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Queridos colegas!!! Sejam Bem-vindos!!! 
 
Este será um evento híbrido possibilitando a participação de todos. 
 
Com muita alegria recebemos os participantes que puderam estar aqui na EACH neste momento de 
festa e confraternização entre pesquisadores e pessoas envolvidas com a sustentabilidade na Cadeia 
Têxtil e na Indústria da Moda. 
 
Fico feliz também com a participação de todos que nos acompanham de forma remota. 
 
O III Congresso Internacional de Sustentabilidade Têxtil e Moda 2022 é um evento gratuito e com 
tradução simultânea. Oferece uma especial oportunidade de inclusão a todos: pesquisadores, 
professores, alunos, empresários, profissionais e pessoas interessadas e envolvidas com os 
importantes assuntos tratados durantes os três dias de evento, dispostos a compartilhar, discutir, 
dialogar e refletir conhecimentos, gerando um maior desenvolvimento de nossas pesquisas, trabalhos 
e cooperações futuras nos âmbitos do têxtil e da moda. 
 
Este evento é organizado pelos participantes do Núcleo de Apoio à Pesquisa Sustentabilidade Têxtil e 
Moda – NAP SUSTEXMODA, caracterizado por pesquisar soluções eficientes e oferecer possíveis 
aplicações objetivas para solucionar ou minimizar os impactos negativos e difundir os impactos 
positivos na Economia, Meio Ambiente e Sociedade pela Cadeia Têxtil e Indústria da Moda. 
 
Dou-lhes boas-vindas em nome de todos os integrantes de nossa equipe: pesquisadores, professores, 
alunos, que fazem parte das comissões organizadora, técnica, comitê científico nacional e 
internacional. Todos atuaram com responsabilidade, carinho e de forma voluntária para que este seja 
um grande evento de confraternização e possibilidade de divulgação de pesquisas e vivências de 
grandes experiências. 
 
Agradecemos aos pesquisadores que enviaram seus artigos e a todos que fizeram suas inscrições. 
Nós, gentilmente, solicitamos que entrem no site e manifestem suas opiniões sobre o evento. A partir 
de seus comentários poderemos melhorar e tornar o evento único e memorável. 
 
Quero aqui destacar minha gratidão aos 20 alunos e colaboradores voluntários que, de forma heroica, 
envolveram-se e conseguiram viabilizar esta iniciativa, sem os quais, seria impossível realizar o evento. 
Portanto, como eu sempre afirmo: Este evento não é do NAP SUSTEXMODA, mas de todos os alunos 
e colaboradores que o concretizaram!!! 
 
Abraços bem apertados em cada Um de vocês. 
 
Profa. Associada Francisca Dantas Mendes – Tita 
Coordenadora do III SUSTEXMODA 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Reitor: 
Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Junior 
 
Vice-Reitora: 
Profa. Dra. Maria Arminda do Nascimento Arruda 
 
Pró-Reitor de Graduação: 
Prof. Dr. Aluísio Augusto Cotrim Segurado 
 
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação: 
Prof. Dr. Paulo Alberto Nussenzveig 
 
Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária: 
Profa. Dra. Marli Quadros Leite 
 
Pró-Reitora de Inclusão e Pertencimento: 
Profa. Dra. Ana Lúcia Duarte Lanna 
 

 

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 

 
Diretor da EACH-USP: 
Prof. Dr. Ricardo Ricci Uvinha 
Vice-diretora da EACH-USP: 
Profa. Dra. Fabiana de Sant’Anna Evangelista 
 
Presidente da Comissão de Cultura e Extensão (CCEX) EACH–USP: 
Presidente: Profa. Dra. Cynthia Harumy Watanabe Correa 
Vice-Presidente: Profa. Dra. Káthia Maria Honório 
 
Presidente da Comissão de Pesquisa (CPQ) EACH–USP: 
Presidente: Profa. Dra. Sylmara Lopes F. Gonçalves Dias 
Vice-Presidente: Prof. Dr. Marcelo Antunes Nolasco 
 
Presidente da Comissão de Pós–Graduação (CPG) EACH–USP: 
Presidente: Prof. Dr. Marcelo Fantinato 
Vice-Presidente: Prof. Dr. Flávio de Oliveira Pires 
 
Presidente da Comissão da Graduação (CG) EACH–USP: 
Presidente: Prof. Dr. Luís Mochizuki 
Vice-Presidente: Prof. Dr. Tânia Araújo Viel 
 
Coordenador da Pós-graduação Têxtil e Moda 
Prof. Dr. João Paulo Pereira Marcicano 
 
Coordenadora do Bacharelado em Têxtil e Moda 
Profa. Dra. Júlia Baruque Ramos 
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Coordenador Nacional  

Prof. Dr. Maurício Campos de Araújo 

Universidade de São Paulo – USP 

 

Coordenador Internacional 

Prof. Dr. Ian King  

London College of Fashion  

 

Comitê Científico Nacional: 

Prof. Dr. Alexandre Magno Pires - Universidade de São Paulo 

Profa. Dra. Aliana Aires – Universidade Federal do Piauí 

Profa. Dra. Anne Anicet - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Profa. Dra. Araguacy Figueiras - Universidade Federal do Ceará 

Profa. Dra. Camilla Borelli – SENAI/CETIQT - Rio de Janeiro 

Profa. Dr. Carlos Rizzi - Universidade de São Paulo 

Profa. Dra. Claudia Regina Garcia Vicentini - Universidade de São Paulo 

Prof. Dr. Dib Karan Junior - Universidade de São Paulo 

Profa. Dra. Evelise Anicet Rüthschilling - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Profa. Dra. Elisa Pinheiro de Freitas - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Profa. Dra. Emanuelle Biolo Magnus – Autônoma, Brasil 

Dra. Fernanda Steffens - Universidade Federal de Santa Catarina 

Profa. Dra. Heloisa Nazaré dos Santos - Universidade do Estado de Minas Gerais 

Profa. Dra. Icleia Silveira - Universidade do Estado de Santa Catarina 

Profa. Dra. Jenny Sayaka Komatsu - Universidade Federal do ABC 

Prof. Dr. Jeferson Resende - Universidade de São Paulo 

Prof. Dr. José Augusto Marinho – Faculdade Santa Marcelina – São Paulo 

Prof. Dr. João Paulo Pereira Marcicano - Universidade de São Paulo 

Profa. Dra. Josiane Maria Muneron de Mello - Universidade Comunitária da Região de Chapecó 

Profa. Dra. Júlia Baruque Ramos - Universidade de São Paulo 

Profa. Dra. Karin Vecchiatti - Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas 

Profa.  Dra. Lilyan Berlim - Escola Superior de Propaganda e Marketing, Rio de Janeiro 

Prof. Dr. Lucas da Rosa - Universidade do Estado de Santa Catarina 

Profa.  Dra. Maria Silvia Barros de Held - Universidade de São Paulo 

Profa. Dra. Marizilda dos Santos Menezes - Universidade de Estadual Paulista São Paulo 

Prof. Dr. Mauricio de Campos Araújo - Universidade de São Paulo 

 

COMITÊS 
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Profa. Dra. Natália Alves de Toledo Moraes - Universidade de São Paulo 

Profa. Dra. Patrícia Sant' Anna - Universidade de São Paulo 

Profa. Dra. Paula da Cruz Landim - Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design de São Paulo 

Profa. Dra. Regina Aparecida Sanches - Universidade de São Paulo 

Profa. Dra. Rita Engler - Universidade do Estado de Minas Gerais 

Profa. Dra. Rita Lopes Moro - Universidade de São Paulo 

Profa. Dra. Rita Morais de Andrade - Universidade Federal de Goiás 

Prof. Dr. Sergio Moreno Redón - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

Profa. Dra. Silgia Aparecida da Costa - Universidade de São Paulo 

Profa. Dra. Sirlene Maria da Costa - Universidade de São Paulo 

Profa. Dra. Sônia Regina Paulino - Universidade de São Paulo 

Profa. Dra. Suzana Avelar - Universidade de São Paulo 

Profa. Dra. Suzana Barreto - Universidade Estadual de Londrina 

Prof. Dr. Sydney Fernandes de Freitas - Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

 

Comitê Científico Internacional: 

Profa. Dra. Ana Cristina Broega - Universidade do Minho, Portugal 

Profa. Dra. Annick Schramme - University of Antwerp, Bélgica 

Prof. Dr. Claudio Pereira de Sampaio - Universidade de Lisboa, Portugal 

Prof. Dr. Carles Carreras Verdaguer - Universitat de Barcelona, Espanha 

Prof. Dr. Dirk Reynders - Hogeschool van Amsterdam (HVA), Holanda 

Profa. Dra. Elena Pismenskaya Plekhanov - Russian University of economics Moscow, Rússia 

Prof. Dr. Ian W. King - London College of Fashion, Londres 

Prof. Dr. Luís Frago Clols - Universitat de Barcelona, Espanha 

Prof. Dr. Sergi Martinez Rigol - Universitat de Barcelona, Espanha 

Profa. Dra. Nicoletta Morizzi - Nuova Accademia di Belle Arte, Itália 

Prof. Dr. Oscar Tinoco – Universidade Nacional Maior de São Marcos, Peru 

Prof. Dr. Falguni Dey - Universidade de Calcutá, Índia 

Profa. Dra. Júlia Valle Noronha - Un 
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Coordenação Geral 

Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes 

 

Comissão Organizador 

Fabiana Dantas Mendes de Lima 

Francisca Dantas Mendes 

Helayny Andreia Barbosa de Farias 

Kyung Há Lee 

Maria Goreti Leal Vanini Issac  

 

Comissão de Execução:  

Caroline Esperança Teixeira 

Décio Vicentin de Jesus 

Fabiana Dantas Mendes de Lima 

Francisca Dantas Mendes 

Helayny Andreia Barbosa de Farias 

Ketilley Luciane de Jesus Purpura 

Kyung Há Lee 

Lucilene Mizue Hidaka 

Juliana Bastos dos Santos 

Mara Debora Costa 

Maria Conceição Bernardo 

Maria Fernanda Sornas Viggiani 

Maria Goreti Leal Vanini Issac  

Mariana Costa Laktin 

Tamires Teruko Saito Campos 

Thayan Venturini 

 

Curadoria do Concurso: 

Equipe de suporte: 

Grazielle M. Cavalcanti  

Ketilley Luciane de Jesus Purpura 

Lucilene Mizue Hidaka 

Gustavo Margon  

Isabele Macedo Milena 

Milene Oliveira Gonçalves 

COMITÊ ORGANIZADOR 
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MESA-REDONDA E SEUS PALESTRANTES 
 

09/11/2022 | QUINTA-FEIRA | 09:30h às 11:30h 

 

“OS IMPACTOS EM FAVOR OU NÃO DA AGENDA 2030 CAUSADOS NA ECONOMIA PELA 

CADEIA TÊXTIL E INDÚSTRIA DA MODA.” 

 
- Mediador: Prof. Dr. Eduardo Suplicy, administração pela Fundação FGV, economia pela Universidade 

Estadual de Michigan (Estados Unidos), mestrado e doutorado (PhD). Em 2 de fevereiro de 2016 recebeu 

também o título de Doutor Honoris Causa da Université Catholique de Louvain (UCL/Bélgica). Foi senador e 

atualmente é vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT). 

 

- Profa. Dra. Annick Schramme, diretora acadêmica da Knowledge Network Creativity & Fashion Management 

na Antwerp Management School, responsável pela produção de pesquisa do Knowledge Centre Flanders District 

of Creativity e coordenadora acadêmica do mestrado em Gestão da Cultura e do Centro de Conhecimento, 

Gestão, Cultura e Política (Faculdade de Economia Aplicada) da Universidade de Antuérpia.  

 

- Profa. Dra. Reet Aus Designer de moda, professora doutora da EKA – Estonian Academy of Arts e ativista 

ambiental, fundadora da marca REET AUS COLLECTION® e THE UPSHIRT®. É pioneira na área de upcycling 

industrial para a moda e desenvolveu a certificação UPMADE®. 

- Profa. Dra. Jenny Sayaka Komatsu, engenharia química pela Poli-USP (1996), mestre em Engenharia 

Ambiental Urbana pela Universidade de Quioto - Japão (2005) e doutora em Ciência e Tecnologia Química 

(UFABC). Ampla experiência profissional em Meio Ambiente e tratamento de efluentes industriais. 

- Vicenta Perrota, estilista/artevista, líder de uma ocupação artística transvestigênere, o Ateliê TRANSmoras. É 

pioneira no movimento intitulado Transmutação Têxtil que intersecciona questões de gênero, consumo e lixo, 

transformando em novas peças que dialogam, discutem e questionam os comportamentos socialmente 

reproduzidos e estigmatizados. 

 

 
09/11/2022 | QUINTA-FEIRA | 13:30h às 15:30h 

 
 “ECONOMIA CIRCULAR - UM NOVO CENÁRIO PARA A PEÇA PÓS-CONSUMO” 

 
- Mediadora: Profa. Dra. Julia Valle Noronha, assistente de docência - Aalto University e profa. associada na 

Estonian Academy of Arts, Graduada em Comunicação Social - Publicidade pela UFMG, (2005), mestrado em 

Artes Visuais pela UFRJ (2014) e doutorado em Design - Aalto ARTS (201. Pesquisadora em moda e 

sustentabilidade. 

 

 

 

MESAS E PALESTRANTES  
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- Niki de Schryver (COSH), da Antuerpia – Belgica. Líder organizacional inovadora, coordenando equipes de 

design, marketing e gerente de desenvolvimento e fornecimento de produtos de luxo de alta qualidade. 

Experiências intersetoriais em negociação de contratos, supervisão operacional, avaliação e análise de 

necessidades e gestão da cadeia de suprimentos. 

