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Queridos colegas, 
Sejam bem-vindos à EACH - USP, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade São Paulo, campus Zona Leste em São Paulo – SP. Estamos felizes 
também em acolhê-los no I SUSTEXMODA 2019 – I Congresso Internacional de 
Sustentabilidade Têxtil e Moda 2019.

O Congresso SUSTEXMODA 2019 oferece uma especial oportunidade de inclusão 
a todos os pesquisadores, professores, alunos e profissionais dispostos a discutir e 
compartilhar conhecimentos, gerando oportunidades para um maior desenvolvimento 
de nossas pesquisas, trabalhos e cooperação futura nos campos têxtil e da moda.

O evento em que vocês estão participando é organizado pelo NAP SUSTEXMODA 
- Núcleo de Apoio à Pesquisa de Sustentabilidade Têxtil e Moda, caracterizado 
por pesquisar soluções eficientes e oferecer possíveis aplicações objetivas para 
solucionar ou minimizar os impactos negativos causados à economia, à sociedade e ao 
meio ambiente pelas diferentes atividades industriais e de serviços profundamente 
interligadas na Cadeia Têxtil e na Indústria da Moda.

Estamos lhes dando as boas-vindas como organizadores do congresso e em nome 
de todos os demais membros da comissão organizadora, comissão técnica, comitê 
científico nacional e internacional. Elaboramos um evento no qual todos nós possamos 
nos expressar divulgando as nossas melhores experiências.

Já que o sucesso do encontro depende também, em grande parte, de vocês, 
participantes, nós gentilmente os convidamos a nos ajudar para tornar o evento único 
e memorável. Aceitamos sugestões pelo e mail: sustexmoda.usp@gmail.com.

Em nome de todos os envolvidos agradecemos sua participação, certos de que os 
recepcionaremos no próximo congresso, o II SUSTEXMODA a ser realizado em 
maio de 2020.

Coordenadores  do evento
Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes
Prof. Dr. Antônio Takao Kanamaru

B E M  -  V I N D O S !
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Reitor da USP
Prof. Vahan Agopyan

Vice–reitor da USP
Prof. Dr. Antônio Carlos Hernandes

Pró–reitoria de Cultura e Extensão da USP
Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado

Pró–reitoria de pesquisa 
Prof. Dr. Sylvio Roberto Accioly Canuto

Pró–reitoria de Pós–graduação 
Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior

Pró–reitoria de Graduação
Prof. De. Edmund Chada Baracat

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

Diretora da EACH–USP
Profa. Dra. Mônica Sanches Yassuda

Vice–diretor da EACH–USP
Prof. Dr. Ricardo Ricci Uvinha

Presidente da Comissão de Cultura e Extensão (CCEX) EACH–USP
Profa. Dra. Fabiana de Sant’Anna Evangelista

Presidente da Comissão de Pesquisa (CPQ) EACH–USP
Prof. Dr. Cássio de Miranda Meira Junior

Presidente da Comissão de Pós–Graduação (CPG) EACH–USP 
Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques

Presidente da Comissão da Graduação (CG) EACH–USP
Prof. Dr. Tiago Mauricio Francoy

Coordenadora da Pós–graduação Têxtil e Moda
Profa. Dra. Silgia Aparecida Costa

Coordenador do Bacharelado  em Têxtil e Moda
Prof. Dr. Mauricio Campos Araújo
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Profa. Dra. Amália Inês Geraiges de 
Lemos - Universidade de São Paulo 
(FFLCH) - Brasil

Prof. Dr. Antonio Takao Kanamaru 
- Universidade de São Paulo (EACH) - 
Brasil

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

Prof. Dr. Ayub Nabi Khan - University 
of Fashion and Technology (BUFT) - 
Bangladesh

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

Profa. Dra. Clotilde Perez – Universidade 
de São Paulo (ECA) - Brasil

Profa. Dra. Denise Dantas - Universidade 
de São Paulo (FAU) - Brasil

Prof. Dr. Dib Karam Junior - 
Universidade de São Paulo (EACH) - 
Brasil

Prof. Dr. Eneus Trindade - Universidade 
de São Paulo (ECA) - Brasil

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

Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes 
- Universidade de São Paulo (EACH) - 
Brasil

Prof. Dr. Ian W. King - London College 
of Fashion - Brasil

Prof. Dr. João Paulo Pereira Marcicano 
- Universidade de São Paulo (EACH) - 
Brasil

Prof. Dr. José Gazca - Universidad 
Nacional Autónoma de México - México

Profa. Dra. Júlia Valle Noronha - 
Estonian Academy of Arts - Estonia

Prof. Dr. Lluís Frago Clols - Universitat 
de Barcelona - Espanha

Profa. Dra. Mônica Arroyo - 
Universidade de São Paulo (FFLCH) - 
Brasil

Profa. Dra. Patrícia Oliveira - 
Universidad Nacional Autónoma de 
México - México

Profa. Dra. Regina Aparecida Sanches 
- Universidade de São Paulo (EACH) - 
Brasil

Prof. Dr. Sanjeevani Ayachit - Symbiosis 
Institute Of Design - Índia

Prof. Dr. Sean Chiles - Amsterdam 
Fashion Institute - Amsterdam

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

Prof. Dr. Sergi Martínez Rigol - 
Universitat de Barcelona - Espanha

Profa. Dra. Sirlene Maria da Costa - 
Universidade de São Paulo (EACH) - 
Brasil

Profa. Dra. Susana Helena de Avelar 
- Universidade de São Paulo (EACH) - 
Brasil

Profa. Dra. Sylmara Lopes - Universidade 
de São Paulo (EACH) - Brasil

Profa. Dra. Tatiana Sakurai - 
Universidade de São Paulo (FAU) - 
Brasil

Coordenação do Comitê Científico Internacional
Prof. Dr. Ian W. King - London College of Fashion – UK

Coordenação do Comitê Científico Nacional
Profa. Dra. Sylmara Lopes - Universidade de São Paulo (EACH) - Brasil

C O M I T Ê  C I E N T Í F I C O
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COORDENAÇÃO GERAL:
Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes

Prof. Dr. Antônio Takao Kanamaru

 

COMISSÃO ORGANIZADORA:
Ana Claudia Gutschow Sampaio

Angélica Aparecida de Morais

Felipe Bastos Reis

Helayny Andreia Barbosa de Farias

Jeferson Hugo P. de Rezende

Kyung Ha Lee

Liliane da Silva Gonzaga

Maria Goreti Leal Vanini Isaac

Rita de Cássia Lopes Moro

Wanderley Kawabe

 

COMISSÃO TÉCNICA E APOIO:
Alef Rodrigues Ferreira

Anna Carolina Moraes Figueiredo

Giselle da Costa Araújo

Giselle Leme

Mariana Costa Laktim

Marina Duarte Rezende

Palloma Renny B. Fernandes

C O M I T Ê  O R G A N I Z A D O R
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QUARTA 
29/05

08h00 Recepção

08h15 Recepção dos arquivos das 
apresentações

09h00 Cerimônia de abertura

09h15 Mesa redonda:
Sustentabilidade na Cadeia Têxtil e 
Indústria da Moda: um olhar para o Meio 
Ambiente. 
Mediador: Prof. Dr. Ian King, UAL, UK. 
Palestrantes: Profa. Dra. Sylmara Lopes, 
EACH/USP, BR; Sr. Gilberto Campanatti, 
Lenzing, BR; Profa. Dra. Ana Mery S. de 
Carli, UCS, BR; Consult. Fábio Feldmann, 
Sustentabilidade, BR; Vereador Prof. Dr. 
Eduardo Matarazzo Suplicy, SP., BR.

11h15 Apresentação oral das pesquisas GT3 
e GT2 no auditório – Detalhamento no site.

12h30 às 14h00 Intervalo.

14h00 Apresentação das pesquisas no 
auditório – Detalhamento no site.

15h30 às 16h30 Apresentação dos pôsteres 
GT3 e GT2 – vão livre dos auditórios.

16h30 Apresentação oral das pesquisas no 
auditório – Detalhamento no site.

17h00 às 19h00 Mesa redonda: 
Sustentabilidade na Cadeia Têxtil e 
Indústria da Moda: um olhar para a 
Sociedade.
Mediador: Profa. Dra. Amália Inés G. de 
Lemos, FFLCH/USP, BR. Palestrantes: 
Profa. Dra. Clotilde Perez, ECA/USP BR; 
Prof. Dr. Eneus Trindade, ECA/USP, BR; 
Prof. Dr. Carles Carreras, UB, ES; Prof. Dr. 
Ian King, UAL, UK.

08h00 Recepção

09h00 Mesa redonda: Sustentabilidade 
na Cadeia Têxtil e Indústria da Moda: um 
olhar para Economia.
Mediador: Profa. Dra. Cecilia Loschiavo, 
FAU/USP, BR. Palestrantes: Profa. Dra. 
Annick Schramme, University Antwerp, 
BE; Prof. Dr. Eduardo Vasconcellos, FEA/
USP, BR; Profa. Dra. Patrícia de Sant’Anna, 
Tendere BR; Sra. Maria José de Carvalho, 
Textilia, BR.

11h00 Apresentação oral das pesquisas GT2 
e GT1 no auditório – Detalhamento no site.

12h30 Concerto da OSUSP. Vão livre dos 
auditórios.

12h30 as 14h00 Intervalo.

