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DO simples ato de escolher uma peça de 
roupa em uma loja específica diz muito 
sobre nós. Cores, tecidos e texturas pre-
feridos refletem nossa personalidade e 
estilo de ser. Mas o que vestimos revela 
também qual a nossa atitude em relação 
ao meio ambiente e pode ter um impac-
to muito maior do que imaginamos.

As consequências geradas pela indús-
tria da moda têm atingido a natureza 
ao longo dos anos, de muitas maneiras. 
Tudo começa na agricultura, com o cul-
tivo de uma das matérias-primas mais 
utilizadas pelo segmento. Os pesticidas, 
inseticidas e fertilizantes empregados nas 
plantações de algodão iniciam o ciclo de 
contaminação, atingindo a água e o solo.
Mas não pense que os danos acabam por 
aí. Estima-se que apenas 20% das 175 mil 
toneladas de resíduos produzidos pelo se-
tor por ano são destinados à reciclagem no 
Brasil. Boa parte dos retalhos, que poderia 
ser aproveitada na confecção de outros pro-
dutos, é queimada ou descartada no lixo.

casa e organização
Saiba como 
ser um 
consumidor 
responsável 
na hora de 
escolher o 
que vestir e 
faça sua parte 
com pequenas 
mudanças, que 
vão desde 
decidir se é 
necessário
ter, até o 
destino certo 
para o que não 
se usa mais 
Por Mariana Vieira
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GUARDA-ROUPA 
SUSTENTÁVEL

CUIDE  
COM CARINHO
Sempre observe as 
instruções do fabricante 
para lavagem e secagem, 
contidas na etiqueta. 
Seguindo estas dicas, as 
peças duram por mais 
tempo. Materiais sensíveis 
como malhas e tricôs não 
devem ser pendurados, 
pois esticam.  Guarde-os 
dobrados em prateleiras  
ou gavetas.

PASSOS 
PARA
MONTAR UM

Problemas estruturais
Depois de usados, os itens de vestuário 

continuam poluindo, como aponta o es-
pecialista em sustentabilidade e empre-
endedorismo Marcus Nakagawa (SP). 
“Mesmo com as diretrizes da Política Na-
cional de Resíduos Sólidos, a maioria das 
peças acaba não sendo reciclada ou reu-
tilizada, gerando o esgotamento dos es-
paços de detritos convencionais”, aponta.

Já o instituto Akatu chama a atenção 
para a importância de reverter esse qua-
dro por meio da maneira como consu-
mimos e trabalha com a conscientiza-
ção da população quanto aos impactos 
que este ato é capaz de gerar.

“O consumo consciente significa ter 
a visão de que o ato de comprar um 
produto ou serviço está num contexto 
maior de ciclo de produção, trazendo 
consequências positivas e negativas 
não apenas a nós, mas também ao meio 
ambiente, à economia e à sociedade”, 
comenta o presidente da ONG, Helio 
Mattar (SP).

VOCÊ SABIA?   
Apesar do dano 

ambiental, muitas 
marcas de roupas 
e sapatos estão 
revendo o modo 

de descartar seus 
resíduos
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casa e organização

RECICLAR E 
REUTILIZAR
Você pode aproveitar 
as roupas que não 
usa mais para 
outras funções, 
como a confecção 
de tapetes, almofadas, colchas 
de retalho e bolsas. A mistura 
de texturas, tons e materiais 
vão deixar tudo bem original e 
colorido. Se o tecido já estiver 
muito gasto e não servir 
para fazer nenhum tipo de 
artesanato, utilize-o como pano 
de limpeza. 6

ANTES DE 
COMPRAR
Apesar dos apelos 
constantes da publicidade, 
não compre nada por 
impulso. Pense se realmente 
precisa, se já não tem algo 
muito parecido ou se é 
possível reformar ou ajustar 
uma peça que você já possui. 
Assim, você compra somente 
o necessário, economiza de 
diversas maneiras e prolonga 
a vida útil dos produtos que 
já adquiriu.

MOVIMENTO CONSTANTE
Mantenha em seu guarda-roupa apenas o que usa com 
frequência. Doe o que já não utiliza para instituições ou 
pessoas conhecidas que necessitem. Você pode também 
trocar com amigos e parentes. Outra ideia é utilizar o 
aplicativo gratuito Roupa Livre, que promove a troca de 
peças usadas e está disponível para Android e IOS.