- Paulo Borges, visionário há 40 anos, liderou a organização da moda no país como setor criativo, econômico e 

sociocultural. Há 26 anos fundou o Calendário Oficial da Moda Brasileira – SPFW. Fundou IN-MOD, Instituto 

Nacional de Moda Design e Economia Criativa, priorizando a diversidade com elo de educação em convergência 

no desenvolvimento do país. 

- Denilson do Carmo, homem negro e cisgênero, nascido e criado na periferia de São Paulo com formação 

técnica em modelagem, consultor de estilo, garimpeiro de brechó, criador e fundador do Brechó Gerusa 

ofertando, em seu Brechó online, alfaiataria de alta qualidade com curadoria impecável e com preços mais 

acessíveis. 

  

10/11/2022 | QUINTA-FEIRA | 09:00h às 11:00h 

 

“OS IMPACTOS EM FAVOR OU NÃO DA AGENDA 2030 CAUSADOS NO MEIO AMBIENTE PELA CADEIA 

TÊXTIL E INDÚSTRIA DA MODA” 

 
- Mediador: José Valverde, mestre em Gestão e especialista em Direito Ambiental, Gestão Ambiental e 

Segurança Alimentar e Nutricional. Coordenou a formulação da Lei Paulista de Resíduos Sólidos, bem como a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além do Plano Paulista de Segurança Alimentar Nutricional. Autor de 

livros e artigos sobre resíduos sólidos. 

- Engenheira Dra. Jenny Sayaka Komatsu, engenharia química pela Poli-USP (1996), mestre em Engenharia 

Ambiental Urbana pela Universidade de Quioto - Japão (2005) e doutora em Ciência e Tecnologia Química 

(UFABC). Ampla experiência profissional em Meio Ambiente, tratamento de efluentes industriais. 

- Engenheiro Luiz Gilberto Lauffer, sócio fundador e diretor do Grupo Sílex.  Construtor de equipamentos de 

Extração e Reversão molecular, processos de Gaseificação e Pirólise aplicada na geração de petróleo sintético 

a partir de resíduos de biomassa, industriais ou domésticos. Construtor de RTA Recuperação Térmica Avançada 

gerando energia elétrica. 

- Niki de Schryver (COSH), da Antuérpia – Bélgica. Líder organizacional inovador coordenando equipes de 

design, marketing e gerente de desenvolvimento e fornecimento de produtos de luxo de alta qualidade. 

Experiências intersetoriais em negociação de contratos, supervisão operacional, avaliação e análise de 

necessidades e gestão da cadeia de suprimentos. 
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10/11/2022 | QUINTA-FEIRA | 13:30h às 15:30h 

 

“NOVAS ALTERNATIVAS EM FAVOR DA SUSTENTABILIDADE: FIBRA DE CÂNHAMO” 

 

- Mediador: Fabio Feldmann, administrador de empresas formado pela Faculdade Getúlio Vargas e advogado 

pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Eleito Deputado Federal por três mandatos consecutivos 

(1986 – 1998), participou como Deputado Constituinte na elaboração da Constituição de 1988, elaborando 

capítulo destinado ao meio ambiente. 

- Profa. Ioana Corduneanu, graduada ION MINCU Institute of Architecture, Bucareste. Professora Assistente – 

no ION MINCU Institute of Architecture. Ativista em prol das mulheres e dos bordados manuais da Romênia como 

arte e cultura deste país. Defensora da expansão da utilização da fibra do cânhamo como matéria=prima na 

produção de tecidos de cânhamo. 

- Eduarda Bastian, pesquisadora e educadora da área da moda com foco em materiais, fibras e sustentabilidade. 

Professora do SENAI de Santa Catarina, presidente do comitê têxtil na Associação Nacional do Cânhamo 

Industrial (ANC). Ministra palestras e consultorias sobre ferramentas e conhecimentos necessários para mudança 

sistêmica da indústria têxtil. 

- Raquel Blay Davidowicz, graduada em Moda pela Anhembi Morumbi,1993. Workshop de estilo Marie Ruckie 

| Estudio Berçot Paris, 1994, Desenho de Moda FAAP, 1996. Proprietária da marca Uma, responsável pelo estilo, 

design e conceito das linhas femininas e UMA X, marca de acessórios (calçados, bolsas, bijoux). Marca que 

utiliza o tecido de cânhamo como matéria-prima. 

 
 - Ricardo Ferreira de Sousa, executivo, há mais de 30 anos. Gestor nas áreas de engenharia, manufatura, 

qualidade, manutenção, custos, compras e vendas na área de negócios, gestão comercial, desenvolvimento e 

implantação de projetos, programas e gestão comercial. Atua em empresas nacionais e multinacionais do 

segmento Têxtil e Químico - ARCROMA  

 

 
11/11/2022 | SEXTA-FEIRA | 09:00h às 11:00h 

 

“OS IMPACTOS EM FAVOR OU NÃO DA AGENDA 2030 CAUSADOS NA SOCIEDADE PELA 

CADEIA TÊXTIL E INDÚSTRIA DA MODA” 

 
 - Mediador: Prof. Dr. Ian W. King, foi professor na University Art of London- UAL na área de Estética e Gestão 

e coordenador do Fashion Coloquium pela UAL Atual coordenador do Fashion Colloquium pela Fashion Design 

na Parson School of Design em New York. É pesquisador de Cultura pelo Instituto Marangoni de Milão e Fundador 

do Responsable Fashion.  

 
- Secretária Soninha Francine, cineasta graduada pela ECA USP, apresentadora e produtora da Barraco MTV. 

Foi Superintendente da Sutaco (Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades) do governo de São 

Paulo de 2011 a 2012. Foi vereadora da câmara SP. Atualmente é secretária municipal dos direitos humanos e 

cidadania – SMDHC. 
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- Profa. Piret Puppart, professora e chefe do Departamento de Moda da Academia de Artes da Estônia. Mestre 

em Design de Moda, suas pesquisas acadêmicas abrangem a sustentabilidade na moda a partir de perspectivas 

como educação, artesanato e cultura. Lidera a equipe criativa desenvolvimento sustentável, da Cervo Volante - 

empresa suíça. 

- Heloísa Rocha, jornalista pela Universidade Tiradentes em Aracaju. É pós-graduada em Comunicação 

Jornalística pela Faculdade Cásper Líbero. Atualmente é redatora responsável pelo site e pelas redes sociais da 

Rádio Gazeta Online. Em 2020 lançou o Moda Em Rodas, projeto em prol da moda inclusiva, resgate da 

autoestima da mulher com deficiência. 

 

  

11/11/2022 | SEXTA-FEIRA | 13:30h às 15:30h 

 

“INTERAÇÃO DA SOCIEDADE COM O CONSUMO DE VESTUÁRIO DE MODA” 

 

- Mediador: Prof. Dr. Marcelo Nerling, bacharel em direito, especialista em pedagogia universitária, mestre em 

instituições jurídico políticas, doutor em direito do Estado e pós-doutor em engenharia e gestão do conhecimento. 

Atualmente é professor da EACH USP. Promove o diálogo interdisciplinar colaborativo na cidade constitucional. 

- Walter Rodrigues, designer brasileiro, desde 1983, lançou sua marca em 1994. De 2002 a 2006 participou da 

Semana de Moda de Paris exportando seus vestidos para vários países. Em 2012 encerrou seu projeto de 

confecção. Atualmente é designer e consultor criativo do Inspiramais e Curador do Projeto Design Vision do 

Instituto Focus Têxtil. 

- Lilian Marassato, possui deficiência múltipla: baixa visão, baixa audição e nanismo. Estudante de Moda, 

desenvolve roupas para o público nanismo. Modelo, ativista e difusora da moda para o público nanismo nas 

mídias sociais. 

- Profa. Cintia Felix, designer, graduada e pós-graduada pelo Senai Cetiqt em Arte e Design de Moda. Mestranda 

em Educação pela UFRRJ. Idealizadora da marca de impacto socioambiental a "AZ Marias". Em 2021 estreou 

no evento de moda da América Latina, o SPFW. Docente na disciplina Figurino da Dança na Escola São Paulo 

de Dança e no Senac Lapa Faustolo. 
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AS PRÁTICAS DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL (ODS) NA CADEIA TÊXTIL E NA INDÚSTRIA DA MODA 
 

O Universo da Moda compreende a Cadeia Têxtil e a Indústria da Moda. É composto por 

processos produtivos, agronegócio, pesquisas de tendências, design, novos modelos de 

negócios, tecnologias e muitos componentes. Todos, porém, com algo em comum: pessoas. 

No cenário atual são percebidos movimentos da economia global pós-Covid 19, fragmentação 

da cadeia de valores nacional, seguida de outros desafios diante de conflitos, guerras, impactos 

naturais, mudanças relevantes no comportamento dos consumidores que, gradualmente, tem 

se tornado muito mais exigentes, conscientes e diversos. Outro fator impactante que tem 

contribuído, e muito, para as mudanças em relação à sustentabilidade nesse segmento são as 

normatizações, homologações, leis e regras cada vez mais rígidas. 

Toda essa complexidade indica ser necessário, ainda mais, estudar, pesquisar, compartilhar 

informações para tomadas de decisão mais assertivas, identificando as boas práticas e 

providenciando mudanças para acompanhar o mercado, pois não se trata mais de uma opção, 

é conduta de sobrevivência. 

Convidamos todos os componentes do mercado a participar desse grande encontro que será 

o III Congresso Internacional de Sustentabilidade Têxtil e Moda, evento híbrido, presencial e 

online, que proporcionará compartilhar, descobrir, aprender, analisar e refletir sobre práticas, 

hábitos e necessidades, reavaliando concepções sobre o tripé da sustentabilidade: Sociedade, 

Meio Ambiente e Economia aplicado à vida, à produção e aos negócios da moda. 

 

  

III SUSTEXMODA  
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As linhas de pesquisa a seguir propõem alguns ODS como principais guias para cada Grupo de Trabalho.  

Diante das mudanças atuais no cenário têxtil e de moda, o III Congresso Internacional de Sustentabilidade em 

Têxtil e Moda propõe abertura para pesquisas científicas com abordagens qualitativas, quantitativas e de 

diferentes métodos que possam contribuir para destacar as melhores práticas que estão sendo adotadas por 

empresas, instituições, ONGs, que sugerem o Universo da Moda para atingir as metas concebidas pelos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, enfatizando o tripé da Economia, Sociedade e Meio Ambiente para 

o ano de 2030. Consulte referência “Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável no Brasil” no link: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. 

 

             

GT1 MEIO AMBIENTE 

O GRUPO DE TRABALHO 1 - Meio Ambiente tem por objetivos, além de apresentar pesquisas 

relacionadas aos impactos negativos e positivos causados ao Meio Ambiente, divulgar as melhores 

práticas realizadas pela Cadeia Têxtil e Indústria da Moda e enfatizar as pesquisas que promovam os 

preceitos do ODS 6 em destaque: melhorar a qualidade da água nos corpos hídricos reduzindo a 

poluição, eliminando despejos e minimizando o lançamento de materiais e substâncias perigosas; 

reduzir pela metade a proporção de efluentes não tratados e aumentar o reciclo e reuso. 

 

GT2 SOCIEDADE 

O GRUPO DE TRABALHO 2 - Sociedade tem por objetivos, além de apresentar pesquisas 

relacionadas aos impactos negativos e positivos causados à Sociedade, divulgar as melhores práticas 

realizadas pela Cadeia Têxtil e Indústria da Moda e enfatizar as pesquisas que promovam os preceitos 

do ODS 8 em destaque: geração de trabalho digno, formalização, crescimento das micro, pequenas e 

médias empresas, empreendedorismo e inovação; dissociar o crescimento da degradação ambiental; 

erradicar o trabalho em condições análogas às de escravo, o tráfico de pessoas e o trabalho infantil; 

respeito ao registro, às condições de trabalho, às normas de saúde e segurança no trabalho, com 

ênfase nos trabalhadores em situação de vulnerabilidade. 

 

GT3 ECONOMIA 

O GRUPO DE TRABALHO 3 - Economia, tem por objetivos, além de apresentar pesquisas 

relacionadas aos impactos negativos e positivos causados à Economia, divulgar as melhores práticas 

realizadas pela Cadeia Têxtil e Indústria da Moda e enfatizar as pesquisas que promovam os preceitos 

do ODS 12 em destaque: reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da Economia 

Circular e suas ações de prevenção, redução, reciclagem e reuso de resíduos; incentivar as empresas 

a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade; promover informações 

relevantes e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com 

a natureza; apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas capacidades científicas e tecnológicas 

visando produção e consumo mais sustentáveis. 

