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Um apelo global por detergentes biológicos

Há um aumento do foco em todo o mundo sobre o impacto ambiental dos produtos que consumimos. 
O mesmo vale para produtos de lavanderia, com os quais há uma preocupação constante e crescente 
entre consumidores, autoridades públicas e ONGs, impulsionando a indústria de detergentes a trazer 
produtos mais verdes para o mercado, que sejam mais gentis para o ambiente e os usuários finais.

Atualmente, um detergente consiste predominantemente de ingredientes de base petroquímica. 
A Novozymes embarcou em uma jornada ambiciosa para oferecer detergentes 100% biológicos. O 
objetivo é substituir completamente os ingredientes químicos convencionais1 por soluções enzimáticas 
e alternativas biológicas2 – sem comprometer o desempenho da lavagem. Isso terá um impacto 
significativo no ambiente se a Novozymes atingir seu alvo de alcançar quatro bilhões de pessoas ao 
redor do mundo com soluções de lavanderia para substituir produtos químicos em 2022.

No entanto, o desafio-chave na indústria consiste em fabricar um detergente de alto desempenho que 
seja tanto mais verde quanto menos vulnerável a preços flutuantes de matérias-primas.

O estudo

Este relatório objetiva demonstrar como as enzimas podem substituir alguns surfactantes em um 
detergente em termos de remoção de manchas, bem como de pegadas ambientais e custos. Devido a 
um aumento do foco em mercados emergentes, baseamos nosso estudo em um detergente em pó de 
nível médio3 tradicional da América Latina, que tem sido otimizado com a tecnologia enzimática mais 
avançada atualmente disponível.

Inicialmente, explicaremos e mostraremos o que são surfactantes e enzimas para um entendimento 
comum do estudo.

2 Um relatório produzido pela Novozymes A/S

1 Surfactantes, polímeros, perfumes e formadores
2 Ingredientes de detergentes produzidos a partir de bases biológicas e renováveis
3 Um detergente de custo e qualidade médios



Surfactantes
Os agentes ativos em superfícies (resumindo, “surfactantes”) são substâncias primárias da maior parte 
dos detergentes de limpeza atualmente. As moléculas dos surfactantes possuem cabeças hidrofílicas (que 
gostam de água) e caudas hidrofóbicas (que odeiam água). Veja a Ilustração 1. As caudas hidrofóbicas 
dos surfactantes são atraídas para sujeiras nos tecidos quando usadas, por exemplo, em lavagem de 
lavanderia. Então, os surfactantes criam micelas ao redor das sujeiras quando sua concentração for 
suficiente na água de lavagem. As micelas com a sujeira no meio são arrancadas do tecido pela atração 
das cabeças hidrofílicas para a água e a lavagem consegue limpar.

O ponto de partida para a produção de um surfactante pode ser petroquímico (por exemplo, petróleo 
bruto ou gás natural) ou ter base vegetal (por exemplo, óleo de palma ou coco).

Ilustração 2. 
O funcionamento de uma 
enzima do tipo amilase.

Ilustração 1. 
O funcionamento 
de um surfactante.

Cabeça hidrofílica

2. A superfície hidrofílica 
da micela se atrai pela água 
e, depois, a sujeira no inte-
rior da micela é arrancada 
do tecido para a água de 
lavagem.

1. A sujeira no tecido é 
encapsulada na micela.

1. O amido consiste de 
cadeias de moléculas 
de glicose.

2. A enzima do tipo 
amilase quebra o amido.

3. O amido quebrado é retirado 
mais facilmente da superfície do 
tecido por meio da ação da água 
de lavagem.

Cauda hidrofóbica

Surfactante

Micela de surfactante

Enzimas
Uma enzima é um catalisador biológico que pode acelerar processos biológicos. Em uma lavagem, 
as enzimas ajudam a acelerar a função dos surfactantes. Os produtos enzimáticos são produzidos 
por micro-organismos em processos de fermentação. As enzimas são proteínas e são facilmente 
biodegradáveis no ambiente. Os principais ingredientes alimentares para produção enzimática são o 
amido e o açúcar derivados da agricultura.

