
ANÁLISE E AVALIAÇÃO  
INDEPENDENTES DOS  
CRITÉRIOS DO DETOX.



RUMO AOS PRODUTOS QUÍMICOS RESPEITADORES DO AMBIENTE.

IDEIA

Eliminação
Prevenir a libertação de produtos químicos tóxicos e 
reconhecer que não existem limites ambientalmen-
te compatíveis com o ambiente para substâncias 
perigosas, de acordo com a lista de prioridades da 
Greenpeace dos onze grupos químicos e afins. 

Prevenção
Adotar medidas de precaução para a eliminação 
de produtos químicos perigosos face à incerteza 
científica. Implementação de medidas e proces-
sos para um desenvolvimento contínuo na em- 

presa. Medidas preventivas para o manusea-
mento e a utilização de substâncias “perigo-
sas”.

Direito à informação
Transparência em benefício dos moradores que 
vivem perto de condutas de descarga e dos con-
sumidores. Ambos têm o direito a ser informados 
sobre os produtos químicos perigosos que che-
gam às nossas águas. Documentação das ativi-
dades da empresa, como p. ex., formações, rela-
tórios ambientais, comunicação interna e externa.



As marcas e os retalhistas 
beneficiam da publicação transparente dos resul-
tados obtidos de efluentes e lamas na nossa web-
site OEKO-TEX®. Isto permite-lhes documentar 
de forma clara e abrangente o seu compromisso 
de sustentabilidade em conjunto com a cadeia de  
abastecimento para com o consumidor final.

Os produtores de têxteis e couro
conseguem avaliar o estado da sua gestão de 
produtos químicos e a qualidade dos efluentes 
e lamas. O relatório da situação DETOX TO ZERO 

permite-lhes validar o cumprimento dos critérios 
da campanha Detox da Greenpeace. 

Conformidade
Os ensaios de efluentes e lamas, realizados de 
acordo com os requisitos e valores limites da 
MRSL da ZDHC, são considerados como um 
padrão elevado para substâncias perigosas exis-
tentes nos efluentes. Estes relatórios de ensaios 
elaborados por laboratórios acreditados são acei-
tes no âmbito da campanha DETOX TO ZERO.

Autonomia

Uniformidade 
mundial

Perícia e  
experiência 

Rastreabilidade

Credibilidade

QUE VANTAGENS OFERECE O DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®?

VANTAGENS

www.oeko-tex.com



O DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® AVALIA O IMPACTO DE  
OPERAÇÕES POR VIA HÚMIDA.

 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

O DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® é um sistema abrangente de verificação e elaboração de relatórios. Ele 
prepara as instalações de produção para cumprir os requisitos da Greenpeace ou outras iniciativas. O DETOX 
TO ZERO avalia, faz auditorias e elabora relatórios sobre as seguintes áreas:

1.  Conformidade de efluentes e lamas de acordo com o Manufacturing Restricted Substance  
 List (MRSL) do DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® 

2.  Conformidade do produtos químicos utilizados nas empresas de acordo com a MRSL do  
 DETOX TO ZERO by OEKO-TEX®

3.  Gestão geral focada no impacto de produtos químicos e no impacto ambiental

OPERAÇÃO POR VIA HÚMIDA.

Fiação por via húmida e  
processos relacionados

Tratamento preliminar, tingimento, estampa-
gem, acabamento e processos relacionados

Produção de espumas e colchões

Outros (p. ex., produção de fibras  
não agrícolas)

Oficina de água

Acabamento de 
curtumes

Recurtume, tingimento, 
lubrificação

Curtume
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 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO AVALIAÇÃO

PEDIDO. 
Formulário de inscrição na  
website OEKO-TEX®

FERRAMENTA DE  
AVALIAÇÃO ONLINE. 
Questionário eletrónico online

ANÁLISE. 
Avaliação dos dados por audito-
res qualificados da OEKO-TEX®

AUDITORIA NO LOCAL. 
O auditor verifica os dados 
da ferramenta de avaliação

AVALIAÇÃO FINAL E  
RELATÓRIO DA SITUAÇÃO. 
O OEKO-TEX® elabora um 
relatório detalhado da si-
tuação, incluindo medidas 
corretivas

OS PASSOS QUE SE SEGUEM SÃO NECESSÁRIOS PARA O DETOX TO ZERO.

O DETOX TO ZERO by OEKO-TEX® promove o  
objetivo de uma indústria química mais ecológica.



www.oeko-tex.com

@OEKO_TEX_Int /company/oeko-tex-international
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Siga-nos em: /oekotex

https://www.oeko-tex.com/en/
https://www.facebook.com/oekotex/
https://twitter.com/OEKO_TEX_Int
https://www.linkedin.com/company/oeko-tex