 

  

TEMAS DO III SUSTEXMODA  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbrasil.un.org%2Fpt-br%2Fsdgs&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0qmmygth-DJiN_ZrKNUMfl
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CERIMÔNIA DE ABERTURA 

 

III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE EM TÊXTIL E MODA  
IlI SUSTEXMODA 

9, 10 e 11 DE NOVEMBRO DE 2022 EACH – USP 

PROGRAMA  

 

LOCAL:AUDITÓRIO DA EACH - USP — ZONA LESTE 

09/11/2020 Quarta-feira 

8h30min Welcome 

9h Cerimônia de abertura  

9h30 às 11h30 Mesa: “Os impactos em favor ou não da Agenda 2030 causados na Economia pela 

Cadeia Têxtil e Indústria da Moda”  

11h30 às 12h30 Apresentações: 1ª Etapa seguida mesa de respostas  

GT1 702 | GT1 709 | GT1 719 

12h30 às 13h30 - Intervalo almoço: Galeria de Banners 

13h30 às 15h30 – Mesa-redonda: “Economia Circular, o novo cenário para peça pós-consumo”  

15h30 às 16h - Intervalo tarde: Galeria de Banners 

16h às 17h - Apresentações: 2ª Etapa seguida mesa de respostas  

GT1 721 | GT1 728 | GT1 745 

17h às 18h30 - Apresentações: 3ª Etapa seguida mesa de respostas  

GT1 765 | GT1 766 | GT1 767 | GT1 795 

LOCAL: VÃO LIVRE ENTRE OS AUDITÓRIOS DA EACH — ZONA LESTE 

Exposições 

Concursos 

 

PROGRAMAÇÃO  PROGRAMAÇÃO  
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LOCAL: AUDITÓRIO AZUL DA EACH — ZONA LESTE 

10/11/2020 Quinta-feira 

8h30 Welcome e Galeria de Bannerss 

9h às 11h – Mesa-redonda: “Os impactos em favor ou não da Agenda 2030 causados ao Meio 

Ambiente pela Cadeia Têxtil e Indústria da Moda”  

11h às 12h30 - Apresentações: 1ª Etapa seguida mesa de respostas  

GT1 775 | GT1 785 | GT1 786 | GT1 792 

12h30 às 13h30 - Intervalo almoço: Galeria de Banners 

13h30 às 15h30 – Mesa-redonda: “Novas alternativas em favor da Sustentabilidade: fibra de 

Cânhamo”. 

15h30 às 16h - Intervalo tarde: Galeria de Banners 

16h às 17h - Apresentações: 2ª Etapa seguida mesa de respostas  

GT1 734 | GT2 700 | GT2 739  

17h às 18h - Apresentações: 3ª Etapa seguida mesa de respostas  

GT2 742 | GT2 751 | GT2 793 

 

LOCAL: VÃO LIVRE ENTRE OS AUDITÓRIOS DA EACH — ZONA LESTE 

Exposições 

Concursos 

 

  

PROGRAMAÇÃO  
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LOCAL AUDITÓRIO AZUL DA EACH — ZONA LESTE 

11/11/2020 Sexta-feira 

8h30 Welcome e Galeria de Banners 

9h às 11h – Mesa-redonda: “Os impactos em favor ou não da Agenda 2030 causados na Sociedade 

pela Cadeia Têxtil e Indústria da Moda”.  

11h às 12h30 - Apresentações: 1ª Etapa seguida mesa de respostas  

GT3 704 | GT3 714 | GT3 716 | GT3 723 

12h30 às 13h30 - Intervalo almoço: Galeria de Banners 

13h30 às 15h30 – Mesa-redonda: “Interação da sociedade com o consumo de vestuário de Moda”. 

15h30 às 16h - Intervalo tarde: Galeria de Banners 

16h às 17h - Apresentações: 2ª Etapa seguida mesa de respostas  

GT3 726 | GT3 746 | GT3 747 

17h às 18h00 - Apresentações: 3ª Etapa seguida mesa de respostas  

GT3 769 | GT3 789 | GT3 790 

18h00 às 18:30h — Premiação do concurso Upcycling. 

— Cerimônia de Encerramento com a participação do comitê organizador.  

— Lançamento do IV SUSTEXMODA – Maio de 2024 

 

LOCAL: VÃO LIVRE ENTRE OS AUDITÓRIOS DA EACH — ZONA LESTE 

Exposições 

Concursos  

  

PROGRAMAÇÃO  
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GT1 702 

 

THE APPLICABILITY OF HOP FIBERS IN THE TEXTILE SECTOR 

 
BASTIAN, E.K.A.1 

 

 

Abstract: The valorization of agricultural by-products grows each day in the pursuit for more sustainable and 
circular feedstock for various industries. The cultivation of the common hop (Humulus lupulus L.) results in a 
large amount of discarded hop stems and other biomass, usually burned or completed after the harvest of the 
flower. This article provides a study on the feasibility of hop stem fibers applied in small-scale textile production. 
An exploratory literature review was conducted followed by a fiber extraction experiment. The results indicate 
that due to its long length and high cellulose content the discarded hop stems can be a viable source of vegetable 
fibers. Further research focused on degumming and other fiber extraction methods should be developed in order 
to improve the fineness and versatility of the material. 

Keywords: humulus lupulus, hop fibers, bast fibers, agricultural by-products. 
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GT1 709 

 

FABRICAÇÃO SUSTENTÁVEL DE COURO RECOVERED 

 
ZAGO, D. H.1 ; de OLIVEIRA, N. A. A2. ; SANTOS, J. L. D.3  e CLEMENTINO, F. C.4  

 

 

 

Resumo: Foram reutilizados couros originados como rejeitos de curtumes, fábricas de calçados, bolsas e 
vestuário, como também materiais que possuem couro que são jogados no lixo pelo usuário final. Esses 
materiais foram utilizados para confecção de um novo material, constituído de couro moído, polímero e camada 
têxtil, e finalizado com acabamento que proporciona aspecto e características similares ao couro genuíno. A 
intenção é reduzir a quantidade de couro que acaba indo para lixões e aterros sanitários, que são resíduos 
considerados perigosos por possuir cromo utilizado como principal curtente. Após produção foram feitos 
ensaios físico-químicos baseados em normas técnicas nacionais e internacionais.  

Palavras-chave: resíduo, couro, sustentabilidade  
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GT1 719 

 

ESTAMPARIA ARTESANAL:  
OFICINAS CRIATIVAS PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

SANTOS, M. Q. B.1 e HELD, M. S. B.2  

 

Resumo: A pesquisa tem como propósito discutir as problemáticas relacionadas ao uso da água e sua 
contaminação, que ocorre em rios, afeta os lençóis freáticos e ameaça espécies da fauna e da flora, e como 
isso prejudica as pessoas que moram no entorno da Floresta Nacional do Araripe – FLONA no Cariri cearense. 
Por meio de rodas de conversa utilizando a pedagogia de Paulo Freire no campo do Design Têxtil para capacitar 
em estamparia artesanal os grupos que moram no entorno da floresta, a formação visa representar visualmente 
a problemática por meio de oficinas criativas em estampas narrativas, através de desenhos e signos que 
demonstrem a importância da preservação da floresta para essas comunidades. Assim, trata-se de uma 
pesquisa-ação utilizando o método para projetos de Design desenvolvido por Munari, em busca de pensar 
ações para despoluição do rio a partir da Moda. 

Palavras-chave: floresta FLONA, estamparia artesanal, design têxtil, meio ambiente 
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GT1 721 

 

ROUPAS DE CÂNHAMO: UMA REVISÃO SOBRE O ESTUDO DA FIBRA E 
O SEU BENEFICIAMENTO 

 
PURPURA, K. L. J.1; ALENCAR, E. T. M.2; STUNGIS, L3; MENDES, F. D.4 

 

 

Resumo: O cânhamo é uma fibra vegetal da espécie Cannabis sativa L, que possui propriedades têxteis e é 
considerado sustentável por sua adaptabilidade ao solo e resistência às pragas. Este artigo apresenta pesquisa 
sobre as propriedades da fibra do cânhamo para aplicação no desenvolvimento de fios para a produção de 
tecidos que serão utilizados na confecção de roupas, considerando o conforto tátil. Com respeito à 
sustentabilidade, foi levantada  a questão relacionada ao tratamento da fibra e beneficiamento do tecido, e 
identificamos que, apesar dos pontos positivos na fase de cultivo e extração, ainda há dificuldades com relação 
à sustentabilidade no tratamento da fibra, que é áspera e pouco maleável, o que pode reduzir o conforto 
necessário para o tecido. 

Palavras-chave: fibra de cânhamo, roupas de cânhamo, fibras de cânhamo e beneficiamento, cannabis têxtil. 
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GT1 728 

 

TECNOLOGIAS PARA RECICLAGEM DE FIBRAS TÊXTEIS 

LEITE, G.1 

 

 

Resumo: Este trabalho de pesquisa discorre sobre as principais tecnologias mais recentes aplicadas aos 
processos de reciclagem de fibras têxteis. Classificando-os de acordo com os princípios físico-químicos ou 
biológicos empregados para esta finalidade. Os empregos destas tecnologias são analisados e correlacionados 
aos tipos de fibras e/ou suas misturas a serem reciclados, abordando de forma objetiva suas questões técnico-
econômicas. Com o intuito de disseminar a necessidade de investimentos nesta área e em que 80% dos 
resíduos e peças de roupas são descartadas em aterros sanitários ou incineradas, contribuindo assim para 
redução em 70% das emissões GEE e do consumo de água promovidos pela recuperação de fibras quando 
reinseridas na cadeia de processamento têxtil, e consequentemente aperfeiçoando a sustentabilidade da 
Cadeia Têxtil e de Moda nacional. 

Palavras-chave: tecnologia, reciclagem, fibras, sustentabilidade, têxtil, resíduos têxteis 
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GT1 745 

 

CONSERVACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL TEÑIDO ARTESANAL 
MEDIANTE EL SECADO ASISTIDO INFRARROJO EN LA PLANTA DE 

NOGAL 

 
LIMAY Y.1 ; TINOCO O. 2; ROSALES P.3 e MOORE R.4 

 

 
 
RESUMEN: El interés de lograr un tinte natural que sustituya a los sintéticos, conllevó a realizar una 
investigación experimental cuyo objetivo fue conservar los atributos del teñido artesanal a través del proceso 
de secado asistido infrarrojo en la Juglans Neotropica Diels (nogal) por un mayor tiempo de uso del tinte: Los 
resultados demostraron que de la exposición de la planta del nogal a 60°C por un promedio de 3 horas permite 
obtener una gama de colores con tendencia a un verde azulado y una conservación del color de hasta 65 días.  

Palabras claves: Teñido Artesanal, secado asistido infrarrojo nogal 
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GT1 765 

 

SUSTAINABLE WEAVING ON HANDLOOM: PATTU 

 
Srivastava, A1; Saxena, A.2 

  

 

Abstract: Sustainability is the need of the hour and world is now looking for the environment friendly options 
while choosing the materials, techniques, processes and disposal systems. In textiles, handloom weaving is 
considered as the sustainable way of fabric manufacturing. Many ancient crafts clusters are still existing and re-
inventing themselves to create the sustainable products. The craft of ‘Pattu weaving’ is one of them which is 
known as a traditional weaving technique. Pattu weaving is generally practiced in western Rajasthan, Kullu, 
Andhra Pradesh and some parts of Tamil Nadu in India and northern region of Pakistan. This extra weft weaving 
technique is used in making wide variety of products such as blankets, shawls, sarees, carpets etc. Present 
study covers the Pattu weaving of western Rajasthan where it is widely used by the weavers of Jaisalmer, 
Barmer, Bikaner, Jodhpur, Phalodi and Jalloree district among others. It is also said that pattu with designs were 
specifically woven in Pakistan and Pattu in India were plain. The weavers of Barmer, India. learnt the intricate 
designs from the Pakistani weavers. Pattu is derived from the word ‘Patti’ which means the narrow band of cloth. 
Originally Pattu fabrics were woven of about two feet wide bands and then two such panels were joined together 
length-wise to make a full-width fabric using the interlocking stitch known as ‘Khilan’ in local language. In this 
extra weft weaving technique, along with the ground warp and weft yarn, multi-colored extra weft yarns are also 
used during weaving to give the decorative embroidery-like effect in the fabric. The intricate motifs of these 
woven fabrics are used in making women’s skirts, shawls or blankets which were initially adorned by only 
weaver’s own community, but now adorned by all groups of people after commercialization.Present paper will 
cover the raw materials, process and design aspects used in this craft, along with the challenges and 
opportunities for the upliftment of the craft. A comparative study of traditional and contemporary materials, color 
palette, motifs and applications areas of the craft will also be discussed in this research. 

Keywords: Pattu, weaving, extra weft technique, craft, geometrical motifs. 
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GT1 766 

 

ZERO LIQUID DISCHARGE WASTE WATER  
TREATMENT TECHNOLOGIES 

 
SINGHA, K.1, PANDIT, P.2  

 
  

 

 

Abstract: Zero Liquid Discharge (ZLD)-a wastewater management technique that reduces liquid waste and 
maximizes water quality has drawn renewed global interest in recent years. Although ZLD implementation 
reduces water contamination and increases water availability, high cost and intensive energy consumption limit 
the technology. In this important analysis, we address ZLD's engines, opportunities, innovations, and 
environmental impacts. ZLD's different processes from thermal to membrane-based processes were addressed 
with research from past literature review with their study of the advantages and limitations of current and 
emerging ZLD technologies. Potential environmental impacts of ZLD, especially greenhouse gas emissions and 
solid waste production, are explored, highlighting the possibilities of ZLD innovations and research needs. 

Keywords: Wastewater; Zero discharge discharge (ZLD); Thermal ZLD; Membrane ZLD. 
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GT1 767 

 

SUSTAINABLE MULTIFUNCTIONAL  
FINISHING OF COTTON FABRIC 

 
PANDIT, P1; SINGHA, K2; CHAVAN, P. P.3 

 
 
 

Abstract: Recently, multifunctional textile materials are increasingly in demand from consumers as a protective 
measure from fire, sun rays, and bacteria. Multifunctional treated textile material initially shows good repellence 
after finishing treatment, but this effect gets washed off considerably upon repeated washing cycles. In the 
present work, Coconut shell extract (CSE) is used as base material for the dyeing with naphthol ASBS (3-
hydroxyl-N-(3-nitrophenyl) naphthalene-2-carboxamide). The CSE as a base was coupled with naphthol ASBS 
to get dyed cotton fabric using the diazotization process. This dyed cotton fabric has imparted ultraviolet 
protection, antibacterial, and fire-retardant functional property in one, a single operation of dyeing cum finishing. 
This approach is based on a CSE that acts as a base material for an azo dye in the fiber matrix of the cotton 
fabric. The CSE and treated fabrics’ physicochemical analysis was characterized using FT-IR, TGA, SEM, and 
UV-visible spectroscopy. The fastness properties of the dyed cum finished fabric were measured to evaluate 
the performance. Efficacy of fire-retardant (FR), ultraviolet (UV) protection and antibacterial properties of the 
dyed cotton fabrics was studied using standard methods. Using naphthols and CSE as base material, the dyed 
cotton fabric showed very good durable dyed and multifunctional finishing property even after ten washes.  