As enzimas atuam como pequenos Pac-Men quando cortam manchas em pedaços. As manchas são 
removidas mais facilmente na lavagem por terem pedaços de moléculas menores. Veja a Ilustração 2. 
Em uma lavagem, um tipo de enzima é bom em um tipo de mancha. Por exemplo, uma enzima do tipo 
amilase é boa em manchas ricas em amido (arroz e muitos molhos). As enzimas do tipo lipase são boas 
em manchas gordurosas (manteiga e óleos vegetais); as enzimas do tipo protease são boas em manchas 
ricas em proteínas (sangue e ovo); as enzimas do tipo mananase são boas em manchas ricas em manano 
(sorvete e iogurte); e enzimas do tipo celulase são boas em remover pontas de fibras salientes em 
tecidos de algodão, que limitam o desaparecimento e formação de "pelos" após uso e lavagem.

Amido na superfície do tecido Pedaço de amido quebrado saindo do tecido

Surfactantes

Sujeira

Tecido
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As condições de lavagem 
Foram realizadas doze lavagens para demonstrar o efeito da substituição do surfactante na remoção de 
manchas. As lavagens foram realizadas em escala completa em lavadoras automáticas de carga máxima4  
com três repetições (25 °C, 15 minutos de lavagem principal, 27 minutos de saturação, 41 L de volume da 
lavagem, 2 enxágues, 2 kg de lastro, 5,6 °dH de dureza da água), utilizando 82 g de detergente por lavagem. 
Essas condições de lavagem objetivaram lembrar os hábitos de lavagem em muitos lares particulares na 
América Latina.

Conjunto de manchas
Usou-se um conjunto abrangente de manchas para cobrir uma ampla faixa de desempenho de lavagem, 
pois as enzimas e os surfactantes atuam de forma diferente nos diversos tipos de manchas. O conjunto 
foi composto por 36 manchas e objetivou cobrir as manchas mais comumente conhecidas para os 
consumidores na América Latina. Veja o conjunto completo de manchas no Apêndice 2.

Avaliação da remoção de manchas
Todas as amostras usadas nos experimentos de lavagem foram secadas ao ar livre durante a noite 
após a lavagem. Mediu-se a remissão das amostras secas em 460 nm, utilizando-se um refletômetro 
Datacolor.

Os detergentes testados
O estudo se refere a um detergente com um sistema tradicional de surfactante e formador, com uma 
enzima única do tipo protease (Detergente A). Veja a Figura 1. Para comparação, ajustamos o nível dos 
surfactantes e enzimas em três maneiras diferentes.

No Detergente B, reduzimos o teor de surfactante em 30%, sem acrescentar enzimas. No Detergente 
C, o nível de surfactante é o mesmo que no Detergente B, embora tenhamos adicionado uma mistura 
múltipla de cinco enzimas. No Detergente D, reduzimos o nível de surfactante em 45% em comparação 
com o do Detergente A e acrescentamos uma mistura mais forte de enzimas. Veja o Apêndice 1 para a lista 
completa de ingredientes nos quatro detergentes.

Detergente A: 
Detergente 
convencional com 
enzima única. 

Detergente B: 
Mesmo que o A, 
exceto que o teor 
de surfactante está 
reduzido em 30%.

Detergente C:
Mesmo que o B, exceto 
que o uso enzimático 
é estendido para cinco 
enzimas diferentes.

Detergente D: 
Mesmo que o C, 
exceto que o teor de 
surfactante está 
menor(45% de A) e 
que se acrescenta 
uma mistura mais 
forte de cinco enzimas

Figura 1. 
Composição dos 
detergentes experimentais, 
em porcentagem.

4 Whirlpool, WTW5300VW

Surfactantes
Enzimas
Formadores
Preenchimento, etc.

A B C D

0,2
0,2 0,7 0,9

39
39 39 39

44
49 48 51

17 12 12 9
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Melhora na remoção de manchas com enzimas 

A remoção de manchas nos quatro cenários de detergentes considerados está ilustrada aqui na Figura 
2, como a soma das remissões das 36 manchas após a lavagem. Uma remissão alta indica uma remoção 
alta de manchas e vice-versa. 

Os resultados mostram que a redução na concentração de surfactante no detergente sem acréscimo de 
qualquer mistura enzimática adicional (Detergente B) leva a um declínio na remoção de manchas. Isso 
não é surpreendente e demonstra a importância dos surfactantes no detergente considerado. 
 

Figura 3. 
Remoção média de 
manchas dos quatro 
detergentes diferentes em 
sete grupos de manchas.

