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"Quem beber desta água terá sede outra vez, mas 

quem beber da água que eu lhe der nunca mais 

terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se 

tornará nele uma fonte de água a jorrar para a 

vida eterna". 

Bíblia João 4:6-14. 
 

 



 

RESUMO 

 

 

O uso da água na moda é objeto central de análise deste trabalho. Nesse sentido, buscou-se 
analisar os usos das águas a partir de uma visão holística e multidisciplinar, considerando 
aspectos sócio-ambientais e jurídicos capazes de iniciar um processo de educação ambiental 
voltado para o emprego responsável e sustentável dos recursos hídricos. A partir de uma 
pesquisa teórica do tipo exploratório, buscou-se compreender os aspectos da água em solo 
brasileiro, sua gestão, somados às concepções de água virtual e de pegada hídrica e, bem 
assim, as suas formas de reuso pela indústria da moda. Objetiva-se demonstrar que o uso 
industrial indiscriminado dos recursos hídricos possuem efeitos nefastos ao ecossistema, a 
economia e principalmente, à vida em geral. Serão abordados, também, assuntos pertinentes 
ao tema, como noções acerca da atividade econômica da indústria têxtil e hiperconsumismo. 
Diante disso, entende-se que para alinhar desenvolvimento econômico e sustentabilidade 
hídrica torna-se imprescindível que haja conscientização socioambiental por parte da 
sociedade e vontade política capaz de estabelecer quadro normativo e regulamentário efetivo, 
bem como, constituir instituições fortes aptas a operar por meio de mecanismos sustentáveis. 

 

Palavras-chaves: Usos e Reusos da água. Pegada Hídrica. Indústria da moda. Águas 
Residuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The use of water in fashion is the central object of analysis in this work. In this sense, we 
sought to analyze the uses of water from a holistic and multidisciplinary view, considering 
socio-environmental and legal aspects capable of initiating a process of environmental 
education aimed at the responsible and sustainable use of water resources. From a theoretical 
research of exploratory type, we sought to understand the aspects of water in Brazilian soil, its 
management, added to the concepts of virtual water and water footprint, as well as their forms 
of reuse by the fashion industry. The objective is to demonstrate that the indiscriminate 
industrial use of water resources has harmful effects on the ecosystem, the economy and, 
above all, on life in general. Issues relevant to the topic will also be addressed, such as notions 
about the economic activity of the textile industry and hyperconsumerism. Therefore, it is 
understood that, in order to align economic development and water sustainability, it is 
essential that there is social and environmental awareness on the part of society and political 
will capable of establishing an effective normative and regulatory framework, as well as 
building strong institutions able to operate through sustainable mechanisms. 

 

Keywords: Uses and Reuses of water. Water Footprint. Fashion industry. Residual waters. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A história apresentada no primeiro livro das Escrituras Sagradas descreve a 

humanidade como aquela que deveria zelar e cuidar da criação divina. Conforme descrito 

em Gênesis 1:26: “Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e 

que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e 

sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra"1. A palavra 

“domínio” retratada no versículo bíblico não está atrelada ao sentido de autoritarismo e 

exploração, ao contrário, compreende-se que foi dada ao homem a missão de tornar-se 

zelador da Terra. Entendimento consolidado mais adiante, por meio da leitura de Gênesis 

2:15, “E o Senhor Deus tomou o homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e 

guardá-lo”2. 

Essa introdução se faz necessária, para demonstrar o vínculo entre responsabilidade 

humana, gerenciamento e meio ambiente. Partindo deste pressuposto, observa-se a 

falibilidade humana, ao logo do sistema evolutivo, no desempenho da sua atribuição 

perante a natureza, conforme assevera Ana Alice de Carli “por muito tempo o homem 

colocou-se no centro de tudo, o que corroborou seu pensamento de que tudo, inclusive a 

natureza, existia para realizar seus desejos e interesses”3. Esta realidade antropocêntrica e 

exploratória, no entanto, tem sido substituída, ainda que de forma tímida, pelo despertar da 

consciência ecológica. 

 O despertamento em torno da preservação dos recursos naturais parece vigorosamente 

justificado em um contexto no qual o exponencial crescimento populacional ocorrido no 

Brasil, especialmente nos últimos trinta anos, teve como consequência significativo aumento 

do consumo de bens e serviços, o que elevou a demanda por água, ao lado da progressiva 

degradação da qualidade das águas dos rios, em virtude da intensificação das atividades 

industriais, agropecuárias e de mineração e, por conta da falta de políticas efetivas de 

saneamento básico4. 

A preocupação em torno do gerenciamento das águas e das questões ambientais torna-

                                                 
1 BÍBLIA KING JAMES 1611. Gênesis, Capítulo 1, versículo 26. Disponível em: < 
https://www.bkjfiel.com.br/biblia/gn/1/26>. Acesso: 18 de ago. de 2021. 
2 BÍBLIA KING JAMES 1611. Gênesis, Capítulo 2, versículo 15. Disponível em: < 
https://www.bkjfiel.com.br/biblia/gn/2/15>. Acesso: 18 de ago. de 2021. 
3 CARLI, Ana Alice. A água e seus instrumentos de efetividade: educação ambiental, normatização, 
tecnologia e tributação. 1. ed. São Paulo: Millennium, 2013. 
4 CARLI, Ana Alice De. Água é vida eu cuido, eu pouco! Para um futuro sem crise. Coleção de Bolso FGV, 
V.39. Rio de Janeiro: ed. FGV, 2015. 

https://www.bkjfiel.com.br/biblia/gn/2/15
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se ainda mais importante no atual cenário de calamidade pública, por conta da pandemia da 

Covid-19, principalmente no tocante ao abastecimento hídrico e ao acesso aos serviços 

básicos de saneamento imprescindíveis para impedir o alastramento do coronavírus que 

lamentavelmente provocou centenas de milhares de óbitos5 no Brasil até o presente momento.  

É de sublinhar que a indústria da moda emprega em sua cadeia produtiva água 

suficiente para saciar a sede de 110 milhões de pessoas por um ano inteiro em um mundo que 

cerca de 2 bilhões de pessoas já vivem em áreas com estresse hídrico6. Nessa toada, o 

alinhamento entre sustentabilidade e desenvolvimento econômico tem sido matéria de debate 

no Brasil e no mundo.  

O setor da moda depende essencialmente dos recursos hídricos durante todo processo 

de produção, desde, por exemplo, a irrigação das lavouras de algodão até a lavagem 

doméstica de tecidos e roupas, impactando negativamente os mananciais de águas, se não 

houver controle e fiscalização eficazes, especialmente em regiões que detém pouco potencial 

hídrico. 

Nesse contexto, o presente trabalho, pautado na estimativa de que a indústria da moda 

utiliza anualmente cerca de 79 bilhões de metros cúbicos de água7, bem como produz águas 

residuais prejudiciais à vida em geral, tem como principal objetivo problematizar a gestão da 

água no universo da moda, apresentando as seguintes questões problema: a 

delimitação/conscientização do uso multifuncional da água e, bem assim, a adoção do reuso 

de águas no setor da moda seriam um caminho profícuo de sustentabilidade hídrica?  

Para apreciar essa questão, objetiva apresentar as diversas funções da água através dos 

conceitos de água virtual (virtual water8) e pegada hídrica (water footprint9) a fim de apontar 

os danos causados pela utilização inconsciente e insustentável dos recursos hídricos em nível 

de quantidade e qualidade realizada pela indústria de roupas e tecidos. Por consequência, 

objetiva-se destacar o importante papel da administração sobre os recursos hídricos, aliada a 

instrumentos tecnológicos como o reuso de efluentes industriais. 

Assim, parte-se das hipóteses de que a convergência entre educação ambiental, 
                                                 
5 CORONAVÍRUS BRASIL. Painel de casos de doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19) no Brasil pelo 
Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, 18 de ago. de 2021. Disponível em: < https://covid.saude.gov.br/>. 
Acesso: 18 de ago. de 2021. 
6 CO. Sustainability Issues - The issues: Water. Commom Objective, 2021.  Disponível em: 
<https://www.commonobjective.co/article/the-ssues-water>. Acesso: 29 de jul. de 2021. 
7 Ibidem. 
8 CARLI, Ana Alice. A água e seus instrumentos de efetividade: educação ambiental, normatização, 
tecnologia e tributação. 1. ed. São Paulo: Millennium, 2013. 
9 HOEKSTRA, A. Y., et al. Manual de Avaliação da Pegada Hídrica: Estabelecendo o Padrão Global. Water 
Footprint Network. Disponível em: <https://www.ideiasustentavel.com.br/manual-de-avaliacao-da-pegada-
hidrica-e-lancado-em-portugues/>. Acesso em 09 de ago de 2021. 

https://covid.saude.gov.br/
http://www.commonobjective.co/article/the-
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normatização e tecnologia seriam atributos potencializadores para atingirmos a redução da 

pegada hídrica por parte das indústrias e empresas fashions, seja através do uso de algodão 

produzido de maneira sustentável por meio de padrões internacionais e programas agrícolas, 

seja através da reciclagem e reutilização da água efluente do processamento ou através de 

parcerias entre os produtores para reduzir e remover o uso de água dos processos de 

tingimento, lavagem de pedras, acabamento, dentre outros processos sedentos10. 

 A metodologia deste trabalho é pautada em uma pesquisa teórica do tipo exploratório, 

com revisão bibliográfica, notadamente marcada por um caráter interdisciplinar em sua 

abordagem, cujos objetivos específicos serão perquiridos através de um estudo 

multidisciplinar entre Direito Ambiental, Moda, Tecnologia e Engenharia Ambiental. Ainda, 

serão promovidas análises qualitativas acerca dos conceitos teóricos abordados. 

 No âmbito jurídico, a pesquisa terá como referencial normativo, especialmente, a Lei 

nº 13.501/2017 referente à Política Nacional de Recursos Hídricos, a Resolução n. 357/2015 

editada pelo Ministério do Meio Ambiente e a Resolução nº 54 de 28 de novembro de 2005 

do Conselho Nacional De Recursos Hídricos. 

 Assim, destacam-se como fontes da pesquisa: o estudo sobre água virtual (virtual 

water), conceito utilizado pela primeira vez pelo pesquisador inglês John Anthony Allan, que 

faz menção à água embutida nas commodities, ou seja, à água invisível presente nos 

alimentos, como também, em toda cadeia de produção; os ensinamentos do pesquisador 

ArjenHoekstra acerca da pegada hídrica (waterfootprint) metodologia por meio da qual é 

possível mensurar o consumo de água doce utilizado na produção de um bem ou serviço; as 

obras sobre água de Ana Alice de Carli11; as reflexões sobre reúso de águas de Dirceu 

D’alkmin Telles e Regina Helena Pacca Guimarães Costa; os dados e estatísticas da Agência 

Nacionalde Águas (ANA) relativos ao uso das águas no Brasil; além de outras fontes que 

surgiram ao longo da pesquisa.  

 O trabalho foi dividido em três capítulos: no primeiro, busca-se olhar à água a partir de 

uma visão holística e multidisciplinar, considerando também os aspectos sócio-ambiental e 

jurídico. A dimensão abordada compreende a contextualização acerca dos recursos hídricos 

no Brasil e no mundo, por meio da exposição de aspectos relevantes no tocante à água como 

bem finito, essencial à vida e ao desenvolvimento econômico. Após, pretende-se apresentar a 

                                                 
10 CO. Sustainability Issues - The issues: Water. Commom Objective, 2021.  Disponível em: 
<https://www.commonobjective.co/article/the-ssues-water>. Acesso: 29 de jul. de 2021. 
11 CARLI, Ana Alice De. A água e seus instrumentos de efetividade: educação ambiental, normatização, 
tecnologia e tributação. São Paulo: Ed. Millennium, 2013. 

http://www.commonobjective.co/article/the-
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água como direito fundamental humano e o não reconhecimento desse direito no texto 

constitucional brasileiro. Em seguida, busca-se expor os múltiplos usos das águas e os 

conflitos oriundos da crise hídrica global com enfoque no conceito de segurança hídrica.  

No segundo capítulo, serão trazidos os conceitos de água virtual (virtual water) e 

pegada hídrica (water footprint) e por intermédio deles atrelar os usos da água às relações de 

produção e consumo, seja de um local, de um indivíduo ou de uma sociedade como um todo. 

A apresentação deste conceitos possuem a finalidade de conscientizar consumidores e 

fornecedores de modo que possam repensar a maneira como consomem e como produzem, 

com vistas a proteção do nosso ouro azul12 em um cenário de escassez hídrica mundial. 

Além disso, busca-se evidenciar a indústria da moda como uma das maiores atividades 

econômicas do mundo por meio de indicadores econômicos e sociais, como por exemplo, o 

modelo produtivo fast fashion e o novo padrão de consumo da sociedade: hiperconsumismo. 

Ao final, busca-se apresentar os impactos da industria da moda sobre os recursos hídricos. 

 No terceiro capítulo, na tentativa de se traçar um paralelo entre os saberes expostos, 

foi trazida medidas alternativas como o reuso da água – conceitos, teorias e práticas - com 

vistas a buscar soluções e alternativas para mitigar os efeitos do padrão de consumo 

desenfreado e o consequente uso industrial indiscriminado do nosso bem natural finito. 

 Por fim, compreende-se que para atingirmos a sustentabilidade hídrica alinhada ao 

desenvolvimento econômico é imprescindível que haja verdadeira ação interdisciplinar, que 

haja enquadramento legal e regulatório adequado, apoio político institucional, integração das 

organizações públicas e privadas e apoio do setor educacional, de modo que possa influenciar 

a conduta de cada consumidor e consequentemente promover verdadeira transformação 

mercadológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 CARLI, Ana Alice De. A água sob dúplice perspectiva: como direito fundamental e como sujeito de direitos. 
In: ANAIS DO CONPEDI INTERNACIONAL DO URUGUAI, 2016. Disponível em: conpedi.org.br. Acesso em 
13 de abr. de 2021. 
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2 A ÁGUA NA INDÚSTRIA DA MODA  

Neste capítulo busca-se perfilar aspectos relevantes no tocante à água como bem finito 

e essencial à vida e ao desenvolvimento econômico. 

 

2.1 UMA CONTEXTUALIZAÇÃO ACERCA DA ÁGUA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

De início cabe realçar o que deveria ser senso comum. A água é um recurso natural 

finito responsável pela sobrevivência humana e pelo equilíbrio ecossistêmico, bem como 

essencial para o desenvolvimento econômico e social da humanidade. A importância deste 

recurso precioso já era reconhecida desde a Antiguidade, conforme se verifica pelas palavras 

do filósofo Tales de Mileto: “a água é o princípio de todas as coisas”13 . 

Não apenas na filosofia, mas também no Direito e, bem assim, em diversas áreas do 

conhecimento, a preocupação em torno da gestão hídrica não é novidade. Conforme 

assevera Alexandre Magrineli dos Reis: “das primeiras codificações de leis à criação de 

instâncias de julgamento e decisão, observa-se a busca por fontes seguras de água e a 

organização do uso de forma parcimoniosa”14. 

No atual cenário de calamidade pública, por conta da pandemia da Covid-19, a 

preocupação em torno da gestão das águas e das questões ambientais torna-se ainda mais 

importante, principalmente no tocante ao abastecimento hídrico e ao acesso aos serviços 

básicos de saneamento. Nesse sentido, a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, 

esclarece15: 

Na perspectiva do desenvolvimento sustentável, a importância do 
esgotamento sanitário e abastecimento de água para a saúde pública, a 
qualidade de vida e o meio ambiente é amplamente reconhecida. Há 
décadas diversos estudos revelam a associação entre a ausência de 
saneamento e altos índices de internações hospitalares, proliferação de 
doenças de veiculação hídrica e elevadas taxas de mortalidade, 
especialmente a infantil. As intervenções em saneamento básico se 
refletem diretamente na melhoria das condições de saúde pública, 
reduzindo a incidência de doenças de veiculação hídrica, cujas taxas 

                                                 
13FRANCISCO, Luciano Vieira. Tales de Mileto: Tudo Começa na Água. Brasil Escola, c2021. Disponível em: 
<https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/tales-mileto.htm>. Acesso em: 24 de mar. de 2021. 
14REIS, Alexandre Magrineli dos. Reuso de água e novo marco legal do saneamento básico. In: CARLI, Ana 
Alice De; PERALTA, Carlos E.; MORATO LEITE, José Rubens; MORENO, Marcela; AVZARADEL, Pedro 
C.S. (organizadores). Saneamiento básico y recursos hídricos (no prelo), 2021. p.1. 
15ANA. ODS 6 no Brasil: visão da ANA sobre os indicadores. Brasília: ANA, 2019. Disponível em: 
<https://www.gov.br/ana/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/ods6/ods6.pdf>. Acesso em: 25 de abr. de 
2021. 

https://www.gov.br/ana/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/ods6/ods6.pdf


15 
 

têm apresentado tendência de redução em todas as regiões do Brasil, 
notadamente a partir de 2003 e, principalmente, na Região Nordeste. [grifo 
nosso] 
 

 Embora a preocupação com os recursos hídricos não configure novidade da 

contemporaneidade, somente a partir de 2010 o direito ao acesso à água limpa e segura foi 

reconhecido pela Assembleia Geral da ONU como Direito Humano16. 

 E a despeito desse reconhecimento internacional, o Brasil ainda não reconhece de 

forma expressa em seu texto constitucional a água como direito fundamental. Com efeito, há 

no Congresso Nacional propostas de emenda constitucional, que visam a constitucionalizar 

esse direito. Espera-se que tal medida se concretize , a fim de que o acesso à água boa tenha 

seu escopo de proteção aumentado, uma vez que com a constitucionalização expressa, tal 

direito terá mais visibilidade no plano jurídico e fático17. 

 As águas brasileiras por muito tempo recebeu proteção de maneira indireta, isto é, a 

tutela hídrica situava-se em um patamar de interesse abaixo daqueles de cunho econômico, 

sanitário, ou relativo ao direito de propriedade. Nesse diapasão, pontua Carolina Sales18: 

 
Foi a partir da Constituição de 1988 e, mais tarde a lei de 1997, que houve 
o reconhecimento da necessidade de proteger as águas dentro da estrutura 
global ambiental, a partir da gestão que se preocupasse em integrar os 
recursos hídricos ao meio ambiente, para garantir o desenvolvimento 
sustentável e à manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

Nesse sentido, a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos no Brasil, caracteriza a água como bem de domínio público, 

recurso natural limitado e dotado de valor econômico19. Embora seja um recurso que deve 

ser de acesso de todos, sua sustentabilidade depende de certas iniciativas, as quais devem 

nortear a sua gestão, conforme será pontuado ao longo desse estudo. 

Devido à sua natureza essencial e à multiplicidade dos seus usos, a água, segundo a 

Organização das Nações Unidas (ONU), é um insumo disputado no cenário internacional. 

Apesar dessa realidade, tal bem ambiental finito e essencial à vida do e no planeta20 tem 

                                                 
16MAZARO, Gabriel. Água é um direito humano? Politize, 22 de mar. de 2021. Disponível em: 
<https://www.politize.com.br/agua-direito-humano/>. Acesso em 22 de mar. de 2021. 
17Ibidem. 
18SALLES, Carolina. O que é a Lei das Águas. Jusbrasil, 2014. Disponível em: 
<https://carollinasalle.jusbrasil.com.br/artigos/154075380/o-que-e-a-lei-das-aguas>. Acesso em: 16 de jul. de 
2021. 
19BRASIL. Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm> Acesso em 29 de mar. 2021. 
20CARLI, Ana Alice De. Água é vida: eu cuido, eu pouco – para um futuro sem crise. Coleção de Bolso FGV, nº 
39. Rio de Janeiro: Ed. FGV, p. 22. 

http://www.politize.com.br/agua-direito-humano/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
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sido, negligenciado pelo agronegócio, mal gerenciado pelos governos e desperdiçado pela 

maioria das pessoas21.  

Segundo o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento de 

Recursos Hídricos, realizado em 2015, a crise hídrica global é resultado do desequilíbrio 

entre oferta e demanda hídrica, desenvolvimento insustentável e falhas de governança, com 

previsão alarmante de em 2050, a demanda hídrica mundial aumentar em 55%, 

principalmente devido à crescente demanda do setor industrial, dos sistemas de geração de 

energia termoelétrica e dos usuários domésticos22. 

Nessa trilha, em 2021, o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos não apresenta indicadores menos alarmantes23: 

 
O uso global de água doce aumentou seis vezes nos últimos cem anos e, 
desde a década de 1980, continua a crescer a uma taxa de cerca de 1% ao 
ano (AQUASTAT, s.d.). Muito desse crescimento pode ser atribuído a uma 
combinação de crescimento populacional, desenvolvimento econômico e 
mudanças nos padrões de consumo. Atualmente, a agricultura é responsável 
por 69% das retiradas de água em âmbito mundial, que é usada 
principalmente para irrigação, mas também inclui a água para rebanhos 
bovinos e aquicultura. Essa proporção pode chegar a 95% em alguns países 
em desenvolvimento (FAO, 2011a). A indústria – incluindo o uso e a 
geração de energia – é responsável por 19% do uso, enquanto os 
municípios são responsáveis pelos 12% restantes (AQUASTAT, 2016). 
 

Diante desse cenário, agravado pelo crescimento econômico, industrial e pelo 

aumento das variadas demandas de usos hídricos, a gestão sustentável da água tornou-se 

assunto prioritário na perspectiva mundial, pois além de ser um problema vital, por si só, a 

escassez de recursos hídricos, também possui potencial para gerar conflitos, até mesmo 

armados - guerras -, em todos os planos, do regional, nacional, ao internacional24. Tais 

conflitos não têm como objetivo apenas a água em si, mas principalmente, as nascentes. A 

título de exemplo, vale destacar a Guerra dos Seis Dias, quando Israel invadiu as Colinas de 

Golã, na Síria, principalmente pelo fato dessa localidade abrigar as nascentes do Rio 

                                                 
21CRISE hídrica afeta milhões de pessoas no mundo e ameaça a segurança alimentar. Conselho de Segurança 
Alimentar e Nutricional, 20 de jul. de 2017. Disponível em: 
<http:a//www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/julho/crise-hidrica-afeta-milhoes-de-pessoas- 
no-mundo-e-ameaca-seguranca-alimentar.>. Acesso em: 24 de mar de 2021. 
22UNESCO. Água para um mundo sustentável. UNESCO, 2015. Disponível em: 
<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015ExecutiveSummary_POR_ 
web.pdf>. Acesso em 24 de mar de 2021. 
23UNESCO. Relatório mundial das Nações Unidas sobre desenvolvimento dos recursos hídricos 2021: o valor da 
água; fatos e dados. UNESCO, 2021. Disponível em: 
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375751_por>. Acesso: 26 de abr. de 2021. 
24PENA, Rodolfo F. Alves. Conflitos pela água no mundo. Brasil Escola. Disponível em: 
<https://brasilescola.uol.com.br/geografia/conflitos-pela-agua-no-mundo.htm>. Acesso em 29 de mar. de 2021. 

http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/julho/crise-hidrica-afeta-milhoes-de-pessoas-no-mundo-e-ameaca-seguranca-alimentar#%3A~%3Atext%3DA%20crise%20da%20%C3%A1gua%26text%3DE%20mais%3A%201%2C2%20bilh%C3%A3o%2Cintestinais%20transmitidas%20por%20%C3%A1gua%20insalubre
http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/julho/crise-hidrica-afeta-milhoes-de-pessoas-no-mundo-e-ameaca-seguranca-alimentar#%3A~%3Atext%3DA%20crise%20da%20%C3%A1gua%26text%3DE%20mais%3A%201%2C2%20bilh%C3%A3o%2Cintestinais%20transmitidas%20por%20%C3%A1gua%20insalubre
http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/julho/crise-hidrica-afeta-milhoes-de-pessoas-no-mundo-e-ameaca-seguranca-alimentar#%3A~%3Atext%3DA%20crise%20da%20%C3%A1gua%26text%3DE%20mais%3A%201%2C2%20bilh%C3%A3o%2Cintestinais%20transmitidas%20por%20%C3%A1gua%20insalubre
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015ExecutiveSummary_POR_web.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015ExecutiveSummary_POR_web.pdf
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Jordão. Além disso, há a instabilidade geopolítica entre Turquia, Iraque e Síria, que 

contestam os rios Tigre e Eufrates, os quais possuem suas nascentes localizadas em 

território turco, mas abastecem os territórios sírios e iraquianos25. 