14h00 Apresentação oral das pesquisas no 
auditório – Detalhamento no site.

15h30 as 16h30 Intervalo e apresentação de 
pôsteres GT2 e GT1.

16h30 Apresentação oral das pesquisas no 
auditório – Detalhamento no site.

17h00 Mesa redonda: Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável: Cadeia 
Têxtil e Indústria da moda.
Mediador: Vereadora Soninha Francine, 
SP, BR. Palestrantes: Me. Carlo Pereira, 
Pacto Global/ONU, BR; Sr. Marcelo de 
Andrade, Pronatura, BR; Me. Giovana 
Sousa, UMAPAZ, BR; Profa. Dra. Annick 
Schramme, University Antwerp, BE; Prof. 
Dr. Ian King - UAL UK.

19h10 Premiação do concurso “Que 
história esta roupa conta” - FOCUS Têxtil e 
encerramento do congresso.

QUINTA 
30/05

Inscrições no site: sustexmoda.org

31/05 14h00 às 17h00
Oficinas de resíduos têxteis ABAYOMI: 
Eliane Terezinha dos Santos Bosio.

01/06 às 11h30 
Territórios Criativos da Moda na São Paulo 
Contemporânea: Prof. Dr. Jeferson de 
Rezende

UBUNTU: Esp. Márcia Aguiar.

BOTÃO DE FLOR: Me. Stephan Maus.

“Que história esta roupa conta”: Profa. Dra. 
Beatriz Ferreira, Profa. Dra. Suzana Avelar e 
mestranda Maria Gorete L. V. Isaac (Margo). 
Apoio: empresa FOCUS Têxtil.

ECOCHIC: Artista têxtil Mônica Horta.

“Era uma vez uma calça Jeans...” Estilista Luci 
Hidaka.

EXPOSIÇÕES NO VÃO LIVRE DO AUDITÓRIO:

P R O G R A M A Ç Ã O

ATIVIDADES EXTRA:
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Possibilita a apresentação 
de pesquisas envolvendo 

os impactos e soluções 
relacionadas à novos 

produtos, novos tipos 
de negócios, consumo, 
comércio, formação de 

preços, e-commerce, 
comércio exterior 

(importação, exportação), 
processos produtivos, 
prestação de serviços, 

acordos comerciais, 
transparência nos 

negócios e inovação 
entre outros assuntos 

em sinergia com a área 
econômica.

Possibilita a apresentação 
de pesquisas envolvendo 
os impactos e soluções 
relacionadas às ONGs, 
cooperativas, coletivos, 
mão de obra, gêneros, 
necessidades, ensino, 
inclusão e exclusão social, 
cultura regionalizada, 
aculturação da 
sustentabilidade, políticas 
públicas, transparência nas 
comunicações e inovação 
entre outros assuntos em 
sinergia com a sociedade.

Possibilita a apresentação 
de pesquisas envolvendo 
os impactos e soluções 
relacionadas à novos 
produtos, resíduos 
sólidos, resíduos gasosos, 
efluentes, insalubridade, 
certificações, 
regulamentações, políticas 
públicas, transparência nas 
gestões pública e privada 
e inovação entre outros 
assuntos em sinergia com 
o meio ambiente.

REALIZAÇÃO:  EACH - USP: Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo
COORDENAÇÃO: Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes e Prof. Dr. Antônio Takao Kanamaru.

Uma das grandes questões da atualidade é a sustentabilidade. Essa 
primeira edição do SUSTEXMODA tem como tema os impactos e 
as soluções de pesquisas envolvendo os assuntos relacionados ao 
tripé da sustentabilidade na Cadeia Têxtil e Indústria da Moda: 
economia, sociedade e meio ambiente e as suas interfaces, itens 
também considerados subtemas do Congresso. O evento destina-se 
a promover a integração entre empresas, acadêmicos e profissionais 
do setor têxtil, confecção e participantes do universo da moda.

I SUSTEXMODA: 
IMPACTOS NEGATIVOS E SOLUÇÕES POSITIVAS
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GT3 290 ESTUDO DA VIABILIDADE DO TINGIMENTO DOS FIOS DE SEDA COM CORANTE NATURAL PÁPRICA 
E V R Eduarda1 , S. Henrique2 , S M Guimel3 , A. F. Lais4

1 Profa Me. Eduarda Regina da Veiga
Universidade Estadual de Londrina, Faculdade de Design de Moda,
dudadesigner71@gmail.com
2 Prof. Dr. Henrique de Santana
Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Química,
hensan@uel.br
3 Graduanda Guimel Macedo da Silva
Universidade Estadual de Londrina, Faculdade de Design de Moda,
guimelsilva@outlook.com
4 Graduanda Laís Favorin Agostinho
Universidade Estadual de Londrina, Faculdade de Design de Moda,
laisfavorinagostinho@hotmail.com

A Seda é uma fibra nobre, de alta resistência e obtenção sustentável, contudo, devido às suas 
características físico-químicas, o tingimento desse material têxtil apresenta grande impacto 
negativo à saúde humana e ao ambiente devido a utilização de corantes ácidos. O objetivo desta 
pesquisa é propor como alternativa ao tingimento da seda com corantes ácidos, o tingimento 
natural dos fios com páprica picante obtendo uma coloração viva alaranjada utilizando como 
mordente o vinagre de álcool. O tingimento foi submetido a análise espectrofotométrica para 
verificação e comprovação da reação corante-fibra.

GT_03

GT3 302 ZERO WASTE COMO ESTRATÉGIA PARA A SUSTENTABILIDADE 
M. R. Claudia

Profa. Me. Claudia Regina Martins - Cacau
Universidade Anhembi Morumbi / Design de Moda / São Paulo / Brasil 
cacau_regina@hotmail.com

Investiga a abordagem “Zero Waste” como Estratégia para a Sustentabilidade na Cadeia Têxtil 
do Design de Moda, apontam-se discussões a partir de revisão bibliográfica e análise de casos de 
projetos experimentais acerca de emergências metodológicas do conceito “Zero Waste” aplicadas 
aos processos de desenvolvimento de modelagens de peças do vestuário que são considerados 
produtos sustentáveis. Nesta perspectiva reconhece-se positivamente o Processo de Produção 
como parte do Projeto no “Design Concept”.

GT3 407 FIBRAS DE ÁGAR E AGAROSE COM/SEM PLASTIFICANTE 
L P Thamires

Thamires Pontes Lordão
EACH – USP Mestre pelo programa de Têxtil e Moda.
thamires@usp.br

Um dos problemas ambientais mais graves da atualidade é a poluição do meio ambiente; e um dos 
grandes responsáveis é a indústria da moda. As pesquisas para a redução de resíduos, reutilização 
da matéria-prima e também a concepção de novos materiais tem sido explorada como alternativas 
eficazes para preservação do planeta. Esse estudo propõe a produção de fibras biodegradáveis 
para serem inseridas na indústria têxtil. Os materiais explorados são os polímeros: ágar e agarose. 
Extraídos das algas vermelhas do tipo Rhodophyceae possuem características sustentáveis. 
As fibras foram obtidas através do método de extrusão de fiação a úmido demonstraram bons 
resultados para aplicação.

A P R E S E N TA Ç Õ E S  O R A I S
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A P R E S E N TA Ç Õ E S  O R A I S

GT3 328 APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS NA INDÚSTRIA TÊXTIL 
V K Shivata1, A A Cerón2, S M Costa3 S A, S M Costa4

1 Vitor Kenzo Shivata. 
Instituto Europeo di Design, Tecnologia em Design De Moda, São Paulo - SP, Brasil.
shibatavitor@gmail.com
2 Profa Dra. Annie Alexandra Cerón Sánchez.
Universidade de São Paulo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Programa de Têxtil e Moda. São Paulo - SP, Brasil.  
aacerons@usp.br
3 Profa. Dra. Sirlene Maria da Costa.
Universidade de São Paulo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Programa de Têxtil e Moda. São Paulo - SP, Brasil.  
sirlene@usp.br
4 Profa. Dra. Silgia Aparecida da Costa.
Universidade de São Paulo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Programa de Têxtil e Moda. São Paulo - SP, Brasil.  
silgia@usp.br

O presente trabalho teve como objetivo o uso dos resíduos agroindustriais da melancia (Citrullus 
lanatus) e o melão (Cucumis melo) para a obtenção de um material aproveitável na indústria 
têxtil (“couro vegetal”). As cascas da melancia e do melão previamente limpas foram sometidas 
submetidas a um tratamento enzimático, inativação da enzima mediante um aquecimento 
alcalino, posterior tratamento com glicerol e secagem. Os resultados sensoriais e testes de costura 
revelaram a possibilidade do uso do material obtido, na indústria têxtil na fabricação de acessórios 
ou na composição de peças têxteis integrada com outros materiais de uso mais comum.

