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Os produtos de limpeza brasileiros começam a sujar menos o meio ambiente. Considerado 
como grande vilão das águas de lagos, rios e represas, o fosfato, que contribui para a 
proliferação de algas e a conseqüente morte de peixes, já foi reduzido dos sabões em pó. 
Algumas empresas foram além do exigido pela resolução 359 do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama), publicada em 2005, e eliminaram o fosfato, seguindo uma tendência 
mundial. É o caso, por exemplo, da Química Amparo, que há nove meses lançou o Ypê 
Premium, totalmente livre de fosfato. 
 
A Química Amparo levou dois anos investindo em pesquisa sobre uma fórmula livre de 
fosfato. O elemento foi substituído pelo zeólito no produto, que foi lançado em agosto do ano 
passado. 
 
Na verdade, a empresa queria lançar sabão em pó livre de fosfato antes até da resolução e 
vinha se preparando. Mas vários fatores ocorridos ano passado agilizaram o lançamento do 
produto, como a redução de oferta de fosfato no mundo e um terremoto na China, o maior 
produtor do elemento — explicou João Fabrin, responsável técnico da empresa. 
 
Os zeólitos que substituem o fosfato na fórmula do Ypê Premium são capazes de proporcionar 
a mesma eficiência de limpeza. O produto é um pouco mais caro do que o equivalente com 
fosfato, algo em torno de 20% acima dos sabões comuns, porque foi preciso adequar a 
fórmula e o processo tecnológico. 
 
Há uma perspectiva da empresa de encontrar consumidores que aceitam pagar mais caro 
pelo benefício ambiental. Segundo Fabrin, ainda é cedo para se afirmar o quanto se alcançou 
de mercado com esse produto, mas a empresa já pode garantir que a recepção tem sido boa 
e as vendas crescem a cada mês. 
 
De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos de Limpeza (Abipla), todos os 
fabricantes brasileiros estão seguindo a resolução do Conama. Antes dela, o fosfato respondia 
por até 15% da formulação dos sabões em pó vendidos no Brasil. Quando se pensa que o 
mercado brasileiro é um dos maiores consumidores de sabão em pó, vendendo o equivalente 
a 700 mil toneladas do produto por ano, é um volume alto de fosfato. 
 
O volume de fosfato foi reduzido nesses detergentes em pó. Mas ainda é permitido um teor 
mínimo do elemento, que facilita a limpeza. Hoje as indústrias trabalham com o máximo de 
4,8% e média ponderada de 3,16% de fósforo. 



 
Segundo a diretora-executiva da Abipla, Maria Eugênia Saldanha, a redução gradual do 
fosfato teve como objetivo mexer o menos possível com o desempenho e os preços dos 
sabões em pó. O maior investimento foi mesmo em pesquisa. Ela alerta, porém, que a 
qualidade das águas não melhora apenas com essa medida, já que o fósforo lançado no meio 
ambiente tem muitas outras fontes, como o lixo industrial, as fezes de cães e os fertilizantes. 
 
Estudos recentes mostram que só 8% do fósforo nas águas vinham dos detergentes. A maior 
parte vem de outras fontes, que não têm sido monitoradas, como fertilizantes e esgoto sem 
tratamento destaca - Maria Eugênia. 
 
Em Brasília, no Lago Paranoá, o fósforo é removido com estação de tratamento terciário. Hoje 
esse lago está livre de fósforo, sendo usado como área de lazer. 
 
Para quem pensa em limpeza do meio ambiente quando limpa a própria roupa, há mais 
opções. Antes mesmo da resolução do Conama, já havia produtos de limpeza livres de 
fosfato, de marcas menos populares, mas com muitos adeptos. A empresa Cassiopéia oferece 
a linha Bio Wash, que inclui um sabão em pó sem fosfato, feito de coco de babaçu, essência 
de capim limão e aloe vera. Segundo a sócia da Cassiopeia, Becky Weltzien, nos últimos oito 
meses foram vendidos 10,5 toneladas desse sabão. 
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