Essas situações ressaltam a importância de olhar à água a partir de uma visão 

holística e multidisciplinar, considerando também os aspectos sócio-ambiental e jurídica. 

Nessa perspectiva relevante se faz destacar o conceito de segurança hídrica, definida pela 

Organização das Nações Unidas como26: 

 

A capacidade de uma população de salvaguardar o acesso sustentável a 
quantidades adequadas de água de qualidade para garantir meios de 
sobrevivência, o bem estar humano, o desenvolvimento socioeconômico; 
para assegurar proteção contra poluição e desastres relacionados à água, e 
para preservação de ecossistemas em um clima de paz e estabilidade 
política. 
 

De acordo com o estudo acima mencionado, cerca de “2,2 bilhões de pessoas vivem 

sem acesso à água potável no mundo e múltiplas são as razões para esses dados 

exorbitantes”27. Tal infortúnio é mais incidente em países da África e do Oriente Médio. 

Segundo estimativas, cerca de 26 países enfrentam escassez crônica de água e a previsão é 

de que esse número dobre em 2025. Ainda, revela o estudo que “31 países passam por 

estresse hídrico entre 25% e 70%” e que outros “22 países estão em situação grave, acima 

dos 70%”, o que significa que tais países utilizam de forma intensa seus recursos, mesmo 

que escassos28. 

Vale realçar que a água, ao lado do saneamento básico, consubstancia o sexto entre 

os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030 da Organização 

das Nações Unidas, que tem por objetivo erradicar a pobreza, proteger o planeta e assegurar 

que todas as pessoas tenham paz e prosperidade29. Nesse sentido, cabe trazer à baila a 

iniciativa da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), na execução do 

referido “Relatório ODS 6 no Brasil – visão da ANA sobre os indicadores”, que apresenta a 

sua contribuição ao processo de monitoramento das 8 metas do ODS 6, com base em 
                                                 
25PENA, Rodolfo F. Alves. Conflitos pela água no mundo. Brasil Escola. Disponível em: 
<https://brasilescola.uol.com.br/geografia/conflitos-pela-agua-no-mundo.htm>. Acesso em 29 de mar. de 2021. 
26UN WATER. Water Security & the Global Water Agenda A UN-Water Analytical Brief. 2013, Disponível em: 
<http://www.unwater.org/downloads/waters ecurity_analyticalbrief.pdf>. Acesso em: 19 de mar. de 2021. 
27BRK AMBIENTAL. Crise hídrica: entenda as principais causas da escassez de água. 2020. Disponível em: 
<https://blog.brkambiental.com.br/escassez-de-agua/>. Acesso em: 29 de mar. de 2021.  
28 Ibidem. 
29NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Nações Unidas Brasil: Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável no Brasil, c2021. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: 
<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 29 de mar. de 2021. 

http://www.unwater.org/downloads/waters
https://blog.brkambiental.com.br/escassez-de-agua/
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
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informações produzidas e sistematizadas para cálculo dos indicadores, em parceria com 

diversas instituições30.  

O  monitoramento das metas do ODS 6, em especial das metas 6.3 e 6.4, tem estreita 

relação com o estudo em tela, tendo em vista que buscam avaliar as condições de um país 

quanto à qualidade e quantidade da água disponível para os diversos usos. Vale transcrevê-

las31: 

Meta 6.3 - Até 2030, melhorar a qualidade da água nos corpos hídricos, 
reduzindo a poluição, eliminando despejos e minimizando o lançamento de 
materiais e substâncias perigosas, reduzindo pela metade a proporção do 
lançamento de efluentes não tratados e aumentando substancialmente o 
reciclo e reuso seguro localmente. 
Meta 6.4 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da 
água em todos os setores, assegurando retiradas sustentáveis e o 
abastecimento de água doce para reduzir substancialmente o número de 
pessoas que sofrem com a escassez. 
 

O Brasil detém cerca de 12% do potencial de água doce existente no planeta terra, 

tal abundância, no entanto, não significa a inesgotabilidade deste recurso natural, muito 

menos que os mesmos sejam distribuídos de forma igualitária no espaço geográfico32. 

Conforme esclarece o Manual de Usos Consuntivos da Água, da Agência Nacional 

de Águas e Saneamento Básico, a cultura da abundância hídrica tem sido progressivamente 

substituída pela ideia da água como “bem finito e dotado de valor econômico”, assim 

caracterizada pela Lei nº 9.433/97, implicando análises mais cuidadosas acerca do 

equilíbrio entre os seus usos e a oferta hídrica, de acordo com as peculiaridades de cada 

região33. 

O exponencial crescimento populacional ocorrido no Brasil, especialmente nos 

últimos trinta anos, teve como consequência significativo aumento do consumo de bens e 

serviços, o que elevou a demanda por água, ao lado da progressiva degradação da qualidade 

das águas dos rios, em virtude da intensificação das atividades industriais, agropecuárias e 

                                                 
30ANA. ODS 6 no Brasil: visão da ANA sobre os indicadores. Brasília: ANA, 2019. Disponível em: 
<https://www.gov.br/ana/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/ods6/ods6.pdf>. Acesso em: 25 de abr. de 
2021. 

31ANA. ODS 6 no Brasil: visão da ANA sobre os indicadores. Brasília: ANA, 2019. Disponível em: 
<https://www.gov.br/ana/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/ods6/ods6.pdf>. Acesso em: 25 de abr. de 
2021. 
32CARLI, Ana Alice De. A água e seus instrumentos de efetividade: educação ambiental, normatização, 
tecnologia, tributação. São Paulo: Ed. Millennium, 2012. 
33ANA. Manual de Usos Consuntivos da Água no Brasil. Brasília: ANA, 2019. Disponível em: 
<http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/central-de-publicacoes/ana_manual_de_usos_consu 
ntivos_da_agua_no_brasil.pdf/view>. Acesso: 19 de mar de 2021. 

https://www.gov.br/ana/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/ods6/ods6.pdf
https://www.gov.br/ana/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/ods6/ods6.pdf
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/central-de-publicacoes/ana_manual_de_usos_consuntivos_da_agua_no_brasil.pdf/view
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/central-de-publicacoes/ana_manual_de_usos_consuntivos_da_agua_no_brasil.pdf/view
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de mineração e, por conta da falta de políticas efetivas de saneamento básico34. 

Como resultado desse crescimento, estima-se que o setor industrial brasileiro 

representa o terceiro maior em termos de uso de água, atrás do abastecimento urbano e da 

agricultura irrigada, de acordo com a (ANA)35. 

Atualmente, o Brasil é um dos países mais industrializados do mundo e possui 

enorme e variado parque industrial, que assim como a distribuição hídrica, apresenta 

disparidade regional. Desta maneira, existem áreas com intensa concentração da atividade 

industrial como na região sudeste do país e áreas onde a atividade industrial é quase 

inexistente como na região centro-oeste36. Nesse sentido, dispõe a Agência Nacional de 

Águas e Saneamento básico37: 

(...) no Brasil, existem áreas intensamente antropizadas, com destaque para 
as Regiões Metropolitanas e grandes aglomerados urbanos, em que os 
cursos d’água circundantes nem sempre possuem capacidade para 
diluir as cargas poluentes que são neles lançadas. Por outro lado, existem 
regiões com baixa densidade demográfica e farta disponibilidade hídrica, o 
que contribui para uma melhor condição de qualidade das águas. [grifo 
nosso] 

 

A relação da indústria com a água depende de diversas variantes, como bem 

explicado no Relatório Água na Indústria: Usos e coeficientes técnicos, realizado pela 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico38: 

 

A demanda de água na indústria reflete o tipo de produto ou serviço que 
está sendo produzido e os processos industriais associados. A intensidade 
do uso da água depende de vários fatores, dentre eles, o tipo de 
processo e de produtos, tecnologias empregadas, boas práticas e 
maturidade da gestão. [grifo nosso] 
 

A passos lentos, observa-se um crescente movimento na indústria brasileira 

referente à preocupação com o uso da água, buscando aprimorar seus procedimentos com 

                                                 
34CARLI, Ana Alice De. Água é vida eu cuido, eu pouco! Para um futuro sem crise. Coleção de Bolso FGV, 
V.39. Rio de Janeiro: ed. FGV, 2015. 
35 BRASIL. Agência Nacional de Água. Disponível em: <www.ana.gov.br>. Acesso em 23 de mar de 2021 
36 ANA. Água na Indústria: Usos e Coeficientes Técnicos. Agência Nacional de Águas. Brasília: ANA, 
2017. Disponível em: <https://www.snirh.gov.br/portal/snirh-1/acesso-tematico/usos-da-
agua/aguanaindustria_usoecoeficientestecnico s.pdf/view>. Acesso em 19 de mar. de 2021. 
37 ANA. ODS 6 no Brasil: visão da ANA sobre os indicadores. Brasília: ANA, 2019. Disponível em: 
<https://www.gov.br/ana/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/ods6/ods6.pdf>. Acesso em: 25 de abr. de 
2021. 
38 ANA. Água na Indústria: Usos e Coeficientes Técnicos. Agência Nacional de Águas. Brasília: ANA, 2017. 
Disponível em: <https://www.snirh.gov.br/portal/snirh-1/acesso-tematico/usos-da-
agua/aguanaindustria_usoecoeficientestecnico s.pdf/view>. Acesso em 19 de mar. de 2021. 

http://www.ana.gov.br/
https://www.snirh.gov.br/portal/snirh-1/acesso-tematico/usos-da-agua/aguanaindustria_usoecoeficientestecnicos.pdf/view
https://www.snirh.gov.br/portal/snirh-1/acesso-tematico/usos-da-agua/aguanaindustria_usoecoeficientestecnicos.pdf/view
https://www.snirh.gov.br/portal/snirh-1/acesso-tematico/usos-da-agua/aguanaindustria_usoecoeficientestecnicos.pdf/view
https://www.gov.br/ana/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/ods6/ods6.pdf
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh-1/acesso-tematico/usos-da-agua/aguanaindustria_usoecoeficientestecnico
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh-1/acesso-tematico/usos-da-agua/aguanaindustria_usoecoeficientestecnico
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vistas à gestão sustentável, principalmente em setores com maior participação nos 

mercados externos ou que operam em áreas de escassez hídrica39. 

E é nessa pegada reflexiva que se introduz a questão nuclear deste estudo – que 

compreende o uso da água na moda. No setor da moda, o quadro não é diferente, segundo 

informado pela Plataforma “A Moda pela Água”, produtores e grandes empresas como 

Marisa, Vicunha, Damyller, dentre outras, uniram-se para promover agendas sustentáveis, 

com vistas a incluir a discussão sobre o uso responsável do recurso hídrico em toda sua 

cadeia de produção, bem como, encontrar soluções de forma colaborativa40. 

Nesse contexto, o presente capítulo, pautado na estimativa de que a indústria da 

moda utiliza anualmente cerca de 79 bilhões de metros cúbicos de água41, bem como 

produz águas residuais prejudiciais à vida em geral, tem como principal objetivo, 

problematizar a gestão da água no universo da moda. 

Assim, no próximo capítulo objetiva-se perfilar aspectos relevantes, no que diz 

respeito às noções de água virtual (virtual water) e pegada hídrica (water footprint), bem 

como a água no cenário da moda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Ibidem. 
40 A MODA PELA ÁGUA. A moda pela água, c2019. Página Inicial. Disponível em: < 
https://www.amodapelaagua.com.br/>. Acesso em: 29 de mar. de 2021 
41 CO. Sustainability Issues - The issues: Water. Commom Objective, 2021.  Disponível em: 
<https://www.commonobjective.co/article/the-ssues-water>. Acesso: 29 de mar. de 2021. 

https://www.amodapelaagua.com.br/
http://www.commonobjective.co/article/the-
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3 USOS DA ÁGUA NA MODA 

 

Neste capítulo busca-se perfilar aspectos relevantes quanto aos conceitos de água 

virtual e pegada hídrica, evidenciar a importância econômica do setor da moda, apresentar 

particularidades relativas ao atual padrão de consumo da sociedade e por fim, sobre expor os 

impactos das fibras têxteis sobre os recursos hídricos.  

 

3.1 OS CONCEITOS DE ÁGUA VIRTUAL E PEGADA HÍDRICA NA PERSPECTIVA 

DA MODA 

 

Tão importante quanto ser consciente acerca da essencialidade da água é ter 

conhecimento acerca da multiplicidade dos seus usos. No Brasil, a água é utilizada por 

diversos setores, são eles o abastecimento humano - urbano e rural, o abastecimento animal, 

a indústria de transformação, a mineração, a termoeletricidade, a irrigação e a indústria da 

moda42. 

Nesse contexto, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico estabelece 

certos coeficientes, são eles: de retirada, compreendiada como o montante captado no corpo 

hídrico; de consumo, diz respeito à fração da retirada que não retorna ao corpo hídrico (uso 

consuntivo); e de retorno, o qual corresponde à fração da retirada que retorna ao corpo 

hídrico43. Por esta razão, vale trazer à tona a definição da Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico, acerca do uso consuntivo da água44: 

 
Um uso é considerado consuntivo quando a água retirada é consumida, 
parcial ou totalmente, no processo a que se destina, não retornando 
diretamente ao corpo d'água. O consumo pode ocorrer por evaporação, 
transpiração, incorporação em produtos, consumo por seres vivos, dentre 
outros (...) 

Usos da água como a navegação, a pesca, o turismo e o lazer não afetam 
diretamente a quantidade de água local, embora dela dependam, sendo 
considerados usos não consuntivos (...) 

                                                 
42 ANA. Manual de Usos Consuntivos da Água no Brasil. Brasília: ANA, 2019. Disponível em: 
<http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/central-de-publicacoes/ana_manual_de_usos_consu 
ntivos_da_agua_no_brasil.pdf/view>. Acesso: 31 de mar de 2021. 
43 Ibidem. 
44 ANA. Manual de Usos Consuntivos da Água no Brasil. Brasília: ANA, 2019. Disponível em: 
<http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/central-de-publicacoes/ana_manual_de_usos_consu 
ntivos_da_agua_no_brasil.pdf/view>. Acesso: 31 de mar de 2021 

http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/central-de-publicacoes/ana_manual_de_usos_consuntivos_da_agua_no_brasil.pdf/view
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/central-de-publicacoes/ana_manual_de_usos_consuntivos_da_agua_no_brasil.pdf/view
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/central-de-publicacoes/ana_manual_de_usos_consuntivos_da_agua_no_brasil.pdf/view
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/central-de-publicacoes/ana_manual_de_usos_consuntivos_da_agua_no_brasil.pdf/view
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Os principais usos consuntivos da água no Brasil são o abastecimento 
humano (urbano e rural), o abastecimento animal, a indústria de 
transformação, a mineração, a termoeletricidade, a irrigação e a 
evaporação líquida de reservatórios artificiais. 

 

Vale realçar que a indústria em geral ocupa o terceiro lugar na escala de consumo 

hídrico, visto que depende da água em toda a sua cadeia de produção, bem como a utiliza 

como insumo, dentre outras finalidades, conforme45: 

 

A água tem uma grande diversidade de aplicações no setor industrial, 
dependendo do tipo de produto ou serviço e processos associados. Pode 
ser aplicada como matéria-prima; reagente e solvente de substâncias 
sólidas, líquidas e gasosas; na lavagem e retenção de materiais contidos 
em misturas; como veículo de suspensão; e em operações envolvendo 
resfriamento e transmissão de calor. 

 

No contexto da moda, segundo estudos realizados pela ANA, a fabricação dos 

produtos têxteis retira de nossas fontes cerca de 1.873 litros d’água por dia, com consumo 

aferido em 22,5%46. Ou seja, atualmente, somente a indústria da moda utiliza 

aproximandamente recursos hídricos suficientes para matar a sede de 110 milhões de 

pessoas durante um ano inteiro47. 

Estima-se que na produção de apenas uma camisa de algodão, são necessários cerca 

de três mil litros de água48. Com efeito, leva-se em conta todo potencial de água para a 

confecção de cada peça de camisa, o que, por conseguinte, influencia diretamente na 

quantidade dos volumes hídricos dos locais onde ocorrem os estágios produtivos. Conforme 

pontuam Arjen Y. Hoekstra, e Ashok K. Chapagain49: 

 

Do campo até o produto final, o algodão passa por diferentes estágios 
de produção com diferentes impactos sobre os recursos hídricos. Estes 
estágios de produção são muitas vezes localizados em distintos lugares e o 
consumo final, por sua vez, pode estar em outra parte. [grifo nosso] 

 

                                                 
45 ANA. Manual de Usos Consuntivos da Água no Brasil. Brasília: ANA, 2019. Disponível em: 
<http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/central-de-publicacoes/ana_manual_de_usos_consu 
ntivos_da_agua_no_brasil.pdf/view>. Acesso: 31 de mar de 2021. 
46 ANA. Manual de Usos Consuntivos da Água no Brasil. Brasília, op. cit. 
47 CO. Sustainability Issues - The issues: Water. Commom Objective, 2021. 
Disponível: <https://www.commonobjective.co/article/the-issues-water>. Acesso: 29 de mar. de 2021. 
48 Ibidem. 
49 HOEKSTRA, A. Y., et al. Manual de Avaliação da Pegada Hídrica: Estabelecendo o Padrão Global. Water 
Footprint Network. Disponível em: <https://www.ideiasustentavel.com.br/manual-de-avaliacao-da-pegada-
hidrica-e-lancado-em-portugues/>. Acesso em 30 de mar. de.2021. 

http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/central-de-publicacoes/ana_manual_de_usos_consuntivos_da_agua_no_brasil.pdf/view
http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/central-de-publicacoes/ana_manual_de_usos_consuntivos_da_agua_no_brasil.pdf/view
http://www.commonobjective.co/article/the-issues-water
http://www.ideiasustentavel.com.br/manual-de-avaliacao-da-pegada-hidrica-e-lancado-em-portugues/
http://www.ideiasustentavel.com.br/manual-de-avaliacao-da-pegada-hidrica-e-lancado-em-portugues/
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Esse uso oculto da água é chamado de água virtual (virtual water), conceito 

utilizado pela primeira vez pelo britânico John Anthony Allan, que em 1993, apresentou ao 

mundo um modo de calcular a água efetivamente envolvida nos processos produtivos, que 

antes não era contabilizada50. Ou seja, “a água virtual é elemento intrínseco da cadeia 

produtiva de qualquer bem”, corrobora Ana Alice De Carli 51. 

Assim, quando os estudos realizados pela Vicunha Têxtil e pelo Movimento Ecoera 

estimam que são utilizados 5.196 litros de água na produção de uma calça jeans, desde o 

plantio do algodão até o seu descarte52, referem-se à água virtual embutida nas commodities 

e obtêm esses resultados por meio da metodologia definida como pegada hídrica. 

A ideia de pegada hídrica (water footprint), associada à concepção da utilização 

invisível dos recursos hídricos incorporados nos produtos em geral (virtual water) foi 

desenvolvida pelo pesquisador Arjen Hoekstra53: 

 

A pegada hídrica é um indicador do uso da água que considera não apenas 
o seu uso direto por um consumidor ou produtor, mas, também, seu uso 
indireto. A pegada hídrica pode ser considerada como um indicador 
abrangente da apropriação de recursos hídricos, vis a vis ao conceito 
tradicional e restrito de captação de água. A pegada hídrica de um 
produto é o volume de água utilizado para produzi-lo, medida ao 
longo de toda cadeia produtiva. É um indicador multidimensional, que 
mostra os volumes de consumo de água por fonte e os volumes de 
poluição pelo tipo de poluição; todas as componentes de uma pegada 
hídrica total são especificadas geográfica e temporalmente. [grifo nosso] 

 

Arjen Hoekstra classificou a utilização das águas na cadeia produtiva através de três 

cores: azul, verde e cinza. A pegada hídrica azul refere-se ao consumo de água - superficial 

ou subterrânea - disponível em uma bacia hidrográfica, durante toda a cadeia produtiva. Ou 

seja, há perda da água, o volume retirado não retorna ao corpo hídrico original, por meio de 

evaporação, retorno a outra bacia/mar ou incorporação ao produto. Já a pegada hídrica 

verde refere-se ao consumo de água da chuva, desde que não escoe. Por fim, a pegada 

                                                 
50 GIACOMIN, George Scarpat, OHNUMA, Alfredo Akira Jr., A Pegada Hídrica Como Instrumento De 
Conscientização Ambiental. REMOA. v.7, n. 7, p. 1517 – 1526, 2012. (e-ISSN: 2236-1308). Disponível em: 
<http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/remoa/article/viewFile/4979/3286>. Acesso em: 30 de mar. 
de 2021. 
51CARLI, Ana Alice De. Água é vida: eu cuido, eu poupo – por um futuro sem crise. Coleção Livro de Bolso 
FGV, n. 39. Rio de Janeiro: ed. Fgv Rio, 2015, p.12. 
52CARNEVALLI, Érica. Cada calça jeans no Brasil consome 5.196 litros de água, do plantio ao descarte. 
Época Negócios, c2019. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/05/cada-calca-
jeans-no-brasil-consome-5196-litros-de- agua-do-plantio-ao-descarte.html>. Acesso em: 06 de abril de 2021. 
53HOEKSTRA, A. Y., et al. Manual de Avaliação da Pegada Hídrica: Estabelecendo o Padrão Global. Water 
Footprint Network. Disponível em: <https://www.ideiasustentavel.com.br/manual-de-avaliacao-da-pegada-
hidrica-e-lancado-em-portugues/>. Acesso em 30 de mar. de.2021. 

http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/remoa/article/viewFile/4979/3286%3e.
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/05/cada-calca-jeans-no-brasil-consome-5196-litros-de-agua-do-plantio-ao-descarte.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/05/cada-calca-jeans-no-brasil-consome-5196-litros-de-agua-do-plantio-ao-descarte.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/05/cada-calca-jeans-no-brasil-consome-5196-litros-de-agua-do-plantio-ao-descarte.html
http://www.ideiasustentavel.com.br/manual-de-avaliacao-da-pegada-hidrica-e-lancado-em-portugues/
http://www.ideiasustentavel.com.br/manual-de-avaliacao-da-pegada-hidrica-e-lancado-em-portugues/
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hídrica cinza refere-se à poluição e é definida como o volume de água doce necessário para 

assimilar a carga de poluentes, a partir de concentrações naturais e de padrões de qualidade 

da água existentes54. 

