
 
O impacto da produção e dos resíduos têxteis no
ambiente (infografia)
 
O vestuário, o calçado e os têxteis para uso doméstico contribuem para a poluição da
água, as emissões de gases com efeito de estufa e os aterros. Descobre mais através da
nossa infografia.
 
A moda efémera - a constante disponibilização de novos estilos a preços muito baixos, levou a
um grande aumento da quantidade de vestuário fabricado e deitado fora.
 
Para fazer face ao impacto no ambiente, a União Europeia (UE) pretende acelerar a transição
para uma economia circular.
 
 
 
Sabe mais sobre a definição de economia circular, a sua importância e os seus
benefícios.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20170120STO59356/pacote-de-economia-circular-objetivos-mais-ambiciosos-para-a-reciclagem-na-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20170120STO59356/pacote-de-economia-circular-objetivos-mais-ambiciosos-para-a-reciclagem-na-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicao-importancia-e-beneficios
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicao-importancia-e-beneficios


Utilização da água 
A produção têxtil necessita de muita água e de terrenos para o cultivo de algodão e outras
fibras. Segundo as estimativas, à escala mundial, a indústria têxtil e do vestuário consumiu 79
mil milhões de metros cúbicos de água em 2015 – enquanto as necessidades da economia da
UE como um todo ascenderam a  266 mil milhões de metros cúbicos em 2017. Para fabricar
uma única t-shirt de algodão, estima-se que sejam necessários 2700 litros de água doce – a
quantidade média de água que uma pessoa bebe em dois anos e meio.
 

Infografia com factos e números sobre a utilização da água para a produção têxtil
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI(2019)633143_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI(2019)633143_EN.pdf
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-3/assessment-4
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/656296/EPRS_ATA(2020)656296_EN.pdf


Poluição da água 
Segundo as estimativas, a produção têxtil é responsável por cerca de 20% da poluição da
água potável à escala mundial decorrente da utilização de produtos para tingimento e
acabamento.
 
Estima-se que a lavagem de materiais sintéticos seja responsável pela libertação nos oceanos
de 0,5 milhões de toneladas de microfibras por ano.
 

Infografia  com factos e números sobre o impacto ambiental dos têxteis
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https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/textiles-in-europe-s-circular-economy
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/textiles-in-europe-s-circular-economy


A lavagem de vestuário sintético é responsável por 35% dos microplásticos primários libertados
no ambiente. Uma única lavagem de vestuário de poliéster pode resultar numa descarga de
700 000 fibras de microplásticos que podem entrar para a cadeia alimentar.
 

Emissões de gases com efeito de estufa 
Estima-se que a indústria da moda seja responsável por 10% das emissões de carbono a nível
mundial - mais do que os voos internacionais e o transporte marítimo em conjunto.
 

Infografia sobre o impacto dos têxteis no ambiente
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20181116STO19217/microplasticos-origens-efeitos-e-solucoes
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20181116STO19217/microplasticos-origens-efeitos-e-solucoes
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20191129STO67756/os-numeros-das-emissoes-do-trafego-aereo-e-do-transporte-maritimo-de-mercadorias


Segundo a Agência Europeia do Ambiente, em 2017, a compra de têxteis na UE gerou
aproximadamente 654 kg de emissões de CO2 por pessoa.
 
Resíduos têxteis em aterros 
A forma como as pessoas se livram do vestuário indesejado também mudou, acabando as
peças de roupa no lixo em vez de serem doadas.
 
Desde 1996, o volume de vestuário comprado por pessoa na UE aumentou 40%, na sequência
de uma queda acentuada dos preços, que causou uma redução da vida útil do vestuário. Na
Europa, todos os anos, as pessoas consomem cerca de 26 kg de produtos têxteis e deitam fora
cerca de 11 kg. O vestuário usado pode ser exportado para fora da UE, mas na sua maioria
(87%) é incinerado ou depositado em aterros.
 
A nível mundial, menos de 1% do vestuário é reciclado como vestuário, em parte devido à
inexistência de tecnologias adequadas.
 

Combate aos resíduos têxteis na UE 
Em fevereiro de 2021, o Parlamento votou o novo plano de ação para a economia circular
exigindo medidas adicionais para alcançar uma economia neutra em termos de carbono,
sustentável, livre de substâncias tóxicas e totalmente circular até 2050, incluindo regras de
reciclagem mais rigorosas e metas obrigatórias para a utilização e consumo de materiais até
2030. Fazem parte das propostas apresentadas pelos eurodeputados: novas medidas contra a
perda de microfibras e a aplicação de normas mais rígidas no que diz respeito à utilização da
água.

