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produtos _

OS PRODUTOS RVB SÃO DESENVOLVIDOS 

COM PESQUISA, DEDICAÇÃO E CUIDADO, 

PRIORIZANDO A QUALIDADE

EM TODAS AS ETAPAS

DO PROCESSO.

Contribuímos para a produção sustentável 

da indústria brasileira e reafirmamos nosso 

compromisso com a preservação da saúde e 

bem-estar de todos os nossos colaboradores, 

clientes e consumidores.



certificações _

1. Minimizando o impacto prejudicial das práticas de colheitas, com o uso controlado de 

pesticidas registrados e legais;

2. Utilizando água de forma otimizada e eficiente;

3. Cuidando da saúde do solo através de rodízios de plantio;

4. Conservando os habitats naturais adotando práticas que aumentem a biodiversidade na 

propriedade do produtor de algodão ou no seu entorno;

5. Cuidando e preservando a qualidade da fibra do algodão, produzindo menos lixo, evitando 

contaminação e danos às fibras;

6. Promovendo e garantindo boas condições de trabalho aos agricultores, dentre eles contrato 

de trabalho, proibição de trabalho infantil e escravo, segurança e saúde.

Com exceção do algodão desfibrado, todo o algodão nacional 

utilizado nos produtos RVB levam o selo BCI. Seu cultivo é 

baseado em 6 princípios que garantem as boas práticas:



A certificação ABR (Algodão Brasileiro 

Responsável, da ABRAPA) e o Licenciamento BCI 

são auditados por safra, e devem cumprir 179 

itens divididos em 8 critérios relacionados às 

boas práticas agrícolas.

A separação do BCI e do algodão convencional é 

feito antes da etapa de Descaroçamento e Fiação. 

Após esta etapa, passa a ser monitorado pelo 

sistema de balanço de massa. Para efetivar o 

rastreamento, a BCI possui uma moeda própria, o 

BCCU (Better Cotton Claim/Credit Units), que pode 

ser transferido desde o produtor até o varejista 

através de uma plataforma online.

1 BCCU equivale a 1 kg de Better Cotton físico. 

Portanto, o peso do fardo de algodão BCI é 

convertido em BCCUs.  



De acordo com a norma STANDARD 100 by OEKO-

TEX a RVB comprova que todos os produtos com 

fibras de algodão, viscose, poliéster e poliamida 

(com ou sem elastano) cumprem os requisitos 

relativos à ecologia humana, ou seja, não 

possuem químicos nocivos ou prejudiciais à saúde 

de seus consumidores.

A certificação OEKO-TEX é realizada anualmente.

certificações _



Produtos com fio de poliéster 

reciclado proveniente de 

garrafas PET.
 

Possuímos duas versões desse fio: 

1. PES PET fiado, utilizado em peças 

casuais

2. PES PET texturizado com tecnologia 

DRY, ideal para práticas esportivas.

A RVB trabalha com fibras que permitem construir 

peças com apelo de bem-estar e preocupada com 

o meio ambiente. As composições dos produtos 

alteram de acordo com as construções e mistura 

de fios das malhas.



POLIÉSTER PROVENIENTE

DE GARRAFAS PET:

MENOS IMPACTO

AMBIENTAL.



Produtos com algodão reciclado desfibrado possuem aparência rústica, com 

aspecto botonê. O fio é proveniente de retalhos de algodão já tintos, o que 

não torna possível certificá-lo como BCI. Por ser uma separação de cores 

manual, pode apresentar variação de tonalidade de lote para lote devido a 

contaminação de outras cores.

A LG O DÃO  D ES F I B R A D O

P O L I A M I DA  B I O D EG R A DÁV EL



Malhas DRY em poliamida 6.6 RVB BIO, possuem 

tecnologia certificada AMNI SOUL ECO (Rhodia), 

biodegradável.

Roupas produzidas com esse fio possuem 

biodegradação acelerada, se decompondo em 

até três anos quando descartadas corretamente 

em aterros sanitários controlados, onde o gás 

metano é queimado e não liberado diretamente na 

atmosfera.

Em aterros mais sustentáveis, ele pode ser utilizado 

na geração de energia.



Os produtos não sofrem biodegradação durante 

seu uso normal, seu desempenho e propriedades 

são preservados até que ele esteja em contato 

com o aterro sanitário. 

AMNI SOUL ECO é uma tecnologia 100% brasileira, 

desenvolvida pelo grupo Solvay com formulação de aditivos 

químicos comprovados conforme norma ASTM D5511 – 

Standard Test Method for Determining Anaerobic Biodegradation 

of Plastic Materials Under High-Solids Anaerobic-Digestion 

Conditions (equivalente à norma ISO 15985).

Tecidos produzidos com poliamida convencional podem levar 

entre 50 e 60 anos para se decompor no meio ambiente.



nossos processos _

REAPROVEITAMENTO
DA ÁGUA DA CHUVA

APROVEITAMENTO
DO CALOR DA ÁGUA

DE DESCARTE

TRATAMENTO
DA ÁGUA

PROPORCIONA A ECONOMIA
DE AQUECIMENTO DE

10 MILHÕES DE LITROS
DE ÁGUA QUENTE

POR MÊS.

FEITO PARA O
ABASTECIMENTO INDUSTRIAL

=
35.000 M³/MÊS.

TRATAMENTO
DE EFLUENTES

UTILIZANDO LODOS
ATIVADOS = 35

TONELADAS/MÊS.



nossos processos _

CAPTAÇÃO DE LUZ
NATURAL ATRAVÉS DE
TELHAS TRANSLÚCIDAS

COLETA
SELETIVA

REAPROVEITAMENTO
DE CALOR DOS GASES

DO AQUECEDOR DE
ÓLEO TÉRMICO.

RECICLAGEM
DE MATERIAIS

REDUZ EM 80% O
VOLUME DE RESÍDUOS

DESTINADOS AO ATERRO
INDUSTRIAL.

PAPELÃO = 4.300KG/MÊS
PLÁSTICO = 1.500KG/MÊS

LÂMPADAS P/
DESCONTAMINAÇÃO = 1.000/ANO



nossos processos _

ESTAMPARIA DIGITAL
A impressão digital têxtil oferece uma redução 

significativa no consumo de água e corante, 

garantindo um processo mais sustentável quando 

comparado à estamparia rotativa tradicional.



CONSCIÊNCIA SOCIAL

RVB SOCIAL

ANA GERN DESIGN (desde 2013)

Doação de ourélas de malha para 

o trabalho coletivo de um grupo de 

artesãs de Joinville/SC que desenvolve 

coleções atemporais compostas por 

diversos produtos.

• Doações ao hospital da cidade e para instituições filantrópicas;

• Campanhas sazonais de arrecadação de alimentos e roupas.



www.rvbmalhas.com.br