Figura 2. 
Remoção total de manchas 
do detergente convencional 
em comparação com 
a dos três detergentes 
reformulados.

Os resultados também mostram que a adição de uma mistura de cinco enzimas ao detergente e uma 
redução do surfactante em 30 ou 45% mais que compensam a perda de desempenho total.

Essa proeza é impulsionada pela ação do amplo espectro das enzimas adicionadas, pois estas 
quebram grupos diferentes de substratos em pedaços e permitem que o sistema de lavagem atue mais 
eficientemente. Os resultados obtidos em cada mancha estão descritos no Apêndice 3.

Resultados de lavagem nos diferentes grupos de manchas 
Também dividimos os resultados da remoção de manchas em grupos para visualizar o efeito dos 
diferentes detergentes nos vários grupos de manchas. A Figura 3 abaixo mostra que uma substituição 
de surfactante pela mistura de cinco enzimas (Detergentes C e D) melhora ou mantém o desempenho 
médio de remoção de manchas em seis dos sete grupos de manchas. O Apêndice 2 descreve os grupos 
de manchas.
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Observa-se uma melhora da remoção média de manchas em "manchas ricas em proteínas", "manchas 
ricas em amido", "manchas ricas em manano", bem como "manchas mistas", pois as enzimas 
específicas atuam nessas manchas eficientemente. 

O desempenho de remoção de manchas é quase o mesmo no grupo de "manchas sensíveis a 
surfactantes". Isso ocorre por que a concentração de surfactante é suficiente em todos os detergentes 
considerados.

Os detergentes considerados não contêm agentes com efeito alvejante e, portanto, o desempenho nas 
manchas alvejantes não é impactado pelas reformulações. 

No grupo de manchas ricas em lipídeos, as enzimas demonstraram capacidade de elevar o desempenho 
da remoção de manchas quando se reduziu o teor de surfactante em 30% e se acrescentaram enzimas. 
No entanto, a adição de enzimas não foi suficiente para elevar o desempenho da lavagem quando se 
reduziu o nível de surfactante em 45%. A banha (gordura suína), que foi representada por três manchas 
no grupo de manchas sensíveis a lipídeos, explica a redução do desempenho no grupo com lipídeos. 
Veja o Apêndice 2.

Resumo sobre os desempenhos de lavagem
Globalmente e na maioria das manchas, observamos uma melhora do desempenho de lavagem com 
o detergente rico em enzimas, com 30% menos surfactante. Mesmo com uma redução de 45% de 
surfactante, o detergente superou o desempenho em todos os grupos de manchas, exceto no caso do 
grupo de manchas por lipídeos.

Perspectivas de custos da substituição de surfactantes 

A economia obtida reduzindo-se o uso de surfactantes nos detergentes tem sido parcialmente reinvestida 
na adição de enzimas ao detergente. 

Por exemplo, no caso da redução de 30% de surfactantes, fomos capazes de adicionar cinco enzimas 
diferentes (ou seja, protease, amilase, lipase, mananase e celulase) em comparação com apenas uma 
enzima que estava presente no detergente convencional, e ainda atingimos economia de 10% no custo 
global da formulação. Veja a Figura 4.

 
Figura 4. 
Desenvolvimento do 
custo quando 30% dos 
surfactantes no detergente 
convencional são substituí-
dos por cinco enzimas. Os 
dados se referem ao custo 
final apenas do sistema 
de surfactante e enzima – 
não ao detergente inteiro. 
Os preços usados para os 
cálculos são os preços de 
mercado estimados pela 
Novozymes.

96%

67%

4%

23%

Detergente A
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Redução de surfactante em 30% e

adição de mistura de cinco enzimas

-10%
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Redução da pegada ambiental por  
produzir detergentes mais verdes
Na Novozymes, comprometemos-nos a aumentar o impacto positivo de nossas soluções biológicas e reduzir o 
impacto negativo de nossas operações. Ao mesmo tempo, nosso objetivo é ajudar a resolver desafios globais, 
tais como problemas climáticos e hídricos.

A seção seguinte objetiva demonstrar os benefícios ambientais da substituição de surfactantes por 
enzimas. O estudo demonstra o impacto ambiental da produção e disposição das enzimas usadas em 
comparação com os surfactantes economizados em uma mudança do Detergente A para o Detergente 
C. Comparamos esses dois detergentes, com o detergente com nível 30% mais baixo de surfactantes 
e maior uso de enzima (Detergente C) apresentando uma remoção total de manchas superior em 
comparação com a do detergente convencional (Detergente A).