A compreensão acerca dos conceitos supracitados, torna-se de extrema importância 

em um cenário de escassez hídrica mundial, haja vista que por intermédio deles é 

possível atrelar os usos da água às relações de produção e consumo, seja de um local, de um 

indivíduo ou de uma sociedade como um todo. 

Além disso, por tratar-se de medida volumétrica de consumo e poluição hídrica, 

corrobora para análises ambientais, sociais, políticas e jurídicas capazes de iniciar um 

processo de educação ambiental voltado para o uso responsável e sustentável dos recursos 

hídricos55. Portanto, o exame da pegada hídrica deveria ser premissa básica para o 

desenvolvimento de um determinado produto, cabendo à política econômica de cada 

localidade examinar as circunstâncias para ver se é possível a produção com segurança 

hídrica daquele bem naquela região ou se é melhor deixar de produzi-lo. 

Nesse sentido, dispõe o Manual de Avaliação de Pegada Hídrica56: 

 

O impacto ambiental local de certa quantidade de consumo e poluição da 
água depende da vulnerabilidade do sistema hídrico local e do número de 
consumidores e poluidores que fazem uso do mesmo sistema. A 
contabilização da pegada hídrica fornece informações espacial e 
temporalmente específicas sobre como a água é apropriada para os vários 
propósitos humanos. Elas podem alimentar a discussão sobre o uso e a 
alocação equitativos e sustentáveis da água, além de formar uma boa 
base para a avaliação dos impactos ambientais, sociais e econômicos. 
[grifo nosso] 

 

Na perspectiva da moda, importa destacar o projeto “Pegada Hídrica Vicunha”, 

realizado pela Vicunha Têxtil - maior produtora mundial de índigos e brins, em parceria 

com o Movimento ECOERA - precursor em integrar a sustentabilidade na indústria da 

moda. O trabalho mapeou, por meio da metodologia de pegada hídrica, o consumo de água 

                                                 
54HOEKSTRA, A. Y., et al. Manual de Avaliação da Pegada Hídrica: Estabelecendo o Padrão Global. Water 
Footprint Network. Disponível em: <https://www.ideiasustentavel.com.br/manual-de-avaliacao-da-pegada-
hidrica-e-lancado-em-portugues/>. Acesso em 30 de mar. de.2021. 
55GIACOMIN, George Scarpat, OHNUMA, Alfredo Akira Jr., A Pegada Hídrica Como Instrumento De 
Conscientização Ambiental. REMOA. v.7, n. 7, p. 1517 – 1526, 2012. (e-ISSN: 2236-1308). Disponível 
em: <http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/remoa/article/viewFile/4979/3286>. Acesso em: 30 de 
mar. de 2021. 
56HOEKSTRA, A. Y., et al. Manual de Avaliação da Pegada Hídrica: Estabelecendo o Padrão Global. Water 
Footprint Network. Disponível em: <https://www.ideiasustentavel.com.br/manual-de-avaliacao-da-pegada-
hidrica-e-lancado-em-portugues/>. Acesso em 30 de mar. de.2021. 

http://www.ideiasustentavel.com.br/manual-de-avaliacao-da-pegada-hidrica-e-lancado-em-portugues/
http://www.ideiasustentavel.com.br/manual-de-avaliacao-da-pegada-hidrica-e-lancado-em-portugues/
http://www.ideiasustentavel.com.br/manual-de-avaliacao-da-pegada-hidrica-e-lancado-em-portugues/
http://www.ideiasustentavel.com.br/manual-de-avaliacao-da-pegada-hidrica-e-lancado-em-portugues/
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no ciclo de vida de uma calça jeans no Brasil, desde o plantio do algodão, até o consumidor 

final, conforme ilustração57: 

 

Figura 1- Infográfico Pegada Hídrica do Jeans Vicunha Têxtil 

 

Fonte: A moda pela água, 2019. 

 
Sendo assim, são necessários 5.196 litros de água na produção de uma peça de calça 

jeans, sendo 41% água verde, 11% água azul e 48% água cinza58, de acordo com os dados 

apresentados pelo estudo supracitado. 

O projeto Pegada Hídrica Vicunha representa, de maneira prática, a importância de 

conhecer a classificação das três cores referente à utilização das águas na cadeia produtiva, 

formulada por Arjen Hoekstra. A especificação nos permite ter a noção de que a segunda 

etapa com maior quantidade de água consumida é, surpreendentemente, realizada pelo 

consumidor final, que gasta, em média, 460 litros de água na manutenção (lavagem) do 

jeans até o final da sua vida útil, visto que a pegada hídrica desta etapa é 100% azul59. 

Já o plantio do algodão utiliza cerca de 4.247 litros de água - sendo 48% de pegada 

                                                 
57A MODA PELA ÁGUA. A moda pela água, c2019. Pegada Hídrica Vicunha..Disponível em: < 
https://www.amodapelaagua.com.br/pegada-hidrica-vicunha/>. Acesso em: 29 de mar. de 2021 
58Ibidem. 
59O consumo consciente de água na moda. Sou de Algodão, 2019. Disponível em: 
<https://soudealgodao.com.br/o-consumo-consciente-de-agua-na-moda/> Acesso em: 12 de abr de 2021. 

https://www.amodapelaagua.com.br/pegada-hidrica-vicunha/
https://soudealgodao.com.br/o-consumo-consciente-de-agua-na-moda/
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cinza, 2% azul e 50% verde60. Esse estágio, à guisa de comparação, possui impacto 

ambiental menos expressivo, devido ao uso considerável de água da chuva - pegada hídrica 

verde - em relação ao dispêndio do consumidor final que consome 100% água doce. 

As demais etapas utilizam: tecelagem cerca de 127 litros de água, sendo 96% 

pegada cinza e 4% azul; confecção e lavanderia cerca de 362 litros, sendo 3% azul e 97% 

cinza. Enquanto as etapas de varejo e pós-consumo não possuem uso expressivo de água61. 

A difusão dos conceitos e dos estudos até aqui apresentados são importantes para o 

processo de construção de uma sociedade consciente do que produz e do que consome. 

O “consumo sustentável”, embora esteja ganhando espaço considerável no corpo 

social no decorrer dos últimos anos, ainda precisa de muito estímulo para se tornar – de fato 

– efetivo no mundo dos fatos. Ainda há um longo caminho a ser percorrido para deixar de 

ser um assunto distante, de responsabilidade restrita às instituições e de pouco destaque nos 

grandes veículos de informação. Nesse diapasão, acentua Ana Alice De Carli62: 

 

A realidade contemporânea tem demonstrado que o homem ainda padece 
de certo analfabetismo funcional em relação ao meio ambiente natural, 
porquanto convive com ele, dele extrai recursos para viver, ou seja, 
depende dele, mas, infelizmente, pouco ou nada sabe sobre as suas 
diferentes formas de vida. 

 

Desse modo, o Brasil como um dos países mais industrializados do mundo, com 

título de maior cadeia têxtil do Ocidente63
, diante da crescente e urgente necessidade de 

poupar o seu finito recurso hídrico, possui uma longa trajetória a calcorrear para tornar os 

meios de produção - na moda - mais sustentáveis. 

Para tanto, as áreas do Direito, da Administração e das Engenharias de Produção e 

de Alimentos, bem como produtores e consumidores necessitam se unir e olhar com 

atenção para os referidos conceitos de água virtual e pegada hídrica, com o objetivo de 

repensar a maneira como produzem e como consomem, tendo em vista proteger o nosso 

ouro azul64 . 

                                                 
60O consumo consciente de água na moda. Sou de Algodão, 2019. Disponível em: 
<https://soudealgodao.com.br/o-consumo-consciente-de-agua-na-moda/> Acesso em: 12 de abr de 2021. 
61Ibidem. 
62 CARLI, Ana Alice De. A água sob dúplice perspectiva: como direito fundamental e como sujeito de direitos. 
In: ANAIS DO CONPEDI INTERNACIONAL DO URUGUAI, 2016. Disponível em: conpedi.org.br. Acesso em 
13 de abr. de 2021. 
63ABIT.  Abit: têxtil e confecção, c2020.Imprensa, perfil do setor. Disponível em: 
<https://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor>. Acesso em: 08 de abr de 2021. 
64Expressão cunhada por Maude Barlow / Tony Clarke, in: BARLOW, Maude; CLARKE, Tony. Ouro Azul. 
Canada: MBooks, 2003. 

https://soudealgodao.com.br/o-consumo-consciente-de-agua-na-moda/
https://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor
https://www.estantevirtual.com.br/autor/Maude%20Barlow%20/%20Tony%20Clarke
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Assim, no tópico a seguir objetiva-se apresentar a indústria da moda como uma das 

maiores atividades econômicas do mundo e por fim, nos capítulos posteriores, expor os 

impactos sobre os recursos hídricos decorrentes dessa atividade. 

 

3.2 INDÚSTRIA DA MODA: UMA DAS MAIORES ATIVIDADES ECONÔMICAS DO 

MUNDO  

 

Apesar da moda, em geral, estar associada, a um aspecto elitista e fútil65, não há 

nada de fútil na moda, a indústria fashion - segmento têxtil de confecção e vestuário - ocupa 

milhões de pessoas no mundo em torno da tarefa de produzir e vender vestimentas: roupas, 

calçados e acessórios66. 

Além disso, a moda têm se tornado assunto cada vez mais relevante, por envolver 

questões econômicas, sociais e ambientais, além de ser composta por uma rede 

multifacetada de setores, conforme afirma o SEBRAE67: 

 

Composta por uma complexa rede de indústrias, serviços e comércios, essa 
cadeia compreende desde a extração mineral de gemas e metais preciosos e 
o beneficiamento das fibras têxteis e de couros, passando pela indústria de 
confecção, calçados e acessórios, até a venda direta ao consumidor final. 
 

Nesse sentido, assevera John Major e Valerie Steel68: 

 

However, the fashion industry encompasses the design, manufacturing, 
distribution, marketing, retailing, advertising, and promotion of all types 
of apparel (men’s, women’s, and children’s) from the most rarefied and 
expensive haute couture (literally, “high sewing”) and designer fashions to 
ordinary everyday clothing—from couture ball gowns to casual 
sweatpants69.  

                                                 
65O que é a indústria da moda? Programa Xeque-Mate, 2011. Disponível em: 
<http://programaxequemate.blogspot.com/2011/06/o-que-e-industria-da-moda.html>. Acesso em: 27 de abr. de 
2021. 
66Série dados e fatos: Indústria da moda. Instituto C&A. Disponível em: 
<https://www.laudesfoundation.org/pt/results/publicacoes-pdf/serie-dados-e-fatos-1-industria-da-moda-v4.pdf>. 
Acesso em: 27 de abr. de 2021. 
67SEBRAE. Como o SEBRAE atua no segmento da moda. Disponível em: 
<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/segmentos/moda/como-o-sebrae-atua-no-segmento-de-moda,383 
d794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso: 27 de abr. de 2021 
68MAJOR, J. S. E Steele, V. Fashion Industry in Encyclopedia Britannica Online. Disponível em: 
<https://www.britannica.com/art/fashion-industry>. Acesso em: 27 de abr. de 2021. 
69 Tradução livre: No entanto, a indústria da moda abrange o design, fabricação, distribuição, marketing , 
varejo, publicidade e promoção de todos os tipos de vestuário (masculino, feminino e infantil) da alta costura 
mais sofisticada e cara (literalmente, "costura de alta costura") e modas de grife até o dia-a-dia comum roupas - 
de vestidos de baile de alta costura a calças de moletom casuais.  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/encompasses
https://www.britannica.com/topic/marketing
https://www.britannica.com/topic/advertising
http://programaxequemate.blogspot.com/2011/06/o-que-e-industria-da-moda.html
https://www.laudesfoundation.org/pt/results/publicacoes-pdf/serie-dados-e-fatos-1-industria-da-moda-v4.pdf
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/segmentos/moda/como-o-sebrae-atua-no-segmento-de-moda%2C383d794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/segmentos/moda/como-o-sebrae-atua-no-segmento-de-moda%2C383d794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.britannica.com/art/fashion-industry
https://www.merriam-webster.com/dictionary/encompasses
https://www.britannica.com/topic/marketing
https://www.britannica.com/topic/advertising
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Assim, entende-se que discutir sobre a temática da moda e seus impactos, em 

especial sobre os recursos hídricos é de suma importância, principalmente no contexto de 

globalização e consumismo em que o mundo do século XXI está imerso. Inclusive devido 

ao fato da moda ir muito além do espectro econômico, conforme pontua Vianna70: 

A moda tem papel significativo no que se refere à identidade, atuando entre 
o indivíduo e a sociedade. Isso porque, por meio do vestuário, é possível 
se expressar e se comunicar. Para a sociologia a moda é, sim, artística e, 
ao mesmo tempo, econômica, sociológica, política e remete a questões de 
identidade social. [grifo nosso] 

Nessa perspectiva, a moda no presente século é um reflexo da sociedade que ela 

veste, assim sustentam John S. Major e Valerie Steele71: 

The fashion industry is a product of the modern age. Prior to the mid-19th 
century, virtually all clothing was handmade for individuals, either as home 
production or on order from dressmakers and tailors. By the beginning of 
the 20th century—with the rise of new technologies such as the sewing 
machine, the rise of global capitalism and the development of the factory 
system of production, and the proliferation of retail outlets such 
as department stores—clothing had increasingly come to be mass-produced 
in standard sizes and sold at fixed prices. Although the fashion industry 
developed first in Europe and America, today it is an international and 
highly globalized industry, with clothing often designed in one country, 
manufactured in another, and sold in a third72. 

 

 Desse modo, assegura Chiara Gadaleta, fundadora do Movimento Ecoera - criado em 

2008 com a missão de integrar os mercados de moda, beleza e design às questões sociais e 

ambientais por meio de um conjunto de atividades, práticas e ações – baseadas nas 17 ODS, 

que aproximam toda a cadeia produtiva à sustentabilidade ambiental, social, econômica e 

cultural73: “A moda sempre foi repórter do seu tempo, fotografia fiel de uma época e a 

                                                 
70VIANNA, Bia. A moda é expressão da nossa personalidade e necessidades. Sou de Algodão, 16 de jun. de 
2021. Disponível: <https://soudealgodao.com.br/a-moda-e-expressao-da-nossa-personalidade-e-necessidades/>. 
Acesso: 27 de abr. de 2021. 
71MAJOR, J. S. E Steele, V. Fashion Industry in Encyclopedia Britannica Online. Disponível em: 
<https://www.britannica.com/art/fashion-industry>. Acesso em: 27 de abr. de 2021. 
72Tradução livre: A indústria da moda é um produto da era moderna. Antes de meados do século 19, 
praticamente todas as roupas eram feitas à mão para indivíduos, seja como produção doméstica ou sob 
encomenda de costureiros e alfaiates. No início do século 20 - com o surgimento de novas tecnologias, como 
a máquina de costura , a ascensão do capitalismo global e o desenvolvimento do sistema de produção da fábrica , 
e a proliferação de lojas de varejo, como lojas de departamentos - as roupas estavam cada vez mais chegando 
para ser produzido em massa em tamanhos padrão e vendido a preços fixos. Embora a indústria da moda tenha 
se desenvolvido primeiro na Europa e a América, hoje é uma indústria internacional e altamente globalizada, 
com roupas muitas vezes desenhadas em um país, fabricadas em outro e vendidas em um terceiro. 
73Movimento Ecoera. Portal Ecoera, 2017. Disponível em: <https://www.portalecoera.com.br/movimento-
ecoera/>. Acesso em: 27 de abr. de 2021. 
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moda hoje, precisa falar sobre água”74. 

 Importa registrar que o consumo da moda nos dias atuais é fomentado pela 

indústria fast fashion, que significa moda rápida, termo utilizado para designar a renovação 

constante das peças comercializadas no varejo de moda75. Consiste em modelo de negócios 

que depende de um padrão de produção e consumo no qual os produtos são fabricados, 

consumidos e descartados de forma rápida, tão rápida quanto a demanda dos consumidores 

por novos estilos a baixo custo. O fenômeno teve início na década de 1970 com as grandes 

marcas da indústria da moda, mas o termo só foi cunhado em 1990, com a necessidade da 

mídia expressar a alteração cada vez mais veloz da moda por grandes empresas76. Stella 

Legnaioli explica como funciona as empresas que operam através desse modelo77: 

As empresas que trabalham no modelo fast fashion observam o que as 
pessoas estão consumindo das marcas renomadas e fabricam em larga 
escala modelos parecidos, porém com qualidade inferior. Desse modo, há 
uma maior garantia de que as peças serão consumidas. 

 

 O fenômeno fast fashion pode estar atrelado à estimativa de que a produção de roupas 

praticamente dobrou desde 2000. Além disso, estima-se que enquanto as pessoas compraram 

60% mais roupas em 2014 do que em 2000, elas mantiveram as roupas apenas pela metade do 

tempo78. 

 Embora a indústria da moda rápida gere empregos e impactos lucrativos na economia, 

bem como, facilite o acesso da população - principalmente da classe média - às últimas 

tendências, esse cenário refere-se apenas ao lado positivo desse modelo produtivo. No 

entanto, o lado obscuro dessa atividade contém temas relativos à exploração de mão de obra 

humana e do meio ambiente. Conforme assinala Stella Legnaioli79: 

Peças fast fashion são utilizadas menos de cinco vezes e geram 400% mais 

                                                 
74A moda pela água. [S. l.: s. n.], 2019. 1 vídeo (9 min). Publicado pelo canal A moda pela água. Disponível em: 
< https://www.youtube.com/watch?v=Y40OuQbnNwY>. Acesso em: 29 de mar. de 2021. 
75SEBRAE. Como aderir ao conceito de fast fashion no varejo de moda. Disponível em: 
<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/fast-fashion-ganha-destaque-no-varejo-de-
moda,ef695d27 e8fdd410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. Acesso em: 27 de abr. de 2021. 
76LEGNAIOLI, Stella. O que é fast fashion? ECYCLE, 2021. Disponível em: <https://www.ecycle.com.br/5891-
fast-fashion.html>. Acesso em: 27 de abr. de 2021. 
77Ibidem. 
78 MCFALL-JOHNSEN, Morgan. The fashion industry emits more carbon than international flights and 
maritime shipping combined. Here are the biggest ways it impacts the planet. INSIDER, 2019. Disponível 
em:<https://www.businessinsider.com/fast-fashion-environmental-impact-pollution-emissions-waste-water-
2019-10? amp>. Acesso em: 27 de abr. 2021. 
79LEGNAIOLI, Stella. O que é fast fashion? ECYCLE, 2021. Disponível em: <https://www.ecycle.com.br/5891-
fast-fashion.html>. Acesso em: 27 de abr. de 2021. 
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emissões de carbono do que peças comuns, que são utilizadas 50 vezes. E a 
produção de roupas não polui apenas com a emissão de carbono. Para 
produzir fibras têxteis é preciso desmatar, utilizar fertilizantes, agrotóxicos, 
extrair petróleo e transportar, entre outras formas de poluição. Além disso, 
a produção em larga escala feita pelo modelo fast fashion incentiva o 
trabalho escravo, em especial nos países da Ásia. 

 

Exemplo do lado obscuro do setor fast fashion foi a tragédia ocorrida em 

Bangladesh, o maior desastre mundial da indústria têxtil. O desastre ocorreu no dia 24 de 

abril de 2013, situação em que 1.135 pessoas morreram após o desabamento do edifício 

Rana Plaza, prédio de três andares onde funcionava uma fábrica de tecidos na periferia de 

Daca, em Bangladesh. De acordo com Helle Jeppesen, quase 2.500 funcionários ficaram 

feridos e até hoje sofrem as consequências da tragédia, além disso, informa que o imóvel 

deveria ter sido interditado no dia anterior ao colapso por motivo de fissuras na estrutura, 

mas os proprietários das fábricas obrigaram mulheres e homens a irem trabalhar80. 

Na seara ambiental, os impactos da indústria em tela merecem atenção, malgrado 

nem sempre as mazelas dessas atividades aparecerem de forma sensível, no sentido de nem 

sempre estarem evidentes a toda sociedade. Isso porque o mercado da moda nacional é 

composto majoritariamente por pequenas e médias empresas, sendo apenas 20% do 

mercado dominado pelo grande varejo81, que embora seja um aspecto positivo, em termos 

de descentralização, por outro lado, impede a formalização e maior controle/fiscalização 

tanto no que diz respeito aos aspectos sociais quanto aos ambientais.  

Nesse sentido, nem todos os consumidores estão conscientes da procedência e da 

durabilidade das roupas e acessórios que compram. Muitos deles não compreendem quais 

foram as matérias-primas empregadas na produção das peça, nem o índice de poluição 

liberadas por elas. Muito menos conhecem quem foram os responsáveis por confeccioná-

las, principalmente no cenário de predominância do mercado informal – correspondente a 

⅓ do mercado82.  

Além disso, não é de senso comum, o entendimento de que o pós-consumo é tão 

importante quanto o “consumo consciente”, uma vez que lavar roupas libera 500.000 
                                                 
80JEPPESEN, Helle. O que mudou na indústria têxtil de Bangladesh cinco anos após tragédia. Deutsche Welle, 
2018. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/o-que-mudou-na-ind%C3%BAstria-t%C3%AAxtil-de-
bangladesh-cinco-anos-ap%C 3%B3s-trag%C3%A9dia/a-43508488>. Acesso em: 27 de abr. de 2021. 
81CABRAL, Magali. Como a indústria global da moda afeta a sociedade e o ambiente. Página22, 2017. 
Disponível em: <https://www.p22on.com.br/2017/10/31/como-a-industra-global-da-moda-afeta-a-sociedade-e-o-
ambiente/>. Acesso em: 29 de abr. de 2021. 
82COLERATO, Marina. A Indústria da Moda Brasileira e Seus Principais Desafios Para Sustentabilidade. 
Modefica, 2020. Disponível em: <https://www.modefica.com.br/panorama-industria-moda-sustentavel-
brasileira/#.YIhRo5BKjcc>. Acesso em: 28 de abr. de 2021. 
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toneladas de microfibras no oceano a cada ano - o equivalente a 50 bilhões de garrafas de 

plástico83. Assim, de acordo com a designer de moda e fundadora e editora da plataforma 

Modefica, Marina Colerato84: 

 

Uma rede produtiva pulverizada, informal e pouco fortalecida não resulta 
apenas num problema de ordem social. Se as pessoas não entram na 
conta, o meio ambiente menos ainda. Em grande parte dos casos, não há 
controle sobre resíduos da produção, uso de água e de químicos, muito 
menos qualquer possibilidade de se falar em logística reversa ou 
redesenho de modelo de negócio. [grifo nosso] 

 

Ainda mais se levarmos em consideração a complexidade dos setores/fornecedores 

envolvidos na rede produtiva da indústria em questão, composta por uma multivariedade de 

empresas, divida por níveis. Melhor explica John S. Major e Valerie Steele85: 

 

The fashion industry consists of four levels: the production of raw materials, 
principally fibres and textiles but also leather and fur; the production of 
fashion goods by designers, manufacturers, contractors, and 
others; retail sales; and various forms of advertising and promotion. These 
levels consist of many separate but interdependent sectors, all of which are 
devoted to the goal of satisfying consumer demand for apparel under 
conditions that enable participants in the industry to operate at a profit86. 