" A Europa enfrenta uma crise económica e sanitária
sem precedentes, que revela a fragilidade das nossas
cadeias de abastecimento mundiais. [...] Estimular
novos modelos empresariais inovadores gerará, por
sua  vez,  novo  crescimento  económico  e  as
oportunidades  de  emprego  de  que  a  Europa
necessitará  para  recuperar.  "
Jan Huitema
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https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/textiles-in-europe-s-circular-economy
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20210128STO96607/como-alcancar-a-economia-circular-na-ue-ate-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210204IPR97114/economia-circular-parlamento-pede-regras-de-consumo-e-reciclagem-mais-rigidas
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20210204IPR97114/economia-circular-parlamento-pede-regras-de-consumo-e-reciclagem-mais-rigidas


Ao abrigo do Plano de Ação para a Economia Circular, a Comissão Europeia apresentou, em
março de 2022, uma nova estratégia para tornar os têxteis mais duráveis, reparáveis,
reutilizáveis e recicláveis, bem como para enfrentar o problema da moda efémera e estimular a
inovação no setor.
 

A nova estratégia inclui novos requisitos de conceção ecológica para os têxteis, informações
mais claras, um passaporte digital para produtos e solicita que as empresas assumam a
responsabilidade e ajam no sentido de minimizar as suas emissões de carbono e as pegadas
ambientais.
 
 
 
Nos termos da Diretiva Resíduos, aprovada pelo Parlamento Europeu em 2018, os países da
UE são obrigados a cumprir o requisito de recolha seletiva de têxteis a partir de 2025.
 
 
A nova estratégia da Comissão inclui igualmente medidas para combater a presença de
substâncias químicas perigosas; insta os produtores a assumirem a responsabilidade pelos
seus produtos ao longo da cadeia de valor - nomeadamente quando estes se tornam resíduos;
e pretende ajudar os consumidores a escolherem têxteis sustentáveis.
 
 
A UE possui um rótulo ecológico da UE que pode ser usado pelos produtores europeus que
respeitam os critérios ecológicos para aplicar aos seus produtos, garantindo a utilização
limitada de substâncias perigosas e a redução da poluição da água e do ar.
 
 
A UE introduziu igualmente algumas medidas para atenuar o impacto dos resíduos têxteis no
ambiente. O programa Horizonte 2020 financia o RESYNTEX, um projeto que usa a reciclagem
química, que poderá fornecer um modelo empresarial de economia circular aplicável à indústria

" Para que a economia circular seja bem-sucedida, é
necessário aplicar os princípios da circularidade em
todas  as  fases  da  cadeia  de  valor.  Da conceção à
produção,  até  ao  consumidor.  "
Jan Huitema
Eurodeputado dos Países Baixos (Renew Europe) e relator da Comissão ENVI sobre o
Plano de Ação para a Economia Circular
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_22_2013
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_22_2013
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/58789/JAN_HUITEMA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/58789/JAN_HUITEMA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/58789/JAN_HUITEMA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/58789/JAN_HUITEMA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/58789/JAN_HUITEMA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/58789/JAN_HUITEMA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/58789/JAN_HUITEMA/home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1528981579179&uri=CELEX%3A32018L0851
http://ec.europa.eu/ecat/category/en/14/textile-products/
http://resyntex.eu/the-project


•
•
•

•

têxtil.
 
 
 
Um modelo de produção têxtil mais sustentável também tem o potencial para impulsionar a
economia. "A Europa encontra face a uma crise económica e de saúde sem precedentes,
revelando a fragilidade das nossas cadeias de abastecimento globais", disse o eurodeputado
líder das negociação deste tema no Parlamento, Huitema, acrescentando que, por sua vez,
“"estimular novos modelos de negócios inovadores, gerará crescimento económico e as
oportunidades de emprego de que a Europa precisa para recuperar."
 
Mais informações sobre os resíduos na UE:
 
 
 

Gestão de resíduos na UE: factos e números 
Novas medidas europeias para tornar as baterias mais sustentáveis e éticas 
Resíduos  de  equipamentos  elétricos  e  eletrónicos  na  UE:  factos  e  números
(infografia) 
A estratégia da UE para reduzir os resíduos de plástico?
 

Para saberes mais
Nota informativa do PE: Impacto ambiental da indústria têxtil e do vestuário: o que os
consumidores precisam de saber
(EN)
CE: Plano de ação para a economia circular
(EN)
Relatório aprovado sobre a economia circular
Ficha informativa da CE: Plano de ação para a economia circular no âmbito do Pacto
Ecológico Europeu
CE: Mudar a forma como produzimos e consumimos: Novo Plano de Ação para a Economia
Circular mostra o caminho a seguir para uma economia competitiva e neutra em termos de
clima, aberta aos consumidores
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29633143
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29633143
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29633143
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_PT.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_20_437
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/fs_20_437
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_420