Economia de ingredientes químicos
Os detergentes são usados por bilhões de pessoas diariamente, e grandes quantidades de ingredientes 
de detergentes são produzidas, transportadas e armazenadas por toda a cadeia de valor todos os anos.

Quando se substituem surfactantes por enzimas, pode-se reduzir a massa de ingredientes ativos 
do detergente, pois as enzimas são bastante eficientes, devido à sua natureza catalítica. A Figura 5 
mostra que a quantidade de enzimas usadas é nove vezes mais baixa que o surfactante economizado 
quando se reduz o nível de surfactante em 30%. Isso significa que se pode economizar uma quantidade 
considerável de ingredientes de detergente em cada lavagem caso seja adotado um sistema enzimático 
de alta intensidade. Isso poderia beneficiar muitos formuladores de detergentes em termos de 
compactação de seus produtos para possibilitar distribuição em linha e economizar custos em 
embalagens, transporte e armazenamento.

Figure 5. 
Ingredientes de 
detergentes usados e 
economizados quando se 
reduz a concentração de 
surfactante do detergente 
convencional (A) em 30% 
e se substitui por uma 
mistura de cinco enzimas 
(Detergente C).

Perspectivas de consumo de produtos químicos para a América Latina 
O número anual total de lavagens de lavandeira em lares particulares na América Latina é estimado em 
aproximadamente 25 bilhões5. 

Se, digamos, 50% de todas as lavagens na América 
Latina forem realizadas utilizando um detergente rico em 
enzimas com 30% menos de surfactantes, isso levaria a 

uma economia de 50.000 toneladas de produtos químicos 
anualmente para o planeta6. Fato que corresponde à carga 

de aproximadamente 2.000 caminhões7.

5 600 milhões de pessoas na América Latina (2019)/3.5 membros por lar ~ 170 milhões de lares (www.population.un.org – acessado em 2020). 
6 25 bilhões de lavagens ∙ 50% ∙ 3.8 g de ingredientes de detergente economizados por lavagem/1.000.000 g/tonelada ~ 50.000 toneladas.
7 50.000 toneladas de detergente/25 toneladas de carga por caminhão ~ 2.000 caminhões com carga.
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A substituição de surfactantes por enzimas reduz as emissões de CO2
A produção de enzimas, bem como de surfactantes, possui impacto no clima, pois usa-se energia para 
produzir e transportar por toda a cadeia de valor. De qualquer forma, emitem-se CO2 e outros gases de 
efeito estufa. Quando se substituem surfactantes por enzimas, estima-se o impacto no clima utilizando-
se a avaliação de ciclo de vida (LCA), que inclui as emissões de gases de efeito estufa em todos os 
processos significativos, da extração de matéria-prima até o portão da fábrica de enzimas e da fábrica de 
surfactantes, respectivamente. 

A Figura 6 mostra que a emissão de CO2 proveniente da produção de enzimas é aproximadamente 11 
vezes mais baixa por lavagem do que a emissão de CO2 a partir da produção de surfactantes. A razão é 
novamente o fato de as enzimas agirem cataliticamente e poderem repetir sua atividade muitas vezes, 
enquanto os surfactantes atuam formando micelas e se esgotam durante os processos de lavagem. 

Figura 6. 
Emissões de gases de 
efeito estufa (equivalentes 
de CO2) de enzimas e 
surfactantes quando se 
reduz a concentração de 
surfactantes do detergente 
convencional (A) em 30% 
e se substitui por uma 
mistura de cinco enzimas 
(Detergente C).

As estimativas das emissões de gases de efeito estufa da produção enzimática se referem à produção da 
Novozymes em 2017. As emissões de gases de efeito estufa decorrentes da produção de surfactantes se 
referem a dados de literatura. Podem-se encontrar mais detalhes sobre o método no Apêndice 4.

Perspectivas climáticas para a América Latina   
Tem-se estimado que poderão ser economizados nove gramas de CO2 em cada lavagem se enzimas 
substituírem 30% dos surfactantes. Veja a Figura 6.