 

Dessa forma, quanto maior a informalidade do mercado, mais distante o consumidor 

final está do conhecimento relativo a sustentabilidade do primeiro estágio produtivo e daí 

por diante. Se quase não há controle na produção, muito menos no descarte. Muitas roupas 

vão parar no lixo. No Brasil, a estimativa de resíduos têxteis é de 175 mil toneladas/ano. 

Desse total, afere-se que apenas 36 mil toneladas são reaproveitadas na produção de 

                                                 
83MCFALL-JOHNSEN, Morgan. The fashion industry emits more carbon than international flights and maritime 
shipping combined. Here are the biggest ways it impacts the planet. INSIDER, 2019. Disponível em: 
<https://www.businessinsider.com/fast-fashion-environmental-impact-pollution-emissions-waste-water-2019-
10? amp>. Acesso em: 27 de abr. 2021. 
84COLERATO, Marina. A Indústria da Moda Brasileira e Seus Principais Desafios Para Sustentabilidade. 
Modefica, 2020. Disponível em: <https://www.modefica.com.br/panorama-industria-moda-sustentavel-
brasileira/#.YIhRo5BKjcc>. Acesso em: 28 de abr. de 2021. 
85 MAJOR, J. S. E Steele, V. Fashion Industry in Encyclopedia Britannica Online. Disponível em: 
<https://www.britannica.com/art/fashion-industry>. Acesso em: 27 de abr. de 2021. 
86Tradução livre: A indústria da moda consiste em quatro níveis: a produção de matérias-primas, 
principalmente fibras e têxteis, mas também couro e peles; a produção de artigos de moda por designers, 
fabricantes, empreiteiros e outros; vendas no varejo ; e várias formas de publicidade e promoção. Esses níveis 
consistem em muitos setores separados, mas interdependentes, todos dedicados ao objetivo de satisfazer a 
demanda do consumidor por vestuário em condições que permitam aos participantes da indústria operar com 
lucro.  
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barbantes, mantas, novas peças de roupas e fios87.  

 Ainda nesse contexto, pondera Sella Legnaioli88: 

 

Com um ciclo de vida tão curto, muitas peças vão parar precocemente em 
aterros sanitários e lixões. A fibra têxtil mais empregada na produção fast 
fashion é o poliéster, um plástico. E o poliéster demora em torno de 200 anos 
para se decompor. Dependendo da configuração do tipo de fibra têxtil 
(muitas vezes há mistura de poliéster e algodão), a peça pode não ser 
reciclável. E o pior, lavar roupa libera microplásticos que vão parar no mar e, 
depois em nós: "Há microplásticos no sal, nos alimentos, no ar e na água". 
 

 A boa notícia é que, conforme a Fashion Revolution Fundation, os resíduos têxteis 

são 100% recicláveis. Se descartados de maneira correta podem se tornar matéria-prima para 

a própria indústria ou para outros fins, por meio da reciclagem. Para tanto, a indústria de 

confecção do vestuário deve seguir as normas e recomendações da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei n° 12.305/2010, que em seu artigo 7º: “prioriza 

a gestão compartilhada e o gerenciamento de resíduos sólidos em uma ordem de prioridade 

que consiste em: não gerar; reduzir; reutilizar; reciclar; tratar e dispor adequadamente”89. 

 Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da Confecção (ABIT) o setor 

possui quase 200 anos no país e conta com todos os elos da cadeia produtiva têxtil e de 

confecção, desde a produção das fibras, como plantação de algodão, até os desfiles de moda, 

passando por fiações, tecelagens, beneficiadoras, confecções e forte varejo90.  

 De acordo com a Associação, no ano de 2019 o Brasil contou com 25,5 mil empresas 

formais no setor, obteve produção média de confecção de 9,04 bilhões de peças, com 

faturamento de R$185,7 bilhões - 5,7% do faturamento da Indústria de Transformação. No 

mesmo ano, o setor empregou 1,5 milhão de empregados diretos e 8 milhões se adicionarmos 

os empregados indiretos e efeito renda – segundo maior empregador da indústria de 

transformação, consistente em 16,7% dos empregos, dos quais 75% foram de mão de obra 

feminina91. 

                                                 
87SALLES, Carolina. Os impactos por trás das roupa que compramos. Jusbrasil, 2014. Disponível em: 
<https://carollinasalle.jusbrasil.com.br/noticias/120463135/os-impactos-por-tras-das-roupa-que-compramos>. 
Acesso em: 16 de jul. de 2021 
88LEGNAIOLI, Stella. O que é fast fashion? ECYCLE, 2021. Disponível em: <https://www.ecycle.com.br/5891-
fast-fashion.html>. Acesso em: 27 de abr. de 2021. 
89Resíduos têxteis: a prática de descarte nas indústrias de confecção do vestuário. Fashion revolution, 2020. 
Disponível em: <Resíduos têxteis: a prática de descarte nas indústrias de confecção do vestuário - Fashion 
Revolution : Fashion Revolution>. Acesso em: 29 de abr. de 2021. 
90Associação da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT). Perfil do Setor: Dados gerais do setor referentes a 
2019. Disponível em: <https://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor >. Acesso em: 30 de abr. de 2021 
91Associação da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT). Perfil do Setor: Dados gerais do setor referentes a 
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 O Brasil representa o quarto maior produtor de Denin e de malhas do mundo; tornou-

se referência mundial em design de moda praia, jeanswear e homewear, tendo crescido 

também os segmentos de fitness e lingerie; e está entre as cinco maiores Semanas de Moda do 

mundo, segundo dados da (ABIT)92.  

 Os dados apresentados no presente estudo demonstram a relevância da indústria da 

moda - geradora de emprego e renda no Brasil e no mundo, bem como buscou expor os 

impactos ambientais, econômicos e sociais do setor. Na próxima seção objetiva-se apresentar 

os impactos sobre os recursos hídricos decorrentes dessa atividade. 

 

3.3 A INDÚSTRIA DA MODA E SEUS IMPACTOS SOBRE OS RECURSOS 
HÍDRICOS 

 

 Neste tópico busca-se aprofundar o estudo referente aos impactos quantitativos 

(escassez) e qualitativos (poluição) sobre os corpos hídricos provocados pela indústria da 

moda.  

 No Brasil a indústria da moda tem grande valor sócio econômico, o país é o quarto 

maior consumidor do ramo e a sexta maior indústria têxtil do mundo93. O mercado fashion 

envolve diversas etapas, como produção das fibras, desfiles de moda, tecelagem, fiação, 

varejo, etc.94. O desafio que essa realidade nos impõe está no fato da moda ser uma das mais 

poluidoras95 e consumidoras de água do planeta, quando comparada aos diferentes setores 

industriais96.  

 Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, utiliza-se a água em 

quase todos os processos industriais, a depender do tipo de indústria, podendo ser empregada 

de diversas maneiras, como por exemplo, em matéria-prima e reagentes, solventes de 

substâncias sólidas, líquidas e gasosas, lavagem e retenção de materiais contidos em misturas, 

                                                                                                                                                         
2019. Disponível em: <https://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor >. Acesso em: 30 de abr. de 2021 
92Ibidem. 
93DESIRÉE, Taiara. O meio ambiente sustentável da moda no Brasil e no mundo: o desenvolvimento sustentável 
e a responsabilidade social da indústria, mercado da moda brasileira e suas contribuições para mitigação de 
CO2 e enfrentamento das mudanças climáticas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.p.1. 
94Impactos ambientais das fibras têxteis e alternativas. Ecycle, 2017. Disponível em: < 
https://www.ecycle.com.br/impacto-ambiental-das-roupas/>. Acesso em: 06 de jul. de 2021. 
95Ibidem. 
96 ALMEIDA, E. J. R.; CORSO, C. R.,; DILLARI, G. A indústria têxtil no Brasil: Uma revisão dos seus 
impactos ambientais e possíveis tratamentos para os seus efluentes. São Paulo. Disponível em: < 
https://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/artigos-cientificos/2016/01-a-industria-textil-no-brasil-uma-revisao-
dos-seus-impactos-ambientais-e-possiveis-tratamentos-para-os-seus-efluentes.pdf>. Acesso em: 05 de jul. de 
2021. 
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veículo de suspensão e operações evolvendo transmissão de calor97 . 

 A indústria da moda usa água suficiente para saciar a sede de 110 milhões de pessoas 

por um ano inteiro em um mundo em que cerca de 2 bilhões de pessoas já vivem em áreas 

com estresse hídrico98. Nesse contexto, assevera Taiara Desirée99: 

 
Estima-se que o volume de água consumida pela indústria da moda é 
próximo a 79 bilhões de metros cúbicos, o suficiente pra encher 32 
milhões de piscinas olímpicas. A média de litros de água gastos nos 
processos tradicionais é de 15 mil litros para uma calça jeans, 8 mil para um 
sapato de couro e de 4 mil para uma camisa de algodão, mais do que a 
quantidade que um ser humano costuma beber em 3 anos. [grifo nosso] 
 

 Na indústria têxtil, por exemplo, o tingimento e o acabamento convencionais de fibras 

brutas são processos que utilizam água em abundância, segundo a ABVTEX – Associação 

Brasileira do Varejo Têxtil, o tingimento é o segundo maior poluente de água do mundo, logo 

atrás da agricultura100.  

 Estima-se que o processamento - incluindo fiação, tingimento, acabamento - de um 

quilograma de fibra, não apenas algodão, mas também poliéster e outros materiais, requer de 

100 a 150 litros de água101. 

 No contexto das fibras, o algodão lidera a polêmica, uma vez que nem todo algodão é 

cultivado em áreas de chuva e em nível global, 53% das lavouras de algodão são irrigadas, o 

que corresponde a 73% da produção. O consumo médio nessa produção é calculado em cerca 

de 10 mil litros de água por quilo de fibra produzida102. O Mar de Aral, na Ásia Central, 

encolheu para apenas 10% do seu volume anterior, em grande parte devido à irrigação para o 

cultivo de algodão103. 

                                                 
97ANA. Manual de Usos Consuntivos da Água no Brasil. Brasília: ANA, 2019. Disponível em: 
<http://www.snirh.gov.br/portal/snirh/centrais-de-conteudos/central-de-publicacoes/ana_manual_de_usos_consu 
ntivos_da_agua_no_brasil.pdf/view>. Acesso: 31 de mar de 2021. 
98CO. Sustainability Issues – The issues: Water. Commom Objective, 2021. Disponível em: 
<https://www.commonobjective.co/article/the-ssues-water>. Acesso: 29 de jul. de 2021. 
99 DESIRÉE, Taiara. O meio ambiente sustentável da moda no Brasil e no mundo: o desenvolvimento 
sustentável e a responsabilidade social da indústria, mercado da moda brasileira e suas contribuições para 
mitigação de CO2 e enfrentamento das mudanças climáticas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p.55. 
100 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL – ABVTEX. Varejo de moda brasileiro alinhado aos 
princípios globais para a moda sustentável. Disponível em: < https://www.abvtex.org.br/noticias/varejo-de-
moda-brasileiro-alinhado-aos-principios-globais-para-moda-sustentavel/ >. Acesso em 14 de jul. de 2021. 
101 CO. Sustainability Issues – The issues: Water. Commom Objective, 2021. Disponível em: 
<https://www.commonobjective.co/article/the-ssues-water>. Acesso: 29 de jul. de 2021. 
102 GLOBO RURAL. Algodão brasileiro consome menos água, mas uso de agrotóxicos preocupa, indica 
relatório. Globo Rural, 02 de abril de 2021. Disponível em: 
<https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Algodao/noticia/2021/04/algodao-brasileiro-consome-
menos-agua-mas-uso-de-agrotoxicos-preocupa-indica-relatorio.html>. Acesso em 14 de jul. de 2021.  
103 CO. Sustainability Issues – The issues: Water. Commom Objective, 2021. Disponível em: 
<https://www.commonobjective.co/article/the-ssues-water>. Acesso: 29 de jul. de 2021. 
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 A boa notícia está na agricultura sustentável, o impacto da poluição da água no 

algodão orgânico demonstrou ser 98% menor que a produção de algodão não orgânico104: 

 

O fornecimento de algodão de uma agricultura sustentável certificada pode 
fazer uma grande diferença na pegada hídrica da moda. No Paquistão, os 
agricultores locais que trabalham com a Better Cotton Initiative 
conseguiram reduzir o uso de água e pesticidas em 32%, aumentando 
também sua lucratividade. Reduzir ou remover a água do processo de 
tingimento também reduziria ou eliminaria os níveis de efluentes tóxicos, 
que acabam como poluentes nos sistemas de água locais. É por isso que o 
interesse da indústria está crescendo em novas tecnologias sem água para 
tingir e processar têxteis para moda e calçados. [grifo nosso] 
 

  Oportuno destacar que o Brasil é o maior fornecedor de algodão sustentável e o 

segundo maior exportador da fibra no mundo105. Além do algodão, o Brasil produz seda, juta, 

sisal e também fibras sintéticas que são utilizadas em menor quantidade no mercado têxtil106. 

Em 2014 o país participou como membro da reunião do Conselho da BCI, em Amsterdã, na 

Holanda, conforme pontua a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA)107: 

 
A Better Cotton Initiative (BCI) é uma entidade de atuação global, que tem a 
missão de melhorar a produção de algodão no mundo, com foco em 
princípios socioambientais corretos e que garantam retorno aos 
investimentos do produtor. Em 2010, a Better Cotton Initiative chegou ao 
Brasil, tendo a Abrapa e suas associadas estaduais como parceiras da 
implementação do programa BCI no país, paralelamente ao Programa 
Socioambiental da Produção de Algodão, lançado em 2009. 
 

 Tão importante quanto os aspectos quantitativos - consumo e escassez - relativos ao 

uso das águas, estão os aspectos qualitativos, pois do que nos adiantaria possuir recursos 

hídricos em abundância se não estiverem aptos para a manutencão do bem-estar e saúde dos 

seres vivos? 

  A poluição ambiental mata. O discurso em torno da preservação ambiental, têm 

destacado a importância de proteger o meio ambiente para a futura e a presente geração, pois 

já temos sofrido os impactos do nosso mau comportamento perante o ecossistema, por meio 

                                                 
104CO. Sustainability Issues – The issues: Water. Commom Objective, 2021. Disponível em: 
<https://www.commonobjective.co/article/the-ssues-water>. Acesso: 29 de jul. de 2021. 
105 Brasil tem a maior cadeia têxtil vertical do Ocidente e isso impacta sua vida. Entenda como! Sou de Algodão, 
c2020. Disponível em: <https://soudealgodao.com.br/brasil-tem-a-maior-cadeia-textil-vertical-do-ocidente-e-
isso-impacta-sua-vida-entenda-como/>. Acesso em: 29 de jul. de 2021 
106 Ibidem. 
107 ABRAPA. Better Cotton Initiative (BCI), C2016. Disponível em: < 
https://www.abrapa.com.br/Paginas/sustentabilidade/better-cotton-initiative.aspx>. Acesso em: 14 de jul. de 
2021. 
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do consumo e produção exagerados, dentre outros fatores. A atual pandemia da Covid-19 

serve de exemplo. Segundo Bernado Egas, ex secretário do meio ambiente da cidade do Rio 

de Janeiro, é possível que o corona vírus tenha adquirido a capacidade de ter os humanos 

como hospedeiros a partir de outras espécies, como o pangolim e o morcego e isto pode ter 

começado a partir do hábito de consumir, para alimentação, animais selvagens e pela 

destruição dos habitats naturais108. Ou seja, a humanidade tem alterado o ecossistema e obtido 

resultados que ameaçam sua própria existência e manutenção no planeta.  

 Para além da pandemia da Covid-19 estão as mortes ocasionadas diariamente pela 

poluição ambiental e que infelizmente não possuem tamanha visibilidade nos meios de 

comunicação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos, as condições 

ambientais insalubres, tais como a poluição do ar em ambientes fechados e ao ar livre, o fumo 

passivo, a água contaminada, a falta de saneamento e a higiene inadequada causam a morte a 

1,7 milhões de crianças menores de cinco anos109. Além disso, o novo levantamento da OMS 

indica que, no Brasil, a poluição do ar em ambientes externos provoca a morte de mais de 50 

mil pessoas por ano110.  

 Aém da poluição do ar, a poluição hídrica está totalmente interligada com a saúde e 

bem-estar da humanidade. De acordo com o Projeto Observando Rios realizado pela 

Fundação SOS Mata Atlântica - projeto que levantou dados e indicadores nos principais rios 

de oito regiões hidrográficas do país, com base no Índice de Qualidade da Água (IQA) – o 

Brasil necessita urgentemente incluir a água em sua agenda estratégica111. Ainda, segundo o 

Projeto em comento, a situação dos rios é retrato de como o país trata nossa água. Isso porque, 

segundo o estudo, água poluída é sinônimo de exclusão e ainda estamos muito distantes das 

metas estabelecidas nos ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável -, que preconiza a 

universalização do saneamento básico no país112: 

 

                                                 
108EGAS, Bernado. Coronavírus: Qual a relação do meio ambiente com a pandemia? Centro de Liderança 
Pública (CLP), 2020. Disponível em: < https://www.clp.org.br/covid-19-qual-a-relacao-da-crise-no-meio-
ambiente-com-a-pandemia-mlg2/>. Acesso em: 26 de jun. de 2021. 
109 OMS alerta para as consequências da poluição ambiental: 1,7 milhões de mortes de crianças por ano. Rede 
Internacional de Educação de Técnicos em Saúde, 2017. Disponível em: < 
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/noticias/oms-alerta-para-consequencias-da-poluicao-ambiental-17-milhoes-de-
mortes-de-criancas-por>. Acesso em: 26 de jun. de 2021. 
110Poluição mata 50 mil pessoas no Brasil a cada ano, alerta OMS. Veja, 2018. Disponível em: 
<https://veja.abril.com.br/saude/poluicao-mata-50-mil-pessoas-no-brasil-a-cada-ano-alerta-oms/>. Acesso em: 
26 de jun. de 2021. 
111SOS Mata Atlântica. Observando os Rios 2019 - O retrato da qualidade da água nas bacias da Mata Atlântica. 
SOS Mata Atlântica, 2019. Disponível em: < https://www.sosma.org.br/wp-
content/uploads/2019/03/Observando-Os-Rios-2019.pdf>. Acesso em: 02 de jul. de 2021.  
112 Ibidem. 
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Cerca de 70% das ocorrência de doenças no Brasil decorrem do contato com 
água contaminada. Entre elas, hepatite A, disenteria amebiana, leptospirose e 
cólera. Infelizmente, nossa água está se tornando uma transmissora de 
doenças e não de vida e saúde. Enquanto em muitos países os rios são 
cartões postais, o Brasil está de costas para a situação de nossa água e isso 
agrava a escassez e a exclusão hídrica, que afeta principalmente as 
populações mais vulneráveis. Quem não aprende a manejar seus recursos 
naturais colhe prejuízos ambientais, econômicos e sociais. 
 

 Os dados apresentados pelo Projeto mostram que a maioria dos rios, 74,5%, tem 

qualidade regular, enquanto 17,6% são considerados ruins, 1,4% péssimos e nenhum 

conquistou o título de ótimo. Logo, aos poucos, grande parte dos cursos de água perderá a 

capacidade de atender as atividades humanas essenciais, a saúde pública e o equilíbrio dos 

ecossistemas, principalmente em relação aos seres aquáticos. Conforme os dados113: 

Figura 2 – Resultado da Atual Qualidade das Águas dos Rios Observados 

Fonte: Observando os Rios, 2019. 

 De acordo com o Projeto Observando Rios, para que possamos mudar a realidade das 

águas dos rios observados no Brasil, precisaremos de ações e investimentos que vão da 

educação ambiental à políticas que envolvam planejamento, gestão e governança114: 

 

Para que os indicadores aqui reunidos possam ser traduzidos em metas 
progressivas de qualidade da água nos milhares de rios e mananciais das 
nossas bacias hidrográficas, é urgente o aprimoramento da Resolução nº 
357/05, norma que trata do enquadramento dos corpos d’água, 
excluindo os rios de Classe 4 da legislação brasileira. É fundamental que a 
Política Nacional de Recursos Hídricos seja implementada em todo território 
nacional de forma descentralizada e participativa, por meio dos comitês de 

                                                 
113 SOS Mata Atlântica. Observando os Rios 2019 - O retrato da qualidade da água nas bacias da Mata Atlântica. 
SOS Mata Atlântica, 2019. Disponível em: < https://www.sosma.org.br/wp-
content/uploads/2019/03/Observando-Os-Rios-2019.pdf>. Acesso em: 02 de jul. de 2021. 
114Ibidem. 
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bacias hidrográficas e com todos os seus instrumentos de gestão funcionando 
plenamente, quais sejam: Plano de Bacias, Enquadramento, Outorga e 
Cobrança pelo Uso da Água. [grifo nosso] 
 

 Os dados apresentados pelo Projeto demonstram a urgência em tratarmos o tema, visto 

que os rios são nossas principais fontes de água potável e o acesso à água em quantidade e 

qualidade adequada consiste em um direito fundamental humano, uma vez que está 

diretamente ligado à nossa sobrevivência.  

 O Direito tem papel fundamental na tutela das águas e o acesso à água potável foi 

reconhecido a nível internacional como direito humano fundamental pela Assembleia 

Nacional da ONU em 28 de julho de 2010115.  

