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Resumo: 

O presente artigo versa sobre algumas ações que estão acontecendo, na área da moda, na busca 

por produtos e processos com cunho mais sustentável, seja através de um menor consumo de 

energia ou de matéria-prima ao longo do processo produtivo, seja através da utilização de fibras mais 

ecológicas, ou mesmo com a conscientização maior por parte dos consumidores.  

 

Palavras-chaves: Moda. Sustentabilidade. Zero waste. 

 

Abstract:  

This paper discusses some actions that are happening in the field of fashion in the search for products 

and processes with more sustainable direction, either through lower consumption of energy or raw 

material throughout the production process, either through fiber cleaner, or even with greater 

awareness by consumers. 

 

Keywords: Fashion. Sustainability. Zero waste. 

 

 

Introdução 

 

Ao nos depararmos com o tema “sustentabilidade”, antes de mais nada, é 

importante verificar quais são os significados dessa palavra para que, 

posteriormente, se possam fazer relações com a moda.  

Existem diversos significados para a palavra sustentabilidade e, muitas vezes, são 

interpretados erroneamente. 

“... desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades dos presentes sem comprometer as habilidades das gerações 
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futuras de satisfazerem suas próprias necessidades...” (BRUNDTLAND, 

1987).  

Segundo Gwilt (2011), uma das formas mais fáceis de entender a sustentabilidade é 

através do tripé: social, econômico e ecológico. Ou seja, deve haver equilíbrio entre 

os três aspectos. Por exemplo, um produto não pode ser considerado sustentável se 

tiver baixo impacto ambiental, baixo custo econômico, mas for fabricado com 

trabalho escravo. 

A indústria da moda e vestuário é uma das que mais gera empregos no cenário 

mundial, sendo a terceira atividade econômica em termos de geração de renda e 

movimentações financeiras (BERLIM, 2012); por outro lado, também é uma das 

indústrias que mais gera lixo, o que muitas vezes poderia ser evitado. 

Além desse descaso com a consciência ambiental na dispersão de lixo, inúmeras 

são as marcas de moda que seguem o ritmo da fast fashion, moda efêmera, de 

mudanças rápidas, seguindo tendências de moda, em alta escala produtiva, focada 

no consumo de massa, com roupas de baixa qualidade, muitas vezes, produzidas 

com trabalho escravo ou outro tipo de inconformidade. Sendo assim, as roupas são 

descartadas porque não têm durabilidade e por estarem “fora da moda”.  

Em reação à fast fashion, surgiu a slow fashion, a partir do slow design que pode ser 

definido como um projeto com foco nas pessoas, no qual a preocupação com a 

comercialização é colocada em segundo plano. Busca focar-se no local, além de se 

preocupar com benefícios e transformações socioculturais e ambientais com vistas à 

democratização do design com mudanças comportamentais na criação de novos 

modelos econômicos, de negócios e oportunidades (ANICET, 2011).  

A slow fashion promove a produção com menor impacto ambiental, o que não 

significa necessariamente baixar a produtividade, mas melhorá-la, pensando na 

qualidade do produto final, o que torna o processo amigo do meio ambiente (BLACK, 

2008; LIVNI, 2011). 

Referências sobre moda ecológica começam e surgir com maior frequência em 

revistas de moda, apesar de ser de forma superficial e em poucas páginas. 

Assistimos hoje o processo de transição para a conscientização dos consumidores e 

a prática sustentável dos designers, que precisam modificar os processos de 

projetação, incluindo o DNA sustentável desde o início do projeto. O que se verifica 

é que a sustentabilidade ainda é pensada como um fator extra o qual os designers 

podem considerar depois.  
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Essa abordagem geralmente se utiliza de uma ferramenta que calcula o impacto do 

ciclo de vida de um produto, a ACV (análise do ciclo de vida), que mede o impacto 

causado durante pré-produção, distribuição, uso e descarte do produto, levando em 

consideração critérios ligados à preservação dos recursos naturais, à qualidade dos 

meios (emissões, efluentes e resíduos) e à saúde humana (DOMBEK-KEITH e 

LOKER, 2011). “O processo pode ser definido por cinco fases distintas: a fase de 

pesquisa e análise; fase de síntese; fase de seleção; fase de fabricação; e fase de 

distribuição” (SINHA, 2002 apud GWILT, 2011). A sustentabilidade no design de 

moda, assim como na projeção de outros produtos, deve estar presente não só na 

fase de projetação e produção, mas também do uso, descarte e pós-venda. 