Keywords: Cotton, azo dyeing, coconut shell extract (CSE), multifunctional finishing 
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GT1 775 

 

ENHANCED PERISHABILITY SURRENDERING  

KNITWEAR TO EMBODIED FLUX 

 
 

Kanemägi, L1. 

 

 
 

Abstract: My work asks us to consider our relationship with matter – the matter around and within us, while 
questioning their boundaries – focusing on clothing and fashion. I am contemplating the difference between 
material and abstract values, while considering change and deterioration as means to find more meaningful 
connection with materia. The value systems concerning matter are highly contextual, and yet seem self-evident. 
Therefore, the research is conducted through a philosophical approach applied to writing, reading, 
contemplating, journaling, knitting, wearing, and sweating. As well as materialising oneself in knitwear, sweat is 
also used to think about the meanings behind clean and dirty. I want to demonstrate the importance of seeing 
underneath the surface of clothes by using water soluble thread, unravelling, and wearmarks as ways of putting 
time and fade into knitwear. The goal is to arouse thoughts and encourage people not to take things for granted. 
 
Keywords: knitwear, matter-in-motion, perishability, sweat 
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GT1 785 

 

SOLIDEZ DA COR NO TINGIMENTO NATURAL 

 
PADOVAN, J. M.1 

 

 
 

Resumo: Existem muitas dúvidas sobre quais corantes naturais proverão solidez da cor no tecido após o 
processo de tingimento natural. Contextualizar essa prática milenar e compreender as substâncias fitoquímicas, 
responsáveis pelas cores encontradas na natureza, gera autonomia para escolher corantes estáveis e permite 
melhor domínio das técnicas para obter tingimentos satisfatórios, estimulando assim, a prática do tingimento 
natural. 

Palavras-chave: Tingimento natural, corantes naturais estáveis, solidez da cor. 
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GT1 786 

 

MORDENTE CORANTE:  
UM ESPESSANTE NATURAL NO PROCESSO DE ESTAMPARIA TÊXTIL 

MANUAL COM RESÍDUOS ORGÂNICOS 

 
DOS SANTOS, J.1; MENDES, F.2 

 

  
 

 

Resumo: Este artigo é um estudo sobre uma possibilidade de desenvolver um espessaste natural para 
estampar artigo têxteis com resíduos orgânicos. Efetuou-se uma pesquisa bibliográfica e documental sobre os 
temas como: tingimento natural, estamparia manual, espessastes naturais, resíduos orgânicos, mordentes 
naturais e práticas sustentáveis no processo de tinturaria natural. Realizou-se uma pesquisa experimental. 
Desenvolvendo uma proposta de estampar por meio de adição de cor amostras têxteis com um espessaste 
natural composto por resíduos orgânicos e outras materiais renováveis. Tendo como finalidade servir de dados 
para estudos futuros sobre redução de consumo de materiais e etapas no processo de tingimento natural, como 
água, tempo, insumos e energia. 

Palavras-chave: Resíduos orgânicos, Estamparia Manual, Espessante natural, Moda, Sustentabilidade. 

 

 

  

                                                
1 Juliana Bastos dos Santos 
Mestranda em Têxtil e Moda, pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 
Rua Arlindo Béttio, Nº 1.000, São Paulo, Brasil  
julianabastossantos@usp.br      

 
2 Francisca Dantas Mendes  
Professora Doutora em Têxtil, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, Rua 
Arlindo Béttio, Nº 1.000, São Paulo, Brasil  
franciscadm.tita@usp.br    
 

mailto:julianabastossantos@usp.br
mailto:franciscadm.tita@usp.br


 
APRESENTAÇÃO ORAL 
 

28 

 

GT1 792 
 

 

RESÍDUO E REJEITO TÊXTEIS NÃO SÃO LIXO!  
SÃO MATÉRIAS-PRIMAS PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA E 

ELÉTRICA 

 
 
LAUFFER, L.G,1 KOMATSU, J.S. F.2; e MENDES, F.D.3 

 

 
 
 
 
 

Resumo: Este artigo apresenta pesquisas e estudo de caso em uma empresa de tecnologia com o 
objetivo de verificar a possibilidade de redução dos impactos negativos causados pelos segmentos 
da manufatura do vestuário ao meio ambiente. São mais de 170 mil toneladas de resíduos têxteis 
apenas do corte, e e mais alguns milhões de roupas descartadas nos aterros sanitários que não 
foram reciclados pelos processos mecânicos de desfibragem, ou não foram utilizados como matérias-
primas no desenvolvimento de novos produtos. A visita às instalações da empresa, com 
acompanhamento de todos os processos, comprova que o equipamento foi alimentado com resíduos 
têxteis e roupas pós-consumo, e que dos resíduos gerou-se energia térmica e elétrica. Cada 1 
tonelada de rejeito têxtil gera cerca de 1 MWh. Como resultado, essas 170 mil t poderiam ter gerado, 
em 2020, 170.000 MWh. 
Palavras-chave: têxtil, resíduo, energia elétrica, energia térmica e MWh. 
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DENIMBOARD:  
COMPÓSITO POLIMÉRICO BIODEGRADÁVELOBTIDO  

A PARTIR DE FIO DO URDUME DE DENIM 

 

BICALHO, CAROLINA1; BRAGANÇA, SEBASTIANA2 E SANTOS, HELOÍSA.3 

 
 
 
Resumo: Com o objetivo de minimizar o problema do descarte indiscriminado de têxteis, esta pesquisa de 
doutoramento investigou o potencial de reutilização de fios denim como reforços na fabricação de compósitos 
biodegradáveis para a produção de painéis aglomerados. Uma das setenta amostras desenvolvidas, foi 
escolhida para a produção de painéis e lâminas compostas, intitulada “Denimboard”, como uma alternativa 
sustentável que tenha transparência em relação à rastreabilidade de seus manufatura e valores agregados, 
como texturas e estudos de cores documentadas com espectrofotômetro em teste de colorimetria, além de 
análise de biodegradabilidade. Os resultados das amostras preliminares mostraram que o material alternativo 
de baixo custo criado, feito com resíduos sólidos, apresentou diversas possibilidades de aplicação, permitindo 
diferentes composições e propriedades físicas e biodegradabilidade.  

 
Palavras- Chave: biodegradabilidade, compósito, denim, resíduo. 
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UPCYCLING DE RESÍDUO HOSPITALAR PARA  
A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL 

 
 
MARTINS, S. B.1; NOGUEIRA, D. N. G.2; MASSI, F. O.3; RAMOS, A. P.L4 
 
 
 

Resumo: Este trabalho traz resultados de um projeto de extensão com foco na sustentabilidade ambiental e 

social por meio do upcycling de material hospitalar utilizado em embalagens cirúrgicas (SMS) do Hospital 
Universitário para desenvolvimento de produtos direcionados aos pacientes cirúrgicos para guardarem seus 
pertences durante o internamento. A proposta surgiu da parceria entre os departamentos de Design e de 
Enfermagem da Universidade […] e contou com o apoio de uma empresa privada. Para a confecção dos produtos 
estabeleceu-se um trabalho coparticipativo com os apenados da Penitenciária Estadual da cidade […]. 

 

Palavras-chave: sustentabilidade socioambiental, resíduo hospitalar, SMS, reaproveitamento; 
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BROMELIA ANTIACANTHA BERTOL. LEAF FIBER:  

AN OVERLOOK CONSIDERING OPPORTUNITIES FOR LOCAL 

COMMUNITIES IN BRAZIL 

 

BASTIAN, E.K.A.1; OLIVEIRA-DUARTE, L.2 

 
 
 

 

Abstract: This study presented an analysis of Bromelia Antiacantha Bertol. in Brazil aiming at identifying 
opportunities for the use of its leaf fiber. A literature review was conducted and the results indicated the 
relevant potential of Bromelia Antiacantha Bertol as a multipurpose crop for applications such as 
medicinal, food, ornamental and industrial. Further research focused on the leaf fiber’s characterization 
and historical/cultural context should be developed in order to improve the quality of traditional craft 
products and empower local communities. 

Keywords: vegetable fibers, indigenous crafts, Bromeliaceae fibers, Bromelia antiacantha.  
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PHD SCHOLAR, NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY 
NEW DELHI SUSTAINABILITY IN INDIAN FASHION, A SYSTEMATIC 

REVIEW 
 
 
AGRAWAL, A1 and GANDHI, A.2 

 

 

 
 

Abstract:  This study seeks to understand the concept of sustainable fashion in the Indian cultural 
context. The sustainability narrative is a Eurocentric concept and hence cannot be superimposed on the 
Indian cultural context, resulting in an incorrect interpretation of the Make in India paradigm. The study 
used a systematic approach to the literature analysis to develop an understanding of sustainable fashion 
in the Indian cultural context.  

Keywords: fashion, textiles, sustainability, India, culture 

 

 

  

                                                
1 Aditi Agrawal 
National Institute of Fashion Technology, PhD Scholar, New Delhi India 
aditi.agrawal1@nift.ac.in 
 
2 Archana Gandhi  
National Institute of Fashion Technology, Faculty, Department of Fashion Technology, Gulmohar Park 
Hauz Khas New Delhi 110016 India.  
archana.gandhi@nift.ac.in  
 

mailto:aditi.agrawal1@nift.ac.in
mailto:archana.gandhi@nift.ac.in


APRESENTAÇÃO ORAL 
 

33 

 

GT2 – 742 

 

UNDERSTANDING THE WORKPLACE FACTORS AFFECTING THE 
EMPLOYEE PRODUCTIVITY IN FASHION MANUFACTURING 

BUSINESS 
 

KUMAR, I.1 

 

The positivity in the working environment is considered as vital element for the higher productivity in 
fashion industry. The organisation who are able to establish a stress-free work culture always have 
better work performances in comparison to their peers. Job satisfaction at work place is definitely 
affected by the various working environment factors like ergonomics, health, safety and overall peers’ 
behaviour. The main aim of this research is to investigate the various parameters at workplace and their 
effect on the performance of the employee. To achieve the objective of the research, a quantitative 
survey using the questionaries was conducted to collect the data. The respondents were administrated 
the questionnaire and the respondents belongs to major hub of fashion manufacturing in India. By 
analysis of the survey, it was found that better working condition in a fashion manufacturing organisation 
is directly related to employee’s productivity. It was also established by the research that a good 
workplace environment also leads to labour retention in the organisation. 

Keywords: Workplace factors, productivity, Fashion 
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ABSORVENTE REUTILIZÁVEL HAFURA: 
IMPACTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL 

 
MORAIS, G. M.1; RODRIGUES, D.P.2; SANTOS,M.C.F.3, e PAOLIELLO, P. C.4 
 
 

 

 
Resumo: O presente artigo apresenta o impacto dos absorventes reutilizáveis Hafura sob a ótica dos 

pilares da sustentabilidade: social, econômico e ambiental na vida de mulheres que os costuraram e 
também a relação usuário/produto das que testaram os absorventes. Os impactos ambientais são 
resultados da escolha de matérias-primas adequadas e respostas que o seu uso traz à problemas 
sociais crônicos, como demonstra pesquisa bibliográfica. Os impactos sociais e econômicos analisados 
nas mulheres que costuraram foram conhecidos por um questionário. As mesmas foram capacitadas 
no Projeto Hafura e reportam ter obtido renda, saber técnico, autodesenvolvimento, resgate da sua 
autoestima, pois vivem em situação de vulnerabilidade social, econômica e emocional. Por fim, as 
mulheres que responderam o questionário referente à relação usuário/produto descrevem boa 
aceitação ao uso do produto e reconhecem os impactos positivos que ele traz à sociedade. 
 

Palavras-chave: absorvente reutilizável, vulnerabilidade e sustentabilidade. 
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CIRCULARIDADE E ECONOMIA DE BAIXO CARBONO DOS 
RESÍDUOS TÊXTEIS: GERAÇÃO DE ENERGIA E CARVÃO ATIVADO 

PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES 

  

 

KOMATSU, J.S.1 

 

 

 
Resumo: É estimado que mais de 2 milhões de toneladas de resíduos têxteis estejam chegando aos 

aterros sanitários do Brasil, todo ano. Diante disso é importantíssimo criar soluções imediatas, mesmo 

que não seja ainda a ideal, para desacelerar a degradação do meio ambiente. Aqui é apresentado a 

solução de pirólise/gaseificação, que transforma os resíduos têxteis em carvão, carvão ativado que 

possui centenas de aplicações, desde uso como melhorador de solo de agricultura, tratamento de 

efluentes industriais, a célula combustível para carros elétricos movido a hidrogênio ou etanol. 

Também é apresentado o balanço de carbono desta solução e a possibilidade de pleitear créditos de 

carbono. Para misturas de têxteis com 85% ou mais de fibras naturais, o balanço é neutro. Para 

resíduos com composição maior de sintéticos, é necessário a geração de energia elétrica ou térmica 

para balancear as emissões de gases de efeito estufa. 