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 aborda o tema da água fora 

dos artigos destinados aos direitos fundamentais, uma vez que a Carta Magna em tela apenas 

traz as competências dos Entes Federados quanto à sua tutela, não dando a ela o devido lugar 

como direito fundamental, seja no plano dos direitos sociais, seja como direito difuso 

ambiental116. Em contrapartida, o meio ambiente ecologicamente equilibrado foi erigido pela 

Constituição Federal– art. 225 CF/88 - como direito fundamental, o que inclui dentre outros 

aspectos, a água, conforme pontua Ana Alice De Carli117:  

 

A Constituição de 1988, além de estabelecer capítulo próprio para o meio 
ambiente (cap. VI, artigo 225) e de colocá-lo dentre as diretrizes da ordem 
econômica e financeira, nos termos do art. 170, VI, dispõe no art. 5º, LXIII, 
acerca da legitimidade de qualquer cidadão para promover ação popular com 
a finalidade de obstar ou anular atos lesivos ao meio ambiente (...).Tem 
legitimidade para propor esta ação, com fundamento no art.5º, do diploma 
legal em tela: o Ministério Público, a Defensoria Pública, todos os Entes da 
Federação, as entidades da Administração Indireta, e as associações que 
cumprirem certos requisitos. (...)A Carta Constitucional de 1988, ao 
explicitar no art. 225 que o meio ambiente é “um bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida”, evidencia não apenas uma 
preocupação do constituinte originário com a preservação do planeta terra, 
mas, à luz da responsabilidade e solidariedade sociais, aponta para diretrizes, 
as quais devem ser observadas, no intuito de se construir novos parâmetros a 
serem seguidos por toda a sociedade. E mais, anuncia a normativa 
constitucional pátria o caráter fundamental do direito ao meio ambiente, sob 
dúplice perspectiva, formal e material: aquela porque prevista no texto da 

                                                 
115 Direito fundamental de acesso a água potável e a dignidade da pessoa humana. Âmbito Jurídico, 2013. 
Disponível em: < https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-117/direito-fundamental-de-acesso-a-agua-
potavel-e-a-dignidade-da-pessoa-humana/>. Acesso em: 04 de jul. de 2021. 
116 Ibidem. 
117 CARLI, Ana Alice De. O direito fundamental ao acesso à agua potável e o dever fundamental de sua 

utilização sustentável. In: ARGUMENTUM - Revista de Direito n. 12 - 2011 – UNIMAR. Disponível em:< 
http://201.62.80.75/index.php/revistaargumentum/article/view/1073/667>. Acesso em 13 de jul. de 2021. 
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Constituição e esta (material) por ter como escopo a manutenção do 
ecossistema equilibrado e sustentável, o que importa em pressuposto básico 
para o bem-estar de todos – pessoas e animais –, bem como à preservação 
dos recursos naturais, que vão se esvaindo e sofrendo com a exploração do 
homem ao longo do tempo. 

 

 Embora o acesso à água potável tenha sido reconhecido como direito humano pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) e esteja associado ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, vem sendo amplamente desrespeitado118: 

 

Ainda assim, alguns dados mostram que esse direito está sendo 
desrespeitado constantemente. As águas, como águas dos mares, dos rios ou 
dos lagos, águas vivas, correntes ou estanques, são bens que pertencem a 
toda a Humanidade, o que quer dizer que os atos lesivos ao meio ambiente, 
no que diz respeito à degradação das águas, serão considerados delitos 
de lesa humanidade, porque se trata de bem jurídico-penal prevalente e de 
máxima importância, ante o interesse global e a necessidade premente de 
preservação e atenção por sua riqueza imensurável e constante escassez. 
[grifo nosso] 
 

 A problemática que envolve o acesso à água potável está na escassez e poluição 

hídrica, que afetam um quinto da população mundial e aumenta o número de mortes. Em 

alguns casos os indivíduos possuem acesso a água, mas a mesma se encontra inviável para 

consumo, porque o crescimento industrial e o constante descuido com o meio ambiente 

acabou por contaminar e poluir muitos mananciais responsáveis pelo abastecimento de 

milhares de pessoas119: 

 

Em outros casos, as pessoas se quer consegue ter esse acesso, isso porque 
além da contaminação há a má distribuição dos recursos hídricos, assim 
como a falta de planejamento urbano acaba por deixar diversas localidades 
sem acesso à água, razão pela qual em alguns casos as pessoas se deslocam 
grandes distancias para conseguir um pouco do que beber. 
 

3.4 POLUIÇÃO HÍDRICA: IMPACTOS AMBIENTAIS DAS FIBRAS TÊXTEIS 
 

 Justamente nesse contexto de escassez e poluição hídrica que infelizmente a indústria 

da moda faz-se presente, principalmente por meio da indústria têxtil, cujos efluentes 

descartados em corpos hídricos apresentam alta carga de compostos químicos orgânicos. Os 
                                                 
118 Direito fundamental de acesso a água potável e a dignidade da pessoa humana. Âmbito Jurídico, 2013. 
Disponível em: < https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-117/direito-fundamental-de-acesso-a-agua-
potavel-e-a-dignidade-da-pessoa-humana/>. Acesso em: 04 de jul. de 2021. 
119Ibidem. 
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corantes são os principais resíduos desses efluentes, sendo estes compostos de difícil 

degradação e altamente tóxicos para o meio ambiente120: 

 

O maior consumo ocorre principalmente nas etapas de tinturaria e 
acabamento, gerando em torno de 50 a 100 L de efluente por quilo de tecido 
produzido. Do ponto de vista ambiental a etapa de tingimento é a mais 
preocupante devido à variedade e complexidade dos produtos químicos 
empregados no processo. Entre todos os compostos químicos utilizados os 
corantes têm atraído mais atenção, devido ao alto potencial de poluição que 
eles apresentam (ARSLAN-ALATON et al., 2008). 
Os corantes sintéticos se enquadram na categoria de poluentes emergentes, 
que são definidos como qualquer substância química que não foi incluída em 
programas de monitoramento, nem em legislação pertinente a qualidade 
ambiental, mas estão constantemente sendo introduzidas no ambiente devido 
às atividades antrópicas (HORVAT et al., 2012).  
O descarte dos efluentes têxteis sem tratamento nos ambientes aquáticos 
podem levar rapidamente ao esgotamento do oxigênio dissolvido, tendo 
como consequência o desequilíbrio desse ecossistema. A presença de 
corantes nessas águas, impede a penetração da luz solar nas camadas 
mais profundas, alterando a atividade fotossintética do meio, 
resultando em deterioração da qualidade dessa água, diminuindo a 
solubilidade de oxigênio, e resultando em efeitos tóxicos sobre a fauna e 
flora aquática (LALNUNHLIMI; KRISHNASWAMY, 2016). [grifo 
nosso] 
 

 Torna-se ainda mais preocupante devido à dificuldade relativa à fiscalização e 

monitoramento dos descartes de efluentes produzidos pelo setor121: 

 

Nesse contexto, o Brasil possui um forte setor têxtil, representando uma 
parte importante da economia do país, porém existe uma ausência da 
responsabilidade ambiental dos descartes dos efluentes gerados por esse 
setor. Calcula-se que quase toda a carga orgânica de corantes que entram no 
meio ambiente é através dos efluentes industriais têxteis (REVANKAR; 
LELE, 2007). [grifo nosso] 
A despeito do alto desenvolvimento desse setor, é muito pouco o 
investimento feito para tratar os resíduos gerados pela indústria têxtil. De 
acordo com Abreu et al. (2008) as empresas investem apenas o básico no 
tratamento de seus resíduos, pois seu único objetivo é evitar multas, sem 
pensar na preocupação social e ambiental. Outra problemática é a falta de 
fiscalização e monitoramento dos resíduos descartados por essas indústrias, 
podendo ocorrer farsas ou alterações nos supostos tratamentos dos efluentes. 
 

 Há grande diversidade de fibras têxteis e os impactos ambientais derivados delas são 

                                                 
120 ALMEIDA, E. J. R.; CORSO, C. R.,; DILLARI, G. A indústria têxtil no Brasil: Uma revisão dos seus 
impactos ambientais e possíveis tratamentos para os seus efluentes. São Paulo. Disponível em: < 
https://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/artigos-cientificos/2016/01-a-industria-textil-no-brasil-uma-revisao-
dos-seus-impactos-ambientais-e-possiveis-tratamentos-para-os-seus-efluentes.pdf>. Acesso em: 05 de jul. de 
2021. 
121 Ibidem. 

https://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/artigos-cientificos/2016/01-a-industria-textil-no-brasil-uma-revisao-dos-seus-impactos-ambientais-e-possiveis-tratamentos-para-os-seus-efluentes.pdf
https://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/artigos-cientificos/2016/01-a-industria-textil-no-brasil-uma-revisao-dos-seus-impactos-ambientais-e-possiveis-tratamentos-para-os-seus-efluentes.pdf
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distintos, a depender da produção, transporte, matéria prima, demanda de água, energia, 

dentre outros fatores, que cada uma delas necessita122: 

 

Os impactos sobre os recursos hídricos dependem da fibra têxtil produzida. 
Entretanto, mesmo que haja diferenças nos tipos e níveis de impactos 
gerados conforme o tipo de fibra têxtil produzida (algodão, lã, viscose, 
viscose de bambu, tencel, poliamida/náilon, poliéster, entre outras) sempre 
há impactos ambientais envolvidos. Emissões são oriundas do transporte, da 
criação de animais (no caso da lã e do couro), do tipo de fibra usada 
(poliéster é derivada do petróleo), do gasto de água e da demanda energética. 
Conhecer os impactos de cada tipo de fibra têxtil é essencial para fazer a 
escolha que melhor se encaixe ao seu perfil, de modo a prolongar a vida útil 
das roupas. 
 

 Embora o algodão, o poliéster e a viscose sejam as três fibras mais utilizadas 

mundialmente123. Para melhor compreensão, vale apresentar quais são as principais fibras 

têxteis e os principais impactos oriundos delas.  

 A começar pela fibra de algodão: embora o uso do algodão sustentável esteja em 

crescimento e expansão ao redor do mundo, bem como, utilize apenas pouco mais de 2% da 

área total destinada à agricultura, a produção de algodão é responsável por cerca de 24% de 

todo o consumo de inseticidas e 11% dos pesticidas da agricultura. Além disso, são 

consumidos cerca de sete a 29 mil litros de água na produção de um quilo de algodão. Devido 

ao cumprimento curto dos fios, na reciclagem os resíduos são aproveitados basicamente para 

fazer fios grossos e barbantes124. 

 A lã utiliza cerca de 150 litros de água para cada quilo. No entanto, devido à utilização 

de inseticidas sintéticos, a produção da lã causa problemas de saúde, contamina solo, água e 

fauna125.  

 A viscose é feita a partir da celulose, que pode ser produzida a partir de cavacos de 

madeira de árvores que possuem pouca resina ou a partir da semente do algodão. São 

consumidos cerca de 640 litros de água na produção de um quilo de viscose. Apesar de 

ser biodegradável, o tecido de viscose tem baixa durabilidade e difícil reciclagem devido ao 

                                                 
122 ECYCLE. Impactos ambientais das fibras têxteis e alternativas. Ecycle, 2017. Disponível: 
<https://www.ecycle.com.br/impacto-ambiental-das-roupas/>. Acesso em: 19 de jul. de 2021.  
123 MODEFICA, FGVces, REGENERATE. Fios da Moda: Perspectiva Sistêmica Para Circularidade. São 
Paulo, 2020. Disponível em: <file:///C:/Users/Global/Downloads/modefica-report-FIBRAS-TEXTEIS-
2021.pdf>. Acesso: 19 de jul. de 2021. 
124ECYCLE. Impactos ambientais das fibras têxteis e alternativas. Ecycle, 2017. Disponível: 
<https://www.ecycle.com.br/impacto-ambiental-das-roupas/>. Acesso em: 19 de jul. de 2021. 
125 Ibidem. 

https://www.ecycle.com.br/component/content/article/63/3041-o-que-sao-emissoes-atmosfericas-conheca-tipos-poluentes-e-modos-de-neutralizar-tipos-fontes-naturais-antropogenicas-moveis-estacionarias-difusas-pontuais-aquecimento-global-dioxido-carbono-metano-ozonio-cfc-inventarios-protocolo-convencao-neutralizacao.html
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100133/tde-13032013-015305/en.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100133/tde-13032013-015305/en.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100133/tde-13032013-015305/en.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100133/tde-13032013-015305/en.php
http://textileindustry.ning.com/forum/topics/impacto-ambiental-das-fibras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viscose
https://pt.wikipedia.org/wiki/Celulose
http://textileindustry.ning.com/forum/topics/impacto-ambiental-das-fibras
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cumprimento das fibras que são curtas demais126. 

 A viscose de bambu é feita a partir da celulose do bambu, na produção são 

demandadas altas quantidades de energia e são necessários cerca de 640 litros de água para 

produzir um quilo do material127. 

  O liocel/tecel é uma fibra obtida a partir de celulose de origem vegetal. A fibra carrega 

os impactos do plantio de algodão por ter como matéria-prima o línter de algodão. Além do 

consumo hídrico relativo ao algodão, o liocel demanda ainda 640 litros de água para cada 

quilo produzido. Além disso, pela mesma razão das fibras supracitadas, embora seja de fonte 

renovável, enfrenta dificuldades na reciclagem128. 

 A Poliamida ou o náilon é um termoplástico feito a partir do petróleo. São necessários 

cerca de 700 litros de água por quilo do material, que normalmente é encontrado em carpetes, 

calçados, relógios, airbags, barracas etc. No entanto, os resíduos da fiação são reutilizados na 

produção de plástico e possuem alta durabilidade129. 

 O Poliéster nada mais é que o polietileno tereftalato, mais conhecido como material 

PET. Está presente em roupas, garrafas de plástico, guitarras, tintas, canoas, estofados, cintos 

de segurança, enchimento de almofadas, edredons, vernize, dentre outros. Na produção de um 

quilo de poliéster são utilizados cerca de 20 litros de água. No entanto, embora o consumo 

hídrico seja baixo em comparação com às outras fibras, há contaminação das águas via micro 

plásticos, que acabam se desgarrando das fibras e vão parar nos oceanos, prejudicando 

ecossistemas. Em um estudo, pesquisadores descobriram que, em uma simples lavagem, uma 

peça de vestuário de poliéster pode soltar até 1900 fibras de micro plástico130.  

 Como podemos analisar, todas as fibras têxteis geram impactos ambientais, seja no 

âmbito da água, do ar, da floresta, da energia ou até mesmo dos animais. Cada uma delas 

possui vantagens e desvantagens. Portanto, o melhor método para evitar esses impactos é 

estender o tempo de vida útil dos produtos têxteis, abandonar o fast fashion de vez, adotar o 

modelo slow fashion, bem como, consumir algodão orgânico, reutilizar o que for possível e 

descartar com consciência o que não for. 

 O Relatório Fios da Moda: Perspectiva Sistêmica Para Circularidade, primeira 

publicação brasileira responsável por analisar, de forma qualitativa e quantitativa, os impactos 

                                                 
126 Ibidem. 
127 ECYCLE. Impactos ambientais das fibras têxteis e alternativas. Ecycle, 2017. Disponível: 
<https://www.ecycle.com.br/impacto-ambiental-das-roupas/>. Acesso em: 19 de jul. de 2021. 
128 Ibidem. 
129 Ibidem. 
130 Ibidem. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Viscose
http://www.editora.ufrrj.br/rcv2/vida26-1-2/10.pdf
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https://www.ecycle.com.br/component/content/article/35/1267-microplasticos-um-dos-principais-poluentes-dos-oceanos.html
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socioambientais da produção das três fibras mais utilizadas na indústria da moda: algodão, 

poliéster e viscose131, realizado pela Modefica – plataforma que visa informar e fomentar 

discussões sobre moda consciente – relata a produção mundial de fibras têxteis132: 

Figura 3 - Produção mundial de fibras têxteis 

                                                 
131 MODEFICA, FGVces, REGENERATE. Fios da Moda: Perspectiva Sistêmica Para Circularidade. São 
Paulo, 2020. Disponível em: <file:///C:/Users/Global/Downloads/modefica-report-FIBRAS-TEXTEIS-
2021.pdf>. Acesso: 19 de jul. de 2021. 
132COLERATO, Marina. Relatório “Fios da Moda” é Chamado Para Mudança e Ferramenta Para 
Transformação. Modefica, 2021. Disponível em: <file:///C:/Users/Global/Downloads/modefica-report-FIBRAS-
TEXTEIS-2021.pdf>. Acesso: 19 de jul. de 2021. 

https://www.modefica.com.br/relatorio-fios-da-moda-2/
https://www.modefica.com.br/relatorio-fios-da-moda-2/
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 Fonte: Relatório Fios da Moda - adaptado de TEXTILE EXCHANGE, (2019). 

 Para além dos resultados ambientais gerados pela produção das fibras têxteis, existe os 

efeitos relativos ao transporte às fábricas para transformação da fibra em fios que após serem 

tramados se tornam tecidos133: 

 

Uma vez produzidos, os tecidos passam então por um processo de 
beneficiamento onde são realizadas as operações de tingimento, lavagem, 
estamparia e acabamento. Por fim, os tecidos acabados são destinados às 
redes de confecção que realizam o corte e costura, criam a peça e a 
distribuem nas lojas e no comércio. 
 

 A ilustração abaixo apresenta o mapa de processos relacionado à etapa de fabricação 

de uma peça de vestuário, com os principais insumos e emissões associadas134: 

                                                 
133 MODEFICA, FGVces, REGENERATE. Fios da Moda: Perspectiva Sistêmica Para Circularidade. São 
Paulo, 2020. Disponível em: <file:///C:/Users/Global/Downloads/modefica-report-FIBRAS-TEXTEIS-
2021.pdf>. Acesso: 19 de jul. de 2021. 
134 Ibidem. 
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FIGURA 4 - Mapa de processo da etapa de fabricação da peça 

Fonte: Relatório Fios da Moda, 2020. 

 Devido ao processo de tingimento, o setor têxtil tem uma quota de dois terços do 

mercado total de corantes, bem como, é responsável pela maior parte de produção, uso e 

descarte de efluentes contendo essas substâncias. Mais de 700.000 toneladas de corantes são 

produzidos anualmente para uso nas indústrias têxteis e durante a produção e consumo e cerca 

de 10% destes corantes são descartados em efluentes, causando diversos problemas 

ambientais135.  

                                                 
135 ALMEIDA, E. J. R.; CORSO, C. R.,; DILLARI, G. A indústria têxtil no Brasil: Uma revisão dos seus 
impactos ambientais e possíveis tratamentos para os seus efluentes. São Paulo. Disponível em: < 
https://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/artigos-cientificos/2016/01-a-industria-textil-no-brasil-uma-revisao-

https://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/artigos-cientificos/2016/01-a-industria-textil-no-brasil-uma-revisao-dos-seus-impactos-ambientais-e-possiveis-tratamentos-para-os-seus-efluentes.pdf
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 Existem vários tipos de corantes têxteis, que podem ser classificados de acordo com 

sua estrutura química ou pelo método de fixação nas fibras dos tecidos. São eles: corantes 

ácidos, corantes azoicos, corantes branqueadores, corantes a cuba, corantes diretos, corantes 

dispersivos, corantes de enxofre, corantes metalizados e corantes reativos136. Segundo 

Almeida, Corso e Dillari137:  

 

Devido a sua estrutura química conter anéis aromáticos, grupos aminas e 
azos, grupos sulfônicos, e íons metálicos em sua constituição, os corantes 
acabam sendo moléculas de difícil degradação, permanecendo no 
ambiente por um longo período de tempo. Outra problemática dos 
corantes é que devido a sua estrutura química eles muitas vezes são 
compostos inibidores de micro-organismo, diminuindo ainda mais as 
chances de serem degradados naturalmente no ambiente. [grifo nosso] 
 

 Quanto a regulamentação referente ao descarte de efluente, destaca-se a Resolução 

CONAMA nº 357, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dá outras providências138. A Resolução nº 430 do CONAMA, publicada em maio 

de 2011, altera e complementa a Resolução nº 357, estabelecendo critérios para a cobrança do 

atendimento aos parâmetros de toxicidade pelos órgãos ambientais estaduais139.  

 Assim esclarecem os autores Almeida, Corso e Dillari acerca da aplicação dos testes 

de toxicidade140: 

A aplicação dos testes de toxicidade fornece informações sobre a 
potencialidade de uma substância química apresentar ou não efeitos tóxicos, 
a natureza desses efeitos e o seu grau de toxicidade. Os testes toxicológicos 
devem ser rápidos, de baixo custo e de fácil execução. O procedimento para 
a realização desses testes geralmente é muito simples, onde o efluente é 
diluído sucessivamente, para uma simulação da sua diluição no corpo 
receptor, uma vez que ele passará pelo processo de diluição após o descarte. 
Os organismos-teste são expostos a essas várias diluições por períodos de 
tempo específicos. Os efeitos analisados após o período de exposição podem 
ser mortalidade, menor fecundidade, imobilidade, inibição do crescimento, 
dentre outros. Portanto, é de extrema importância que para qualquer 

                                                                                                                                                         
dos-seus-impactos-ambientais-e-possiveis-tratamentos-para-os-seus-efluentes.pdf>. Acesso em: 05 de jul. de 
2021. 
136 Ibidem. 
137 Ibidem. 
138 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Resolução do 
CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005. Disponível em: . Acesso em: 21 de jul. de 2021. 
139 Ibidem. 
140 ALMEIDA, E. J. R.; CORSO, C. R.,; DILLARI, G. A indústria têxtil no Brasil: Uma revisão dos seus 
impactos ambientais e possíveis tratamentos para os seus efluentes. São Paulo. Disponível em: < 
https://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/artigos-cientificos/2016/01-a-industria-textil-no-brasil-uma-revisao-
dos-seus-impactos-ambientais-e-possiveis-tratamentos-para-os-seus-efluentes.pdf>. Acesso em: 05 de jul. de 
2021. 
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tecnologia de tratamento desses poluentes, seja realizado a avaliação da 
toxicidade dos poluentes e dos metabólitos formados após a descoloração, a 
fim de se determinar a viabilidade do método. 
 

 Assim, por meio de Portarias e Resoluções, os órgãos responsáveis podem e devem 

exigir que as empresas atendam aos limites de toxicidade estabelecidos para efluentes. Além 

disso, as indústrias podem conhecer exatamente qual o seu tipo de efluente, qual o tipo de 

tratamento necessário e como se enquadrar na legislação, tanto para saber quais são seus 

direitos e deveres, quanto para obter o licenciamento ambiental e evitar multas e penalizações 

por meio das leis e decretos ambientais141.  

 De acordo com estudiosos, entre os diferentes tipos de tratamentos utilizados, os 

biológicos quando comparado aos tratamentos físicos e químicos geralmente são considerados 

alternativas melhores para a remoção de corantes sintéticos das águas residuais, em razão de 

serem tratamentos menos custosos em termos financeiros, por possuírem alta eficiência e 

gerarem menos poluição secundária142. Conforme compreendem Almeida, Corso e Dillari: 

 

Os tratamentos biológicos baseiam-se na biorremediação, ou seja, um 
determinado micro-organismos pode transformar diferentes substâncias 
químicas tóxicas em formas menos nocivas. Esse sistema baseia-se 
principalmente, na biotransformação promovida por diferentes tipos de 
enzimas, produzidas pelos mais diversificados tipos de micro-organismos 
que podem ser utilizados nesses processos de degradação (SARATALE et 
al., 2011). Apesar dessa falta de investimento do setor têxtil brasileiro, 
muitas pesquisas já comprovaram várias técnicas que possuem uma alta 
eficiência na remoção do corante do meio aquoso. Podemos citar como 
exemplo os métodos químicos de tratamento como a ozonização, 
fotodegradação (FARAH et al., 2007), métodos físicos por fluxo subcrítico 
(HOSSEINI et al., 2010) e métodos biológicos de adsorção (MENDES et al., 
2015), e biodegradação (PRIYA et al., 2015). 
 