Segundo Dombek-Keith e Loker (2011), essa ferramenta de análise do ciclo de vida 

pode ajudar o designer como uma resposta rápida para o problema, mas pode levá-

lo a pensar na sustentabilidade como uma parte extra do projeto e não como parte 

integral, o que pode fazê-lo a não buscar novas soluções.  

O designer deve fazer uma ligação entre o método de criação e a produção com as 

estratégias sustentáveis utilizadas. A sustentabilidade na moda deve ser levada em 

consideração tanto na fase de criação, produção e distribuição, quanto na 

conscientização e nos cuidados pós-compra, que será abordado mais adiante, e no 

pós-venda por parte do fabricante. 

 

As matérias primas e a sustentabilidade 

 

Antigamente se afirmava que as matérias primas naturais (GWILT, 2011) causavam 

menor impacto ambiental que as sintéticas, por serem renováveis e não emitirem 

tanta poluição durante o processo produtivo quanto as sintéticas. Atualmente as 

matérias primas naturais, assim como as sintéticas, têm intervenção direta do 

homem, seja através de químicos durante o processo, seja através da dispersão de 

água ao longo do processo. 

É difícil classificar qual das fibras, artificiais, sintéticas e naturais, causam menor 

impacto na natureza. Em relação às fibras naturais, existem os agrotóxicos, o 

desmatamento para plantação ou a criação de animais cujo pelo ou secreção 

forneçam a fibra. A sintética origina-se de uma matéria prima não renovável, o 

petróleo, e demora muito tempo para se decompor. As fibras artificiais, apesar de 
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serem de origem natural, passam por um processo de transformação que utiliza 

muitos químicos (GWILT, 2011). 

Segundo Rüthschilling (2012), para o produto ser sustentável, sua matéria prima 

deve ser oriunda de recursos renováveis, e deve existir uma otimização dos 

recursos não renováveis. O lixo gerado deve ser capaz de se “renaturalizar”. E cada 

comunidade deveria produzi-lo com base no seu espaço ambiental, sem invadir os 

espaços de outras comunidades. 

O algodão orgânico é uma alternativa cujo processo não utiliza pesticidas sintéticos 

de alta toxicidade e persistência, irradiações ionizantes, organismos geneticamente 

modificados, fertilizantes sintéticos, reguladores do crescimento e resíduos de 

esgoto. O algodão orgânico não pode receber corantes sintéticos e outros 

tratamentos químicos para manter sua nomenclatura, por isso, diversas vezes, o 

tingimento é feito com chás ou outras matérias orgânicas ou ainda, durante o plantio; 

através do tipo de adubo usado no solo, suas cores variam entre tons terrosos e 

verdes claros. Essa alternativa de plantio torna-se sustentável por se utilizar da 

agricultura familiar na maior parte das vezes e por não recorrer a químicos que, além 

de preservar o meio ambiente, preserva a saúde dos trabalhadores (SILVA, 2005). 

Por outro lado, o cultivo da fibra de algodão é um processo que gasta muita água ao 

longo do seu processo, o que muitas vezes não o torna tão sustentável. 

Alguns designers que vem trabalhando com algodão orgânico, materiais 

biodegradáveis e reciclados na área da moda são Lynda Grose, People Tree, 

Katharine Hamnett, Sarah Ratty, entre outros (BLACK, 2008apud ANICET, BESSA & 

BROEGA, 2011). 

 

Zero Waste 

 

O termo zero waste (desperdício zero) tem origem em uma ideia japonesa de 

qualidade total de administração (TQM – Total QualityManegement) no meio 

ambiental. No início, esse termo era usado para designar técnica de aumento de 

produção, quanto menos produtos tivessem defeitos, menor o desperdício. O 

mesmo caminho é utilizado quando se trata de zero emission, em relação à poluição 

do ar causada por indústrias, e zero waste, quanto à geração de lixo sólido 

(MURRAY, 2002). 
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O método zero waste, segundo Murray (2002), tem como objetivo diminuir ao 

máximo a geração de lixo, o que pode ser feito através de dois jeitos: a) consumindo 

produtos funcionais e duráveis, que têm um valor agregado e um cuidado do 

consumidor; b) ou pela reciclagem, evitando-se produzir o que não pode ser 

reciclado ou cuja reciclagem tenha custos elevados.  