GT3 310 O PROCESSO DE PURGA ENZIMÁTICA E SUAS VANTAGENS 
S A Caroline1, C A Caroline2 e C S Dayane3 

1 Caroline Alves da Silva
UTFPR - Coordenação de Engenharia Têxtil
carolines.2014@alunos.utfpr.edu.br
2 Profa. Me. Caroline Apoloni Cionek
UTFPR - Coordenação de Engenharia Têxtil
carolinecionek@utfpr.edu.br
3 Profa. Dra. Dayane Samara de Carvalho
UTFPR - Coordenação de Engenharia Têxtil
dayanecarvalho@utfpr.edu.br

Uma das operações realizadas no beneficiamento primário têxtil é o processo de purga, cujo 
objetivo é remover óleos, gorduras e outras impurezas das fibras. Para atingir tal objetivo, é 
possível realizar processos mediante a utilização de agentes químicos que podem ser agressivos 
tanto às fibras quanto ao meio ambiente. Entretanto, atualmente, também é possível utilizar 
processos em que são utilizadas enzimas que não causam danos às fibras e diminuem a agressão 
ao meio ambiente.  Diante disto, o objetivo deste trabalho é apresentar as principais vantagens da 
purga enzimática por meio de uma revisão bibliográfica.

GT3 411 RECOSTURAS DA MODA: REAPROVEITAMENTO DE EXCEDENTES 
C.S.G. Kimberly1 e Dra. E B M. B. Emenuele2

1 Kimberly Gomes dos Santos Camfield 
Universidade Feevale, Novo Hamburgo - RS, Brasil.
kimberlycamfield@hotmail.com
2 Dra. Emanuele Biolo Magnus
Universidade Feevale, Novo Hamburgo - RS, Brasil.
emanuelebm@feevale.br

O Recosturas da Moda é um projeto de Extensão que ocorre na Universidade Feevale.  Nele são 
desenvolvidas oficinas de customização e upcycling, junto à comunidade, tendo como finalidade 
ressignificar roupas com informação de moda e criar itens novos através de excedentes da 
indústria. Este texto tem por objetivo socializar as atividades desenvolvidas e os resultados 
alcançados. Adota-se a pesquisa de natureza aplicada com objetivo descritivo, amparados por 
pesquisa bibliográfica. Como resultados, no ano de 2018 foram capacitadas 87 beneficiadas e 559 
peças foram criadas, ampliando a conscientização ambiental e a possibilidade de geração de renda.
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GT3 320 USO DE RESÍDUOS NA EXTRAÇÃO DE CORANTES NATURAIS 
B T H Otaviano1, S A Costa2, M Sannomiya3 e S M Costa4

 
1 Bryna Tieme Haraki Otaviano, 
Universidade de São Paulo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades
bryna.otaviano@usp.br
2 Profa. Dra. Silgia Aparecida da Costa, 
Universidade de São Paulo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
silgia@usp.br
3 Profa. Dra. Miriam Sannomiya, 
Universidade de São Paulo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
miriamsannomiya@yahoo.com.br
4 Profa. Dra. Sirlene Maria da Costa, 
Universidade de São Paulo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
sirlene@usp.br

Nos últimos anos a indústria da moda tem se atentado para a problemática ambiental, e buscado 
formas mais limpas de produzir, como a utilização de corantes naturais, adquiridos a partir de 
plantas, insetos e minerais. Porém, a baixa disponibilidade impede a expansão dessa alternativa aos 
corantes sintéticos. O aproveitamento de resíduos da agroindústria tem se mostrado promissor, 
devido a questões ambientais e econômicas. Objetiva-se fazer um levantamento bibliográfico a 
respeito de resíduos agroindustriais que possuem potencial para serem utilizados como fonte para 
a extração de corantes naturais.

GT3 428 SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO NA CRIAÇÃO DE FIOS 
M. B. Fernando1; M. H. Antônio2; B. Márcio3

1 Fernando Bastos Marin
AIRJET GLOBAL
info@airjetglobal.com
2 Antônio Hermínio Marin
AIRJET GLOBAL
info@airjetglobal.com
3 Márcio Belli
AIRJET GLOBAL
info@airjetglobal.com

Nosso planeta Terra, que melhor seria se fosse chamado planeta água, não suporta mais tanto lixo 
em seus rios e oceanos. Já é fato: “toda cadeia alimentar dos oceanos possui resíduos industriais. 
Segundo estudo científico, concluiu-se que fibras de tecido sintético se soltam no momento da 
lavagem, chegando aos oceanos e assim se tornando comida para peixes e outros seres aquáticos. 
A tecnologia desenvolvida pelo engenheiro químico Antônio Marin, proporciona um movimento 
de sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente. 

GT3 304 BIOECONOMIA E A ASCENSÃO DE NOVAS FIBRAS NA MODA 
B A Osmari1, B M Romansini2

 
1 Bruna Andressa Osmari. Especialista em Pesquisa e Comunicação de Moda. Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. 
Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil.
E-mail: bruosmari@hotmail.com
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Na cadeia da moda, uma das principais preocupações quanto às práticas sustentáveis consiste 
no uso da matéria-prima, os têxteis. Seu processo de produção normalmente leva químicos que 
poluem a natureza, tanto na produção das fibras naturais, com o uso dos agrotóxicos, quanto nas 
fibras sintéticas, que levam décadas para se decompor. Há, também, a questão do descarte, que 
ainda tem pouca atenção das empresas. É nesse contexto que surgem as fibras criadas a partir da 
bioeconomia, uma tecnologia que já está revolucionando a indústria da moda e traz um novo olhar 
para a relação entre moda e natureza.
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Em se tratando de vestuário utilizável por usuários vegetarianos veganos (que, por motivações 
sobretudo de ordem ideológica, ecológica e/ou ética, abstêm-se do consumo de materiais derivados 
de animais), há disponíveis no mercado inúmeras versões sintéticas alternativas a materiais como 
o couro bovino, por exemplo, mas que simulam seus aspectos funcionais, estéticos, formais e/ou 
físicos, sem, no entanto, implicar morte de animais – prática considerada indesejável por indivíduos 
adeptos da filosofia do veganismo.  Alguns resultados desta pesquisa sugerem que, de acordo 
com usuários veganos, a ideia de substituição do couro por seu simulacro em material sintético 
poderia tanto ser fator visto como ambientalmente mais amigável, quanto objeto de preocupações 
socioambientais. Neste contexto, por meio de entrevistas semiestruturadas, sondagens em 
comentários identificados em rede social da internet e de aplicação de questionários abertos, o 
presente artigo apresenta noções dicotômicas quanto à aculturação de noções de sustentabilidade 
socioambiental em relação a este material em específico. Se, para alguns respondentes, o mero 
fato de estes simulacros não caracterizarem subprodutos da indústria pecuária seria visto como 
algo ambientalmente mais favorável, uma vez que esta última seria considerada responsável 
por significativos impactos ambientais negativos, para outros, a origem fóssil não renovável 
de matérias-primas como o poliuretano, que compõe o coloquialmente denominado “couro 
sintético”, seria objeto de ponderações nas decisões de compra de produtos que contenham este 
material.

A P R E S E N TA Ç Õ E S  O R A I S
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A aceleração com que a Indústria da Moda vem apresentando novos produtos e estimulando o 
consumo causa ao planeta sérias consequências sociais e ambientais. Destacam-se, em relação aos 
impactos sociais, a exploração da mão de obra, a ausência de respeito às culturas locais e aos 
impactos ambientais traduzidos em descartes de resíduos líquidos e sólidos gerados nos processos 
produtivos. A partir de uma pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica nas teorias que 
envolvem os temas da sustentabilidade, do design, da economia criativa e circular com a realização 
de pesquisa-ação e estudo de caso, buscam-se soluções eficientes para os aproveitamentos 
dos resíduos têxteis descartados em aterros sanitários, utilizando-os como matéria prima no 
desenvolvimento e produção de produtos possibilitando a geração de renda para pessoas em 
extrema vulnerabilidades social.
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O presente artigo busca discutir e refletir a relação entre moda e sustentabilidade, quando se 
propõe um caminho de mudança e transformação dentro do sistema de produção intensiva de 
moda. Pontuando que vivenciamos um cenário de globalização e outros fatores que impulsionam 
a cadeia produtiva do vestuário, observa-se que a indústria têxtil assume atualmente um papel de 
grande influência no mercado capital. Partindo desta realidade, nosso estudo se fundamenta no 
diálogo entre o mercado de moda e a produção sustentável do vestuário, aplicando neste caso o 
upcycling em sala de aula como uma medida socioeducativa.
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O comportamento do consumidor no mercado de moda global tem priorizado a busca por 
autenticidade e transparência, atribuindo valor simbólico a modos de produção justos e 
sustentáveis. O amplo acesso a internet, a familiarização com redes sociais e plataformas de 
comunicação instantânea possibilitaram novas formas de consumir e absorver bens e conteúdos. 
Essa nova forma de pensar cria um ambiente favorável a inovações sociais que transformam o 
fluxo de bens de consumo que orbitam o conceito de economia compartilhada. O objetivo deste 
artigo é confrontar os conceitos de sustentabilidade e economia compartilhada no campo da 
moda, avaliar se esse novo modelo é uma forma de aculturação da sustentabilidade e como se 
posiciona nos níveis de maturidade do design sustentável
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O Projeto “Trama Afetiva - uma experiência em upcycling” foi realizado em São Paulo, no ano 
de 2018. Com direção criativa de Jackson Araújo e Luca Predabon e patrocinado pela Fundação 
Hermann Hering, buscou-se soluções inovadoras para o uso de resíduos e materiais que estavam 
sem uso no estoque da Companhia Hering. Este artigo tem como objetivo, descrever a busca de 
soluções voltadas para a sustentabilidade, tendo como fio condutor a Economia Afetiva, pautado 
na necessidade da valorização do coletivo com inclusão de diferentes corpos e discursos dentro 
de uma Moda mais humanizada. Este trabalho é o resultado de uma pesquisa qualitativa, de 
finalidade aplicada, de objetivo descritivo obtido em uma pesquisa de campo e, ainda, caracteriza-
se como pesquisa participativa. Quanto aos procedimentos técnicos foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica e um estudo de caso. O “Trama Afetiva” alcançou os resultados, reunindo um grupo 
multidisciplinar que, por meio de uma experiência de imersão criativa durante trinta dias, 
experimentou novas relações de criação, produção, educação e consumo, refletindo sobre o 
design a partir da escassez e das relações com o desperdício e o respeito com o meio ambiente e a 
diversidade cultural.
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O presente artigo alia artesanato, design e sustentabilidade através de pesquisas bibliográficas e 
entrevistas com artesãos e designers locais para a reflexão de como esses conceitos agregam valor 
uns aos outros e como isso reflete na economia local. 
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Ainda faz sentido ensinar sobre moda, na atualidade? Esta pergunta a princípio dissonante, ganha 
outro desenho quando pensamos nas condições a que estão submetidas grande parte da população 
mundial, e no caos ambiental que se avizinha nas próximas décadas. Mas, não é intuito deste 
artigo adentrar pela via que define moda como algo fútil, ao contrário. Nesta discussão buscamos 
refletir se é possível encontrar caminhos que possam de alguma maneira conciliar moda e 
sustentabilidade. Assim, o objetivo deste artigo é propor uma reflexão crítica uma reflexão crítica 
acerca do ensino universitário, especificamente, de design de moda e uma possível educação para 
sustentabilidade. Para isso nosso recorte metodológico se dá no ensino ao discutirmos o papel da 
universidade como agenciadora de saberes e lugar de diálogos.