Nove gramas de CO2 economizados por lavagem podem não parecer muito, mas isso poderá se somar 
a um impacto positivo substancial no clima caso muitos formuladores adotem o conceito e muitas 
pessoas comecem a lavar roupas com detergente rico em enzimas em vez de detergentes que lembram o 
detergente convencional neste experimento.

8 25 bilhões de lavagens por ano ∙ 50% ∙ 9 g de CO2 economizados por lavagem/1.000.000 g/tonelada ~ 110.000 toneladas de CO2
9 110.000 toneladas de CO2/2.4 toneladas de CO2/carro ~ 45.000 carros.
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Por exemplo, os lares latino-americanos poderão 
economizar 110.000 toneladas de CO2 anualmente8 caso 

usem detergentes ricos em enzimas em 50% das lavagens 
de roupas em vez de detergentes convencionais. 
Isso corresponde às emissões anuais de CO2 de 

aproximadamente 45.000 carros⁹.



Volume de diluição crítico, 
VDC
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A diminuição dos surfactantes pode reduzir o impacto na vida subaquática 
Dependendo da presença e da eficiência dos sistemas de gerenciamento de despejos de efluente 
públicos, alguns dos ingredientes de detergentes da lavagem de lavanderia podem acabar aparecendo 
em lagos e rios locais após o uso. Essas substâncias podem causar efeitos indesejados na vida aquática 
(algas, dáfnias, peixes, etc), pois podem ser tóxicas e se biodegradar lentamente.

Esses efeitos potenciais dos produtos químicos no ambiente são referidos como toxicidade aquática 
e são medidos nos volumes de água necessários para diluir os ingredientes considerados até um nível 
atóxico, no que se chama de volume de diluição crítico (VDC). Veja a Ilustração 3.

A Figura 7 mostra que se exigem potencialmente 1.3 m³ de água para diluir as enzimas adicionadas 
para eliminar a toxicidade, enquanto se exigem potencialmente 6.5 m3 de água para os surfactantes 
economizados. Isso significa que os surfactantes economizados possuem um potencial de toxicidade 
aquática aproximadamente 5 vezes mais alta do que a das enzimas adicionadas. As principais razões 
são de que as enzimas são mais facilmente biodegradáveis do que os surfactantes e que as quantidades 
de enzimas usadas são menores (veja a Figura 5).

Ilustração 3. 
Detergentes que acabam 
aparecendo em lagos, 
rios e zonas costeiras 
têm impacto na vida 
subaquática.

O volume de diluição 
crítico (VDC) indica a 
toxicidade dos ingredientes 
de detergente. O VDC é o 
volume de água necessário 
para diluir os detergentes 
usados até um nível em que 
as espécies que vivem na 
água não sejam afetadas.

Figura 7. 
Volumes de diluição críticos 
de enzimas e surfactantes 
quando se reduzem os 
surfactantes no detergente 
convencional (A) em 30% 
e se acrescenta uma 
mistura de cinco enzimas 
(Detergente C).
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Perspectivas para águas naturais na América Latina 
Tem-se estimado que se poderá economizar uma toxicidade aquática correspondente a 5,2 m3 de água 
de diluição por lavagem caso as enzimas tenham substituído surfactantes.

Os VDC das enzimas utilizadas e dos surfactantes economizados são estimados usando-se um 
método de triagem do Sistema de Ecorrotulação Europeu11 em que se consideram quantidade, 
teor de ingredientes ativos e a degradabilidade e a toxicidade de cada substância. Os dados sobre 
degradabilidade e toxicidade são derivados do Banco de Dados de Ingredientes de Detergentes (DID) 
(2016) da mesma fonte. Podem-se encontra mais detalhes sobre o método aplicado no Apêndice 5.

Os resultados das avaliações de toxicidade são incertos. No entanto, a diferença entre as enzimas e os 
surfactantes é considerável, e a observação geral de que as enzimas são preferíveis de um ponto de 
vista de toxicidade aquática parece ser robusta.

Resumo

O presente estudo mostra que o uso de enzimas como substituição de surfactantes pode melhorar a 
remoção de manchas e o perfil de prolongabilidade de detergentes sem custo comprometedor.

A razão é que as enzimas podem ser usadas em doses muito menores do que as dos surfactantes que 
substituem, e que as enzimas podem ser produzidas e usadas com muito menos impacto no clima e no 
ambiente aquático.