 Nessa toada, compreende-se que tornar as águas menos tóxicas e poluídas não é uma 

tarefa impossível, embora trate-se de um trabalho árduo. Com educação, senso de preservação 

e conscientização ambiental, unidos aos investimentos públicos e privados, há como utilizar 

os corantes de maneira que eles não prejudiquem os ecossistemas. Basta encontrar 

tratamentos eficientes que sejam capazes de transformar essas moléculas altamente 

                                                 
141 OPERSAN – Soluções Ambientais. Legislação sobre tratamento de efluentes é rigorosa. Opersan, 2013. 
Disponível em: <http://info.opersan.com.br/bid/179669/legisla-o-sobre-tratamento-de-efluentes-rigorosa>. 
Acesso: 22 de jul. de 2021.  
142 ALMEIDA, E. J. R.; CORSO, C. R.,; DILLARI, G. A indústria têxtil no Brasil: Uma revisão dos seus 
impactos ambientais e possíveis tratamentos para os seus efluentes. São Paulo. Disponível em: < 
https://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/artigos-cientificos/2016/01-a-industria-textil-no-brasil-uma-revisao-
dos-seus-impactos-ambientais-e-possiveis-tratamentos-para-os-seus-efluentes.pdf>. Acesso em: 05 de jul. de 
2021. 
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recalcitrantes e tóxicas, em moléculas biodegradáveis e sem risco toxicológico para os 

organismos a elas expostos143.  

 Por fim, vale ressaltar o surgimento dos biotecidos, que tratam-se de verdadeiro 

avanço tecnológico na busca de tentar diminuir a pegada hídrica e ecológica da moda das 

fibras utilizadas na produção da moda. 

 Os biotecidos são tecnologias produzidas a partir de materiais biológicos com baixo 

impacto ambiental, como troncos de árvore, folhagens, papel vegetal e colônias de bactérias e 

fungos144. Os biotecidos podem ser produzidos a partir da própria natureza, como caules, 

folhagem e papel vegetal, ou a partir de material reciclado como garrafas PET e sobras de 

tecido, onde têm-se destacado as fibras de plástico como componentes de roupas e 

acessórios145. 

 A designer de moda londrina Suzanne Lee é pioneira na área e desde 2000 idealiza um 

mundo fashion e sustentável que une microbiologia e biotecnologia. Por meio do seu projeto 

Biocouture, a designer criou diversas peças utilizando formulas com ingredientes “comuns” 

como chá verde, açúcar e uma mistura simbiótica de bactérias e leveduras popularmente 

conhecida como “Kombucha”146.  

 Os biotecidos estão ganhando espaço no mercado, mas ainda há muito caminho a 

percorrer em razão de subsistir empecilhos significativos como a reação do material à água, 

qual se desintegra e o valor das peças que é inacessível à maior parte da população, devido ao 

alto custo financeiro147. Além disso, no Brasil, são poucos os locais que tecem esse tipo de 

têxtil, e a maioria das peças encontradas na lojas são importadas148.  

 No entanto, a existência de pesquisas e investimentos em biotecidos e em outras novas 

tecnologias, nos enche de esperanças de que em breve teremos uma indústria da moda 

entronizada com o ecossistema, rumo à moda sustentável e às garantias sociais.  

                                                 
143ALMEIDA, E. J. R.; CORSO, C. R.,; DILLARI, G. A indústria têxtil no Brasil: Uma revisão dos seus 
impactos ambientais e possíveis tratamentos para os seus efluentes. São Paulo. Disponível em: < 
https://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/artigos-cientificos/2016/01-a-industria-textil-no-brasil-uma-revisao-
dos-seus-impactos-ambientais-e-possiveis-tratamentos-para-os-seus-efluentes.pdf>. Acesso em: 05 de jul. de 
2021. 
144ECYCLE. O que são biotecidos? Ecycle, 03 de agosto de 2020. Disponível em: 
<https://www.ecycle.com.br/biotecidos/>. Acesso em: 22 de jul. de 2021. 
145 CARLI, Cassiana Maures De. Biotecnologia na moda: tecidos a partir de micro-organismos. Profissão 
Biotec, 05 de abril de 2018. Disponível em: <https://profissaobiotec.com.br/biotecnologia-na-moda-tecidos-
partir-de-micro-organismos/>. Acesso em: 22 de jul. de 2021.  
146 Ibidem. 
147 Ibidem. 
148 TÉCNOLOGIA E CIÊNCIA DO R7. Biotecidos popularizam-se e mudam a forma como as pessoas se 
vestem - Material tecnológico não agride o meio ambiente e pode até ter propriedades medicinais. Notícias R7, 
05 de jan. de 2016. Disponível em: <https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/biotecidos-popularizam-se-e-
mudam-a-forma-como-as-pessoas-se-vestem-05012016>. Acesso em: 22 de jul. de 2020. 

https://www.ecycle.com.br/7929-bacterias.html
http://profissaobiotec.com.br/kombucha-quando-a-uniao-faz-o-sabor/
https://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/artigos-cientificos/2016/01-a-industria-textil-no-brasil-uma-revisao-dos-seus-impactos-ambientais-e-possiveis-tratamentos-para-os-seus-efluentes.pdf
https://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/artigos-cientificos/2016/01-a-industria-textil-no-brasil-uma-revisao-dos-seus-impactos-ambientais-e-possiveis-tratamentos-para-os-seus-efluentes.pdf
https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/biotecidos-popularizam-se-e-mudam-a-forma-como-as-pessoas-se-vestem-05012016
https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/biotecidos-popularizam-se-e-mudam-a-forma-como-as-pessoas-se-vestem-05012016
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3.5 CONSUMISMO E MODA SUSTENTÁVEL: CONCEITOS E IMPLICAÇÕES 

 

 O hiperconsumismo presente em nossa socidade resta evidente quando o assunto é 

moda. Não é atoa que as grandes empresas do mercado fast fashion do país faturam bilhões 

anualmente. No ano de 2020, mesmo em um contexto pandêmico, a Renner – empresa 

brasileira – faturou receita líquida no valor de R$ 6,660 bilhões de reais149. Desse modo, 

quando o consumo deixa de ser um meio de satisfação de necessidades básicas para tornar-se 

um fim em si mesmo, a conta acaba nas mãos do meio ambiente. Isso porque em uma 

sociedade consumocentrista a insustentabilidade ambiental torna-se invevitável, conforme 

asseveram os doutores Pereira e Calgaro150: 

 

Entende-se que a satisfação das necessidades básicas de sobrevivência do ser 
humano num aspecto biológico é diferente do aspecto social de consumo, o 
qual traz no seu bojo o hiperconsumo que se volta a criação de uma 
sociedade consumocentrista. Esse tipo de sociedade acaba tendo o consumo 
como marco principal e essencial, que dessubjetifica o cidadão 
transformando em um simples consumidor e que não se preocupa com as 
questões ambientais, onde se cria uma exploração exacerbada dos 
recursos naturais tornando a insustentabilidade socioambiental 
inevitável. [grifo nosso] 
 

 Em busca de uma suposta felicidade o cidadão moderno consome a fim de satisfazer 

sua vontade, não para garantir sua sobrevivência. Compra para ser notado. Esse tipo de 

consumocentrismo é nocivo não apenas para o meio ambiente mais para a própria sociedade. 

Isso porque, os indivíduos que não conseguem consumir como aqueles que possuem recursos 

financeiros para sustentar seu hiperconsumo, sentem-se excluídos e infelizes, bem como, por 

fim, almejam tornar-se, um dia, capazes de consumir em grande quantidade151.  

 O consumo cresce a todo vapor impulsionado pela publicidade e suas devariações – 

como por exemplo o marketing digital. Qualquer indivíduo que tenha contato externo, estará 

                                                 
149 YAZBEK, Priscila. Com compra da Hering, Soma se torna uma das 5 maiores empresas do setor de 
vestuário; veja lista: Especialistas analisam recentes fusões e aquisições de empresas de moda varejista e 
explicam o movimento por trás da consolidação do setor.Infomoney, 27 de abr. de 2021. Disponível: 
<https://www.infomoney.com.br/mercados/com-compra-da-hering-soma-se-torna-uma-das-5-maiores-empresas-
do-setor-de-vestuario-veja-lista/>. Acesso em: 23 de jul. de 2021. 
150 CALGARO, Cleide; PEREIRA, Agostinho Oli Koppe. Biopolíticas no Século XXI. AMARAL, Augusto 
Jobim do; BAVARESCO, Agemir; PONTEL, Evandro; TAUCHEN, Jair; FREITAS, Isis Hochmann de; 
SALLES, Eduardo Baldissera. (Orgs). Porto Alegre, RS: Editora Fundação Fênix, 2021. pp. 132-134. 
151 CALGARO, Cleide; PEREIRA, Agostinho Oli Koppe. Biopolíticas no Século XXI. AMARAL, Augusto 
Jobim do; BAVARESCO, Agemir; PONTEL, Evandro; TAUCHEN, Jair; FREITAS, Isis Hochmann de; 
SALLES, Eduardo Baldissera. (Orgs). Porto Alegre, RS: Editora Fundação Fênix, 2021. pp. 132-134. 

https://www.infomoney.com.br/autor/priscila-yazbek/
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em contato com a publicidade/propaganda em todos os meios de comunicação. Há campanhas 

publicitárias nas janelas dos ônibus, nos rótulos dos produtos, na televisão, na rádio, nas 

revistas, nos livros, nos filmes, nas novelas, nas celebridades e, principalmente, nas redes 

sociais. Ou seja, além do impulso interno a fim de satisfazer nossas necessidades não 

essenciais, o ambiente social e midiático nos desperta todos os dias, por meio de gatilhos 

mentais, para consumirmos mais a fim de atingirmos determinado “status” social. 

 Esse cenário é ainda mais assustador na indústria da moda – qual desempenha papel 

significativo no ímpeto consumista na contemporaneidade. Isso porque o ramo não se encerra 

na produção de vestuário e acessórios, mas também é responsável por ofertar à massa 

consumidora um estilo de vida pré determinado sempre atento às novidades constantes, criado 

pelas grandes empresas e pelas classes sociais mais abastadas.  

 Desse modo, imperioso relembrar o que foi comentado no primeiro capítulo deste 

presente trabalho: a moda é um mecanismo de expressão. O indivíduo busca se expressar por 

meio do que veste, no entanto, a grande questão consiste em saber se essa expressão refere-se 

ao fruto de sua vontade nua e crua ou foi pré-determinada por um conjunto de gatilhos 

publicitários e pressões sociais dos quais o influenciaram à decisão de comprar certo 

vestuário.  

 Vivemos em uma era digital, os padrões de vida e consumo agora cruzam oceanos em 

frações segundos. Hoje, qualquer cidadão comum, por meio das mídias, tem acesso ao estilo 

de vida das celebridades, quais estão a todo momento entregues à exposição. Se podemos 

saber até o que elas comem, muito mais o que elas vestem. O mais preocupante dessa 

narrativa consiste na pressão em que todos nós somos envolvidos: estarmos sempre belos, 

elegantes, prósperos e lotados de bens. Assim somos influenciados ao consumo desenfreado e 

fútil, conforme bem elucida Ludmilla Amaral para a revista ISTOÉ152: 

 

A relação das famosas com o consumo desenfreado começou no século XIX, 
quando o imperador da França Napoleão Bonaparte proibiu as damas 
de repetirem as roupas na corte. O rigor era tanto que, quem 
desobedecesse a ordem, não seria mais convidada a participar dos bailes 
da realeza. A medida visava proteger e desenvolver a indústria têxtil 
francesa. Em pleno século XXI, a história se repete. Hoje, porém, o 
imperador não é representado na figura de uma pessoa, mas da sociedade. 
Em tempos de redes sociais e fotos instantâneas, os looks são postados na 
internet e não há quem não perceba a repetição das peças. Se até um 
desconhecido passa por esse constrangimento, para uma celebridade que 
vive da imagem, a pressão é maior. Esse é um dos motivos que influenciam 

                                                 
152AMARAL, Ludmilla. Os delírios de consumo das celebridades. ISTOÉ, 30 de setembro de 2016. Disponível 
em: < https://istoe.com.br/os-delirios-de-consumo-das-celebridades/>. Acesso: 27 de jul. de 2021. 

https://istoe.com.br/os-delirios-de-consumo-das-celebridades/
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famosas a investirem boa parte da renda em roupas e acessórios. [grifo 
nosso] 
 

 A preocupação com o consumo consciente alinhado à uma proposta ecológica, frente 

ao universo contemporâneo de consumo desenfreado fez surgir o conceito de moda 

sustentável. Moda sustentável trata-se de uma vertente definida por metodologias e processos 

de produção que não prejudicam o meio ambiente ou minimizam os impactos gerados pelo 

desenvolvimento de produtos da moda153. Outros conceitos alinhados à essa perspectiva e de 

suma importância surgiram nos últimos anos. São eles: 

 O Eco Chic refere-se ao termo utilizado para conectar elegância à responsabilidade 

socioambiental. Não restringe-se à moda, no sentido de vestuário e acessórios, mas também é 

abundantemente empregado na arquitetura, design de interiores, etc. Qualquer atitude de 

consumo que vise reutilizar, reaproveitar e aproveitar ao máximo os recursos naturais, sem 

gerar resultados negativos, está em consonância com o termo154. 

 A Moda ética ganhou destaque em 2004 no evento e manifesto realizado em Paris -

Ethical Fashion Show – o movimento questionou a exploração de funcionários de confecções, 

que muitas vezes são submetidos a condições análogas ao trabalho escravo155. Nove anos 

depois, o acidente em Rana Plaza, Bangladesh (capítulo anterior) veio para nos relembrar a 

necessidade desse questionamento. 

 A Eco moda, no mesmo sentido, tem como premissa a redução do consumo de 

recursos e a escolha de materiais e processos que colaborem para diminuição de impactos 

durante seu ciclo de vida dos produtos fashions. Como, por exemplo, o uso de tecidos de 

fibras orgânicas e métodos de produção que minimizem a contaminação ambiental, evitando 

ao máximo produtos químicos poluentes como corantes sintéticos156.  

 O conceito de zero waste fashion, intrínseco ao movimento eco fashion se refere à 

produção de vestimentas e acessórios que geram pouco ou nenhum resíduo em sua produção. 

Consiste, resumidamente, em reutilizar retalhos para fazer detalhes de peças, o designer 

escolhe padrões que utilizem de forma eficiente o tecido157. 

 O termo Upcycle trata-se uma tendência que tem por objetivo a redução de lixo e 

                                                 
153 ECYCLE. O que é moda sustentável? Ecycle, 22 de junho de 2015. Disponível em: < 
https://www.ecycle.com.br/moda-sustentavel/>. Acesso em 28 de jul. de 2021. 
154 Ibidem. 
155 Ibidem. 
156 Ibidem. 
157 ECYCLE. O que é moda sustentável? Ecycle, 22 de junho de 2015. Disponível em: < 
https://www.ecycle.com.br/moda-sustentavel/>. Acesso em 28 de jul. de 2021. 

https://www.ecycle.com.br/moda-sustentavel/
https://www.ecycle.com.br/moda-sustentavel/
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transformação de objetos que encontram-se no fim de sua vida útil em novos produtos158. 

Exemplos: utilizar câmaras de ar de pneus para a confecção de artigos de moda, usar retalhos 

para confeccionar novas peças, transformar uma calça jeans em short e utilizar os retalhos em 

tapete ou colcha, dentre múltiplos exemplos.  

 Já o conceito de Moda circular refere-se a um sistema de produção e consumo de ciclo 

fechado, que tem como base a reciclagem, reparação e reutilização dos materiais e insumos 

utilizados durante todo o processo produtivo por diversas vezes159. 

 Por fim, o conceito de slow fashion surgiu em contraposição à prática do fast fashion. 

Dessa forma, prioriza o trabalho local em relação ao global, promove consciência e 

transparência socioambiental e possui o propósito de gerar confiança entre produtores e 

consumidores. Além disso, atribui aos produtos preços reais que incorporam custos sociais e 

ecológicos, bem como mantém sua produção entre pequena e média escalas160. 

 A fim de concretizar os intentos desses conceitos, surgiram eventos, trabalhos, 

movimentos, plataformas e premiações. A título de exemplo, está a plataforma “A Moda pela 

Água” - canal acessível às empresas e à sociedade em geral para poderem trazer suas 

contribuições, seja no plano da reflexão, seja no âmbito de ideias e propostas de práticas 

sustentáveis para o setor da moda. Qual certifica que empresas como Marisa, Vincunha e 

Damyller são algumas das marcas que já se comprometeram com a proposta de se tornarem 

guardiãs do nosso ouro azul (a água)161. 

 Assim também, o Brasil Eco Fashion Week - evento anual que promove as boas 

práticas de sustentabilidade no mercado e indústria da moda brasileira, reunindo conteúdos, 

desfiles, mercados de venda, exposições e atividades de empreendedorismo162. 

 Outro exemplo, o Prêmio Ecoera, realizado pelo Movimento Ecoera, criado por Chiara 

em 2008, com o desafio de unir os setores da indústria sob a ótica da sustentabilidade 

ambiental, social, econômica e cultural. A edição de 2018 chama atenção na categoria grandes 

empresas para os nomes Damyller e C&A163: 

                                                 
158 Ibidem. 
159 MODEFICA, FGVces, REGENERATE. Fios da Moda: Perspectiva Sistêmica Para Circularidade. São 
Paulo, 2020. Disponível em: <file:///C:/Users/Global/Downloads/modefica-report-FIBRAS-TEXTEIS-
2021.pdf>. Acesso: 19 de jul. de 2021. 
160 ECYCLE. O que é moda sustentável? Ecycle, 22 de junho de 2015. Disponível em: < 
https://www.ecycle.com.br/moda-sustentavel/>. Acesso em 28 de jul. de 2021. 
161 A MODA PELA ÁGUA. Empresas a favor da água. A moda pela água, c2019. Disponível em: 
<https://www.amodapelaagua.com.br/membros/vicunha-textil/> Acesso em: 28 de jul. de 2021. 
162 BRASIL ECO FASHION WEEK. Brasil Eco Fashion Week, c2021. Sobre. Disponível em: < 
https://brasilecofashion.com.br/o-evento/>. Acesso em 29 de jul. de 2021. 
163 PORTAL ECO ERA. Prêmio ecoera #4: veja como foi. Portal Ecoera, 09 de nov. de 2018. Disponível em: < 
https://www.portalecoera.com.br/sem-categoria/premio-ecoera-4-veja-como-foi/>. Aceso em 29 de jul. de 2021. 

https://www.ecycle.com.br/moda-sustentavel/
https://brasilecofashion.com.br/o-evento/
https://www.portalecoera.com.br/sem-categoria/premio-ecoera-4-veja-como-foi/
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No ano de 2018, a Damyller foi a vencedora nesta categoria porque vem 
constantemente se aperfeiçoando nas suas práticas. Fibra de algodão 
reciclado, na sua linha eco Damyller com o zero descarte de água no 
processo produtivo, tingimentos sustentáveis e uma linha de produtos sem 
gênero. 
A C&A tem práticas de impacto positivo e consegue impactar um numero 
enorme de pessoas. Tem uma Plataforma global de Sustentabilidade, com 
Metas e compromissos até 2020, 50% dos produtos são de algodão 
sustentável, são membros do Pacto Global da Organização das Nações 
Unidas e dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (ONU) e cuidam 
dos resíduos através do movimento ReCiclo e do Programa Lixo Eletrônico, 
com descarte de celulares, pilhas e baterias. 
 

 Por fim, imperioso citar o prêmio Muda 2020, realizado pela VOGUE, GQ, Glamour e 

Casa Vogue, das Edições Globo Condé Nast, que possui o propósito de reconhecer empresas 

sustentáveis de pequeno e médio porte dos setores de moda, beleza e design164. 

 Essa movimentação – seja eventos, premiações, trabalhos ou plataformas - que unem 

educação e consciência ecológica possibilitam que pequenas, médias e grandes empresas 

repensem seus métodos produtivos e resultados como o alcançado pela empresa Malwee 

surgem165: 

Exemplo do compromisso da marca em adotar práticas mais sustentáveis é o 
processo de fabricação dos seus jeans, que não utiliza produtos químicos 
nocivos, como o permanganato, e conta com a redução de mais de 80% na 
quantidade utilizada. Para produzir as peças através de um processo mais 
sustentável, a marca investiu 9 milhões de reais na criação do LAB Malwee 
Jeans, um laboratório localizado na fábrica da marca em Santa Catarina, que 
conta com tecnologia inédita, desenvolvida pela empresa Jeanologia. Assim, 
a marca lançou o Malwee Jeans – O Jeans mais sustentável do Brasil, a 
agora foi além e reduziu em 98% a quantidade de água utilizada na 
produção das calças jeans, sendo suficiente um único copo de água para 
a fabricação de cada peça. [grifo nosso]    
   

 Portanto, precisamos nos atentar para a necessidade de uma eco revolução pautada na 

visão sistêmica e intersetorial de mundo, onde o ser humano e o meio ambiente estejam 

interconectados, pois sem essa interconexão será impossível consolidar uma sociedade 

ambiental e socialmente sustentável. Conforme as palavras dos professores Pereira e 

                                                 
164VOGUE. Prêmio Muda 2020: tudo sobre a nova edição do evento. Vogue, 04 de março de 2020. Disponível 
em: < https://vogue.globo.com/premio-muda/noticia/2020/03/premio-muda-2020-tudo-sobre-nova-edicao-do-
evento.html>. Acesso em 29 de jul. de 2021. 
165MALWEE. Chegou a calça jeans feita com 1 copo d´água. Malwee, 20 de mai de 2021. Disponível em: < 
https://revistamarieclaire.globo.com/Publicidade/Malwee/noticia/2021/05/chegou-calca-jeans-feita-com-1-copo-
dagua.html>. Acesso em 31 de jul de 2021. 
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https://revistamarieclaire.globo.com/Publicidade/Malwee/noticia/2021/05/chegou-calca-jeans-feita-com-1-copo-dagua.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Publicidade/Malwee/noticia/2021/05/chegou-calca-jeans-feita-com-1-copo-dagua.html
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Calgaro166: 

A vida vai além do consumo, ela precisa de cooperação e interconexão entre 
humanos e não humanos, pois sem isso se estará indo em rota trabalhando, 
unicamente para se ver o fim da raça humana e da vida como ela é agora no 
planeta Terra. 
 