A P R E S E N TA Ç Õ E S  O R A I S

GT_01
GT1 410 BANCO DE APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS TÊXTEIS 
S.K. Neide1  e G.S.Marinna2

 
1 Profa. Dra. Neide Köhler Schulte 
Universidade do Estado de Santa Catarina, Departamento de Design de Moda 
neideschulte@gmail.com
2 Marinna Sellmer Gonçalves
Universidade do Estado de Santa Catarina, Departamento de Design de Moda, 
marinnasellmerg@gmail.com

Este artigo apresenta os resultados da pesquisa “Observatório de Aproveitamento de Resíduos 
Têxteis” que objetiva identificar os resíduos das indústrias têxteis da região da Grande Florianópolis 
para criação de um Banco de Resíduos Têxteis. Segundo levantamento realizado, os resíduos têxteis 
das indústrias da região não têm um destino adequado: grande quantidade possui como endereço 
final aterros e lixões espalhados ao longo do território investigado.  Para o aproveitamento desses 
resíduos foram realizados cursos de capacitação com artesãos locais, como o Encontro de Saberes. 
O presente artigo está pautado, portanto, nos conceitos de Economia Criativa, Economia Circular 
e Economia Solidária, que promovem mudanças no processo produtivo de forma a incutir a lógica 
circular na perspectiva da materialidade e do consumo.  Infere-se que o Banco de Resíduos Têxteis 
da Grande Florianópolis terá um impacto positivo na região, uma vez que promoverá, quando 
implementado, não somente o aproveitamento de resíduos, mas, também, capacitações e geração 
de renda.
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Este artigo tem como objetivo verificar as principais dificuldades e os anseios do público vegano 
para a aquisição de roupas no mercado brasileiro. Para tanto, foi aplicado um questionário com 
12 perguntas, por meio do google forms, em redes sociais de veganos. Os principais resultados 
indicam falta de informação sobre a origem dos produtos, preço alto e poucas marcas veganas e 
apresentam um importante nicho a ser explorado.  

A P R E S E N TA Ç Õ E S  O R A I S
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A sustentabilidade é uma diretriz essencial para empresas que buscam reduzir o impacto negativo 
das suas atividades na sociedade, no meio ambiente e na economia. Ações empresariais desenvolvidas 
a partir do conceito da economia circular são sustentáveis dado que o crescimento econômico está 
vinculado à conservação do meio ambiente e do bem-estar social. A reutilização de resíduos sólidos 
como matéria-prima para produção de novas mercadorias é uma ação que reduz o descarte de 
material no meio ambiente e gera economia através do reuso de insumos no processo manufatureiro. 
O objetivo deste artigo é apresentar um estudo de caso sobre a sua reutilização de resíduos sólidos 
gerados no processo manufatureiro como matéria-prima para fabricação de calçados.

GT1 303 IN COMPANY AUDITOR TO FILL THE GAP IN FASHION CSR. 
PB Silvia 

Prof. Dra. Silvia Pérez Bou
Universidad de Navarra, ISEM Fashion Business School, 
sperezb@unav.es

Most of Fashion companies include in their Code of Conduct the need of monitor the activities or 
work’s conditions in order to assure they Corporate Social Responsibility. There do not specify 
how this process of control is going to be or who is going to do it. The ordinary practice is to rely 
on laboratories or service providers to issue they report of compliance or not.  After analyzing 
different Code of Conducts, the risks the companies have when they put their labels, and the 
growing demand for transparency, we propose a new professional profile of In Company Auditor, 
with the technical knowledge to fill the gap the companies have now.
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Este artigo visa analisar como a aplicação da matriz input-output nas indústrias têxteis do estado 
do Ceará auxilia na obtenção de informações para a inserção deste ramo de atividade em uma 
Economia Circular. A indústria têxtil, além de produzir resíduos durante o seu processo produtivo, 
tem representatividade na participação do PIB brasileiro, por isso a justificativa de análise. Alguns 
estudos foram realizados em outros países utilizando a matriz input-output e os resultados 
obtidos, após este estudo, podem auxiliar na formulação de políticas públicas que objetivem o 
desenvolvimento regional sustentável e a melhor integração entre os atores envolvidos.
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Este artigo tem como objetivo verificar as principais dificuldades e os anseios do público vegano 
para a aquisição de roupas no mercado brasileiro. Para tanto, foi aplicado um questionário com 
12 perguntas, por meio do google forms, em redes sociais de veganos. Os principais resultados 
indicam falta de informação sobre a origem dos produtos, preço alto e poucas marcas veganas e 
apresentam um importante nicho a ser explorado.

A P R E S E N TA Ç Õ E S  O R A I S
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O objetivo geral deste estudo é investigar como os galpões de roupas, podem diminuir o descarte do 
resíduo pós-consumo. Busca compreender o papel destes depósitos presentes e a sua contribuição 
para a reutilização dos resíduos têxteis e seu prolongamento de ciclo de vida. O presente artigo, 
com base em pesquisa de campo, pretende abordar questões pertinentes ao descarte e destino dos 
resíduos têxteis pós-consumo. Objetiva-se, ainda, compreender os conceitos de sustentabilidade e 
consumo atuais. Para isso, fez-se necessário a visita aos galpões de roupas da Vila Maria.
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1 Profa. Msc. Ana Paula Lima de Carvalho 
SENAI CETIQT 
apcarvalho@cetiqt.senai.br
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A partir de uma proposta metodológica desenvolvida no laboratório de iniciação científica 
intitulada: Métodos e técnicas de Upcycling, cujo objetivo é de desenvolver um mapeamento dos 
tipos de Upcycling existentes na cadeia têxtil tanto do Brasil quanto internacional, assim como 
identificar algumas marcas que já desenvolvem métodos e técnicas referentes ao processo de 
desconstrução da forma de produzir Upcycling. A relação entre a diversidade de alternativas 
no campo da moda em desenvolver produtos, que não só se apropriam deste conceito, mas que 
potencializam a prática à medida que se estabelece o reposicionamento no modo como a modelagem 
é redimensionada e, ainda como é direcionada para a construção de uma moda sustentável.

A P R E S E N TA Ç Õ E S  O R A I S

GT1 412 SLOW FASHION: VALORIZAÇÃO DO PEQUENO PRODUTOR DE MODA E O PRECONCEITO A RESPEITO 
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S. B. Giovana1 e S.B. Paula2

1 Giovana Barbosa Santos
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giovanabs31@gmail.com
2 Paula Barbosa Santos
Licenciada em Ciências Biológicas pela UFSCar - campus Sorocaba-SP
paula.b.santos@hotmail.com

Com tantos excessos não só na indústria da moda, como em outras áreas, o exagero da fabricação de 
artigos de moda,  necessidade constante de acompanhar tendências, consumismo desenfreado do 
novo, leva a produção rápida e de baixa qualidade,  exploração de mão de obra barata e exploração de 
recursos naturais cada vez mais escassos, surge necessidade da busca por produtos que contenham 
maior qualidade e empresas que se preocupam com o processo de produção. A partir dessa ideia 
iniciamos a reflexão sobre o Slow Fashion da marca Mandacaru Feito à Mão, a qual produz acessórios 
artesanais de moda, feitos de crochê, e que combatem o preconceito a respeito dessa técnica.