  

Palavras-chave: têxtil, resíduo, energia, carvão, carbono-neutro 
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DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY OF SYNTHETIC MATERIALS IN 

RUSSIA WITH THE APPLICATION OF SUSTAINABILITY 

 
 
PISMENSKAYA, E.1 ; SKORIBOGATYKH, I.2 

 
 
 

 

 

Abstract: The production of synthetic materials is actively developing at the world: USA, Germany, 
Japan, China, India [1]. This is due perfect consumer properties of synthetic materials successfully 
compete with natural fabrics, and surpass them in some properties. At the same time, the production of 
synthetic materials is characterized by a reduction in labor and capital costs, automation of the process 
and the possibility of processing secondary materials. The article shows the measures of impact on the 
environment and production capacity to reduce the adverse impacts on the environment and the 
contribution of fabrics to the field of labor protection, through the development of modern personal 
protective equipment and workwear. These actions are a promising direction for the development of the 
manufacturing industry in Russia. 
 

 
Keywords: fashion, retail, transformation, online, environmental  

 

  

                                                
1 Ph. D Elena Borisovna Pismenskaya 

Department of Marketing. Russian University of Economics. Plekhanov 
Founder of a consulting agency Kids Fashion Retail 
Stremyannaya Lane, 36, Moscow, 117997 Russia 
Pismenskaya@kidsfashionretail.ru  
 
2 Dr.Prof. Irina I.Skorobogatykh (Ph.D) 
Head of marketing department. Plekhanov Russian university of economics 
Moscow, Russia. Editor-in-Chief of the academic journal "Marketing and Marketing research" 
(Grebennikov Publishing house) Member of the Marketing Guild 
Stremyannaya Lane, 36, Moscow, 117997 Russia 
Skorobogatykh.II@rea.ru  
 

APRESENTAÇÃO ORAL GT3  

mailto:Pismenskaya@kidsfashionretail.ru
mailto:Skorobogatykh.II@rea.ru


APRESENTAÇÃO ORAL 
 

37 

 

GT3 - 714 
 

ESTUDOS INICIAIS DE UM MANUAL DE APOIO NA TRANSIÇÃO DE 
EMPRESAS PARA A ECONOMIA CIRCULAR 

 
COSTA, J.J.1 e VECCHIATTI, K.2 
 
 

 

 

 

Resumo: Após a década de 1980, a indústria têxtil passou por profundas mudanças, incluindo a 

excessiva exploração de recursos naturais, a produção em escala gigantesca e a redução da 

qualidade dos produtos. Consequentemente, o setor têxtil é um dos que mais causa impacto negativo 

no meio ambiente. Considerando que os têxteis e vestuário movimentam significativamente grande 

parte da economia global, questões como competitividade das empresas, sustentabilidade, escassez 

de recursos naturais e impactos socioambientais estão cada vez mais pertinentes. Nesta 

circunstância, a gestão, recuperação e reciclagem de resíduos são imprescindíveis para manutenção 

do equilíbrio do planeta e a economia circular como sistema pode ser a solução para esses 

problemas. Este artigo apresenta parte da pré-pesquisa e do levantamento inicial de termos chaves  

capazes de contribuir para criação de um manual de transição sustentável para aplicação em 

pequenas e médias empresas. 

 

Palavras-chave: moda, sustentabilidade, empresas, manual de transição, economia circular.   
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UMA REFLEXÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA  
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE NA MODA INFANTIL, 

ATRAVÉS DO DESIGN E DA CRIANÇA 

 
 
MADRID, A.C.1 
 
 
 
Resumo: O presente estudo, tem como objetivo, lançar uma reflexão sobre a temática da 

Sustentabilidade na indústria têxtil, especificamente no setor de Moda Infantil. Nesse sentido, busca-
se apresentar alternativas através de dois eixos basilares existentes nessa área: o de quem cria o 
produto, representado pelo Designer e o do consumidor, representado pela Criança. A partir de uma 
metodologia de pesquisa exploratória, e de uma revisão bibliográfica, procura-se identificar as 
responsabilidades da indústria da moda, por meio do profissional que desenvolve os produtos, diante 
de sua determinante atuação, o qual é capaz de moldar ou influenciar os aspectos comportamentais 
da sociedade de consumo. Enquanto no segundo eixo, encontra-se a Criança, considerada um 
potencial consumidor de escolhas no futuro, que precisa ser preparada, de forma interdisciplinar, por 
meio de uma educação Sustentável, que promova uma nova visão e postura na sua relação com o 
meio ambiente e o consumo. 

Palavras-chave: sustentabilidade, educação, design, criança, moda infantil 
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ECONOMIA CIRCULAR NA ÁREA TÊXTIL: PROPOSTA DE 
PRODUÇÃO DE MALHAS MISTAS UTILIZANDO APARAS DE 

TECIDOS, DE MALHAS E DE NÃOTECIDOS 
 
 
SANCHES, REGINA APARECIDA1; ROCHA, RAFAEL2; DUARTE, ADRIANA YUMI 
SATO3 
 
 
 
 
 

 
Resumo: O principal objetivo deste artigo é verificar a viabilidade da fabricação de tecidos de malha, 
utilizando como matérias-primas fibras desfibradas, oriundas de aparas de tecidos, de malhas e de 
tecidos nãotecidos (enchimentos), descartadas das indústrias de confecção da cidade de Ibitinga (SP), 
para serem usadas na confecção de vestuários sustentáveis. As fibras, com composição 100% 
poliéster, desfibradas das aparas de confecção, foram misturadas com fibras de algodão virgem BCI, 
com as fibras de viscose virgem e com fibras de poliéster reciclado (PET). Foram fabricados fios mistos, 
com as seguintes composições: 50% fibras desfibradas/50% algodão BCI, 50% fibras desfibradas/50% 
viscose e 50% fibras desfibradas/50% Poliéster reciclado (PET). Os fios foram produzidos em fiação 
de anéis e as malhas em máquinas circulares. Os artigos produzidos mostram que existe viabilidade 
técnica para a confecção de novos artigos têxteis e de moda sustentáveis. 
 
Palavras-chave: economia circular, reciclagem têxtil, tecido de malha  
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CAD COMO POSSÍVEL REDUTOR DE DESPERDÍCIO  
NO CENÁRIO PÓS-PANDEMIA 

 
 
FRIAÇA, L. M.1; DA FONSECA, A. N.2 

 
  
 

 
 
Resumo: O objetivo desta pesquisa consiste em demonstrar o CAD (design auxiliado por computador) 

como o futuro do design sustentável pós-pandemia através de uma análise da eficiência e crescente 
relevância do mesmo no processo criativo da moda e desenvolvimento de produto como redutor de 
desperdício. Para tanto, foi realizada uma pesquisa documental de cunho qualitativo, a qual priorizou 
analisar artigos publicados entre 2020 e 2021 a respeito das ferramentas e a moda durante a pandemia 
do Covid-19. Sendo assim, o CAD, além de sua habilidade de reduzir o desperdício na prototipagem e 
modelagem, integra-se facilmente com modelos virtuais de exibição, vendas e marketing. Estes 
sistemas, por sua vez, se encontram cada vez mais relevantes no boom do e-commerce pós pandemia, 
tendo o potencial de revitalizar o mercado da moda com menor impacto ambiental. 
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PROCESSOS ARTÍSTICOS NA ESCOLA PÚBLICA: 
RESSIGNIFICAÇÃO DE RESÍDUOS TÊXTEIS REVELANDO 

POSSIBILIDADES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
MUNARETTO, E. C. P. L1; SILVA, M, C.2 

 
 
 
 

 
 
Resumo: A sustentabilidade é um tema relevante nas discussões sobre a produção, consumo e ações 

frente ao setor têxtil, especialmente, no que corresponde às medidas em prol da redução e reciclagem 
dos resíduos gerados. Nesse sentido, as oportunidades de experimentações e pesquisas que se 
apresentem como tentativas de minimizar o problema dos resíduos se faz relevante, sendo o contexto 
educacional um espaço ideal para descortinar saberes relativos ao desenvolvimento sustentável e 
tecnologias alternativas. Dessa forma, a experiência que aqui se relata ocorreu como ação experimental 
de pesquisa na tentativa de responder a hipótese de que é possível ressignificar os resíduos têxteis e 
com isso ampliar o repertório dos estudantes, colaborando com a sua poética pessoal em 
possibilidades críticas e criativas baseadas na educação ambiental.  

Palavras-chave: resíduos têxteis, processos artísticos, sustentabilidade, educação ambiental 
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APLICAÇÃO DE BIOPOLÍMEROS EM TÊXTEIS MÉDICOS 
 
 
SANTOS, J.R.1; YAMAGUTI, L.M.2, COSTA, S.M.3, COSTA, S.A4. 
 
 
 

 
 
Resumo: Os biopolímeros são definidos como polímeros compostos ou obtidos de monômeros 
produzidos por organismos vivos e podem ser utilizados na área de têxteis médicos como alternativas 
sustentáveis, visando também o aproveitamento de suas propriedades terapêuticas. O presente estudo 
teve como objetivo os biopolímeros mais utilizados na área de têxteis médicos, suas vantagens e 
desvantagens e formas de obtenção a partir do processo de reciclagem de resíduos. A metodologia foi 
a revisão bibliográfica, seguida de análise dos conteúdos publicados sobre o tema. A pesquisa pode 
ser considerada descritiva explicativa, em que houve a observação e análise dos dados levantados. 
Com isso, pôde-se concluir que os materiais têxteis oriundos de biopolímeros possibilitam uma gama 
de produtos e materiais que podem apresentar propriedades intrínsecas ou adicionadas por 
acabamentos especiais visando funcionalização para aplicações médicas. 
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THE EVOLUTION OF MILLENIAL AND GEN Z CONSUMERS ON 
FAST FASHION, SOCIAL MEDIA AND THEIR BUYING PATTERNS 

ON SUSTAINABLE FASHION. 

 

GEIB,C1 
  

 

Summary: This paper will report the final results of a six year study of quantitative primary data on the 
fashion apparel buying habits of millennial and generation z consumers of fast fashion, their relationship 
with social media and how those decisions have affected the respondents' opinions on being sustainable 
in their clothing purchases. The final research study completed in 2021-22 will be the focus of the current 
paper with the similarities and differences analyzed from the 2016 and 2018  quantitative data. 
Conclusions will be reported and best practices that have come to light from the studies revealed.  The 
paper will examine from the data accepted sustainable methods such as the resale and rental market 
and companies that have adopted these sustainable practices.  It will also discuss the metaverse and 
digital fashion as a way into the future of sustainability for this demographic.   

Keywords: fashion, fast fashion, metaverse, resale, sustainability,  
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THE AMAZONIAN NATIVE RUBBER FOR FASHION: CHALLENGES 

FROM ARTISANAL TO INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE FOREST 
 

DUARTE, L. S.1 

 
 
 

 
Abstract: This article presents fourteen case studies of materials and products made of the Amazonian 

native latex used in fashion, design, and arts and crafts. Their advantages, disadvantages, 
particularities, and controversies were correlated based on the literature review and the findings in the 
fieldwork. The case studies, located in the states of Acre, Amazonas, Rondônia, and Pará, were 
categorized according to the approaches of types of crafts and product life cycle, considering the 
challenges of the Amazon rainforest.  

 
Keywords: rubber crafts, native rubber tree, Amazonian rubber, sustainable fashion 
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UMA ANÁLISE DA INSERÇÃO DA AMAZÔNIA CONTINENTAL NA 
ECONOMIA CIRCULAR DA MODA 

 
 
OLIVEIRA, G. M. R1; 
 
 

 
 
Resumo: A desigualdade regional é um importante ponto para a compreensão da inserção da 

Amazônia na economia circular. O presente trabalho tem como objetivo relacionar a economia das 
áreas da Amazônia Continental com as regiões de maior desenvolvimento no setor têxtil, com o intuito 
de descrever se as dinâmicas amazônicas possuem uma tendência à circularidade econômica. O 
método da pesquisa foi a revisão bibliográfica, a partir do qual foram feitas análises e registros dos 
resultados a partir da exposição textual, para a fundamentação do debate a respeito das teorias de 
desenvolvimento socioeconômico, os fenômenos e processos determinantes para as desigualdades 
produtivas na Amazônia, juntamente com as interpelações qualitativas dos relatórios de estudo, além 
de exercer a coleta de dados quantitativos.  

