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I – ESTRUTURA 

 

A estrutura dos Anexos acompanha a organização do documento principal, 

especialmente entre os capítulos II e VI,  

O capítulo VII deste documento é designado por Disseminação, ao contrário do 

documento principal que submete para a Bibliografia. 

 A “Disseminação” é a secção na qual está inserida toda a divulgação científica 

do estudo em causa, simultaneamente com as Atividades consideradas importantes 

realizadas ao longo da investigação. 
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II-ESTADO DE ARTE 

 

2.2 A SUSTENTABILIDADE NO VESTUÁRIO 

 

 2.2.1 A INDÚSTRIA E O AMBIENTE 

 

2.2.1.10 As certificações 

No Eco-Textile Labeling Guide encontram-se alguns organismos pertinentes 

para a investigação. Eles são: 

  “International Association of Natural Textile Industry”, associação que 

desenvolveu o padrão qualitativo “Naturtextil” referente à produção de têxteis 

naturais sob condições sociais e ecológicas. Possui grande reconhecimento na 

Alemanha; 

 “Krav”, a organização de certificação orgânica para os países escandinavos; 

 “Oregon Tilth”, a organização que certifica e promove a agricultura biológica; 

 “Eco-Label”, organização com a imagem de marca de uma flor com as 27 

estrelas representativas dos estados membros da União Europeia. Dividida em 

três categorias, (1) fibras texteis, (2) processos e químicos, e (3) uso apropriado; 

 “Global Recycling Standard”, o organismo que categoriza um padrão para a 

quantidade de desperdício de pré e pós consumo de matérias-primas; 

 “Better Cotton Initiave”, o organismo que promove a estratégia ambiental sobre 

os impactos do cultivo do algodão, sobre o qual participam as empresas 

“IKEA”, “H&M”, “Adidas”, “Levi Stauss”, “Marks & Spencer”, entre outras 

organizações; 

 “Cradle to Cradle Design Label”, uma iniciativa de McDough que certifica por 

graus (Basic, Silver, Gold na Platinum) a responsabilidade ambiental sobre a 

utilização de químicos tóxicos em produtos manufacturados; 

 “Made-By”, organização que promove a transparência nos processos de 

produção das marcas de vestuário; 

 “Fair Wear Foundation”, organização que promove as condições de trabalho 

justas 
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2.3 O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

O comportamento do consumidor expressa as atitudes dos indivíduos quando 

selecionam, usam ou utilizam produtos, serviços, ideias ou experiências (Wilkie, 1990; 

Solomon et al.1999, cit. por Miranda, 2008, p.4)
1
. A. O seu estudo é relativamente 

recente, visto a investigação nesta área surgir apenas em meados dos anos 50. Porém, os 

seus teóricos perceberam o quão fulcral representava para a criação de estratégias que 

definissem o mercado e pudessem identificar as oportunidades ou ameaças de produtos 

e empresas implementadas ou por implementar. 

A compra e a utilização de produtos são reflexos comportamentais relacionados 

com a importância pessoal deles para os indivíduos, tendo como finalidade a satisfação 

das suas necessidades ou desejos. 

 

 2.3.1 VALORES PESSOAIS 

Os valores pessoais materializam-se como forças que guiam as pessoas na 

direção ou afastamento de alguns produtos influenciando o processo de motivação que 

as leva a comportarem-se de determinada forma (Solomon, 2009, p.48)
2
.  

O estudo dos valores é tão importante que alguns investigadores, como Rokeach 

e Wilkie (Miranda, 2008, p.7)
3
 defendem a existência de dois sistemas de valores: os 

valores terminais e os valores instrumentais. Os primeiros correspondem às 

representações dos objectivos que pretendemos alcançar, como a “felicidade”, a 

“sabedoria”, etc, e os segundos referem-se às acções ideais que nos fazem alcançar os 

valores terminais, o “ser honesto”, “ser responsável”, etc. . Rokeach, que coloca os 

“valores” como os itens centrais para o entendimento dos seres humanos, apresentou 

(em 1968) uma lista de valores instrumentais e terminais desenvolvendo uma escala 

destinada ao estudo dos valores. 

                                                 
1
 Miranda, H. S. C. (2008). Valores dos Jovens consumidores e o envolvimento com produtos de moda e 

vestuário. Unpublished Trabalho de síntese apresentado à Universidade Fernando Pessoa como prova de 

licenciatura, Universidade Fernando Pessoa. 
2
O psicólogo Abraham Maslow propôs a abordagem sobre a motivação, cuja proposta sugere a passagem 

por uma hierarquia de necessidades (fisiológica; segurança; social; estima; realização pessoal); primeiro é 

preciso satisfazer as necessidades básicas antes de subir na hierarquia. Muitos publicitários adaptaram 

esse método para perceberem as motivações dos consumidores, todavia, essa pirâmide não pode ser 

aplicada a determinada culturas nem a todos os produtos da mesma maneira. Uma pessoa religiosa que 

faz votos de castidade não irá concordar que as necessidades fisiológicas devam ser satisfeitas antes da 

realização pessoal (Solomon, 2009, p.48) e um produto ou uma actividade podem preencher necessidades 

diferentes. 

