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Resumo: Na busca de sustentabilidade na produção industrial e a preservação dos recursos 
ambientais locais, o presente trabalho se propôs em elaborar o diagnóstico dos resíduos sólidos 
gerados pelas indústrias de confecção de Colatina/ES. A partir do levantamento de dados em 
parceria com o SINVESCO (Sindicato da Indústria do Vestuário de Colatina), foi possível mapear as 
indústrias de confecção (setor de vestuário) do pólo industrial da região, descrever os processos 
industriais através de visitas às empresas e identificar sub-produtos originados em cada etapa 
produtiva, além dos tipos de contentores utilizados para coleta. Portanto, a partir dessas informações 
foi possível identificar os resíduos sólidos gerados na atividade e propor adequações ao 
gerenciamento dos mesmos, atendendo às boas práticas e as legislações ambientais vigentes.  
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INTRODUÇÃO 
 
A indústria do vestuário no país surgiu a partir 
do processo de industrialização nacional com 
a produção têxtil (BARRETO, 2000). Com a 
evolução da indústria têxtil, ocorreu a 
modernização do setor de confecção, que hoje 
possui 21 segmentos distintos de artigos de 
vestuário e acessórios, de acordo com a 
classificação da ABRAVEST - Associação 
Brasileira do Vestuário. (SILVA, 2002). 
 
O município de Colatina destaca-se como um 
pólo de confecções de vestuário do Espírito 
Santo, contando com mais de 500 empresas 
de pequeno e grande porte (SEBRAE/ES, 
2005). 
 
Vilaça (2001) verificou a importância do setor 
de confecção de vestuário para o município, 
destacando que entre 1960 e 2000 estavam 
ativas 514 firmas nos ramos de confecção. 
 
A grande necessidade de mão-de-obra 
diversificada no setor de confecção de 
vestuário é devida à variedade de etapas 
produtivas no setor, tais como: almoxarifado 
de tecidos e aviamentos, criação, modelagem, 
enfesto, corte, costura, artesanato, lavanderia, 
passadoria, acabamento, etiquetagem, 
embalagem, inspeção final, e expedição. Esse 
processo produtivo gera bens, assim como 
resíduos sólidos. 

De acordo com a NBR 10.004 (ABNT, 2004), 
resíduos sólidos são todos os resíduos 
encontrados no estado sólido ou semi-sólido, 
proveniente de alguma atividade humana de 
origem industrial, doméstica, hospitalar, 
comercial, agrícola, de serviço e de varrição. 
 
Wartha (2006) relata que a indústria de 
confecção gera uma ampla quantidade de 
resíduos que não pode ser disposta sem um 
gerenciamento correto, conforme as normas 
ambientais vigentes.  
 
Com o objetivo de identificar os resíduos 
sólidos gerados pelas indústrias de 
confecções de Colatina/ES, o presente estudo 
baseou-se no levantamento de empresas, 
processos produtivos, visitas e avaliação do 
gerenciamento dos resíduos do setor 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As etapas da indústria de confecção de artigos 
do vestuário produzem diversos tipos de 
resíduos, tais como retalhos, papelão, tubos 
de PVC e Papelão, linhas, carretéis plásticos, 
embalagens plásticas, e outros. Ao todo foram 
identificados 54 tipos de resíduos dentre os 
quais os mais específicos da atividade são: 
 
• Retalhos: São gerados na etapa de corte e 

apresentam tamanhos variados, conforme 
o processo de reaproveitamento de cada 
empresa. (Figura 1) 
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• Tubos de Papelão: São provenientes de 
embalagens de rolo de tecidos e de papel 
do ploter. 

• “Desgaste” de jeans: Gerado a partir do 
acabamento do jeans. 

• Linhas: são geradas nas etapas de costura 
e acabamento. 

  
Figura 1 – Retalhos                  Figura 2 – Pó de overlock 
 

• Pó de overlock:  proveniente das máquinas 
de costuras refiladoras (Figura 2). 

• Galão de tinta e corantes: São 
provenientes do processo de transferência 
das estampas para o papel do ploter.  

 
Quanto ao manejo dos resíduos foi possível 
observar os seguintes aspectos: 
• A segregação dos resíduos ocorre de 

maneira precária, com separação somente 
dos resíduos de maior valor comercial na 
reciclagem. 

• O acondicionamento dos resíduos ocorre 
na maioria das empresas em recipientes 
sem sacolas e sem tampas, inclusive sem 
identificação de cores previsto na resolução 
CONAMA nº 275/01 sobre coleta seletiva. 

• Existência de otimização no uso de tecidos 
com promoção de menor geração de 
retalhos em algumas empresas, enquanto 
outras, geram maiores quantidades, mas 
promovem um reaproveitamento e ou 
destinam a reciclagem. 

• Inadequação de depósito intermediário de 
resíduos, com uso freqüente de salas 
adaptadas e/ou caçambas estacionárias no 
pátio para recebimento de resíduos sem 
segregação. 

• As formas de destinação destes resíduos 
foram: i) reaproveitamento e reuso na 
empresa, ii) retorno para os fabricantes, iii) 
doação ou venda para reciclagem, iv) 
aterro sanitário municipal e v) disposição a 
céu aberto. Contudo, não existiam 
informações comprobatórias desses 
destinos. 

• Eventual queima de resíduos em área 
anexa a uma das empresas visitadas.   

 
CONCLUSÃO 
 
Conclui-se que os resíduos identificados nas 
empresas são bastante similares. Portanto, 

esses resíduos podem ser considerados como 
representativos do setor de confecção.  
 
A gestão dos resíduos sólidos é encarada 
como fator de importância, embora haja no 
setor inadequações no gerenciamento, como a 
ineficiência na segregação de certos materiais, 
o uso de contentores deficientes e sem 
identificações, e a disposição intermediária 
precária dos resíduos. 
 
Dentre os resíduos identificados, verifica-se 
que os retalhos recebem maior atenção nas 
ações de reaproveitamento. Resíduos como 
papelão, plásticos, tubos de papelão e de 
PVC, que também são segregados, em 
algumas empresas, seguem a destinação da 
reciclagem, mas a maioria das empresas 
visitadas não possui informações precisas a 
respeito do destino desses e outros rejeitos 
fabris. 
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