Palavras-chave: moda, sustentabilidade, Economia Circular, Amazônia.  
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TINGIMENTO NATURAL TÊXTIL COM O EXTRATO DE CRAJIRÚ 
(ARRABIDAEA CHICA) 

 
 
FERREIRA, I. L. S.1; SILVA, R. K.2; FREIRE, A. G.3  e SÁ, C. S. A.4 

 
  
 

 

 

Resumo: Os corantes naturais são uma alternativa ecológica e sustentável para a indústria têxtil. Com 
isso, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a aplicação do extrato de crajirú (Arrabidaea chica) 
como corante natural para o tingimento em tecido 100% algodão (CO). As amostras tingidas foram 
avaliadas quanto ao rendimento colorístico via espectrofotometria de reflectância. Em seguida avaliou-
se a solidez à lavagem (norma ISO 105-C01 a C06). Os resultados obtidos mostraram que os extratos 
proporcionam cores diferentes no substrato de algodão. Entretanto, como já observado na literatura o 
índice de solidez à lavagem é baixo. Mas, é importante ressaltar que não foi adicionado nenhum agente 
fixante ao processo. Logo, há a possibilidade de melhoria na qualidade da solidez fazendo ajustes 
quanto a formulação do processo.  
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A INFLUÊNCIA DA MATÉRIA-PRIMA NA PRODUÇÃO DE  

ROUPAS SUSTENTÁVEIS 
 

 
BARBIERE, R.T.1; BEM, N.A.2 e BARCELOS, S.M.B.D.3 
 
 

 

 
 

 

 
Resumo: O presente trabalho expõe um comparativo das principais matérias-primas têxteis utilizadas 
na indústria de confecção e fibras em ascensão que demonstram grande potencial de sustentabilidade 
devido a suas características. Foram abordados tópicos desde a possibilidade de ser uma matéria-
prima renovável, demanda de recursos no beneficiamento, reciclagem, decomposição, confecção da 
fibra, plantio, durabilidade e o quanto a presença dessas fibras impactam o meio ambiente. Além disso, 
há um levantamento de algumas pesquisas e tecnologias relacionadas às fibras têxteis que auxiliam a 
implementação da sustentabilidade na indústria têxtil atualmente, visto que diminuem os pontos 
negativos apresentados pelos materiais. Por fim, é possível compreender como a escolha da matéria 
prima influencia na venda de um produto de qualidade e com caráter sustentável. 
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RESÍDUOS SÓLIDOS DAS INDÚSTRIAS TÊXTEIS:  

UMA BREVE REVISÃO 
 

 
ANTUNES, L. T.1 ; MAZALI2; D. C.; PASCHOAL, S. M.3 
 
 
 

 
 

Resumo: Este trabalho apresenta cunho exploratório e descritivo sobre os impactos da indústria da 

moda no meio ambiente, apontando alternativas sustentáveis para reverter o alto nível de resíduos 
gerados. A partir de revisões bibliográficas foi possível identificar oportunidades sustentáveis para o 
eixo econômico, alertando sobre a importância de se aliar produção na indústria da moda com 
sustentabilidade. 
  

Palavras-chave: moda sustentável, resíduos, produção têxtil  
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PROPOSTA DE REAPROVEITAMENTO DE RETALHOS DE UMA 

CONFECÇÃO DE JEANS 
 

  

GUIRELI, J.1 e LOPO, W. N.2 

 

 

 

 

Resumo: A responsabilidade ambiental que uma indústria deve ter para com a sociedade, tendo em 

vista as dificuldades que o mundo está sofrendo hoje em dia, é de extrema importância, em razão da 

poluição que é gerada pelas empresas, dentre elas as têxteis e de confecções. O objetivo dessa 

pesquisa foi o de diminuir a quantidade de resíduos de jeans que são enviados para o desfibramento, 

e gerar um reconhecimento positivo da marca no mercado, através de ideias que façam com que 

esse tecido, que antes era resíduo, vire algo atrativo para os que seguem a marca. A metodologia de 

natureza aplicada foi a utilizada para a realização do artigo, sendo documentadas as partes do projeto. 

Os resultados foram alcançados, com os clientes satisfeitos devido à atitude da empresa, além de 

receberem um brinde criativo e sustentável, resultado do projeto. Outro resultado obtido foi a redução 

significativa na quantidade de desperdício de produto. 
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COLCHONETE CÃO AMIGO, ALTERNATIVA DE 

SUSTENTABILIDADE E APOIO A LOGÍSTICA HUMANITÁRIA 
 
 

PEDROSO, A.B.1; PEREIRA, M.A.2 
 
 
 

 

 

Resumo: Este trabalho visa unir as necessidades da logística humanitária com o objetivo sustentável 

de destinação de resíduos têxteis e fibras de cães, materiais que teriam como localização final os 
aterros sanitários. Além de atender a população em situação de rua com colchonetes, valendo-se 
dessas duas matérias primas, também busca-se a aplicação em situações de tragédias onde pela 
logística humanitária há necessidade de suprir não só alimentação, mas também conforto e segurança 
para dormir. Com isso busca-se apresentar solução de impacto positivo no modo de vida população 
afetada, contemplando a sustentabilidade ambiental e social cada vez mais urgente numa sociedade 
desigual economicamente, ambientalmente exaurida e socialmente vulnerável, seja em situações com 
ou sem tragédias naturais ou mesmo de guerra. 
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LAMINADO AMAZÔNICO, POLIAMIDA BIO VEGETAL E LÁTEX: 
UMA ALTERNATIVA AO COURO 

 
 
MILUZZI, M.E.O.1 
 
 

 
 
 

Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar o trabalho de pesquisa e de desenvolvimento de um 

material inédito e seu consumo de água quantificado por lâmina. As metodologias utilizadas são 
baseadas em pesquisas e referências acadêmicas e de constante aprimoramento laboratorial 
anteriores de implementação prática de tecnologia social em comunidades amazônidas e prática, a 
execução de uma logística e conhecimento de tecnologia têxtil e biopolímeros. Os resultados são: um 
tecido emborrachado com elasticidade com potencial uso e um modelo escalável adequado ao modelo 
de Indústria 4.0. A proposta é dar continuidade ao estudo preliminar realizado com dados da 
infraestrutura, dos insumos e dos trabalhos necessários, assim como dos impactos ambientais e sociais 
para avaliar as possibilidades de sua adoção em comunidades interessadas.  
  
Palavras-chave: tecnologia têxtil; borracha amazônica; polímeros; meio ambiente. 
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ECONOMIA CIRCULAR APLICADA AOS TÊXTEIS: UMA 
ABORDAGEM TEÓRICA 

 
 
SANTOS, S D1; RIBEIRO, S A V.2  
 
 

 
 
 
Resumo: A indústria têxtil é uma das mais poluidoras do mundo, devido o descarte de resíduos de 
maneira inadequada e extração de recursos naturais, potencializada pelas tendências de moda 
adotadas pelo segmento do fast fashion. Dessa forma, o objetivo do estudo é utilizar os conceitos 
bibliográficos e apresentar alternativas para a implantação da economia circular aplicadas aos têxteis, 
e apresentar metodologias de reciclagem e reuso nos pós consumo do vestuário. Neste contexto, 
utilizou-se a pesquisa exploratória, fundamentadas, em artigos, livros e trabalhos, de modo que 
justificassem a realização do objetivo inicial deste trabalho. 
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FONTES RENOVÁVEIS E POLUENTES DENTRO  
DA INDÚSTRIA TÊXTIL 

 
 
FONSECA, A P1; CATARINO, M G2; CATARINO , M G.3 
 
 
 
 

 
 
 
Resumo: A busca do consumidor e dos colaboradores no mercado têxtil e de moda em geral tem 

priorizado materiais alternativos com transparência e autenticidade, contribuindo com uma produção 

mais sustentável e com valor simbólico. Essa maneira que pensamos nos possibilita uma visão de um 

ambiente cujas criações sociais transformam os bens de consumo com um conceito de fontes 

renováveis e menos poluentes. O objetivo deste artigo é nos mostrar fontes renováveis e alternativas 

para a indústria têxtil e a possibilidade de seguir caminhos com menos poluentes.  

 

Palavras-chave: fontes renováveis, indústria têxtil, sustentabilidade. 
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MODA FAST FASHION: SUSTENTÁVEL? 

 
LEÃO, C.F.1; DA PALMA, M.E.R.2; BARCELOS, S.M.B.D.3 e VASQUES, R.S.4 

 

 

 
 
 

Resumo: Esta pesquisa propõe o estudo do fast fashion, bem como as questões voltadas para a 

sustentabilidade dentro desse segmento. Em particular, o conceito de moda sustentável começa se 
popularizar e vira um requisito primordial na hora de adquirir uma nova peça, deste modo, grandes 
varejistas já estão implementando novas políticas mais sustentáveis em seus processos produtivos. 
Com base nestas considerações, objetivou-se estudar como as grandes empresas de fast fashion no 
Brasil trabalham a moda sustentável. Desta maneira, o estudo será realizado por meio de um 
levantamento bibliográfico, juntamente com a análise dos relatórios de sustentabilidade das marcas. 
Diante do exposto, a pesquisa irá identificar a inserção da moda sustentável no segmento do fast 
fashion e estudo de suas ramificações. 
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ALTERNATIVAS PARA A MELHORIA DA SUSTENTABILIDADE  
EM TINGIMENTOS TÊXTEIS. 

 

 
FERREIRA, I.L.S.1; MEDEIROS, J.I.2; STEFFENS, F.3 e NETO, E.L.B.4 

 

 

 
Resumo: A indústria têxtil possui elevada representatividade econômica e social. Ela é caracterizada 

por englobar processos de transformações químico-físicas das fibras. Por outro lado, é também um dos 
ramos industriais mais poluentes. Isso se deve, em grande parte, ao elevado volume de efluentes 
gerados em seus processos de beneficiamento, principalmente o processo de tingimento. Diante disto, 
muitas pesquisas vêm sendo realizadas buscando alternativas mais sustentáveis para essa área 
produtiva tão intensa. Logo, este trabalho objetiva apresentar uma revisão da literatura sobre as 
possibilidades que estão sendo desenvolvidas para melhorar a sustentabilidade dos tingimentos 
têxteis. Observa-se que as pesquisas se apontam a vertentes distintas, e auxiliam no direcionamento 
para que os tingimentos têxteis se aproximem das metas dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).  
 
 

Palavras-chave: sustentabilidade, tingimento têxtil, inovação. 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
1 Iêda Letícia de Souza Ferreira 
Doutoranda em Engenharia Química, Programa de Pós-graduação em Engenharia Quimica, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Av. Senador Salgado Filho, n° 3000, Rio Grande do 
Norte, Brasil. iedaleticiasf@hotmail.com 

 
2 José Ivan de Medeiros 

Professor Doutor em Engenharia Têxtil. Departamento de Engenharia Têxtil. Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, Av. Senador Salgado Filho, n° 3000, Rio Grande do Norte, Brasil. 
ivenmedeiros@ct.ufrn.br 

 
3 Fernanda Steffens  
Professora Doutora em Engenharia Têxtil. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Têxtil, Campus Blumenau. Rua João Pessoa, 2750, Sede 
Administrativa, Santa Catarina. 
 fernanda.steffens@ufsc.br  
 
4 Eduardo Lins de Barros Neto 
Professor Doutor em Engenharia Química. Departamento de Engenharia Química. Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Av. Senador Salgado Filho, n° 3000, Rio Grande do Norte, Brasil. 
eduardolbn@yahoo.com.br 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


BANNER 
 

57 

 

 
 

GT2 – 727 
 

 
ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E DIREITOS HUMANOS 

NA CADEIA DE FORNECIMENTO DAS MARCAS C&A E RENNER 
 

 
CORDEIRO, J.C1 
 

 
 
 

Resumo: De que forma a transparência de dados sobre as características sociais de gênero, raça, 

salário, condições de saúde e trabalho dos fornecedores da indústria da moda colaboram para criar 

ações para reduzir o impacto dessa indústria nas desigualdades sociais?  Esta pergunta orienta a 

análise e discussão sobre os indicadores sociais divulgados nos relatórios de sustentabilidade dos 

grupos C&A e Renner. Esse estudo faz o cruzamento dos dados referente aos indicadores de 

condições de trabalho e direitos humanos contidos nesses relatórios e dados extraídos pela análise da 

Lista de Fornecedores Tier, 1, 2 3 dessas marcas. O resultado é apresentação preliminar sobre as 

características da cadeia de fornecimento das marcas, discutindo o que não é divulgado nos relatórios 

de sustentabilidade.  
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A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS E A SUSTENTABILIDADE  
NO MERCADO DE MODA 

 
  

MAGALHÃES, P. T.1 GUALBERTO, A. C. C.2 
 
 
  
 
  
 
 
 

Resumo: O artigo tem como objetivo traçar um mapeamento de como as redes sociais (Facebook, 

Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp) influenciam diretamente no comportamento do consumidor, e 
como, consequentemente, isso afeta diretamente a sustentabilidade no mercado de moda. Parara 
também é objeto de estudo os influenciadores digitais que fazem publicidade para marcas sustentáveis 
e a influência que os mesmos têm no comportamento de compra de seus seguidores. 
 
Palavras-chave: sustentabilidade, influência digital, fast fashion. 
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OS REFLEXOS DO COVID-19 NOS INDICADORES DE 

SUSTENTABILIDADE DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÕES EM 
CAMPINA GRANDE-PB 

 

 
SOUSA, J. D.1; SILVA, W. A.2 e SOUZA, S. M. A.3 
 
 

 
 
 
 
 
 

Resumo: As consequências da Pandemia do Covid-19 revelam um sistema de moda que já depende 

de exploração generalizada e de um desequilíbrio de poder entre grandes marcas e economias em 
desenvolvimento [1, 2020]. A sustentabilidade deve se configurar como um fator estratégico no 
posicionamento do setor têxtil e de confecções. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi analisar os 
reflexos da Pandemia do Covid-19 nos indicadores de sustentabilidade de pequenos negócios do setor 
têxtil e de confecções no município de Campina Grande-PB, onde a indústria têxtil é extremamente 
relevante. Como metodologia empregamos uma pesquisa descritiva com métodos quantitativos, em 
que identificamos, a diminuição de funcionários e a dificuldade de encontrar insumos para a produção 
dos setores como principais variáveis que a Pandemia do Covid-19 trouxe de impacto para o setor. 
 
Palavras-chave: Pandemia do Covid-19, Desenvolvimento Sustentável, Setor têxtil e de Confecções. 
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PRODUÇÃO SUBVERSIVA DE MODA E A SUBVERSÃO DA 
CATEGORIA DE GÊNERO 

 

 
ALMEIDA, V. A.1; 
 
 

 
 
Resumo: O informe pretende discutir relações entre sustentabilidade e a quebra da cadeia de produção 

de moda com a quebra também da subjetivação dos signos binários de gênero. Entendendo as relações 
que a moda estabelece socialmente, com o corpo vestido e com os meios de produção, é possível 
realizar comparações. Como por exemplo, ao romper o sistema hegemônico capitalista, com produções 
de moda alternativa, também há brechas para romper com o sistema de gênero, subjetivado pelo corpo 
vestido. Partindo de revisões bibliográficas, serão comparados os processos de produção de moda que 
rompem com o sistema hegemônico, desconstroem desde os signos estéticos aos mecanismos 
produtivos ao processo de desconstrução do gênero partindo do corpo vestido. 
 