 Nesse sentido, o próximo capítulo visa apresentar o reúso da água como método que 

tem por objetivo impedir e ou reduzir os desperdícios e mau uso das águas no contexto da 

indústria da moda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
166CALGARO, Cleide; PEREIRA, Agostinho Oli Koppe. Biopolíticas no Século XXI. AMARAL, Augusto 
Jobim do; BAVARESCO, Agemir; PONTEL, Evandro; TAUCHEN, Jair; FREITAS, Isis Hochmann de; 
SALLES, Eduardo Baldissera. (Orgs). Porto Alegre, RS: Editora Fundação Fênix, 2021. pp. 132-134. 
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4 REUSO E O USO RACIONAL DE ÁGUA NA INDÚSTRIA DA MODA 

 

 O ciclo hidrológico – movimento biogeoquímico infinito e circular – renova a água 

por meio de sistemas naturais, transformando-a em um recurso limpo e seguro. No entanto, 

quando poluída, a água pode ser tratada e readquirir seus benefícios múltiplos por meio de 

artifícios humanos como o reuso hídrico167.  

 O reuso consiste em tecnologia sustentável que têm por objetivo “o aproveitamento do 

efluente após uma extensão de seu tratamento, com ou sem investimentos adicionais”168. Em 

outras palavras, o reuso de água ou uso de águas residuárias, consiste na reutilização da água, 

anteriormente utilizada em um processo, como insumo de outro processo ou atividade.  

 A Resolução nº 54 de 28 de novembro de 2005 do Conselho Nacional De Recursos 

Hídricos-CNRH qual tem por objetivo “(...) estabelecer modalidades, diretrizes e critérios 

gerais que regulamentem e estimulem a prática de reúso direto não potável de água em todo o 

território nacional”169, em seu artigo 2º traz o conceito de águas residuárias, reuso e outras 

definições170: 

 

(...) 
I - água residuária: esgoto, água descartada, efluentes líquidos de 
edificações, indústrias, agroindústrias e agropecuária, tratados ou não;  
II - reúso de água: utilização de água residuária;  
III - água de reúso: água residuária, que se encontra dentro dos padrões 
exigidos para sua utilização nas modalidades pretendidas;  
IV - reúso direto de água: uso planejado de água de reúso, conduzida ao 
local de utilização, sem lançamento ou diluição prévia em corpos hídricos 
superficiais ou subterrâneos;  
V - produtor de água de reúso: pessoa física ou jurídica, de direito público 
ou privado, que produz água de reúso;  
VI - distribuidor de água de reúso: pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado, que distribui água de reúso; e 
 VII - usuário de água de reúso: pessoa física ou jurídica, de direito público 
ou privado, que utiliza água de reúso. [grifo nosso] 
 

 De acordo com a professora Regina Helena Pacca G. Costa, especialista em 

tecnologias ambientais, o reuso consiste em política mais abrangente que o uso racional ou 

eficiente da água, pois compreende o controle de perdas e desperdícios, bem como a 

                                                 
167 TELLES, Dirceu D’Alkmin; COSTA, Regina Helena Pacca Guimarães. Reuso da água: conceitos, teorias e 
práticas. 2º edição. São Paulo: Blucher, 2010. p.156 
168 Ibidem, p.153 
169 Conselho Nacional de Recursos Hídricos-CNRH. Resolução no 54, de 28 de novembro de 2005. Disponível 
em: < https://cnrh.mdr.gov.br/reuso-de-agua-recursos-hidricos/37-resolucao-n-54-de-28-de-novembro-de-
2005/file> Acesso em: 12 ago. 2021. 
170 Ibidem. 

https://cnrh.mdr.gov.br/reuso-de-agua-recursos-
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minimização da produção de efluentes e do consumo hídrico. Nesse sentido, esclarece171: 

 

A tecnologia do reuso pode ser entendida como uma forma de 
reaproveitamento da água servida que abrange desde a simples recirculação 
de água de enxague da máquina de lavar roupas, com ou sem tratamento aos 
vasos sanitários, até uma remoção em alto nível de poluentes para lavagens 
de carros, regas de jardins, ou outras aplicações mais específicas, podendo, 
se estender para além do limite do sistema local e suprir a demanda 
industrial ou outra demanda da área próxima.  
 

 Evidentemente, tal tecnologia torna-se indispensável em um contexto cujas atividades 

humanas, a industrialização e os padrões de consumo alteram sobremaneira o ecossistema. Na 

maioria das vezes a água pura quando consumida é devolvida à natureza carregada de sujeira, 

compostos químicos e lixo172.  

 Segundo estudos da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e 

Efluentes (Abetre), estima-se que as companhias brasileiras são responsáveis pela geração 

diária de, aproximadamente, 5.000 metros cúbicos de efluentes industriais. Além disso, o 

estudo estima que desse total, cerca de 60% dos resíduos líquidos gerados em nossas 

indústrias são despejados sem tratamento adequado em corpos d’água173. 

 A descarga irregular de efluentes industriais em corpos hídricos, além de produzir 

prejuízos ambientais e sociais, também é responsável por gerar prejuízos econômicos, 

institucionais e perda de competitividade às empresas poluidoras. O cenário fica cada vez 

mais assustador, visto que não há uma precisão quanto aos bancos de dados sobre o volume 

de esgoto gerado pelas indústrias ao redor do planeta174. 

 A prática do reuso torna-se uma alternativa capaz de mitigar a prática desse crime 

ambiental e traz consigo diversos benefícios, uma vez que além de enfrentar o problema da 

escassez, pode fazer frente a dificuldade de atendimento da demanda de água e 

principalmente, poupar significativos volumes de água potável, utilizando água de qualidade 

inferior para atender demandas que podem prescindir da potabilidade175. 

                                                 
171 TELLES, Dirceu D’Alkmin; COSTA, Regina Helena Pacca Guimarães. Reuso da água: conceitos, teorias e 
práticas. 2º edição. São Paulo: Blucher, 2010. pp.156-157. 
172 WAGNER, Felipe. Reuso de água na indústria: aprenda mais com a RW engenharia! Disponível em: < 
https://www.rwengenharia.eng.br/reuso-de-agua-na-industria/>. Acesso em: 13 de ago. de 2021. 
173 FUSATI. Efluentes Industriais Não Tratados: Impacto Ambiental e Desperdício da Água de Reúso. Fusati, 3 
de mar. de 2021. Disponível em: < https://www.fusati.com.br/efluentes-industriais-nao-tratados-impacto-
ambiental-e-desperdicio-da-agua-de-reuso/>. Acesso em: 13 de ago. de 2021. 
174 FUSATI. Efluentes Industriais Não Tratados: Impacto Ambiental e Desperdício da Água de Reúso. Fusati, 3 
de mar. de 2021. Disponível em: < https://www.fusati.com.br/efluentes-industriais-nao-tratados-impacto-
ambiental-e-desperdicio-da-agua-de-reuso/>. Acesso em: 13 de ago. de 2021. 
175 TELLES, Dirceu D’Alkmin; COSTA, Regina Helena Pacca Guimarães. Reuso da água: conceitos, teorias e 
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 Por estas razões, o reuso possui potencial resolutivo frente à insegurança hídrica e à 

questões conflituosas e disputas por água. Tais conflitos ascendem não apenas em países 

estrangeiros, mas estão cada vez mais recorrentes em território brasileiro, conforme estudo 

realizado por Porciuncula et al176:  

 

As relações entre sociedade e natureza configuram a Região Metropolitana 
de Salvador como um espaço de intensas disputas pela apropriação das 
águas doces tendo em vista os usos que atendem ao padrão urbano 
industrial de desenvolvimento capitalista em detrimento da vida cotidiana 
em geral das populações locais dos seus municípios e, em especial das 
populações com identidade sócio- -histórica rural, embora seja a região 
abundante em número de mananciais e volume de água. 
(...) 
Além disso, o IQTA, aos explicitar as tensões pelo uso das águas doces, 
demonstrou a fragilidade socioecodinâmica do modelo civilizatório urbano- 
-industrial ao se apropriar das águas de forma utilitarista, como 
mercadoria depreciável e prontamente substituída quando o manancial 
é degradado. Tal fragilidade expõe o aprofundamento da falha metabólica 
da relação metropolitana com as águas, que a despeito do quadro 
consolidado de crise da água na atualidade, permanece idealizada como 
abundante e com possibilidade quase indefinida de substituição 
permanentemente dos mananciais utilizados para o abastecimento urbano-
industrial. Com isto, novos mananciais são apropriados cada vez mais 
distantes do espaço da RMS, sem a consideração da política de proteção e 
recuperação dos mananciais existentes, consolidando o espraiamento da 
questão metropolitana para além dos seus limites físicos. [grifos nossos] 
 

 Nessa linha de raciocínio, a Organização das Nações Unidas em seu “Relatório 

Mundial de Desenvolvimento da Água das Nações Unidas de 2017: Águas Residuais: o 

inexplorado recurso” reconheceu o reuso como instrumento capaz de ajudar a aliviar tensões 

provocadas pelo aumento da demanda hídrica177: 

 

Sin embargo, la gestión de las aguas residuales ya es una parte importante de 
varios ciclos de recursos diferentes y está bien posicionada para desempeñar 
un papel central en la economía circular. El uso adecuado de agua tratada 
para la agricultura y la generación de energía aumenta las oportunidades de 
seguridad alimentaria y energética y puede ayudar a aliviar las tensiones 
provocadas por el aumento de la demanda de agua. Esto tendrá 

                                                                                                                                                         
práticas. 2º edição. São Paulo: Blucher, 2010. p.156. 
176 PORCIUNCULA, D. C. L; GONÇALVES, M. V. P; ALENCAR, C. M. M. Indicador qualitativo de tensões 
no uso das águas em identidades territoriais de vida rural e urbana: evidências empíricas na Região 
Metropolitana de Salvador, Bahia (Brasil). Vol. 58, p. 105-125, jul./dez. 2021 Disponível em: < 
file:///C:/Users/Global/Downloads/Indicador%20qualitativo%20de%20tenso%CC%83es%20no%20uso%20das
%20a%CC%81guas%20em%20(1).pdf>. Acesso em: 13 de ago. de 2021. 
177 UN WATER. Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2017: 
Aguas Residuales el Recurso Desaprovechado. Paris: UNESCO/WWAP, 2017. Disponível em: < 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247647>. Acesso em: 13 de ago. de 2021. 
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repercusiones positivas en los suministros de agua dulce, la salud humana y 
ambiental, la generación de ingresos (medios de subsistencia) y la reducción 
de la pobreza. Además, la reutilización del agua puede generar nuevas 
oportunidades comerciales y apoyar el avance de una economía verde. 
[grifos nossos] 
 

4.1 O REUSO NO PROCESSO PRODUTIVO INDUSTRIAL TÊXTIL: CONCEITOS, 

MODALIDADES E IMPACTO ECONÔMICO 

 

 O uso múltiplo das águas nas atividades econômicas despertou atenção para a 

tecnologia ambiental e a vivência sustentável como único caminho para a continuidade do 

desenvolvimento humano. Dessa forma, a tecnologia do reuso tem ganhado espaço como 

“uma das opções mais inteligentes para a racionalização dos recursos hídricos”178, visto que 

as vantagens proporcionadas pela gestão eficiente das águas residuárias industriais vão além 

da proteção dos mananciais e alcançam a proteção da própria atividade econômica. Isso 

porque, para os produtores industriais, o principal benefício proporcionado pela água de reuso 

consiste na diminuição de custos operacionais179: 

 

Essa poupança de dinheiro ocorre com a redução do consumo de água de 
distribuição, do pagamento de cotas de uso de recursos hídricos federais 
(água de rios) ou dos custos com tecnologias que coletam águas superficiais 
ou subterrâneas. Numa indústria, a água de reúso pode ser empregada em 
várias atividades que não demandam água potável. Por exemplo, na 
refrigeração de equipamentos (caldeiras, torres e outros), na produção de 
vapor, na lavagem de pisos, áreas externas e na irrigação de canteiros, 
jardins e gramados.  
 

 Além da diminuição de custos, a água de reuso traz benefícios diversos às empresas 

que aderem esta política, como: a maximização da eficiência na utilização dos recursos 

hídricos; a construção de imagem proativa com o meio ambiente da empresa; garantia de 

qualidade hídrica; viabilização de um sistema “fechado”, com descarte mínimo de efluentes; 

qualificação para futuros processos de certificação ambiental ISO1400; e, principalmente, 

garantia no abastecimento totalmente independente do sistema público e de suas 

instabilidades180. 

                                                 
178 TELLES, Dirceu D’Alkmin; COSTA, Regina Helena Pacca Guimarães. Reuso da água: conceitos, teorias e 
práticas. 2º edição. São Paulo: Blucher, 2010. pp.156. 
179 FUSATI. Efluentes Industriais Não Tratados: Impacto Ambiental e Desperdício da Água de Reúso. Fusati, 3 
de mar. de 2021. Disponível em: < https://www.fusati.com.br/efluentes-industriais-nao-tratados-impacto-
ambiental-e-desperdicio-da-agua-de-reuso/>. Acesso em: 13 de ago. de 2021 
180 TELLES, Dirceu D’Alkmin; COSTA, Regina Helena Pacca Guimarães. Reuso da água: conceitos, teorias e 
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 De acordo com estudo realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o 

Brasil possui capacidade instalada para produzir um metro cúbico de água de reúso por 

segundo. No entanto, possui potencial de aumentar esse volume em quase 13 vezes. Para isso 

precisa investir bilhões de reais em tecnologia, conforme o estudo181: 

 

Os investimentos no setor seriam destinados à aquisição e manutenção de 
máquinas e equipamentos e à construção da infraestrutura. Do crescimento 
econômico de R$ 5,9 bilhões, R$ 3,7 bilhões seriam gerados pelo setor 
industrial, R$ 2 bilhões em serviços e R$ 180 milhões na agropecuária. A 
geração de emprego seria de quase 96 mil postos de trabalho e R$ 999,74 
milhões em massa salarial, além de R$ 464 milhões em arrecadação de 
impostos. 
 

 Regina Helena Pacca G. Costa, em sua obra reuso da água: conceitos, teorias e 

práticas, divide os tipos de reuso em quatro principais tópicos182: 

 

Reuso indireto não planejado da água: é quando o esgoto, após ser tratado 
ou não, é lançado em um corpo hídrico (lago, reservatório, ou aquífero 
subterrâneo) onde ocorre a sua diluição, e após um tempo de detenção, este 
mesmo corpo hídrico é utilizado como manancial, sendo efetuada aa 
captação, seguida de tratamento adequado e posterior distribuição da água.  
Reuso indireto planejado da água: ocorre quando o efluente tratado é 
descarregado de forma planejada nos corpos de águas superficiais ou 
subterrâneos, para serem utilizadas a jusante, de maneira controlada, no 
atendimento a algum benefícios. É preciso que o corpo receptor 
intermediário seja um corpo hídrico não poluído, para através, de diluição 
adequada, reduzir a carga poluidora a níveis aceitáveis.  
Reuso direto planejado das águas: ocorre quando os efluentes, depois de 
tratados, são encaminhados diretamente de seu ponto de descarga até o local 
do reuso, não sendo descarregados no meio ambiente. É o caso de maior 
ocorrência, com destino à indústria ou à irrigação. 
Reciclagem da água: é o reuso interno da agua, antes de sofrer qualquer 
tipo de tratamento ou ir para o descarte. A reciclagem funciona como fonte 
suplementar de abastecimento do uso original e é um caso particular do 
reuso direto planejado. [grifos nossos] 
 

 Na seara industrial, existe mais duas modalidades de réuso – reuso macroexterno e 

reuso macrointerno – conforme a obra da professora Regina Helena Pacca G. Costa183: 

                                                                                                                                                         
práticas. 2º edição. São Paulo: Blucher, 2010. p.181. 
181 RODRIGUES, Maria José. Investimentos em reúso da água tratada do esgoto podem gerar R$ 5,9 bilhões à 
economia. Agência de notícias CNI, 08 de out. de 2020. Disponível em: < 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/investimentos-em-reuso-da-agua-tratada-do-
esgoto-podem-gerar-r-59-bilhoes-a-economia/>. Acesso: 16 de ago. de 2021. 
182TELLES, Dirceu D’Alkmin; COSTA, Regina Helena Pacca Guimarães. Reuso da água: conceitos, teorias e 
práticas. 2º edição. São Paulo: Blucher, 2010. pp.159-160. 
183 TELLES, Dirceu D’Alkmin; COSTA, Regina Helena Pacca Guimarães. Reuso da água: conceitos, teorias e 
práticas. 2º edição. São Paulo: Blucher, 2010. pp.183-184. 
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O reuso macroexterno é definido como o reuso de efluentes provenientes 
de estações de tratamentos administradas por concessionárias municipais, 
estaduais ou ainda de outras indústrias.  
O reuso macrointerno pode ser conduzido das seguintes formas: 
Reuso em cascata: ocorre quando o efluente de um processo é diretamente 
usado no processo subsequente, sendo necessário, portanto, que a qualidade 
do mesmo seja compatível com o novo uso. 
Reuso de efluente tratado: trata-se do reuso do efluente em que ele foi 
gerado, mas após a sua passagem por um sistema de tratamento, de modo a 
adequar a qualidade do efluente à qualidade demandada pelo processo. 
[grifos nosso] 
 

 No contexto da indústria têxtil a capacidade poluidora depende da fibra utilizada e das 

espécies de insumos incluídos no processo produtivo. Os processos com maior potencial 

poluidor são o de tingimento, tinturaria, vaporização e acabamento. Assim pontua Regina 

Helena Pacca G. Costa184: 

 

Avalia-se que a indústria têxtil consome 15% de toda a agua industrial do 
mundo, perfazendo a ordem de 30 milhões de m³ ao ano. É utilizada em 
todas as etapas de produção de tecidos, principalmente nas fases de tinturaria 
(em que é consumida metade de toda a água deste setor), no pré-tratamento 
(41%), limpeza e acabamento. 
Entre os contaminantes presentes, as gomas naturais (amido), o PVA e os 
poliacrílicos (CMC) são facilmente eliminados na fase da degradação 
biológica com lodos ativados e decantação. Entretanto, é possível reciclar 
quase que a totalidade (até 95%) das gomas através da ultrafiltração, que as 
separa das águas e dos sais.  
 

 No contexto da moda, a tecnologia Dye Clean nos chamou atenção durante a pesquisa, 

principalmente pelo slogan “o copo está sempre cheio para quem sabe aproveitar com 

inteligência os recursos naturais”185.  

 Trata-se de tecnologia criada pela Golden Technology, qual atua no processo de 

tingimento para fibras celulósicas com corantes reativos. O procedimento reutiliza a água dos 

banhos de tintura e diminui consideravelmente a quantidade de sal e insumos químicos, sem 

abrir mão da qualidade. O processo funciona conforme a ilustração186:  

                                                 
184 TELLES, Dirceu D’Alkmin; COSTA, Regina Helena Pacca Guimarães. Reuso da água: conceitos, teorias e 
práticas. 2º edição. São Paulo: Blucher, 2010. Pp. 192-193. 
185GOLDEN TECNOLOGY. Golden Technology: Dye Clean, 2021. Disponível em: 
<https://www.goldentecnologia.com/produtos-para-industria-textil/dye-clean/>. Acesso: 14 de ago. de 2021. 
186Ibidem.  
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Figura 5 – Processo Dye Clean da Golden Tecnologia 

 

Fonte: Golden Technology: Dye Clean, 2021. 

 Além da técnica Dye Clean, outras técnicas sustentáveis já estão sendo aplicadas ao 

redor do Brasil. Por ora, vale destacar a empresa Damyller atuante no mercado de jeanswear 

há mais de 40 anos no país, localizada em área de Mata Atlântica exuberante, às margens do 

rio São Bento em Nova Veneza. A inovação pautada na sustentabilidade está presente na 

fábrica da Damyller do processo produtivo às lojas físicas. Além disso, no ano de 2019 a 

empresa criou o Relatório de sustentabilidade da empresa, que de forma transparente, 

esclarece187: 

 

Conta com estação de tratamento de efluentes (ETE), que trata todos os 
efluentes da fábrica, desde o esgoto geral até os efluentes do processo de 
produção (lavanderia, lavadores de gases) por meio de processo biológico e 
físico-químico, com lagoa de biopolimento e o cultivo de plantas cujas raízes 
purificam a água através da absorção dos nutrientes, atendendo aos 
parâmetros da legislação para descarte no rio. A água tratada é devolvida ao 
rio, sendo novamente coletada para reuso na indústria. A empresa utiliza, 
desde 2009, um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) informatizado que 
armazena os dados da qualidade da água sob diversos parâmetros (PH, DBO, 

                                                 
187DAMYLLER. Relatório de Sustentabilidade Damyller 2019. Disponível em: 
<https://www.damyller.com.br/api/dataentities/AR/documents/865a789c-8e25-11ea-8329-
0a119fc1fda1/arquivo/attachments/relatorio_sustentabilidade%20_damyller.pdf?&utmi_p=_sustentabilidade_rel
atorio&utmi_pc=Html&utmi_cp=Texto>. Acesso: 14 de ago. de 2021. 
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cor, turbidez, entre outros) internamente e, a cada quatro meses, a qualidade 
da água também é auditada por um laboratório independente, com relatórios 
encaminhados ao órgão ambiental de Santa Catarina. 
 

 A estação de tratamento de efluentes onde ocorre tratamento hídrico adequado antes 

da água ser devolvida ao rio São Bento: 

Figura 6 – Estação de Tratamento de Efluentes Damyller 

 

Fonte: Damyller, 2019. 

 Além da ETE a empresa possui tecnologia de ponta presente na lavanderia. As 

máquinas “realizam processos sustentáveis sem o uso de água, gerando zero descarte por 

meio da máquina de ozônio em combinação com uso da máquina de laser”188. O equipamento 

- responsável pela limpeza do denim - possui certificado Eco-Technology, fornecido pela 

Textile Technological Institute (AITEX) por “atuar sem nenhuma emissão de tóxicos na 

atmosfera; sem qualquer consumo de água ou produtos químicos e ainda gerando redução 

considerável no consumo de energia”189. Além da limpeza, o procedimento estético do efeito 

destroyed também substitui a água pelo laser190:  

As máquinas a laser clareiam o denim sem precisar de enxágue, promovendo 

                                                 
188DAMYLLER. Damyller: sustentabilidade, [s.d.]. Disponível em: < 
https://www.damyller.com.br/sustentabilidade/nossas-praticas#move>. Acesso: 14 de ago. de 2021. 
189Ibidem. 
190 Ibidem. 
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o efeito destroyed em menos de um minuto, economizando energia. Junto 
com a máquina de ozônio, elas reduzem o uso em 6,6 milhões de litros de 
água e aproximadamente 10 toneladas de produtos químicos que deixam de 
ser usados no processo todos os meses, o que pode variar de acordo com a 
produção. 
 

 Por fim, com o objetivo de priorizar a sustentabilidade em toda a cadeia da empresa, a 

Damyller utiliza aviamentos com madeira de reflorestamento, produtos como zíper e botões 

são isentos de níquel e chumbo. Quanto aos tecidos, utiliza o algodão com certificação BCI 

(Better Cotton Initiative) e seleciona tecidos como a viscose de reflorestamento proveniente 

de fontes renováveis de madeira e a poliamida biodegradável. No procedimento de corte, 

possui software que possibilita aproveitamento médio de 89,2% do tecido. Os retalhos são 

reciclados, tecidos originários transformam-se em novos produtos como, tecidos reciclados, 

fios, estofados, entre outros produtos191. 