GT1 415 A COMPRA EM BRECHÓS: O QUE IMPEDE?
O.F.F.M. Fabiana1, M.D.Francisca2

1 Fabiana Miler Ferracuti de Oliveira
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fabianamiler@hotmail.com 
2 Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes
Universidade de São Paulo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades
franciscadm.tita@usp.br

A sustentabilidade possui um papel fundamental na questão socioambiental e deve ser tratada 
com prioridade, principalmente na área têxtil. É importante ressaltar que por trás de fios, tecidos 
e vestimentas existem processos que degradam o meio ambiente e empresas que costumam não 
arcar com as consequências desta degradação. Cientistas, pesquisadores e designers buscam cada 
vez mais integrar a sustentabilidade com a arte e o design. A pesquisa relacionada à este artigo 
tem como principal foco o consumo sustentável e foi fundamentado através de uma pesquisa 
online realizada com 500 consumidores do sexo feminino da cidade de São Paulo, com o intuito 
de produzir uma análise sobre a reutilização de roupas e o consumo em brechós. A observação e o 
resultado da pesquisa neste artigo podem influenciar consumidores, pesquisadores e empresários 
do segmento a partir das informações apresentadas.
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GT1 427 CONTRIBUIÇÕES DA CERTIFICAÇÃO PARA TRANSPARÊNCIA DAS CADEIAS DE SUPRIMENTOS DO VAREJO 
DE VESTUÁRIO BRASILEIRO 
M. L. C. RITA1; P. R. SONIA2; M. D. FRANCISCA3

1 Msc. Rita de Cássia Lopes Moro
Escola de Artes, Ciências e Humanidades EACH/USP
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2 Profa. Dra. Sônia Regina Paulino
Escola de Artes, Ciências e Humanidades EACH/USP
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3 Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes
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franciscadm.tita@usp.br

Este trabalho busca compreender como a iniciativa setorial do varejo de vestuário brasileiro pode 
contribuir para ampliar a transparência da cadeia de fornecimento. Para tanto, trata-se de um 
estudo de caso tendo como objeto de análise o Programa ABVTEX que envolve certificação da 
cadeia de suprimentos dos varejistas signatários do programa, em relação ao cumprimento dos 
requisitos presentes no Código de Conduta. Os resultados demonstram que há uma comunicação 
tornando pública a lista com fornecedores de primeiro e segundo nível certificados, contudo, não 
há maiores informações sobre requisitos sociais e ambientais que possam colaborar com a tomada 
de decisão dos consumidores.

A P R E S E N TA Ç Õ E S  O R A I S

GT1 405 SUSTENTABILIDADE E A INDÚSTRIA TÊXTIL: UM DESAFIO GLOBAL  
Z S Patricia

Patricia Zanella.
Mestranda em Direito Internacional - Universidade Católica de Santos. Santos – SP, Brasil. 
patriciaszanella@gmail.com

Este ensaio aborda com uma visão global as medidas emergentes relacionadas à indústria têxtil, 
analisando como este setor está absorvendo a necessidade de mudança porque viveu anos em um 
ciclo insustentável que criou a urgência de repensar seu modelo de produção. Em um primeiro 
momento apresenta os principais problemas da Indústria Têxtil e em seguida apresenta as 
ações internacionais voltadas para a indústria têxtil que buscam promover o desenvolvimento 
sustentável.

GT1 308 ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS PARA UMA ECONOMIA CIRCULAR. 
C R J Milton1, C-P A Armando2 e R M M Ingrid3

 
1 Prof. Me. Milton Jarbas Rodrigues Chagas.
UFCA - Centro de Ciências Sociais Aplicadas
milton.rodrigues@ufca.edu.br
2 Prof. PhD. Armando de Azevedo Caldeira-Pires.
Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica, Brasília, Distrito Federal, Brasil.
armandcp@unb.br
3 Profa. Me. Ingrid Mazza Matos Ramos.
Universidade Federal do Cariri, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Av. Tenente Raimundo Rocha S/N, Bairro Cidade 
Universitária, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil.
ingrid.mazza@ufca.edu.br

Diante da emergente discussão sobre o termo Economia Circular, este artigo propõe um 
levantamento das principais publicações que tratam da temática, investigando quais as principais 
discussões e estudos direcionados a indústria têxtil e da moda. O objetivo principal é analisar quais 
metodologias são aplicadas aos estudos de casos realizados nos artigos que estão nas bases de dados 
da Web of Science e da Scopus. Foi realizado um estudo bibliométrico e uma análise descritiva dos 
estudos encontrados nestas bases de dados. As principais estratégias sustentáveis adotadas pelas 
indústrias visando a Economia Circular foram melhoramento no processo produtivo, identificação 
de gargalos, investimento em planejamento sustentável de produtos, dentre outros.
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A P R E S E N TA Ç Õ E S  O R A I S

GT1 423 SLOW FASHION COM PROPOSTA DE MARCA SUSTENTÁVEL 
Z, Marcela1. M. D Francisca2

1 Marcela Zuccon,
Empresa Lileshvari 
malilesvari@icloud.com
2 Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes 
Universidade de São Paulo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades,
Franciscadm.tita@usp.br

A implantação de leis e normas ambientais, cada vez mais restritivas, o aumento do número de 
consumidores de vestuário de moda, cada vez mais conscientes e a criação de mercados mais 
competitivos, vêm exigindo que a rede de empresas do setor têxtil seja mais eficiente do ponto de 
vista produtivo, respeitando e integrando a economia, a sociedade e o meio ambiente. O principal 
produto final dessa cadeia encontra-se na indústria da moda, o vestuário. As questões relacionadas 
ao meio ambiente passaram recentemente a ter grande importância global e de identidade de uma 
marca, resultando em uma preocupação das empresas em relação a sustentabilidade. Um estudo 
de caso segundo {2} e {3} e experimentação foi realizado com o desenvolvimento de uma coleção 
Slow fashion de uma marca de moda que tem como objetivo a Sustentabilidade e ações dentro do 
tripé Economia, Sociedade e Meio Ambiente.

GT1 312 ABORDAGEM SÓCIO CRÍTICO AMBIENTAL EM PROJETO DE MODA 
C. Fatima1, L. C Ana2 e H F. Henrique3

 
1 Profa. M.Sc. Fátima de Carvalho. 
Universidade Positivo, Escola de Comunicação e Design. 
ftma.up@gmail.com
2 Ana Claudia Lafraia.
Universidade Positivo, Escola de Comunicação e Design 
anaclaudiabezeruska@gmail.com
3 Henrique Fumaneri.
Universidade Positivo, Escola de Comunicação e Design. 
henriquefumaneri@gmail.com

Muito embora a Moda já tenha incorporado aspectos de sustentabilidade em diversas de suas 
práticas, verifica-se a necessidade de uma visão sistêmica quando da concepção de um projeto de 
Moda. O foco tem sido ora sobre aspectos ambientais, ora sobre os sociais, porém o contexto da 
sustentabilidade exige soluções criativas do design tanto para o produto quanto para os modelos de 
negócio e para as formas de consumo. Assim, este trabalho se propôs a interligar a sustentabilidade 
à Moda sob esse ponto de vista holístico, através de um projeto de moda praia. Para tal, duas 
metodologias de projeto, de moda e de análise de ciclo de vida, foram desenvolvidas e conectadas 
pelos conceitos de sustentabilidade propostos pelas autoras Fletcher e Grose. A coleção criada 
apresenta soluções em nível de produto, modelo de negócios e de participação social para cada 
uma das fases do ciclo de vida das peças. Com este trabalho, se pretendeu evidenciar o papel da 
atividade projetual do designer, onde ocorre a integração dos vários aspectos da sustentabilidade. 
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GT3 291 SURFACE DESIGN - UPCYCLING IN FASHION DESIGN 
TELES, M.

Mestrando Manuel Teles 
Universidade Federal de Pernambuco. Centro de Artes e Comunicação,
Departamento de Design – Mestrado em Design.
telesdesign@gmail.com

Apresenta os resultados parciais da pesquisa, realizada na cidade de Teresina entre 2016 e 2018 
por meio da disciplina tecnologias dos materiais têxteis no curso superior de design de moda 
UFPI e disciplinas Projeto Integrador - sustentabilidade em cursos livres de confecção de vestuário 
SENAC PI. A pesquisa investiga processos têxteis inseridos em estratégias de design sustentável 
em dois momentos dos produtos de moda - roupas: o ‘nascimento’ ou criação e o seu ‘fim da 
vida’, interligados por abordagens de upcycling no design de superfícies têxteis. O contexto da 
pesquisa é o da experimentação têxtil na geração de alternativas de design no uso de material 
monofibra por meio de técnicas de manipulação de tecidos focando nos conceitos de reconstrução 
e desconstrução sensível e sistêmica. O objetivo central da pesquisa é identificar estratégias 
de como estimular os estudantes participantes a experimentar o reuso de resíduos sólidos na 
remanufatura e design de produtos centrado no ser humano. 