Palavras-chave: Subversão, Gênero, Corpo vestido, sustentabilidade, produção.  
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TALC MODA SUSTENTÁVEL E CONSCIENTE: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
 

 
CODATO T1; LINKE, P.P.2 e DO BEM, N. A.3 
 
 
 
 
 

 

Resumo: Esse texto tem como objetivo apresentar um relato de experiência referente a empresa Talc, 

moda consciente e sustentável, uma butique de roupas de segunda mão que busca resignifcar o 
consumo de roupas usadas e agregar valor ao produto por meio da sustentabilidade. Para tanto, 
atualizar-se-á as seguintes categorias teóricas: consumo, fast fashion, consumo consciente e de peças 
de segunda mão. A partir desses conceitos busca-se compreender a importância das atitudes da Talc 
em relação a sustentabilidade, apresentando as práticas da empresa. A proposta apresentada pela 
empresa Talc consegue trazer uma nova roupagem para peças usadas e agregar valor e 
sustentabilidade ao consumo, não somente por se tratar de roupas de segunda mão, mas por todo o 
cuidado da empresa na curadoria das peças, higienização, utilização de tag semente e sacolas 
provenientes da reciclagem da embalagem pet. Além disso a empresa ganhou o selo prata dos ODS 
no ano de 2020. 
 

Palavras-chave: consumo, moda, sustentabilidade 
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MÃOS À ECOMODA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE CURSO 
PROFISSIONALIZANTE VOLTADO A MULHERES EM 

VULNERABILIDADE SOCIAL 
 

 
CARVALHO, M. M.1; CORNELIUS, L. G.2; SCHULTE, N. K.3 e FIGUEIREDO, L. F. G. 4 
 
 
 

 
 
Resumo: A partir de um relato de experiência, objetiva-se realizar um levantamento qualitativo e 

descritivo do curso profissionalizante em ecomoda "Mãos à Ecomoda", realizado entre os meses de 
outubro e dezembro de 2021 na cidade de Florianópolis/SC. O referencial teórico empregado na 
abordagem do objeto contou com temas como upcycling [1][2], circularidade na cadeia de produção e 
consumo [3], moda ética [4] e moda sustentável [5] por meio do ensino da ecomoda. Por se tratar de 
uma pesquisa aplicada, utilizou-se do relato de experiência como suporte para descrever as atividades 
desenvolvidas durante o projeto. As conclusões indicam que a criatividade dentro do processo produtivo 
da moda pró-sustentabilidade é algo a ser instigado, de modo a expandir as possibilidades de criação 
de novos modelos de peças por meio do reuso de materiais. 

Palavras-chave: ecomoda, pró-sustentabilidade, upcycling 
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UPCYCLING COMO FORMA DE REAPROVEITAMENTO DE 
RESÍDUOS DE VESTUÁRIO EM COOPERATIVAS 

 

 
MARTINS, S. B.1; BAGGIO, B.; SAMPAIO2, C. P.3; MASSI, F. O.4 
 

 
 
 

 

Resumo: Este trabalho buscou identificar os aspectos socioambientais envolvidos na implementação 
da estratégia de upcycling, tendo como objetivo estender a vida útil de produtos de vestuário e/ou de 
seus materiais oriundos de descarte pós-consumo que são recolhidos pelas cooperativas de 
reciclagem da cidade de Londrina/PR. A metodologia de trabalho incluiu além de revisão bibliográfica, 
a realização de pesquisa de campo para qualificar e quantificar os produtos de vestuário, e o uso de 
ferramentas e métodos etnográficos junto aos trabalhadores cooperados para investigar sua relação 
com os produtos coletados. A partir de uma intervenção prática junto à cooperativa estudada foi 
proposto um método de aplicação da estratégia de upcycling voltada a cooperativas de reciclagem, 
considerando a possibilidade de criação de um Banco de Resíduos Têxteis no qual estas cooperativas 
estariam inseridas. 

 
Palavras-chave: sustentabilidade, resíduo têxtil, upcycling, cooperativas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                

1 Suzana Barreto Martins 

Doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e Pós Doutora em 
Design Sustentável pelo Núcleo de Design & Sustentabilidade do Programa de Pós-Graduação em 
Design da Universidade Federal do Paraná. 
suzanabarreto@uel.br   

 
2 Bianca Baggio 

Graduada em Estilismo e Moda pelo departamento de Design, Universidade Estadual de Londrina, 
Rodovia Celso Garcia Cid, PR-445, Km 380, Paraná, Brasil 

ateliebiancabaggio@gmail.com  
 
3 Claudio Pereira de Sampaio 
Doutor em Design pela Faculdade de Arquitetura, Universidade de Lisboa  
claudiopereira@uel.br  
 
4 Fernanda de Oliveira Massi 

Graduanda em Design de Moda pelo departamento de Design, Universidade Estadual de Londrina, 
Rodovia Celso Garcia Cid, PR-445, Km 380, Paraná Brasil  
fernanda.massi@uel.br  

 

mailto:suzanabarreto@uel.br
mailto:ateliebiancabaggio@gmail.com
mailto:claudiopereira@uel.br
mailto:fernanda.massi@uel.br


BANNER 
 

64 

 

GT2 – 778 
 

 

OS IMPACTOS DA PANDEMIA NAS FACÇÕES DE COSTURA 
 
 
SANTOS, L. V.1; MARQUES FILHO, A.2 

 

 

 

Resumo: Com a pandemia de COVID-19, que teve seu início em 2020 no Brasil, as empresas de 
vestuário se viram obrigadas a modificar suas estratégias de vendas, o que causou um grande reflexo 
na demanda de trabalho, atingindo principalmente as facções que atuam na produção de vestuário, em 
sua maioria compostas por mulheres. A metodologia empregada neste trabalho foi um levantamento 
bibliográfico e análise de dados disponibilizados pelos órgãos do governo que vistoriam dados do 
trabalho, sejam eles formais ou informais. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo refletir sobre 
a correlação entre a escassez de mão de obra para o setor da costura e os impactos da pandemia de 
COVID-19 na área de moda, evidenciando a precarização do trabalho. Este tema se justifica pela 
necessidade de analisar e entender as relações de trabalho entre facções e empresários e como isso 
afeta principalmente a vida de mulheres socialmente vulneráveis. 

Palavras-chave: Facção, Costura, Trabalho informal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Lukas Vieira dos Santos 
Graduando em Design de moda pela faculdade de artes visuais da universidade federal de Goiás 
UFG - Av. Esperança, s/n - Campus Samambaia, Goiânia - GO, 74690-900 
 
2 Adair Marques Filho 
Doutor em Psicologia social do trabalho e das organizações pelo Programa de pós-graduação em 
psicologia social, Departamento de psicologia social do trabalho, Universidade de Brasília 
UnB - Brasília, DF, 70910-900 



BANNER 
 

65 

 

GT2 – 788 
 

 
Waste Colonialism e roupas pós-consumo 

 

 
HIDAKA, L. M.1; MENDES, F. D.2 
 
 
 

 
 
Resumo: Existe um senso comum de que as roupas doadas para instituições de caridade são levadas 

para pessoas que necessitam, de forma gratuita e sustentável. Porém, um sistema consolidado e 
grandioso nos é revelado, em documentários, videorreportagem, artigos e livros, de que, na realidade, 
estas roupas pós-consumo são vendidas ou “doadas” por países ricos do Norte global para países 
pobres do Sul, gerando descarte inadequado, causando graves desastres socioambientais, 
econômicos e culturais. O objetivo desta pesquisa documental e bibliográfica foi descrever e analisar 
os documentários sob o conceito waste colonialism, ou seja, a poluição e o lixo como dominação 
territorial de um grupo por outro grupo, a partir do descarte de roupas pós-consumo.  
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SUSTENTABILIDADE NA MODA: UMA REFLEXÃO SOBRE A 

GESTÃO DE RESÍDUOS TÊXTEIS FEITA POR ALGUMAS 
EMPRESAS BRASILEIRAS 

 

 

FERREIRA, S, M. O.1; SILVA, A. S. P. R.2 

 

 

 

Resumo: Buscamos refletir sobre a gestão de resíduos praticada por quatro empresas brasileiras do 
ramo têxtil, sobre como atuam em sua produção de forma responsável (ODS 12), estendendo para 
economia de água (ODS 6) e energia elétrica (ODS 7). Comparamos as ações delas e escolhemos a 
empresa Semear EcoTêxtil como a que mais se aproximou dos nossos objetivos, visto que utiliza como 
matéria prima retalhos de tecidos para produzir  tecidos sustentáveis (ODS12) e segue fazendo controle 
do uso da água (ODS 6) e redução de energia elétrica (ODS 7). Para as próximas reflexões sobre este 
tema sugerimos adesão progressiva aos demais ODS’s, como ODS 9, maquinário; mais investimento 
nos ODS’s 6 e 7; ODS 8, treinamento de funcionários; ODS 11, anúncios à comunidade onde está 
inserida para crescimento local, divulgação em suas redes sociais e ODS 17, com conhecimento do 
plano diretor da cidade para obtenção de investimentos. 

 
Palavras-chave: Empresas sustentáveis, Gestão de resíduo, Produção responsável, Tecido 
sustentável. 
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A TECNOLOGIA DA MALHARIA SEAMLESS COMO ALTERNATIVA: 
INCLUSÃO E SUSTENTABILIDADE 

 

DIAS, L.R1; SANCHES, R.A2 

 

 
 
 
 

Resumo: A indústria de confecção convencional é uma das grandes responsáveis pelo problema de 

descarte de resíduos sólidos têxteis, sendo este agravado pelo segmento plus size, devido às maiores 
quantidades de sobras ocasionadas pelos seus processos de corte. Assim, o presente artigo procura 
identificar e explanar as características benéficas da tecnologia seamless de malharia em um ambiente 
de sustentabilidade e inclusão, voltando-se à uma abordagem que contempla o mercado de moda plus 
size, e analisando os resultados dentro dos pilares ambientais, econômicos e sociais. Visando evitar o 
desperdício e a poluição têxtil, e incluir ao máximo diferentes biótipos ao público consumidor dos 
produtos de vestuário, a malharia seamless destaca-se como um processo capaz de aliar produtividade 
e sustentabilidade à confecção de peças altamente personalizáveis e duráveis, que promovem 
conforto, performance e caimento ao usuário.  

 
 

Palavras-chave: Malharia, Seamless, Moda Plus Size, Sustentabilidade.  
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MODA CONSCIENTE: O CAMINHO PARA UM FUTURO POSSÍVEL? 
 

CASTRO, Gabriella.1 

 
  
  
 

Resumo: O presente trabalho é uma pesquisa bibliográfica que tem por finalidade compreender 

como as marcas de moda brasileiras podem colaborar na promoção de hábitos mais sustentáveis 
através da sua comunicação e posicionamento de mercado. Também é destacado como os impactos 
negativos ao meio ambiente vem impactando a sociedade até os dias atuais e porque as marcas de 
moda que defendem vertentes da sustentabilidade tem mais oportunidades de prosperar futuramente, 
seja ambientalmente ou mercadologicamente falando.  

Palavras-chave: moda, sustentabilidade, consumo, meio-ambiente. 
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SEMANA FASHION REVOLUTION EM TEMPOS DE PANDEMIA: 
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE NO 

ENSINO DE MODA NO RN. 
 

 
FREIRE, A.G.1; ARAÚJO, M.I.G.2; AZEVEDO, V. M. B. de3; SOUZA; L. J. S. S. de.4 
 

 
 
 

Resumo: É inevitável pensar em um futuro sem olhar para o presente, a sustentabilidade é uma pauta 
essencial para a formação de indivíduos e prioriza o equilíbrio sustentável na relação do ser humano 
com o meio ambiente. O projeto pontua iniciativas do movimento Fashion Revolution perante os 
impactos sociais e naturais da indústria da moda, analisando como se manifesta o acesso à informação 
sobre a temática, além das ações adotadas pelas organizações de ensino de moda no Rio Grande do 
Norte em tempos de pandemia. Resultando assim, uma maior interação entre profissionais, acadêmicos 
e instituições de educação, explorando reflexões que gerem novas alternativas e menos impacto 
ambiental. 

Palavras-chave: educação, sustentabilidade, moda. 
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BRECHÓS+VERDES: EMPREENDENDO COM MODELOS DE 

NEGÓCIO MAIS SUSTENTÁVEIS, CIRCULARES E RESILIENTES 
 

 
SANTOS, O. S. N1; NASCIMENTO, F. R. A.2 ; SILVA, G. S.3 
 
 
 
 

 
 
Resumo: A sustentabilidade tem sido um tema muito discutido na indústria da moda. A indústria têxtil 

do Brasil ocupa a quarta posição entre os maiores produtores de itens de vestuário do mundo. 
Entretanto, esta cadeia é responsável pela geração significativa de resíduos sólidos. Soluções 
sustentáveis e resilientes devem ser adotadas para o setor, nesse contexto, os brechós são negócios 
que podem potencializar estratégias de economia circular (EC) para o material têxtil e são espaços 
possíveis de favorecimento da cadeia de valorização e distribuição de peças variadas, sendo assim, a 
formação sobre novos modelos de negócios baseados nos conceitos da economia circular é de extrema 
importância para empreendedores da área de brechós. Esta pesquisa-ação teve como objetivo analisar 
os modelos de negócios praticados por brechós em dois municípios da Bahia, para assim propor um 
modelo de negócio baseado nos conceitos de Economia Circular. 
  