Os resíduos secos deveriam ser todos recicláveis, mas a mistura de tipos de 

materiais, como polímeros diferentes, ou plásticos com papel, torna muito cara a 

reciclagem desses, e sua mistura com resíduos orgânicos torna a reciclagem 

inviável (LEITE, 1999).“O bom desperdício, é aquele que pode ser reciclado” 

(MURRAY, 2002 p. 19). 

A reciclagem, apesar de ser um destino diferente dos aterros, tem implicações 

ambientais. Normalmente ela é considerada a última opção para o resíduo, porque o 

material reciclado, na maior parte das vezes, perde a qualidade inicial, e um novo 

processo sempre consome mais energia e pode emitir poluentes à atmosfera. Sendo 

assim, a reciclagem pode ser um downcycling (BRAUNGART&MCDONOUGH, 2002; 

FUAD-LUKE, 2010).“Mesmo que seja uma alternativa melhor se comparada com a 

utilização de recursos não renováveis, ela pode demandar uso excessivo de outros 

recursos, tornando-se uma opção duvidosa” (RÜTHSCHILLING, 2012 p. 69). 

Na área da moda, por exemplo, a reciclagem pode ser substituída pelo upcycling, no 

qual o resíduo é reutilizado, ao invés de reciclado. 

“...upcyling, que significa utilizar um material já utilizado ou o resíduo de um 

produto tal como foi encontrado, sem despender mais energia na 

reutilização do mesmo, ou seja, sem reciclar o produto. É um processo de 

recuperação que transforma os resíduos desperdiçados em novos produtos 

ou materiais com superior qualidade e valor ambiental” (ANICET, 2011, p. 

3). 

A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no 

Brasil, prevê a prevenção e a redução de resíduos sólidos no país através da 

reciclagem dos materiais que podem ser reciclados, e da destinação dos resíduos 

que não podem ser reciclados a um aterro sanitário. Esta lei implementa a logística 

reversa, na qual os fabricantes têm o registro dos resíduos gerados pelos seus 

produtos e, dessa maneira, podem dar um fim adequado através da reciclagem ou 

do descarte ideal para o tipo de material usado, além de criar metas de acabar com 

os lixões. 
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“Todas as fases do ciclo de vida podem resultar em algum tipo de poluição, 

desde a exploração da matéria-prima, da alteração da mesma na fabricação 

do produto e de seu transporte, de seu uso e descarte no lixo, podendo 

esse ser tratado ou não. Várias fontes de poluição podem surgir ao longo de 

uma atividade industrial (resíduos químicos, resíduos de areias usadas e de 

pintura, de escórias e refugos, e produtos descartados em geral).” 

(RÜTHSCHILLING, 2012 p.76) 

As indústrias não podem descartar seus resíduos como as pessoas físicas, esses 

devem ter um destino correto, tais como para um aterro especial, um banco social, 

etc., ou elas podem vir a sofrerem consequências fiscais graves. 

 

Zero waste na moda  

 

Segundo Oliveira (2012), o zero waste, que tem como objetivo o aproveitamento 

total do tecido, sem gerar resíduos, como a modelagem tradicional o faz,pode ser 

classificado em dois tipos. No primeiro, a modelagem é concebida através de 

moldes que se encaixam perfeitamente e ocupam toda a extensão do tecido, não 

sobrando nenhum resíduo. E, no segundo tipo, os moldes podem ser tradicionais, 

mas o resíduo gerado será reutilizado ou reciclado. 

A Figura 1 mostra um conjunto de lã desenvolvido pela designer Jennifer Whitty. 