P Ô S T E R E S

GT3 424 RESSIGNIFICAÇÃO DE UNIFORMES PÓS-CONSUMO
MAUS, S1, AGUIAR, M C2 e MENDES, F D3

1 Msc. Stephan Maus
Botão de Flor / SUSTEXMODA. 
stephanmaus@hotmail.com
2 Esp. Marcia Cristina de Aguiar
Ubuntu e Botão de Flor / SUSTEXMODA. 
marcia.aguiar.psicologia@gmail.com
3 Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes
Universidade de São Paulo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
franciscadm.tita@usp.br

O presente artigo tem por objetivo apresentar o teste realizado pelos pesquisadores do NAP 
SUSTEXMODA para um projeto de reaproveitamento uniformes pós-consumo por pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. A empresa Ecoassist, a qual oferece serviços de descarte 
ecológico, coletou um lote de 50 peças idênticas de um colete procedente de uma empresa 
que presta serviços em rodovias, com o objetivo de dar um destino correto à essas peças. Esse 
material foi enviado a um dos projetos do NAP SUSTEXMODA, o qual encarregou-se da realização 
de um teste de descaracterização e ressignificação em um dos coletes recebidos. Todas as peças 
apresentavam-se com dois recortes, formando buracos, realizados para retirada da logo da 
empresa que derivou os uniformes. Tais recortes poderiam inviabilizar o uso, mas a partir de 
um trabalho de upcycling e reaproveitamento, uma nova utilidade e novos significados foram 
dados ao colete. A pesquisa procurou viabilizar tecnicamente a descaracterização de um volume 
de peças, de modo a buscar uma maneira viável que possa ser executada por pessoas em situação 
de vulnerabilidade social treinadas pelos participantes do NAP SUSTEXMODA, em grande escala e 
outros, priorizam qualidade e durabilidade.
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GT3 288 ANALOGIA – RESÍDUOS TÊXTEIS X LATAS DE ALUMÍNIO 
C.A. Rodrigo1, R.A.Stella2 , S.L.F.Washington3

1 Rodrigo Antoniassi Cardim
Instituto Federal do Paraná, IFPR, Programa de Pós-graduação em Sustentabilidade
cardim_rodrigo@hotmail.com
2 Prof. Dra. Stella Alonso Rocha
Instituto Federal do Paraná, IFPR - Campus Umuarama
stella.rocha@ifpr.edu.br
3 Prof. Dr. Washington Félix Luiz Santos
Universidade Estadual de Maringá, Departamento de Engenharia Têxtil. 
wlfsantos@uem.br

No mundo de hoje, muitos países priorizam a reciclagem de resíduos comuns, como vidro, madeira, 
papel, plástico e metal, enquanto a reciclagem de têxteis é menos priorizada e divulgada [1]. Isso 
tudo se deve a falta de informação que muitas vezes não é disseminada entre a população e também 
pela gestão governamental que não atua positivamente nessa área. De acordo com estimativas do 
SEBRAE [2] o Brasil produz 170 mil toneladas de retalhos têxteis por ano, sendo grande parte 
gerada no Estado de São Paulo, as estimativas mostram que 80% do material têm como destino os 
lixões e aterros sanitários, um desperdício que poderia gerar renda e promover o estabelecimento 
de negócios sustentáveis. Em contrapartida, segundo dados da Associação Brasileira de Fabricantes 
de Alumínio ABRALATAS [3], foi divulgado, que o Brasil pelo 12o ano consecutivo, mantém o índice 
de reciclagem da lata de alumínio para bebidas acima de 90%, confirmando a estabilidade e o 
sucesso do modelo de logística reversa utilizado no setor.

P Ô S T E R E S

GT3  402 O USO DA ÁGUA NA LAVANDERIA DE JEANS EM TERESINA
P. Elizabete1 e M. M. Marina2

1 Elizabete Cristina Pinheiro. 
Universidade Federal do Piauí 
elizacajuina@gmail.com
2 Marina Maia Meireles.
Universidade Federal do Piauí  
marinamaiameireles@outlook.com
 
Aborda a utilização e tratamento da água na lavanderia de jeans, objetivando descrever os 
processos pelos quais o jeans passa e analisar o impacto do processo de lavagem do jeans sobre 
a água na cidade de Teresina, Piauí, através de pesquisa exploratória de caráter descritivo, 
coletando dados por meio de um estudo de caso. As visitas in loco são o meio de pesquisa principal 
e aconteceram no ano de 2015, utilizando um roteiro semiestruturado e questionário qualitativo. 
Constatando as condições precárias das lavanderias de jeans visitadas em Teresina, as conclusões 
feitas, baseando-se nos dados coletados, demonstram a periculosidade das lavanderias irregulares 
para os mananciais e os trabalhadores.

GT3 418 A REUTILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO TINGIMENTO NATURAL DE EXTRATOS DESCARTADOS. 
S.B. Juliana1, M. D. Francisca2

1 Juliana Bastos dos Santos 
Universidade de São Paulo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades,
 julianabastossantos@gmail.com  manuibrasil@gmail.com
2 Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes 
Universidade de São Paulo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
franciscadm.titya@usp.br

O presente estudo tem por objetivo elucidar o reaproveitamento de materiais descartados para 
a extração de matéria tintória, como uma das possibilidades sustentáveis. Com base em pesquisa 
de campo, o artigo pretende descrever o processo de coleta dos materiais, extração das cores e 
medidas sustentáveis no descarte. Destina-se a difundir alternativas sustentáveis no tingimento 
orgânico e, ainda, explanar sobre os conceitos de sustentabilidade na moda. Por essa razão, fez-se 
necessário acompanhar a produção da marca, Manuí Brasil, que atua conforme esses pilares. Entre 
as muitas maneiras de atuação e consumo da moda, existem processos que, por exemplo, visam a 
fabricação em grande escala e outros, priorizam qualidade e durabilidade.
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GT3  316 VESTUÁRIO TRANSFORMÁVEL E DIMINUIÇÃO DE CONSUMO 
M.S.C. Ana1, F.P.C. Thais2 

1 Prof. Mr. Ana Caroline Siqueira Martins
Universidade Estadual de Maringá, Depto. Design e Moda, 
lf_carol@hotmail.com
2 Thaís Carolini Pereira Feltrin
Universidade Estadual de Maringá, Depto. Design e Moda, 
cpfeltrin@gmail.com

Este estudo versa sobre as possibilidades de atrelar o conceito de vestuário transformável à 
diminuição do descarte e consumo de roupas na infância. Isso porque, nesse período (de 0 a 12 anos), 
as crianças apresentam intenso desenvolvimento físico, crescimento e ganho de peso [1]. Crescem, 
em média, no primeiro ano de vida, 25 cm; no segundo e terceiro ano 12,5 cm por ano e a partir 
deste período até a puberdade, de 5 a 7 cm por ano. Já na transição entre infância e adolescência, 
o crescimento é de 8 a 12 cm ao ano [1]. Entende-se, dessa maneira, que pode existir grande perda 
de roupas geradas pelo alto crescimento na infância, independentemente da idade, embora em 
algumas delas o índice seja maior. Esse dado influi na expansão do mercado de vestuário infantil, 
que é um nicho com alto potencial de crescimento, sendo estimado aumento de 7,8% nos próximos 
anos, o que representa 15% do setor, que avança mais do que outros itens de vestuário. Esse aumento 
acontece pelo fato desses produtos estarem relacionados à necessidade de compra acarretada pelo 
rápido crescimento infantil [2]. Para além do crescimento que interfere no consumo de roupas, a 
criança tende a apresentar uma relação distinta com o vestuário, se comparado com o adulto, o que 
torna necessário pensar em questões que contemplem requisitos ergonômicos, mas que também 
envolvam a facilidade de vestir e manutenção das peças. Assim, as roupas devem ter praticidade, 
conforto e segurança, além de articular os fatores estéticos com os ergonômicos [3]. Uma alternativa 
para atender as demandas de crescimento infantil, impactantes no descarte e consumo de produtos, 
bem como contemplar as especificadas desse perfil de usuário é vestuário com design transformável. 
Segundo Machado [4], para ser considerável vestuário transformável ou multifuncional, o produto 
precisa apresentar duas características importantes: o design da peça precisa possuir pelo menos 
outra possibilidade de construção; e proporcionar a possibilidade de depois de transformada, voltar 
a sua forma original.

GT_02
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GT2 305 PUBLICIDADE DE MODA PARA CONSUMO CONSCIENTE 
P.V. Isabella

Isabella Vasco de Paula
Faculdade Paulista de Artes Bacharel em Design de Moda 
isabella.vascodepaula@gmail.com

O consumo é um processo social antigo ao homem. Como propõe Baudrillard, todas as sociedades 
consumiram além do estritamente necessário, porque é nesse consumo do excedente que tanto 
indivíduo, quanto sociedade se sentem não apenas em existir, mas em viver. Na etimologia da 
palavra “consumo” existe uma ambiguidade: destruir ou agregar, seu significado depende apenas 
de seu contexto social [1]. O século XXI com seus avanços tecnológicos impulsionou o mundo a se 
tornar um lugar mais globalizado. É certo que as relações humanas mudaram com as tecnologias, 
com isso as relações entre o consumidor e fornecedor se transformam também. Segundo matéria do 
jornal Nexo, algumas marcas têm contratado influenciadores digitais para divulgar seus produtos 
e ideais. Muitos deles transformam o capital social de seu público em capital financeiro. Essa é 
uma estratégia de marketing eficiente, capaz de alcançar um público conectado, em sua maioria 
jovem. Nesta pesquisa, foi aplicado um questionário alternativo, pela internet, alcançando um 
grupo diversificado, em período de 26 de janeiro à 02 de fevereiro, em que as pessoas, escolhidas 
aleatoriamente, responderam sobre seus hábitos de consumo. Cerca de 46,6% dos entrevistados 
responderam que seguem em suas redes sociais, Facebook e Instagram, influenciadores de moda. 
Quando questionados se já compraram ou deixaram de comprar algo por causa de alguma figura 
pública, atores, jogadores, cantores, etc, 47% responderam que sim.
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GT2 421 O CIRCUITO DA MODA SUSTENTÁVEL 
N V Luana1

1 Luana Nascimento Vieira 
Universidade Federal da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Antropologia. 
luananascimento.vieira@gmail.com

 Este trabalho apresenta parte dos desdobramentos da pesquisa etnográfica realizada para a 
escrita da dissertação “Antropologia e Moda: reflexões sobre a rede de criadores e criadoras de 
Salvador” [1]. Mais detidamente sobre o circuito da moda sustentável que foi identificado ao longo 
do acompanhamento das cadeias produtivas de alguns/algumas criadores/criadoras da cidade 
que propõem ações locais e globais de combate às explorações trabalhistas nas fábricas têxteis e 
às degradações ambientais produzidas pela Indústria da Moda. Nessa perspectiva, espera-se desta 
comunicação uma contribuição analítica e reflexiva acerca das possíveis soluções de redução dos 
impactos socioambientais negativos através da transparência dos ciclos de produção de vestuário 
visto que a crise ecológica que enfrentamos diz respeito a vida de todos e todas.