Palavras-chave: economia circular, moda, sustentabilidade 
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GERAÇÃO Z E SEU PROTAGONISMO DIGITAL  

NO UNIVERSO DA MODA SUSTENTÁVEL 
 

 
DELFINO, L.O.R.1; SILVA, M.J.B2 
 
 
  
 
 
 
Resumo 
Os indivíduos da geração Z são um mercado consumidor em ascensão e encontram-se no cerne das 
estratégias de marketing das organizações, por ser uma geração ativa no mercado de trabalho, nativos 
digitais e estarem aptos a consumir. Porém, possuem uma consciência de consumo bem maior que as 
gerações anteriores. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo a reflexão sobre como os 
consumidores da geração Z estão engajados em uma transformação de consumo e optando por um 
consumo mais responsável dentro do mercado de moda. Por meio de uma abordagem qualitativa, serão 
realizadas pesquisas bibliográficas e entrevistas com jovens consumidores da geração Z que 
consomem nesse mercado de moda mais sustentável. A pesquisa será elaborada e desenvolvida a fim 
de estar relacionada ao objetivo de desenvolvimento sustentável doze da ONU, que tem como tema: 
“Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis”. 

Palavras-chave: geração Z, comportamento de consumo, moda sustentável. 
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REUTILIZAÇÃO: UMA PRÁTICA SOCIOAMBIENTAL  
PARA SER SUSTENTÁVEL 

 

 
AGUIAR SILVA, Alanda Mábilli1; SANTOS SILVA, Célia Maria2 
 
 
 
 
 

 
 
Resumo: A indústria da moda tem por principal característica a efemeridade, um sistema que programa 
a obsolescência dos produtos e assim, contribui para gerar um grande volume de resíduos, sejam 
sobras/aparas de tecidos planos, de malhas e de peças de roupas que nem sempre estão no final da 
sua vida útil. Isso provoca um significativo impacto ambiental devido às substâncias presentes nos 
materiais como também nos processos do ciclo produtivo, gerando contaminação do solo, da água e 
do ar, prejudicando a saúde da comunidade local. Nesse sentido, o presente trabalho reflete sobre a 
reutilização dos resíduos têxteis como alternativa para minimizar os danos causados e, igualmente 
fomentar melhorias em comunidades desfavorecidas, beneficiando a economia local de forma 
socialmente adequada e ecologicamente correta. 

Palavras-chave: moda, sustentabilidade, resíduos. 
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O DESENHO 3D COMO FERRAMENTA PARA A 
SUSTENTABILIDADE E SUA APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA DA MODA 

NO SUL DE SANTA CATARINA 
 

 
ZANZI, A.1; SCHULTE, N.2 e SANTOS, C.3 
 
 
 
 

 
 

Resumo: O objetivo deste artigo é compreender os benefícios do desenho de moda 3D para a 

sustentabilidade, bem como, conhecer a realidade quanto ao uso desta ferramenta pela indústria de 
confecção do vestuário no sul de Santa Catarina. Para isso foi realizada uma pesquisa básica, 
descritiva, de natureza qualitativa, com coleta de dados realizada através de questionário objetivo, 
aplicado entre designers e estilistas que atuam na indústria da moda na região e de entrevista 
estruturada realizada junto à uma empresa de software 3D específico para desenho de moda. A 
pesquisa foi fundamentada por meio de revisão bibliográfica, através de consultas em livros, artigos e 
sites. O desenho de moda 3D oferece novas oportunidades no campo do design, à medida que 
aproxima a imaginação do designer ao produto final ainda na fase de criação, possibilitando a economia 
de recursos, constituindo uma ferramenta pró-sustentabilidade. 
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PENSANDO DESIGN INCLUSIVO A PARTIR DOS  
PRINCÍPIOS DO SLOW DESIGN. 

 

 
ALCANTARA, M.C.1 e CASTRO, M. S. F.2 
 
 
 
 

 
 
Resumo: O presente artigo objetiva refletir a relação entre o movimento slow design e moda inclusiva, 

considerando-os como caminhos de questionamento dos padrões hegemônicos e transformação 
dentro do sistema de produção de moda. A análise toma como critério o atendimento de necessidades 
de grupos minoritários da sociedade o que implica consequentemente em formas de produção 
artesanal, exclusiva ou em pequena escala. O estudo de natureza qualitativa apresenta-se como 
Estudo de Caso do Projeto - Design Inclusivo da (UFC) Universidade Federal do Ceará, que trata sobre 
a experiência criativa vivenciada no processo de desenvolvimento de calçados para pessoas que foram 
atingidas pela hanseníase. Durante a experiência criativa foi possível observar a aproximação entre as 
ideologias dos movimentos slow e moda inclusiva, assim como a importância que tem os princípios do 
slow design para um mercado e moda mais inclusivo. 

Palavras-chave: Slow, Design, Inclusão, Moda. 
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ECCO BASICS: UMA SOLUÇÃO INOVADORA E ESCALÁVEL NA 
GESTÃO DE RESÍDUOS TÊXTEIS EM SALVADOR/BA 

 

 
ROCHA, M. L1; SANTOS, K. N. S.2 e PORTELA, P. L. S.3 
 
 
 

 
 
Resumo: Gerir o descarte de matéria prima e de resíduos têxteis tem sido ao mesmo tempo um dos 

maiores desafios encontrados e uma das maiores dores da indústria da moda no Brasil e no mundo. 
Empresas que confeccionam produtos nesse setor se deparam com a necessidade de mudança de 
novas estéticas, conceitos, propostas formais, oriundas dos lançamentos de coleções que seguem, em 
sua maioria, a lógica das tendências. No entanto, esse ciclo pelo culto da novidade acarreta a 
problemática do descarte e do reuso em muitas empresas. Este artigo apresenta um estudo de caso a 
respeito de um projeto em andamento alinhado ao conceito de Economia Circular e ao Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 12, que abrange o consumo e a produção responsáveis. 
Trata-se da Ecco Basics, uma iniciativa projetual resultante da união de duas startups baianas, que 
desenvolveram uma solução inovadora e escalável para o resíduo têxtil gerado nas confecções. 
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FLOR DE LÓTUS: DA EXTRAÇÃO DA FIBRA TÊXTIL  
AO PRODUTO FINAL 

 

 
VIGGIANI, M. F. S.1; MION, F. P.2; LIMA, C.C.3 e MENDES, F. D.4  
 
 
 
 

 
 
 
Resumo: Considerada uma planta com significado muito religioso e cultural entre vários países 

orientais, a flor de lótus tem se destacado no setor têxtil por produzir tecido totalmente sustentável. O 
presente artigo tem como objetivo identificar a importância das fibras da flor de lótus para a moda, 
pesquisando desde seu cultivo e extração até tecelagem e produto finalizado. Para tanto, a metodologia 
desse trabalho pauta-se em uma pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema, em livros e artigos, 
principalmente internacionais, pois se encontra uma lacuna sobre estes estudos no Brasil. Conclui-se 
que o tecido de lótus possui propriedades excepcionais para a moda, além de proporcionar durante 
seu processo e composição um produto reciclável e biodegradável. 
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ALUGUEL DE ROUPAS COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL PARA O CONSUMO SUFICIENTE 

 
 

 
SECCO, A. P. L.1 e NEIMAN, Z.2  
 
 
 
 

 
 
Resumo: A moda tem um papel relevante nos impactos negativos socioambientais, dado o consumo 
exagerado. O aluguel de roupas se apresenta como uma alternativa para redução dos danos 
socioambientais.  Analisamos as estratégias de comunicação dos empreendimentos de aluguel de 
roupas no município de São Paulo, um setor em expansão e tendencia mundial, que se destaca como 
uma forma de produção e consumo pró sustentável. Para avaliar se este setor, ao se apropriar do status 
de sustentável e propor o uso compartilhado que possibilita a maximização dos recursos naturais já 
extraídos, aperfeiçoa a promoção e agregação da Educação Ambiental para o consumo suficiente, 
através da comunicação nas redes sociais e sites. 
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O ENSINO DE PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NOS CURSOS 
SUPERIORES DA ÁREA DA MODA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 
TAMASHIRO, G. Y.1; SANTOS, H. R.2 e MLAKER, D. S.3 
 
 
 

 
 
Resumo: Com a Revolução Industrial, no século XVIII, o modelo de produção em larga escala foi 
adotado, em especial, na área têxtil, além de alterar a dinâmica de consumo da sociedade. Prova disso 
é o processo que se segue no fast fashion, em que a cadeia produtiva é extremamente acelerada, para 
atender às exigências de novas tendências, que surgem a todo instante, sem preocupação alguma com 
os impactos ambientais que esse modelo pode causar. Nessa perspectiva, discentes da área de moda, 
podem vir a ser futuros agentes transformadores dessa dinâmica, se bem instruídos e engajados para 
participarem dessa mudança. E reconhecemos que a principal fonte de absorção de informações são 
as universidades, portanto, buscamos analisar as matrizes curriculares de oito instituições e cruzamos 
com as respostas dos próprios alunos, obtidas por meio de um formulário online, a fim de analisar a 
capacitação desses estudantes. 
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RECOMENDAÇÕES PARA A MODA SUSTENTÁVEL NO BRASIL 
 

 
DANCIGUER, L.1; GARCIA, T.P.2 ; CHAMIS, R.A.3; MENEZES, L.S.4 
 
 
 
 
 

 
 
Resumo: Este trabalho apresenta as Recomendações para a Moda Sustentável no Brasil, documento 

público que objetiva orientar ações para maior sustentabilidade na cadeia da moda. Para isso, propõe 
17 medidas que alavancam e destravam a resolução de diversos e complexos desafios sociais, 
econômicos e ambientais. As Recomendações foram construídas a partir de uma metodologia 
colaborativa que une conhecimentos, vozes e perspectivas, além de análises em nível nacional e 
internacional. O resultado desse processo – conduzido pelo Colabora Moda Sustentável com o suporte 
da Prowa Consultoria ao longo do ano de 2021 –, representa um esforço de cooperação entre atores 
do setor da moda rumo à transição de modelo. 
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IRRIGAÇÃO POR CAPILARIDADE TÊXTIL PARA A AGRICULTURA 
FAMILIAR: UMA PROPOSTA SUSTENTÁVEL DE REUTILIZAÇÃO DE 

RESÍDUOS TÊXTEIS 
 
 
 
BORGES, Francisco Fechine1 e NASCIMENTO, Nicéa Ribeiro do2 
 
 
 

 
 
 
Resumo: O presente estudo-de-caso apresenta resultados de um projeto de extensão onde foi testado 

o uso de resíduos sintéticos têxteis para promover irrigação subterrânea por capilaridade têxtil em 
canteiros, com foco na agricultura familiar do semiárido, otimizando o uso da pouca água disponível. 
Foram construídos e testados 6 canteiros, sendo 3 com a nova proposta (CEC), 2 canteiros econômicos 
da Embrapa (CEE) e 1 canteiro simples (CS), na produção de hortaliças e outras culturas. Os resultados 
gerais do projeto evidenciaram que o CEC, nas condições de teste relatadas, teve desempenho 
claramente superior nas culturas de MILHO, AMENDOIM E RÚCULA; e desempenho semelhante aos 
outros dois nas culturas de ALFACE e PALMA. Os resultados reforçam a importância que este tipo de 
tecnologia social pode ter, por meio da reutilização de resíduos têxteis, para o aumento de produção 
na agricultura familiar, especialmente no semiárido, devido à natural escassez de recursos hídricos. 
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MODA SUSTENTÁVEL BRASILEIRA NA COP27 UN CLIMATE 
CHANGE CONFERENCE 2022: UM PROJETO CIENTÍFICO DE 

TRANSMÍDIA 
 
 
 
DUARTE, L. S.1 
 
 
 
 
Resumo: Este artigo apresenta resultados preliminares do projeto de pesquisa “Transmedia 

Sustainable Fashion made in Brazil – Documenting the Roundtable at COP27 UN Climate Change 
Conference and exploring creative strategies to communicate scientific research”, na Erasmus 
University of Rotterdam. Tendo a questão de pesquisa como a ciência pode ser comunicada de maneira 
ideal e criativa de várias maneiras antes, durante e após a COP27 para impactar as políticas do setor 
público e privado, esta pesquisa foca no desenvolvimento de uma abordagem transmídia. Para 
responder a esta questão, a referida mesa redonda, associada às “engrenagens da comunicação 
científica” é o estudo de caso desta pesquisa. Neste artigo, são apresentados os resultados parciais 
descrevendo duas atividades iniciadas com antecedência: o contato e negociação com empresas de 
moda e beleza, e a identificação dos nichos de audiência e respectivo contato com mídias relacionadas. 
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ECONOMIA CIRCULAR: 
UMA PLATAFORMA PARA UM RESÍDUO A MENOS 

 
 
ARANA, C.C.S1 e COSTA, M.D2  

 

 
 
Resumo: O descarte inadequado prejudica o meio ambiente enquanto a reutilização dos materiais 

poupa recursos naturais, financeiros e evita novas emissões de CO2. Este artigo tem como objetivo 

demonstrar que a circularidade de materiais, de itens sem uso e de produtos feitos a partir de técnicas 

de upcycling podem criar benefícios ambientais, culturais, sociais e financeiros. A proposta final 

apresentada viabiliza a conexão entre quem gera e quem necessita destes resíduos, evoluindo para o 

comércio dos chamados eco-produtos, produtos resultantes do reaproveitamento de materiais que 

seriam descartados. Para além da materialização da ampliação do ciclo de vida dos materiais para 

adiar o seu fim, o estudo demostrou que a conscientização ainda é a melhor forma de mitigação da 

geração de resíduos.  
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