O impacto  
da dupla jeans 
e camiseta 
branca
Entenda o que esses dois itens 
comuns no vestuário do nosso dia a 
dia causam no meio ambiente:

CALÇA JEANS: para produzir uma 
peça são necessários em média 
10.850 litros de água, quantidade 
suficiente para suprir o consumo 
residencial (lavar louças, tomar 
banho, beber, cozinhar) de uma 
pessoa por mais de três meses.
Além disso, de acordo com uma 
análise realizada por um fabricante 
global de roupas, a produção e 
manutenção dessa calça ao longo 
de sua vida útil geram o equivalente 
a 33,4 kg de gás carbônico, um 
dos causadores das mudanças 
climáticas. Considerando esse valor, 
apenas 23 calças jeans causam a 
mesma emissão de gás carbônico 
de uma viagem de quase 4 mil 
quilômetros de carro, o que equivale 
à distância de Porto Alegre até 
Belém do Pará. 

CAMISETA 100% ALGODÃO:  
antes de chegar ao seu armário, 
a “vida” de uma camiseta - 
considerando desde a plantação do 
algodão até a peça pronta chegar 
às lojas - gera 1,4 kg de gás de 
efeito estufa (GEE). Esta quantidade 
é equivalente às emissões 
provocadas pela locomoção de 
uma pessoa por uma semana indo 
de uma estação de metrô para o 
trabalho, faculdade ou mesmo para 
a escola diariamente*.

Para saber 
mais: The 
true cost (O 
preço real)
GÊNERO: Documentário
ANO: 2015
DIREÇÃO: Andrew Morgan
DURAÇÃO: 1h32
O longa aborda as 
consequências da indústria 
da moda para o planeta e 
a vida das pessoas, desde 
a exploração desumana do 
trabalho para alimentar um 
mercado extremamente 
lucrativo, a iniciativas que 
têm promovido as tão 
urgentes mudanças neste 
cenário.

DESCONFIE  
ATÉ DO PREÇO
Se está muito barato, suspeite. O trabalho escravo 
muitas vezes se revelou um dos motivos do lucro 
de grandes marcas mundiais. Uma alternativa 
para reconhecer medidas de combate a esta 
prática é o aplicativo Moda Livre, criado pela ONG 
Repórter Brasil. A ferramenta gratuita monitora as 
principais redes varejistas do país e está disponível 
para Android e IOS. 

2BEM ORGANIZADO
Para itens menores, como meias, roupas 
íntimas e acessórios em geral, uma boa 
alternativa são os chamados organizadores 
de gaveta. Eles são um recurso a mais de 
conservação, evitando por exemplo perder 
apenas um pé de meia ou estragar um sutiã 
que ficou deformado na hora de guardar. 
DICA: observe se estas divisórias são 
feitas em material respirável, para evitar a 
formação de mofo.

BRECHÓ É A  
NOVA MODA
Eles são excelentes 
alternativas para vender 
itens novos que por 
algum motivo, você já não utiliza. Neles, há uma diversidade de 
opções que podem combinar com seu estilo, com um preço bem 
mais acessível. Além de contribuir com o comércio local, uma 
peça que não é mais útil para você pode servir para outra pessoa.

SOLTE A 
IMAGINAÇÃO

Se você já 
fez uma 
pintura 
diferente 
em uma 
camiseta 

ou transformou uma 
calça em short, já está 
praticando a customização. 
Na internet, há diversas 
ideias de como renovar 
seu armário, prolongando 
a vida útil de roupas e 
sapatos com personalidade 
e sem gastar muito.

ESCOLHA 
OS MAIS 
DURÁVEIS 
Sempre que possível, 
busque roupas 
confeccionadas em 
materiais de qualidade 
e com bom caimento, 
que combinem com seu 
estilo. Elas vão durar mais 
e reduzir a necessidade 
de comprar novamente. É 
verdade que o que é mais 
durável pode custar mais. 
Mas se há planejamento, 
torna-se viável e o custo-
benefício compensa.
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INVESTIGUE 
SEMPRE
Procure marcas que 
tenham certificações 
ambientais e que realmente 
se esforçam para tornar 
suas cadeias produtivas 
mais sustentáveis. Cuidado 
com o greenwashing 
(utilização de conceitos 
de ecologia apenas 
para se promover, sem 
compromisso real com o 
meio ambiente). Busque 
informações nos canais de 
comunicação das próprias 
empresas e também junto a 
organizações ambientais. 
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