Como pode ser observada, a modelagem é bastante complexa, dificultando a fase 

de costura. Por um lado, o desperdício de tecido é zero, mas, por outro, a peça se 

torna praticamente inviável numa linha de produção. 
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Figura 1: Conjunto de lã de Jennifer Whitty (Oliveira, 2012, p. 68) 

 

“Timo Rissanen, um dos pioneiros, afirma que isso não é um exercício de 

vanguarda maluca, é uma maneira de eliminar milhões de toneladas de lixo 

por ano (cerca de 15% do tecido utilizado para criar uma peça de roupas é 

descartado)”(OLIVEIRA, 2012, p.67). 

Esse método, além de não gerar resíduos, faz com que as indústrias não precisem 

se preocupar com o descarte do lixo industrial, sendo assim um gasto a menos para 

a indústria. Por outro lado, percebe-se que esse tipo de modelagem é extremamente 

complexo, o que dificulta quando colocada em escala de produção. 

Percebe-se que esse tipo de planificação de moldes e encaixe desenvolvidos pelos 

designers de moda contemporâneos tem certa influência do trabalho da Madeleine 

Vionnet (KIRKE, 1998), precursora da moulage.  

A Figura 2 mostra um colete desenvolvido pela marca Contextura através da técnica 

da moulage com o intuito de assegurar o desperdício zero, mas com um molde 
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muito mais simples. O desafio desta peça foi aproveitar um tecido de uma echarpe e 

transformá-la num colete que fosse viável em linha de produção.  

 

Figura 2: Colete Contextura Inverno 2013. Fonte: as autoras. 

 

Outra maneira de se alcançar o zero waste é através do reaproveitamento de 

resíduos de outras formas. A Contextura, por exemplo, também está trabalhando 

com este foco através do reaproveitamento de resíduos têxteis nas colagens têxteis, 

ou seja, os resíduos excedentes do corte são diretamente aproveitados na 

composição de novas superfícies têxteis, como pode ser observado na Figura 3. 

 

 

Figura 3: Vestido com pala trabalhada com colagem de resíduos excedentes 

do próprio corte da peça de roupa, Coleção Inverno 2012. Fonte: as autoras. 
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Em alguns casos, na Contextura, tem acontecido de faltar resíduos para a 

execução das colagens têxteis. Nesse caso, é necessário recorrer a resíduos de 

outras peças que não tenham colagem ou que, pelo menos, não tenham 

consumido todo seu resíduo excedente. 

Pode-se afirmar que o zero waste ainda é pouco praticado na confecção de roupas, 

mas se tem esperança de que, aos poucos, essa prática aumente tanto através de 

moldes mais bem elaborados, quanto com o reaproveitamento de resíduos de 

outras maneiras, o que, consequentemente, diminuirá a quantidade de resíduos 

excedentes dessa indústria que é bastante grande (ANICET & RÜTHSCHILLING, 

2013). 

 

Cuidados pós-compra 

 

Os cuidados durante a pós-compra abrangem tanto os cuidados que devem ser 

tomados para uma durabilidade maior para as roupas, quanto o comportamento 

sustentável que o consumidor deve tomar diante de suas roupas. Segundo Gwilt 

(2011), os cuidados com as roupas despendem muita energia. Os motivos da 

lavagem são o odor e a sujeira. Por isso, a frequência das lavagens é muito alta. As 

roupas deveriam sair da máquina de lavar para o varal, onde secariam naturalmente 

economizando energia, ao invés de se fazer a secagem de roupas em secadoras, 

consumindo mais energia. O problema é que muitos apartamentos não possuem 

área de serviço para a secagem das roupas, o que acaba fazendo com que as 

pessoas optem pela secadora. 

De acordo com Dombek-Keith e Loker (2011), deve-se ter alguns cuidados com a 

lavagem: o que mais gasta energia em uma máquina de lavar é o aquecimento da 

água que ela leva, então o aumento da quantidade de água e de temperatura 

aumenta a energia gasta para lavar a roupa. A solução para isso é usar uma 

máquina de lavar de alta eficiência. 