GT2 326 DIÁLOGOS ENTRE UNIVERSIDADE E COMUNIDADE 
J. B. Valdecir1, R. D Lucas2, B. P Leticia3 e D. R. Emanuel4 
 
1 Mestrando Valdecir Babinski Júnior. 
Universidade do Estado de Santa Catarina.
vj.babinski@gmail.com
2 Prof. Dr Lucas da Rosa
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc)
darosa.lucas@gmail.com
3 Letícia Pavan Botelho
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), 
leticia.pavan.botelho@gmail.com
4 Emanueli Reinert Dalsasso
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), 
dalsassodesign@gmail.com

O presente artigo consiste no relato de experiência do curso “Fuxico na Moda”, ministrado pelos 
autores do mesmo aos membros da Associação Companhia do Fuxico, de Florianópolis (SC), 
no ano de 2018. Apresentam-se diálogos possíveis sobre sustentabilidade entre universidade e 
comunidade local. Quanto aos procedimentos metodológicos, pode-se compreender o artigo como 
pesquisa qualitativa, aplicada, descritiva e de campo. Infere-se que práticas extensionistas que 
tenham como foco a valorização e o protagonismo da cultura local podem ter maior êxito no 
caminho para transformar cidadãos comuns em agentes de mudança pró-ambientais.  

P Ô S T E R E S

GT2 426 NARRATIVAS SOBRE O SWEATING SYSTEM E O TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO NO BRASIL. 
F. M. C. Ana1; F. B. A. Helayny2 M.D. Francisca3.

1 Anna Carolina Moraes Figueiredo
EACH-USP – Programa Têxtil e Moda
annamoraes@gmail.com
2 Helayny Andreia Barbosa de Farias
EACH-USP – Programa Têxtil e Moda
helaynyandreia@usp.br
3 Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes
EACH-USP – Programa Têxtil e Moda 
franciscadm.tita@usp.br

Tudo começou na Inglaterra, dentro do contexto de formação da Revolução Industrial. A produção 
de roupas baratas através do sistema denominado Sweating System apresentava altos índices de 
exploração de mão de obra em condições análogas ao trabalho escravo. Ocorre que, naqueles 
tempos, não tínhamos disponível o Direito do Trabalho como nos dias atuais, nem mesmo 
ainda a definição legal do que seria o trabalho escravo contemporâneo. Era uma época em que 
os funcionários das oficinas de costura trabalhavam sem qualquer proteção legal ou normas 
superiores às determinações de seus patrões. Entretanto, atualmente, quase 170 anos depois, esta 
situação se repete no caso dos imigrantes bolivianos que vem para São Paulo na busca por uma 
vida mais digna. O que encontram é um arcabouço jurídico forte, mas apenas na teoria, já que para 
o Direito do Trabalho brasileiro tais indivíduos são invisíveis.
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GT2 413 O SABER POPULAR DOS CORANTES NATURAIS EM TECELAGEM MANUAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: CASO CARMO DO RIO CLARO FURNAS 
Y. Patricia1, K. T. Antônio2

1 Patrícia Yamamura
Universidade São Paulo – EACH - Programa Têxtil e Moda
pattyamamura@gmail.com>
2 Prof. Dr. Antonio Takao Kanamaru
Universidade São Paulo – EACH - Programa Têxtil e Moda
kanamaru@usp.br

Propomos apresentar resultados básicos de pesquisa sobre corantes naturais relacionados à 
região de Carmo de Rio Claro (MG), região da hidrelétrica de Furnas, cuja vegetação se relaciona 
ao Cerrado. Abordamos a tradição da produção manual e do saber popular, com vistas a contribuir 
ao conhecimento desse fazer e à valorização da cultura popular da tecelagem têxtil, em si mesma 
coerente ao chamado desenvolvimento sustentável. Metodologicamente, realizamos trabalho em 
campo e entrevistas com artistas populares. Como referências, consultamos obras de Paul Singer 
sobre a questão do cooperativismo solidário e quanto ao design, a obra de Victor Papanek e o 
conceito de “imperativo verde”, de modo a compreender a relação construtiva entre ambiente, 
criação e conceitos embrionários sobre o modelo de desenvolvimento sustentável, hoje assim 
denominado. Ao mesmo tempo, observamos em trabalho experimental em ateliê, quanto à 
viabilidade de aplicação de corantes naturais. Observamos em resultados, a relevância para 
a preservação dessa cultura de produção e seus sujeitos, os artistas populares, que também se 
justifica em termos ambientais junto com o social e à economia regional.  

P Ô S T E R E S

GT2 404 SE O CONSUMIDOR QUER SER SUSTENTÁVEL, ELE TEM RAZÃO? 
M C Rafael
 
Rafael Carvalho Machado
Universidade Positivo, Programa de Mestrado e Doutorado em Administração
rafael.machado@gmail.com

Não bastam as evoluções tecnológica para que a moda atinja a sustentabilidade. A difusão de 
tecnologias é limitada por aspectos sociais, ao entendermos as organizações em rede. Mais ainda, 
tecnologias se difundem ao ser compreendidas por usuários. O aumento da biocompatibilidade 
das atividades da indústria do vestuário depende de mudanças nas práticas sociais cotidianas, 
permitindo uma transição para a sustentabilidade. Partindo de uma perspectiva teórica da 
transição socio técnica, com o apoio as teorias da prática social, este estudo investiga como o 
entendimento social de que “o cliente tem sempre razão” impede a difusão de tecnologias e 
métodos sustentáveis para o mercado da moda. Trata-se de um estudo de caso, conduzido através 
de observações e entrevistas com funcionários de um grande varejista nacional que procurou 
identificar as barreiras para a transição para a sustentabilidade no setor.

GT2 294 AS POTENCIALIDADES DA SUSTENTABILIDADE NA INFÂNCIA
L O Pretti Vitoria

Vitoria L O Pretti
Faculdade Santa Marcelina - Moda
vitoria.pretti@hotmail.com

O trabalho em questão propõe a análise e discussão das potencialidades do design orientado para 
sustentabilidade no segmento infantil de vestuário, além do desenvolvimento de uma técnica 
autoral de modelagem com conceito zero waste. Fato que envolve a pesquisa dos campos de design 
sustentável, Life Cycle Design e, também, a análise da importância da primeira infância na formação 
de novos indivíduos a partir da visão Winnicottiana. Além da análise da educação construtivista 
infantil fundamentada por Piaget que, somada às diretrizes práticas de oficinas, mostra-se essencial 
para incorporar elementos sustentáveis no cotidiano das crianças a partir da moda. 
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GT2 414 CARNAVAL, EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
S. Flávio1, D. André2 e C. Deborah3

 
1 Prof. Dr. Flávio Glória Caminada Sabrá.
IFRJ – Campus Belford Roxo, 
flavio.sabra@ifrj.edu.br
2 Prof. Ms. André Monte Pereira Dias.
IFRJ – Campus Belford Roxo, 
andre.dias@ifrj.edu.br
3 Prof. Dr. Deborah Chagas Christo.
PUC-Rio de Janeiro, Departamento de Artes e Design, 
deborahchristo@gmail.com

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro campus Belford Roxo, 
está localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. O município 
de Belford Roxo completou recentemente, em 03 de abril de 2017, 21 anos de existência. Apesar 
de possuir algumas empresas, como Bayer do Brasil, Termolite e Lubrizol, os principais setores da 
economia local são os serviços e o comércio. Destaca-se, no entanto, que o município possui forte 
vocação para área da economia criativa. Belford Roxo, conta hoje, juntamente com Duque de Caxias, 
com o APL (Arranjo Produtivo Local) calçadista da região, que tem como objetivo “integrar os 
polos calçadistas dos municípios de Belford Roxo e Duque de Caxias buscando a união e o aumento 
da competitividade das empresas com foco na satisfação dos clientes e no respeito aos princípios 
ambientais e trabalhistas”.  De acordo com informativo disponibilizado no sítio da Prefeitura da 
Cidade de Duque de Caxias (2014). No caso de Duque de Caxias e Belford Roxo, o APL engloba uma 
Cooperativa de Fabricantes de Calçados e Acessórios, uma Associação de Fabricantes de Calçados, 
além de diversos outros fabricantes que estão localizados entre os bairros do São Bento e Lote 
XV na divisa entre os dois municípios. As secretarias de Desenvolvimento Econômico de Duque 
de Caxias e Belford Roxo, que fizeram recentemente um censo socioeconômico e geográfico dos 
fabricantes da região perceberam que o setor calçadista possui um enorme potencial que precisa 
de atenção especial. Foram identificados mais de 30 fabricantes de calçados, bolsas e cintos, 
inclusive alguns dedicados exclusivamente ao mercado do carnaval.