Isso significa que os formuladores de detergentes da América Latina possuem espaço e oportunidade 
para aprimorar o apelo dos clientes sobre limpeza tanto na lavanderia quanto no ambiente – sem 
necessariamente um preço mais alto. Neste estudo particular, essas observações se aplicam a um nível 
de substituição de surfactante em 30%, enquanto, em um nível de substituição de surfactante mais alto, 
em 45%, o desempenho em manchas de lipídeos é reduzido.

A Novozymes vem desenvolvendo enzimas novas e cada vez mais eficientes para o mercado de 
detergentes há décadas. Esse desenvolvimento continua, de forma que a substituição de surfactantes 
pode ser mais estendida nos próximos anos. Os formuladores de detergentes são estimulados a se 
juntar a este desenvolvimento e otimizar seus sistemas de surfactantes/enzimas para um desempenho 
ideal em manchas, custo e ambiente — para o benefício dos clientes, dos negócios e do planeta.

10 25 bilhões de lavagens por ano ∙ 50% ∙ 5.2 m3 de água de diluição economizados ~ 65 bilhões de m3 de água de diluição economizados anualmente.
11 EU Ecolabel for detergents and cleaning products – User manual (v. 1.2 – Outubro de 2018). (v. 1.2 – October 2018). https://ec.europa.eu/environment/ecolabel

Com aproximadamente 25 bilhões de lavagens de roupas 
anualmente em lares particulares na América Latina, 

isso se soma a economias totais de 65 bilhões de m3 de 
água de diluição anualmente10, caso 50% das lavagens de 
roupas tenham usado um detergente com mais enzimas e 
menos surfactantes. Isso corresponde a um cubo de água 

limpa de quase 4 km em cada lado.
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Apêndice 1: 

Detalhes das composições de detergentes

Tabela 1. 
Composição dos 
detergentes de referência 
e experimentais. Todos os 
dados na tabela estão em 
% de peso do detergente 
total.

Ingredientes Detergente A Detergente B Detergente C Detergente D

Convencional Redução 
de 30% de 

surfactantes 
em 

comparação 
com A

Redução 
de 30% de 

surfactantes 
em 

comparação 
com A e 

adição de uma 
mistura de 

cinco enzimas

Redução 
de 45% de 

surfactantes 
em 

comparação 
com A e uma 
mistura mais 
forte de cinco 

enzimas 
adicionadas

Surfactantes LAS 15 10 10 8,0

AEO 2,5 1,8 1,8 1,4

Formadores Silicato de sódio 25 25 25 25

Carbonato de sódio, Na2CO3 14 14 14 14

Policarboxilato, copolímero 0,15 0,15 0,15 0,15

Enzimas Savinase 12 T 0,20 0,20  -  -

Savinase Evity 12 T  -  - 0,31 0,44

Stainzyme Evity 12 T  -  - 0,08 0,10

Lipex Evity 100 T  -  - 0,19 0,19

Mannaway Evity 4,0 T  -  - 0,043 0,08

Celluclean Evity 4500 T  -  - 0,036 0,052

Preenchedor Sulfato de sódio 37,0 43 43 45

Os dados não somam 100% pois as impurezas estão ignoradas.
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Apêndice 2:

No. Sujeira Produtor Grupo

1 C-10 Pigmento, óleo, leite CFT Manchas ricas em proteínas

2 C-S-01 Sangue (envelhecido) CFT Manchas ricas em proteínas

3 C-S-02 Cacau CFT Manchas ricas em proteínas

4 C-S-06 Tempero de salada com preto natural CFT Manchas mistas

5 C-S-08 Capim CFT Manchas ricas em proteínas

6 C-S-25 Espinafre CFT Manchas ricas em proteínas

7 C-S-28 Amido de arroz, colorido CFT Manchas ricas em amido

8 C-S-47 Chá CFT Manchas sensíveis a alvejante

9 C-S-49 Café CFT Manchas sensíveis a alvejante

10 C-S-55 Suco de laranja CFT Manchas sensíveis a alvejante

11 C-S-62 Banha CFT Manchas ricas em lipídeos

12 C-S-65 Óleo de motor sujo CFT Manchas sensíveis a surfactantes

13 C-S-68 Sorvete de chocolate CFT Manchas mistas

14 C-S-87S Molho de chili com alho chinês CFT Manchas mistas

15 C-S-103 Vinho (não envelhecido) CFT Manchas sensíveis a alvejante

16 C-S-216 Batom diluído CFT Manchas sensíveis a surfactantes

17 E-111 Sangue em algodão Swissatest Manchas ricas em proteínas

18 PC-09 Pigmento com óleo (abaixo de 60°C) CFT Manchas sensíveis a surfactantes

19 PC-10 Pigmento, óleo, leite CFT Manchas ricas em proteínas

20 W-10 D Pigmento/ sebo em algodão wfk Testgewebe Manchas sensíveis a surfactantes

21 W-10 PF Pigmento/ gordura vegetal em algodão wfk Testgewebe Manchas ricas em lipídeos

22 W-10 T Ketchup em algodão wfk Testgewebe Manchas mistas

23 TS-KC CS Cozido de tofu Warwick Equest Manchas ricas em proteínas

24
MGC(WHM)KC CS Frango gongbao  
(frango em molho infundido com soja)

Warwick Equest Manchas ricas em amido

25 TVSKC CS Tempero vegetal totole Warwick Equest Manchas ricas em amido

26 MSP-KC CS Carne de porco cozida Warwick Equest Manchas ricas em proteínas

27 YGM-KC CS Leite com grãos yili Warwick Equest Manchas ricas em amido

28 LKKSS CS Molho de frutos do mar lee kum kee Warwick Equest Manchas ricas em amido

29 SCM CS Leite com chocolate sanyuan Warwick Equest Manchas ricas em proteínas

30 Banha Novozymes Manchas ricas em lipídeos

31 Banha Novozymes Manchas ricas em lipídeos

32 Gordura de carne bovina Novozymes Manchas ricas em lipídeos

33 CS-10 Gordura de manteiga com corante CFT Manchas ricas em lipídeos

34 KCH126 Óleo vegetal com corante CFT Manchas ricas em lipídeos

35 CS-73 Goma de alfarroba com pigmento CFT Manchas ricas em manano

36 CS-43  Goma guar com pigmento CFT Manchas ricas em manano

Marcador CN-42 Marcador de algodão pré-envelhecido CFT -

Marcador PN-01 Marcador de poliéster pré-envelhecido CFT -

Tabela 2. 

Detalhes das manchas 
usadas na avaliação do 
desempenho de lavagem.
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Figure 6. 
XXX

Apêndice 3: 

Tabela 3.

Detalhes de resultados de 
desempenho de lavagem 
[dados sem unidade].

