brasileiro, são estudos que considerem os impactos sociais dessa cadeia produtiva e estudos técnicos
integrados (socioambientais) que possibilitem comparações entre o algodão orgânico e suas variações
quanto ao tingimento e o algodão convencional.
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ANEXO 1 -Modelagem do ciclo de vida

Modelagem do ciclo de vida da camiseta 100% algodão no software Umberto NXT C02
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Details
Product: Camiseta [A11 (endoflife -> P6: DIsposal)] (0,15 kg) Quantity 3,15
Phase: material acquisition & pre-processing Quantity 1,08
Type: Credits on GHG Emissions Quantity -0,22
Materi
Material
al Type
Good

Remoção GEE

Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption Quantity 1,30
Materi
Material
al Type

Data
Source
User
Define
d

Qua
Unit
ntity
kg
CO20,22
eq.

Data
Source

Qua
Unit
ntity
kg
0,46 CO2eq.
kg
0,03 CO2eq.
kg
0,37 CO2eq.
kg
0,44 CO2eq.

ecoinv
ent 2.2

Good

cotton fibres, at farm [US]

Good

transport, lorry
average [RER]

Good

electricity, low voltage, at grid ecoinv
[BR]
ent 2.2

Good

electricity, low voltage, at grid ecoinv
[BR]
ent 2.2

>16t,

Phase: production Quantity 0,05
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption Quantity 0,05
Materi
Material
al Type

fleet ecoinv
ent 2.2

Data
Source

Good

electricity, low voltage, at grid ecoinv
[BR]
ent 2.2

Materi
al Type

Material

Good

transport, lorry 7.5-16t, EURO3 ecoinv
[RER]
ent 2.2

Qua
Unit
ntity
kg
0,05 CO2eq.

Process
Fibras

Process
Fibras

T2

T2: Fiação
T3:
Tecelagem

Process
Corte:
Production

Phase: distribution & storage Quantity 0,06
Type: Indirect Emissions of Resources and
Energy Consumption Quantity 0,06

Phase: use Quantity 1,72
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption Quantity 1,69
Materi
Material
al Type

Data
Source

Data
Source

Good

soap, at plant [RER]

ecoinv
ent 2.2

Good

tap water, at user [RER]

ecoinv
ent 2.2

Good

electricity, low voltage, at grid ecoinv
[BR]
ent 2.2

Qua
Unit
ntity
kg
0,06 CO2eq.

Qua
Unit
ntity
kg
0,43 CO2eq.
kg
0,05 CO2eq.
kg
0,10 CO2eq.

Process
T1

Process
Lavar

Lavar

Lavar

Good

electricity, low voltage, at grid ecoinv
[BR]
ent 2.2

Type: Indirect Emissions of Waste Disposal Quantity 0,04
Materi
Material
al Type
treatment,
sewage,
to
Bad
wastewater treatment, class 2
[CH]
Phase: end-of-life Quantity 0,23
Type: Indirect Emissions of Resources and Energy Consumption Quantity 9,84E-03
Materi
Material
al Type
Good

ecoinv
ent 2.2

Data
Source

transport, municipal waste ecoinv
collection, lorry 21t [CH]
ent 2.2

Type: Indirect Emissions of Waste Disposal Quantity 0,22
Materi
Material
al Type
Bad

Data
Source

Descarte Biogênico

Data
Source
User
Define
d

1,11

kg
CO2eq.

Qua
Unit
ntity
kg
0,04 CO2eq.

Qua
Unit
ntity
kg
0,01 CO2eq.
Qua
Unit
ntity
kg
0,22 CO2eq.
3,15 kg
CO2eq.

Passar

Process
Tratament
o Água

Process
endoflife:
End-of-Life

Process
endoflife:
End-of-Life
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ANEXO 3- Questionário para potenciais fornecedores
Prezado(a),
No âmbito desta Iniciativa, está sendo feita uma rodada de consultas ao mercado fornecedor de vestuário a
fim de mapear fornecedores com capacidade e interesse em atender grandes compradores, como o setor
público, e que ofertem produtos que tenham atributos de sustentabilidade. Para tanto, gostaríamos de
convidá-lo(a) a preencher o formulário abaixo. As informações obtidas serão, provavelmente, utilizadas no
estudo sobre o ciclo de vida deu ma camiseta de algodão. Pedimos a gentileza de enviar este documento para
_ _ _ _ _@fgv.br até dia/mês/ano.
Agradecemos sua colaboração e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas.
A Equipe
Programa Consumo Sustentável
(11) 3284-0754"

1.
Dados Gerais
Nome da Empresa:

Site institucional:

Nome do Respondente:

Cargo:

E-mail:

Telefone (DDD):

2.

Informações sobre produção e venda
A em presa pode fornecer camiseta 50% PET reciclado 50% algodão, de gola
careca, manga curta, branca?

Sim
Não

D

O

Indique a especificação técnica deste produto:
A fibra utilizada é de PET reciclado ou PETvirgem?

Reciclado
Virgem

D

O produto é certificado? Caso afirmativo, indique as certificações.
A empresa é fabricante do tecido?
Há monitoramento/ controle das emissões de poluentes do processo
produtivo?

D
D

Sim
Não
Certificação:
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Indique quais:
Sul
Sudeste
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Fora do Brasil

O

D

O

D

O

D

O

A empresa é capaz de atender a quais regiões no Brasil? Quais?

D
O
D
D

D
D

Qual a quantidade anual de fornecimento de camisetas PET +algodão?

LI

A embalagem utilizada é reciclável ou reciclada? Caso afirmativo, indique qual
o tipo de material utilizado.

Sim
Não
Material:

Indique o preço por unidade (e sua variação, se houver, para 20.000 camisetas)

R$

O

/unidade
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R$
I unidade
(compra
de
unidades)
Se possível, descreva brevemente, a sua opinião sobre as principais diferenças em relação à qualidade,
durabilidade e conforto do tecido 50% PET, 50% algodão, quando comparado com o tecido 100% algodão:

Se tiver, indique outros produtos com atributos de sustentabilidade:
Outros comentários:
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