GT2 425 ARTE TERAPIA NA RECUPERAÇÃO DA AUTOESTIMA
R.C.R.Yara1, A. C. Márcia2, M. D. Francisca3

1 Esp. Renata Cristina Revuelta Yara
Ubuntu e Botão de Flor / SUSTEXMODA. 
renata.cris.yara@gmail.com
2 Esp. Marcia Cristina de Aguiar
Ubuntu e Botão de Flor / SUSTEXMODA. 
marcia.aguiar.psicologia@gmail.com
3 Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes
Universidade de São Paulo, Escola de artes, Ciências e Humanidades, 
franciscadm.tita@usp.br

O presente artigo é o resultado de uma pesquisa, que tem como objetivo verificar como a 
arte terapia pode auxiliar os moradores que vivem em centros de acolhida, como sendo uma 
ferramenta no processo do aumento da autoestima. Sabe-se que a arte terapia já vem sendo 
utilizada como instrumento de reabilitação e recuperação em muitos lugares, visando integração 
da expressão artística com recursos terapêuticos como sendo uma facilitadora capaz de auxiliar 
no resgate da autoestima, do reconhecimento e da organização pessoal, de pessoas acolhidas em 
abrigos. A partir deste quadro, o presente trabalho tem como objetivo pesquisar sobre o resgate 
da autoestima dos moradores de  centros de acolhida, oferecendo a oportunidade, através da arte 
terapia, de perceberem suas capacidades criadoras e a partir desse processo facilitar o seu auto 
reconhecimento, para que consigam compreender melhor o seu desenvolvimento pessoal e tendo 
maior entendimento sobre suas capacidades e assim conquistando a sua recolocação na sociedade.
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GT1 298 CONVERSÃO DE RESÍDUO TÊXTIL EM TECIDO E TIPO NÃO TECIDO 
L. L Marlon1 e M. D. Francisca2

1 Marlon Lopes Leal
USP-EACH.
marlon.leal@usp.br
2 Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes
USP-EACH.
franciscadm.tita@usp.br

A indústria de moda atualmente produz o fast fashion. São produtos distribuídos no mercado 
em tempos cada vez mais curtos, estimulando o consumo e reduzindo cada vez mais a vida útil 
dos artigos de moda. O crescimento da produção gera excepcional volume de resíduos têxteis. 
Pesquisas demonstraram que o processamento na produção de vestuário resulta em 10 % do 
peso em resíduos. Considerando a produção anual de 1,7 milhão de toneladas de confeccionados, 
segundo dados estatísticos do Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira (IEMI) de 2018, 
conclui-se que a quantidade de resíduos chega a 170 mil toneladas, grande parte dos quais 
descartados inadequadamente. De acordo com a empresa LOGA, empresa responsável pela coleta 
de lixo da cidade de São Paulo, 36 toneladas/dia de resíduos são destinados aos aterros sanitários 
no município. Com isso foi desenvolvido dois protótipos: um tecido a partir de resíduos têxteis e 
um outro tipo de não tecido a partir de fibras desfibradas de resíduo têxtil.

GT1 420 O COMÉRCIO POPULAR DO BRÁS: AS GALERIAS E A FEIRA DA MADRUGADA, ENTRE O INFORMAL E O REGULAR
S G C Ana1 e M D Francisca2

1 Mestranda Ana Claudia Gütschow Sampaio
EACH-USP - Programa de Têxtil e Moda
anagutschow@usp.br
2 Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes
EACH-USP - Programa de Têxtil e Moda
franciscadm.tita@usp.br

O bairro do Brás, conhecido pelo comércio popular, atrai consumidores de diversas cidades do 
Brasil afim de revenderem essas mercadorias em outras regiões; o mercado local teve início com 
a comercialização de pequenos produtores de vestuário na madrugada; a fim de venderem seus 
produtos e evitarem a fiscalização e a cobrança de taxas. O legal e o ilegal iniciaram esse tipo de feira, 
e ainda permanecem como uma contradição, o processo de regularização e de formalização por meio 
das galerias e de cadastro fiscal não elimina os problemas iniciais como a pirataria o contrabando, e 
ainda evidencia a desigualdade social entre os comerciantes.

GT_01
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GT1 317 PROJETO BLOA: REUTILIZAÇÃO DE ROUPAS PÓS-CONSUMO 
L R Zanutto
 
Luiza Rossi Zanutto 
Centro Universitário Senac Santo Amaro, Design de Moda 
zanutto.luiza@gmail.com

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma metodologia para a reutilização de roupas 
pós-consumo através da tecelagem manual. A técnica desenvolvida permite a reconfiguração 
completa do material em novas peças têxteis, com foco em transformá-las novamente em 
vestuário. A iniciativa sugere um projeto social que visa a inserção de pessoas em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica na sociedade, capacitando-as profissionalmente como artesãos.
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GT1 325 A TRANSCENDÊNCIA EM MEIO AOS DESPOJOS 
J A Hammad1, J M Pinho2 e L T Antunes3

1 Jéssica Abdllah Hammad
Graduanda do Curso de Design de Moda 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná- R. Marcílio Dias, 635 , Apucarana ,Paraná-Brasil
jessica_abdllah@hotmail.com
2 Juliana Moreira Pinho
Graduanda do Curso de Design de Moda 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná-- R. Marcílio Dias, 635 , Apucarana ,Paraná-Brasil
juliana.moreirap@hotmail.com
3 Luana Tainara Antunes
Graduanda do Curso de Design de Moda 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná-- R. Marcílio Dias, 635 , Apucarana ,Paraná-Brasil
luanataina189@gmail.com

O presente artigo tem como objetivo mostrar os impactos que a indústria têxtil e da moda tem 
causado no meio ambiente e apresentar práticas sustentáveis para reverter essa situação e diminuir 
drasticamente o número de resíduos têxteis descartados. Neste trabalho, será discutida a dicotomia 
existente entre a sustentabilidade e a moda, marcada pela efemeridade e por produtos com um ciclo 
de vida limitado, onde prevalece a indústria Fast Fashion. Para tanto, foi conduzida uma pesquisa de 
revisão bibliográfica, a partir de pesquisas de especialistas da área, para mostrar as questões atuais 
da indústria da moda. A análise dos dados obtidos permitiu enumerar os problemas nas seguintes 
categorias: Lançamento de fluidos contaminados no meio ambiente, a Escassez dos recursos naturais, 
o Carbono emitido na atmosfera e as Situações de trabalhos precárias. A análise destas categorias 
confluiu para a procura por alternativas sustentáveis viáveis para a Indústria da Moda. Foi possível 
identificar que existem oportunidades sustentáveis para produtores, comerciantes e consumidores 
finais, mas que não são adequadamente exploradas ou aproveitadas. Este estudo alerta, portanto, para 
a necessidade de se implantar essas práticas na cadeia produtiva da moda.

GT1 285 RENDA RENASCENÇA PAULISTA. 
M C Bianca

Profa. Me. Bianca do Carmo Matsusaki
Centro Universitário SENAC
biamatsu@gmail.com
 
A renda renascença é um artesanato têxtil confeccionado em sua maioria na região Nordeste 
do Brasil. De extrema beleza e delicadeza, aportou em território nacional através das freiras 
europeias, e se difundiu pelo interior de Pernambuco e da Paraíba. A propagação da técnica se dá 
através da comunicação oral, como costume das tradições artesanais no Brasil, esse fato faz com 
que registros escritos de como a técnica era no início e de como ela está, sejam raros, sendo assim 
em cada novo lugar, a cada nova aprendiz, modificações hão de ocorrer no processo. Partindo 
desse princípio, este artigo visa observar como a renda renascença se desenvolve no Estado 
de São Paulo, particularmente com o grupo das rendeiras do Projeto Oca, situado na Aldeia de 
Carapicuíba, e rendeiras ativas na capital do Estado.
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GT1 309 IMPACTOS GERADOS AO MEIO AMBIENTE PELA CADEIA TÊXTIL
S.S. Poliana1 e S.J. Marcio2 

1 Poliana da Silva Santos
Universidade Estadual de Maringá 
polisilvasantos@hotmail.com
2 Marcio José Silva
Universidade Estadual de Maringá 
mjsilva2@uem.br

Objetiva investigar na literatura os impactos gerados ao meio ambiente pela indústria têxtil e da 
moda e quais medidas vêm sendo tomadas para minimizar os mesmos. Isso será feito por meio 
de revisão acerca do assunto, em artigos publicados em principais bases de busca científica. 
Investigando alguns aspectos sustentáveis relacionados a moda, os impactos gerados pelo consumo 
exacerbado de produtos e as ações existentes que minimizem os danos causados pelo consumo de 
produtos inerentes à cadeia têxtil. Como resultado espera-se ampliar as discussões em torno das 
consequências causadas ao meio ambiente por essa indústria.
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