Decidir os tipos de sabão e amaciante usados também são importantes para 

diminuir o impacto ambiental gerado durante os cuidados da roupa.  O sabão possui 

químicos que são tóxicos e são liberados para o meio ambiente, por isso, usar um 

produto eco-friendly é tão importante. Já o amaciante garante vários benefícios ao 

consumidor e ao meio ambiente, ele melhora o toque do tecido, reduz o amassado, 

evitando o uso do ferro de passar e faz com que o tecido seque mais rápido, 
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economizando energia. Geralmente é produzido de a partir de óleos naturais, 

entretanto pode conter ingredientes que podem ser tóxicos, por exemplo, as 

fragrâncias. 

Como a centrifugação e a máquina de secar são uma necessidade da vida 

contemporânea, um jeito de reduzir o consumo de energia é diminuindo o número de 

lavagens. Desse modo o consumidor precisa de uma reeducação sobre como e 

quando lavar suas roupas. Trocando as várias lavagens de pouca carga por menos 

lavagens de muita carga, reduziria o tempo e o custo que o consumidor gasta na 

higienização das roupas. 

A matéria prima do tecido também influencia no número de lavagens. Um 

dosbenefícios das fibrassintéticassobreas fibras naturaisé o menorconsumo de água 

e energiadurante o processode lavandaria.A frequência delavanderiatambémestá 

sendo considerada,especialmentecom o advento de novos acabamentos que os 

tecidos tem recebido(O´MAHONY, 2011). 

Embora nem os tecidos naturais, nem os sintéticos, sejam perfeitos, cientistas e 

designers de materiais estão questionando se os atributos dos materiais naturais 

aliados aos sintéticos podem resultar em novos materiais híbridos e sustentáveis. 

O uso de tecidos híbridos com misturas de fibras naturais com sintéticas tende a 

necessitar de menor número de lavagens, mas esses tecidos têm como ônus uma 

reciclagem mais difícil na hora do descarte. 

O tipo de acabamento químico que pode ser dado a uma determinada roupa 

também pode ser um fator importante para a sua reciclagem. 

O acabamento antimicrobiano, por exemplo, normalmente é um acabamento que 

previne a proliferação de bactérias, fungos e germes, evitando assim o odor causado 

por esses (CARVALHO, 2012). Outro acabamento que também diminui o número de 

lavagens é o acabamento self-cleaning. Inspirada na flor de lótus, sua superfície 

impede, através da nanotecnologia, que a sujeira entre em contato com a superfície 

do objeto, no caso o tecido, e, com um pouco de água, a sujeira sai “sozinha”. 

Devido a isso, os tecidos com a tecnologia self-cleaning precisam ser lavados 

raramente (FORBES, 2008).  

Segundo Kate &Goggin (2001), uma forma de garantir a durabilidade das roupas é 

através da troca de sua partes que mais sujam ou estragam, como colarinhos, golas 

e punhos, aumentando o ciclo de vida da peça. 
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Conclusão: 

 

Inúmeras são as ações, na área da moda, pela busca pela sustentabilidade. É 

importante ressaltar o aumento da consciência tanto por parte do setor produtivo, 

quanto por parte dos consumidores finais, além de se ter um maior estudo dos 

processos, para que se possam decidir quais são mais sustentáveis. Mas isso não é 

uma tarefa fácil, visto que as publicações nesta área ainda são poucas.   

A moda é um negócio que não funciona isoladamente, da mesma forma que o 

processo criativo tem de estar diretamente ligado ao processo de produção, ou seja, 

o designer de modaprecisa ser consideradoem relaçãoàs conexões comoutros 

funcionárioseunidades envolvidasno processo dedesign de moda. Esse processo 

coletivo alimenta o designer com um mecanismo para a verdadeira integração de 

estratégias sustentáveis dentro do projeto (parte de criação da forma) aliado com o 

processo de produção. 

Essa ideia de design relacional envolve o processo de design de moda incluindo o 

relacionamento com o consumidor, e espera-se que este consumidor venha a usar, 

cuidar e eliminar o vestuário de maneira responsável e sustentável. Neste caso, o 

real desafio engloba não só produzir roupas sustentáveis, mas também incentivar a 

mudança de comportamento dentro da nossa sociedade.  

O cenáro ideal de uma sociedade preocupada com a sustentabilidade pode ser 

colocada em prática através da abordagem de produtos, serviços e sistemas, 

englobando o processo de produção de moda e a atitude do público para um 

consumo de moda mais sustentável. 
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