 Pautada na mesma visão, destaca-se a empresa Malwee cuja água utilizada nas 

atividades, passa por estação de tratamento e após estar devidamente tratada é devolvida aos 

mananciais superando os padrões de qualidade definidos na legislação. Segundo o relatório de 

sustentabilidade referente ao ano de 2020 realizado pela empresa, na fábrica de Pacajus toda a 

água, depois de tratada, é reutilizada em atividades de irrigação de jardins e limpeza de áreas 

externas do parque fabril. Além disso, afirmam que o volume total tratado em 2020 no Grupo 

Malwee foi 754.070m³, sendo que desse volume, 121.251 m³ foram reutilizados pela própria 

empresa192. 

 Vale mencionar ainda, a iniciativa da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (ABIT), que visando incentivar a sustentabilidade na indústria têxtil, desenvolveu 

o Selo Qual, cujo objetivo é “assegurar ao mercado que as empresas seguem padrões de 

conservação ambiental e padronização de processos, buscando a melhoria contínua, o respeito 

ao meio ambiente e à legislação, além da responsabilidade social”193. 

 Práticas como das empresas citadas no estudo merecem destaque e devem servir de 

espelho para outras empresas do setor. Assim, para que a política do reuso de água torne-se 

efetiva como tecnologia sistemática, além da a aceitação popular e mercadológica – 

construção ética e cultural pautada na consciência ambiental, faz-se necessária: vontade 

                                                 
191 DAMYLLER. Damyller: sustentabilidade, [s.d.]. Disponível em: < 
https://www.damyller.com.br/sustentabilidade/nossas-praticas#move>. Acesso: 14 de ago. de 2021. 
192MALWEE. Relatório de Sustentabilidade 2020. Disponível em: < 
http://grupomalwee.com.br/uploads/arquivos/83.pdf>. Acesso: 14 de ago. de 2021. 
193 WAGNER, Felipe. Reuso de água na indústria: aprenda mais com a RW engenharia! Disponível em: < 
https://www.rwengenharia.eng.br/reuso-de-agua-na-industria/>. Acesso: 13 de ago. de 2021. 
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política. Os poderes públicos federal e estaduais devem realizar investimentos necessários 

para um eficiente gerenciamento, controle e fiscalização das condições de uso e proteção das 

águas194.  

 

4.2 O REÚSO DE ÁGUA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 
 

 Deve-se ter em mente que o tratamento do efluente deverá atender a Resolução 

CONAMA nº 357, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dá outras providências195. 

 Quanto a utilização de água residuárias, poucas normas trataram do tema no Brasil. 

Como bem explicado pelo professor Alexandre Magrineli dos Reis, a Política Nacional de 

Recursos Hídricos - PNRH implementada pela Lei nº 9.433/97196, não tratou expressamente 

do reuso, subtendendo-se que sua prática estaria contida entre as ações possíveis para a 

racionalidade na utilização dos recursos hídricos197. 

 Até a sanção e publicação da Lei nº 14.026/2020198, conhecida como o novo Marco 

Legal do Saneamento Básico, as normas referentes ao reuso limitavam-se às resoluções do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH. Em especial, à Resolução nº 54, de 28 de 

novembro de 2005, que “estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de 

reuso direto não potável de água e dá outras providências”199 e a Resolução nº 121, de 16 de 

dezembro de 2010, que “estabelece diretrizes e critérios para a prática de reuso direto não 

potável de água na modalidade agrícola e florestal”200. 

                                                 
194 TELLES, Dirceu D’Alkmin; COSTA, Regina Helena Pacca Guimarães. Reuso da água: conceitos, teorias e 
práticas. 2º edição. São Paulo: Blucher, 2010. p.155. 
195 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Resolução do 
CONAMA n. 357, de 17 de março de 2005. Disponível em: . Acesso em: 14 de ago. de 2021. 
196 BRASIL. Lei Nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art., v. 21, 2002. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm>. Acesso em: 14. de ago. de 2021. 
197 REIS, Alexandre Magrineli dos. Reuso de água e novo marco legal do saneamento básico. In: CARLI, Ana 
Alice De; PERALTA, Carlos E.; MORATO LEITE, José Rubens; MORENO, Marcela; AVZARADEL, Pedro 
C.S. (organizadores). Saneamiento básico y recursos hídricos (no prelo), 2021, p.6. 
198 BRASIL. Lei n. 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico e dá 
outras providências. Diário Oficial da União 2020. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14026.htm>. Acesso em: 14 de ago. de 2021. 
199 BRASIL. Conselho Nacional de Recursos Hídricos-CNRH. Resolução no 54, de 28 de novembro de 
2005. Disponível em: < https://cnrh.mdr.gov.br/reuso-de-agua-recursos-hidricos/37-resolucao-n-54-de-28- 
de-novembro-de-2005/file> Acesso em: 14 de ago. de 2021. 
200BRASIL. Conselho Nacional de Recursos Hídricos-CNRH. Resolução nº 121, de 16 de dezembro de 
2010. Disponível em: < https://cnrh.mdr.gov.br/reuso-de-agua-recursos-hidricos/1414-resolucao-n-121- 
de-16-de-dezembro-de-2010/file> Acesso em: 14 de ago.de 2021. 
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 O reuso foi deixado de fora, mais uma vez, durante a formação das diretrizes nacionais 

para o saneamento básico previstas na Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007201, no entanto, 

devido ao decreto posterior, houve breve menção à técnica. Nesse sentido, pontua Alexandre 

Magrineli dos Reis202: 

 

O Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 201030, que regulamentou a Lei nº 
11.445/07, estabelece a adoção de métodos, técnicas e processos de 
conservação e racionalização do uso da água, dentre outros princípios, para a 
prestação de serviços públicos de saneamento básico. A inclusão de metas 
progressivas e graduais de uso racional da água já citada na lei de diretrizes é 
arrolada como uma das condições de validade dos contratos que tenham por 
objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico. O decreto 
trata explicitamente de reuso de água ao admitir instalações hidráulicas 
prediais com objetivo de reuso de efluentes ou aproveitamento de água de 
chuva, desde que devidamente autorizadas pela autoridade competente. 
 

 O Novo Marco trouxe à tona o estímulo ao reuso de efluentes sanitários de forma que 

o colocou como um dos princípios fundamentais dos serviços públicos de saneamento básico 

– artigo 2º -, bem como, incluiu ao capítulo IX, referente à Política Federal de Saneamento 

Básico, o fomento ao reuso de efluentes sanitários como fundamento a ser observada pela 

União no estabelecimento de sua política de saneamento básico203. 

 No entanto, embora o Novo Marco Legal do Saneamento Básico tenha realizado 

diversas alterações que possui como escopo o reuso da água, as diferenças terminológicas 

entre “esgoto sanitário” e “águas residuárias” nos leva a conclusão de que a nova lei, pouco 

ou quase nada, acrescentou em termos jurídicos às questões levantadas pelo presente trabalho. 

  Isso porque, a definição de águas residuárias disposta no inciso I do artigo 2º da 

Resolução CNRH no 54 é mais abrangente que a definição de “esgoto sanitário”, pois abarca 

esgoto, água descartada, efluentes líquidos de edificações, indústrias, agroindústrias e 

agropecuária, tratados ou não.  

 Já a definição de esgoto sanitário é mais restrita, conforme consta no inciso VII do 

artigo 4o da Resolução CONAMA no 430, de 13 de maio de 2011204: 

                                                 
201 BRASIL. Lei n 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979,.666, 
de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/L11445compilado.htm>. Acesso 
em: 14 de ago. de 2021. 
202 REIS, Alexandre Magrineli dos. Reuso de água e novo marco legal do saneamento básico. In: CARLI, Ana 
Alice De; PERALTA, Carlos E.; MORATO LEITE, José Rubens; MORENO, Marcela; AVZARADEL, Pedro 
C.S. (organizadores). Saneamiento básico y recursos hídricos (no prelo), 2021, p.8. 
203 Ibidem. 
204 BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011. 
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Art. 4º: 
(...) 
VII - Esgotos sanitários: denominação genérica para despejos líquidos 
residenciais, comerciais, águas de infiltração na rede coletora, os quais 
podem conter parcela de efluentes industriais e efluentes não 
domésticos. [grifo nosso] 
 

 Nesse sentido, assevera Alexandre Magrineli dos Reis205: 

 

Entretanto, como demonstrado, os novos dispositivos introduzidos aplicam-
se ao reuso de esgotos sanitários e não da totalidade das águas residuárias, 
cuja aplicação já foi anteriormente regulamentada. Caberá à ANA instituir 
norma de referência sobre tal uso, em conformidade com as legislações 
ambientais e de saúde pública, em uma necessária integração com os 
regulamentos existentes e com a Política Nacional de Recursos Hídricos. 
 

 Nesse caso, o Brasil ainda possui longo caminho a trilhar, a fim de produzir conteúdo 

normativo e regulamentário que possa proporcionar eficiente gerenciamento, controle e 

fiscalização das condições de uso e proteção das águas, no contexto de reuso de águas 

residuárias industriais, dentre outras providências. Afinal,  água é vida, é desenvolvimento 

econômico!  

 Desde os primórdios, o ser humano se empenha e continua se empenhando, em busca 

de ciência e tecnologia com objetivo de desempenhar melhor o seu dia a dia, conforme 

assevera Ana Alice de Carli206: 

 

Dados históricos revelam que a tecnologia relacionada à água remonta ao 
início das civilizações anteriores à Era Cristã. No Livro de Gênesis, da 
Bíblia Sagrada, por exemplo, encontram-se passagens que destacam a busca 
da água, por meio do processo de escavação manual de poços.  
 

 O Direito não fica de fora dessa tarefa, veio sendo modificado e têm acompanhado às 

mudanças sociais no decorrer dos séculos, a fim de fornecer soluções para os conflitos sociais 

em diversas áreas, conforme compreende Nelson Saldanha207, o Direito é “uma estruturação 

que se pretende estável, mas que frequentemente muda, altera-se, reconstrói-se”. Não utilizar 
                                                                                                                                                         
Disponível em: < http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646>. Acesso em: 14 de ago. de 
2021 
205 REIS, Alexandre Magrineli dos. Reuso de água e novo marco legal do saneamento básico. In: CARLI, Ana 
Alice De; PERALTA, Carlos E.; MORATO LEITE, José Rubens; MORENO, Marcela; AVZARADEL, Pedro 
C.S. (organizadores). Saneamiento básico y recursos hídricos (no prelo), 2021, p.13. 
206CARLI, Ana Alice De. A água e seus instrumentos de efetividade: educação ambiental, normatização, 
tecnologia, tributação. São Paulo: Ed. Millennium, 2012. p. 224. 
207SALDANHA, Nelson. Filosofia do Direito. 2 ed. Rev. e Ampl. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2005, p. 6. 
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os avanços desempenhados até aqui para providenciar uma gestão de águas adequada às 

nossas demandas é negligenciar oportunidades para que possamos sobreviver e viver com 

qualidade no Planeta Terra. No mesmo sentido, assevera Ana Alice de Carli208: 

 

É cediço que o Brasil possui um manancial de riquezas naturais, o que tem 
acirrado o interesse de empresas ligadas à farmacologia e à cosmetologia, no 
sentido de captar o potencial de princípios ativos naturais existentes, como 
também dos conhecimentos tradicionais indígenas, impondo, dessa forma, 
políticas de proteção e preservação das riquezas mencionadas. Não 
subsistem dúvidas de que a sociedade da informação pode trazer benefícios 
ao Meio Ambiente, a começar pela difusão de políticas voltadas à educação 
ambiental e à implementação, em âmbito nacional e internacional, dos 
princípios da cooperação e da solidariedade sócio-ambiental (o qual tem 
como subprincípio, a solida riedade hídrica). 

 

 A intenção do presente capítulo não consiste em atribuir somente às instituições 

políticas a obrigação ou o poder de modificar a realidade das águas. Como um corpo bem 

ajustado só funciona com o pleno desenvolvimento de todos os seus órgãos, assim também, 

somente com o auxílio de todos os atores envolvidos no processo produtivo da moda, 

podemos construir um mercado de moda sustentável, que seja capaz de evoluir e continuar 

com suas atividades - de extrema importância socioeconômica – sem contribuir para o 

aceleramento da degradação do meio ambiente. 

 Afinal, o que faz-se necessário para avançarmos rumo à sustentabilidade dos usos e 

reusos da água no contexto da moda? É imprescindível que haja verdadeira ação 

interdisciplinar, que haja enquadramento legal e regulatório adequado, apoio político 

institucional, integração das organizações públicas e privadas e apoio do setor educacional, de 

modo que possa influenciar a conduta de cada consumidor e consequente promover 

verdadeira transformação mercadológica. 

 

 

 

 

 

                                                 
208CARLI, Ana Alice De. A água e seus instrumentos de efetividade: educação ambiental, normatização, 
tecnologia, tributação. São Paulo: Ed. Millennium, 2012. p. 236. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Sem a pretensão de esgotar o tema, por meio da pesquisa em tela foi possível examinar 

aspectos importantes no tocante aos usos consuntivos da água no contexto da moda e, bem 

assim, quanto aos seus elementos quantitativo e qualitativo. Foi analisado os aspectos sócio-

ambientais e jurídicos capazes de iniciar um processo de educação ambiental voltado para o 

emprego responsável e sustentável dos recursos hídricos, por meio de uma visão holística e 

multidisciplinar, com devida atenção às concepções de água virtual e de pegada hídrica. 

 A respeito do quadro consolidado de crise hídrica mundial209 observou-se a eminente 

necessidade de não utilizar, substituir, reduzir, reciclar e reusar as àguas, especialmente, os 

efluentes industriais, durante a cadeia produtiva do setor fashion, considerando as 

peculiaridades de cada indústria/empresa, com vistas a suprimir os efeitos nefastos do uso 

industrial indiscriminado dos recursos hídricos, considerando a urgência em alcançarmos 

segurança hídrica a nível nacional e internacional. 

 A despeito dos pontos positivos provenientes da indústria da moda no Brasil – maior 

cadeia têxtil do Ocidente210 - como geração de emprego e renda, verificou-se que os efluentes 

industriais oriundos do setor, quando descartados em corpos hídricos, sem tratamento 

adequado, corroboram para o processo de deteriorização da qualidade das águas por 

apresentarem alta carga de compostos químicos orgânicos.  

 Oportuno salientar que o presente estudo teve por objetivo equilibrar a balança entre 

desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental e, assim, foi possível chegar a 

conclusão de que a tecnologia ambiental e a vivência sustentável constituem único caminho 

para a continuidade do desenvolvimento humano. 

 Nessa toada, buscou-se demonstrar a imprescindibilidade de investimentos por parte 

das empresas e indústrias a fim de tratar as águas residuarias por meio de tecnologia 

sustentáveis, como por exemplo, o reuso de águas, alinhada à necessidade de aprimoramento 

da regularização, fiscalização e controle da qualidade das águas.  

 Explicitando melhor, compreendeu-se que tornar as águas menos tóxicas e poluídas 

não trata-se de uma tarefa impossível, embora demande trabalho árduo. Com educação, senso 

                                                 
209 CRISE hídrica afeta milhões de pessoas no mundo e ameaça a segurança alimentar. Conselho de Segurança 
Alimentar e Nutricional, 20 de jul. de 2017. Disponível em: 
<http:a//www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/julho/crise-hidrica-afeta-milhoes-de-pessoas- 
no-mundo-e-ameaca-seguranca-alimentar.>. Acesso em: 24 de mar de 2021. 
210 ABIT.  Abit: têxtil e confecção, c2020.Imprensa, perfil do setor. Disponível em: 
<https://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor>. Acesso em: 08 de abr de 2021. 
 

https://www.sinonimos.com.br/imprescindibilidade/
http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/julho/crise-hidrica-afeta-milhoes-de-pessoas-no-mundo-e-ameaca-seguranca-alimentar#%3A~%3Atext%3DA%20crise%20da%20%C3%A1gua%26text%3DE%20mais%3A%201%2C2%20bilh%C3%A3o%2Cintestinais%20transmitidas%20por%20%C3%A1gua%20insalubre
http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/julho/crise-hidrica-afeta-milhoes-de-pessoas-no-mundo-e-ameaca-seguranca-alimentar#%3A~%3Atext%3DA%20crise%20da%20%C3%A1gua%26text%3DE%20mais%3A%201%2C2%20bilh%C3%A3o%2Cintestinais%20transmitidas%20por%20%C3%A1gua%20insalubre
http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/noticias/2017/julho/crise-hidrica-afeta-milhoes-de-pessoas-no-mundo-e-ameaca-seguranca-alimentar#%3A~%3Atext%3DA%20crise%20da%20%C3%A1gua%26text%3DE%20mais%3A%201%2C2%20bilh%C3%A3o%2Cintestinais%20transmitidas%20por%20%C3%A1gua%20insalubre
https://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor
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de preservação e conscientização ambiental, unidos aos investimentos públicos e privados, o 

setor da moda pode e deve continuar a se desenvolver economicamente de modo que altere de 

foma inofensiva ou não prejudique os ecossistemas. Para isto, basta utilizarmos a tecnologia e 

porque não - o Direito - ao nosso favor. 

 Em razão da complexidade relativa à cadeia produtiva da indústria da moda, bem 

como, em razão das limitações temporais e de aprofundamento de conteúdo, entende-se que a 

problemática aqui encontrada e, bem assim, as informações, dados e conclusões descobertas 

na pesquisa, não são exaustivas, ao contrário, outras pesquisas serão essenciais para a 

superação das dificuldades apontadas. 

 Tem-se por certo que todas as fibras têxteis geram impactos ambientais, disso não se 

pode fugir, seja no âmbito da água, do ar, da floresta, da energia ou até mesmo dos animais. 

Dito isso, pela extensa leitura realizada até aqui, conclui-se que o consumidor ecologicamente 

consciente deve adotar métodos para evitar e ou mitigar as consequências do seu consumo, 

como por exemplo, estender o tempo de vida útil dos produtos têxteis, consumir tão somente 

o necessário, substituir o modelo fast fashion pelo slow fashion, e quando conveniente, optar 

pelo consumo de fibras orgânicas.  

 A esse respeito, indispensável atentar-se aos métodos relativos ao pós-consumo, como 

lavar roupas, tecidos e suas variações apenas quando extremamente necessário, visto que a 

lavagem doméstica possui pegada hídrica 100% azul211, à exemplo do jeans que utiliza cerca 

de 460 litros de água na manutenção (lavagem) do jeans até o final da sua vida útil212. Por 

fim, reutilizar o que for possível e quando esgotadas as alternativas de manutenção da 

utilidade do produto, descartar de maneira adequada. 

  Importante ainda, retomar a reflexão apresentada ao final do segundo capítulo deste 

trabalho, qual esclarece que a moda no presente século é um reflexo da sociedade que ela 

veste, haja vista que “para a sociologia, a moda é artística e, ao mesmo tempo, econômica, 

sociológica, política e remete a questões de identidade social”213 porquanto é hábil para atuar 

entre o indivíduo e a socidade, por meio da expressão e comunicação viabilizada pelo 

vestuário. 

 Nesse diasapão, verificou-se a inevitabilidade da moda expressar uma nova 

consciência social pautada na proteção dos recursos naturais, em especial [a água], conforme 

                                                 
211 O consumo consciente de água na moda. Sou de Algodão, 2019. Disponível em: 
<https://soudealgodao.com.br/o-consumo-consciente-de-agua-na-moda/> Acesso em: 12 de abr de 2021. 
212 Ibidem. 
213A moda pela água. [S. l.: s. n.], 2019. 1 vídeo (9 min). Publicado pelo canal A moda pela água. Disponível 
em: < https://www.youtube.com/watch?v=Y40OuQbnNwY>. Acesso em: 29 de mar. de 2021. 

https://soudealgodao.com.br/o-consumo-consciente-de-agua-na-moda/
http://www.youtube.com/watch?v=Y40OuQbnNwY
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assegura Chiara Gadaleta: “A moda sempre foi repórter do seu tempo, fotografia fiel de uma 

época e a moda hoje, precisa falar sobre água”214. 

 Imperioso trazer a tona o pensamento de Lao Tze215:“Rico é aquele que sabe ter o 

suficiente”. Nessa linha de raciocínio, observou-se a imprescindibilidade de ruptura com a 

mentalidade e comportamento consumocentrista, despertada no século XIX e que se 

prolongou até a presente data, mentalidade esta incapaz de diferenciar o consumo necessário 

do consumo volitivo influenciado pelo modelo fast fashion e impulsionado pela publicidade, 

propaganda, marketing digital, dentre outros fatores. Conforme asseveram Pereira e 

Calgaro216 esse tipo de sociedade dessubjetifica o cidadão transformando em um simples 

consumidor incapaz de se preocupar com as questões ambientais, “onde se cria uma 

exploração exacerbada dos recursos naturais tornando a insustentabilidade socioambiental 

inevitável”. 

 De acordo com Paulo Nader217, o Direito é um mecanismo à disposição da sociedade e 

por isso deve ter a sua direção de acordo com os rumos sociais. Sendo assim, conclui-se que o 

papel do Direito aqui visualizado não se esgota nas tarefas de normatização e 

responsabilização referentes ao líquido vital, mas deve implicar amparo, estruturação e 

fomento à educação ética ambiental capaz de alcançar todos os segmentos sociais.  

 Portanto, verifica-se quanto à tarefa de proteger o nosso precioso ouro azul218 que não 

está direcionada apenas aos empresários e proprietários da indústria da moda, ao Direito ou às 

Políticas Públicas: é uma responsabilidade de toda raça humana. A pergunta que nos atordoa 

é: quantos anos mais serão necessários para que a humanidade compreenda que ela é o que 

lhe cerca [ou – existe em função da água]? 

 

 

 

 

 

                                                 
214 A moda pela água. [S. l.: s. n.], 2019. 1 vídeo (9 min). Publicado pelo canal A moda pela água. Disponível 
em: < https://www.youtube.com/watch?v=Y40OuQbnNwY>. Acesso em: 29 de mar. de 2021 
215 ECO. Frases do meio ambiente: Lao Tze filósofo. Eco, 23 de jan. de 2013. Acesso: 20 de ago. de 2021. 
216 CALGARO, Cleide; PEREIRA, Agostinho Oli Koppe. Biopolíticas no Século XXI. AMARAL, Augusto 
Jobim do; BAVARESCO, Agemir; PONTEL, Evandro; TAUCHEN, Jair; FREITAS, Isis Hochmann de; 
SALLES, Eduardo Baldissera. (Orgs). Porto Alegre, RS: Editora Fundação Fênix, 2021. pp. 132-134. 
217 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 31 ed. Rev. e Atual. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2009. pp. 19-20. 
218

Expressão cunhada por Maude Barlow / Tony Clarke, in: BARLOW, Maude; CLARKE, Tony. Ouro Azul. 
Canada: MBooks, 2003 

http://www.youtube.com/watch?v=Y40OuQbnNwY
https://www.estantevirtual.com.br/autor/Maude%20Barlow%20/%20Tony%20Clarke
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