Alteração no desempenho de lavagem com 
relação ao Detergente A

No. Sujeira Detergente A Detergente B Detergente C Detergente D

1 C-10 Pigmento, óleo, leite 52,4 0,4 3,5 4,9

2 C-S-01 Sangue (envelhecido) 44,8 0,8 0,9 1,4

3 C-S-02 Cacau 40,2 1,1 7,1 8,0

4 C-S-06 Tempero de salada com preto natural 54,9 0,5 3,9 2,9

5 C-S-08 Capim 48,9 -1,3 0,2 -0,9

6 C-S-25 Espinafre 57,2 1,3 1,2 -1,1

7 C-S-28 Amido de arroz, colorido 35,8 1,2 6,6 8,5

8 C-S-47 Chá 30,8 -1,3 -0,4 -1,1

9 C-S-49 Café 47,9 -0,6 -0,1 -0,4

10 C-S-55 Suco de laranja 72,9 -0,3 -0,9 -0,2

11 C-S-62 Banha 46,2 -7,3 -0,4 -4,5

12 C-S-65 Óleo de motor sujo 47,0 0,2 0,5 1,5

13 C-S-68 Sorvete de chocolate 50,1 2,4 6,1 8,0

14 C-S-87S Molho de chili com alho chinês 56,2 -0,7 -0,4 -0,4

15 C-S-103 Vinho (não envelhecido) 55,7 0,0 0,4 0,1

16 C-S-216 Batom diluído 44,1 2,7 4,1 1,6

17 E-111 Sangue em algodão 72,9 0,2 0,0 -0,2

18 PC-09 Pigmento com óleo (abaixo de 60°C) 57,5 -0,9 0,3 -1,8

19 PC-10 Pigmento, óleo, leite 63,5 -0,5 6,2 7,0

20 W-10 D Pigmento/ sebo em algodão 61,5 1,0 3,4 -0,3

21 W-10 PF Pigmento/ gordura vegetal em algodão 53,8 0,5 -0,4 -3,4

22 W-10 T Ketchup em algodão 73,7 0,0 0,4 0,3

23 TS-KC CS Cozido de tofu 51,4 -0,1 4,9 5,4

24
MGC(WHM)KC CS Frango gongbao  
(frango em molho infundido com soja)

71,6 0,4 2,4 1,5

25 TVSKC CS Tempero vegetal totole 42,0 1,8 3,6 2,3

26 MSP-KC CS Carne de porco cozida 79,8 1,8 6,3 6,2

27 YGM-KC CS Leite com grãos yili 84,5 -0,7 1,1 0,6

28 LKKSS CS Molho de frutos do mar lee kum kee 74,0 3,5 7,0 5,9

29 SCM CS Leite com chocolate sanyuan 76,4 1,2 2,1 1,3

30 Banha 52,2 -17,7 -0,7 -11,9

31 Banha 40,4 -3,7 1,5 -2,3

32 Gordura de carne bovina 63,0 -4,2 0,3 -1,7

33 CS-10 Gordura de manteiga com corante 62,2 -1,7 1,6 0,1

34 KCH126 Óleo vegetal com corante 42,6 -2,5 -4,8 -7,3

35 CS-73 Goma de alfarroba com pigmento 48,1 0,4 7,7 8,5

36 CS-43  Goma guar com pigmento 48,9 0,5 1,4 0,2

Marcador CN-42 Marcador de algodão pré-envelhecido 92,6 -0,3 0,2 0,0

Marcador PN-01 Marcador de poliéster pré-envelhecido 73,3 -0,3 -0,2 0,0
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Apêndice 4: 

Método usado para avaliação do impacto na alteração climática

Surfactantes
A estimativa das emissões de gases de efeito estuda dos surfactantes em uma perspectiva de origem 
para portão é baseada no Banco de dados EcoInvent (v. 3.5).

Enzimas
A estimativa da emissão de gases de efeito estufa dos produtos enzimáticos é baseada nos princípios 
descritos em “Cradle-to-Gate Environmental Assessment of Enzyme Products Produced in Denmark by 
Novozymes”, International Journal of LCA, embora os dados primários sobre calor e eletricidade, bem 
como a base de dados e o método de avaliação de impacto, tenham sido atualizados.

A avaliação inclui todo o calor e a eletricidade consumidos em produção e manuseio de todas as fontes 
laterais de produção (biomassa e água usada). Mais de 90% dos ingredientes utilizados na produção, 
bem como os processos de transporte dos ingredientes mais importantes. Os dados se referem à 
produção na Novozymes em 2017. Os dados secundários sobre materiais e utilidades são derivados 
predominantemente do Banco de dados EcoInvent (v. 3.3).

O uso direto da terra está incluído nos cálculos das pegadas de carbono, mas os efeitos do uso indireto 
da terra não estão. As enzimas possuem um tempo de vida de poucos anos, e não se incluem os efeitos 
do armazenamento de carbono nos produtos. O biogás produzido de despejo de efluente e da biomassa 
e usado para propósitos energéticos em alguns dos centros de produção da Novozymes está incluído na 
avaliação.

O transporte das enzimas/surfactantes do produtor para o cliente não está incluído, pois é considerado 
como insignificante. O acréscimo do transporte em um caso específico adicionará provavelmente 
o benefício do uso das enzimas, pois uma pequena quantidade de enzimas substitui uma grande 
quantidade de surfactantes.

Ferramenta LCA: SimaPro.
Método de avaliação de impacto: ReCiPe.

Apêndice 5:

Estimativa do volume de diluição crítico, CDV
O volume de diluição crítico das enzimas usadas e surfactantes economizados é estimado utilizando a 
fórmula:

Onde,

A dosagem é a quantidade de cada ingrediente de enzima ou surfactante (i) adicionada ou economizada 
no detergente por lavagem (ingrediente ativo), ver Apêndice 1.

Os fatores de degradação e os fatores de toxicidade para cada enzima ou surfactante são derivados 
do “Detergents Ingredients Database (DID-list) Part A. List of ingredients 2016”. Todos os fatores de 
toxicidade utilizados são "crônicos".

A documentação completa está disponível em  
“EU Ecolabel for detergents and cleaning products – User manual”

     Fator de degradação (i)
CDV = ∑ dosagem (i) 
     Fator de toxicidade (i)
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