Solomon, M. (2009). Os segredos da mente dos consumidores (C. M. e. P. Cotrim, Trans. 1ª ed.): Centro 

Atlântico, Lda. (p.48) 
3
 Miranda, H. S. C. (2008) – cit.1, p.7 
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Escalas de Avaliação de Valores 

Milton Rokeach
4
 foi um dos mais importantes investigadores sobre a natureza 

dos valores humanos e desenvolveu um instrumento de avaliação, designado por RSV 

(Rokeach Value Survey) que serviu de ponto de partida para outras pesquisas e 

metodologias de avaliação atualmente empregues. 

Entre as escalas existentes, “Rokeach Value Survey” (RSV), “List f Values” 

(LOV), “Multi-Item Adaptation to the List of Values” (MILOV) e “Values and 

Lifestyle Segmentation” (VALS), a  escala “LOV” e a escala “MILOV” são as que têm 

maior aceitação na comunidade académica. A primeira tem a vantagem de ser simples, 

breve e eficaz e a segunda tem a vantagem de evitar a má compreensão dos itens da 

primeira devido à utilização de expressões completas. 

Existem alguns estudos efetuados com estas escalas para avaliar os valores mais 

importantes do consumidor de moda, juntamente com o tipo de envolvimento. 

 

Escalas de Avaliação de Valores 

Segundo Helda Miranda, a importância atribuída e reconhecida aos valores 

pessoais dos consumidores na compreensão do comportamento do consumidor gerou 

diversas metodologias com o intuito de medir e avaliar esses valores. As metodologias 

mais frequentes são: Rokeach Value Survey (RSV), List f Values (LOV), Multi-Item 

Adaptation to the List of Values (MILOV) e Values and Lifestyle Segmentation (VALS) 

 “Rokeach Value Survey” (RSV) 

RSV (Rokeach Value Survey) é um instrumento criado por Milton Rokeach para medir 

os valores pessoais. Sendo um dos mais importantes investigadores sobre a natureza dos 

valores humanos e acreditando que esses valores relacionam-se com os objectivos dos 

indivíduos, bem como as formas de comportamento que eles possuem para alcançar tais 

desejos, ele definiu 18 valores terminais e 18 valores experimentais.  

Esta metodologia serviu de ponto de partida para outras pesquisas e metodologias. 

                                                 
4
 Milton Rokeach (Dezembro 27, 1918 – Outubro 25, 1988) era um professor de “psychology social” na 

Universidade de estado de Michigan, e mais tarde na Universidade de estado de Washington, onde 

estabeleceu uma nomeação comum nos departamentos do Sociology e do Psychology. Rokeach recebeu 

seu Ph.D de Universidade de Califórnia, Berkeley em 1947. 

 (Consultado a 1 Julho de 2010).Obtido em  http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/Milton_Rokeach> 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/December_27
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/1918
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/October_25
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/1988
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/Social_psychology
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/Michigan_State_University
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/Washington_State_University
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/University_of_California,_Berkeley
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Tabela 1: Rokeak Value Survey. Fonte: Monografia de Miranda, 2008, p.15 

 

List f Values” (LOV) 

A lista “LOV” foi desenvolvida por Lynn Kahle em 1983 e parte da selecção de 

dezoito valores terminais de Rokeach e da hierarquia de valores de Maslow, sendo 

essencialmente constituída por nove valores fundamentais: “ Sense of Belonging” 

(Sentimento de pertença), “Excitement” (Excitação), “Warm Relationships” (Relações 

afetivas), “Self-fulfilment” (Auto-preenchimento), “Being well Respected” (Ser 

respeitado), “Fun and Enjoyment of Life” (Divertimento e gozo pela vida), “Security” 

(Segurança), “Self-Respect” (Auto-respeito), “Sense of Accomplishment” (Sentido de 

Realização), onde cada valor é avaliado por uma escala do tipo de Likert de 1 a 9 (1 

como pouco importante e 9 como muito importante). É um instrumento fundamental no 

estudo das semelhanças e diferenças do consumidor porque mede os valores dos papéis 

principais da vida como o casamento, a família, o trabalho, o lazer e os consumos 

diários (Cantista et al, 2008). Segundo Cantista et al,. esta escala foi amplamente usada 

e testada na segmentação e a fiabilidade e validade dos seus resultados foi avaliada e 

confirmada várias vezes, mesmo em culturas diferentes da norte-americana (Novak et 

al., 1990, Kamakura, 1991, Allen et al., 2002, Lin, 2002). 
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Tabela 2: Versão original da List of Values. Fonte: Monografia de Miranda, 2008, p.12 

 

 “Multi-Item Adaptation to the List of Values” (MILOV) 

Valores da escala LOV Construtos: 

Security Dimension I am often concerned about my physical safety 

Knowing that I am physically safe is important to me 

My security is important to me 

Financial security is very important to me 

Self-Respect 

Dimension 
I try to act in a such way as able to face myself in the mirror the next morning 

If one loses one’s self-respect, nothing can compensate for the loss 

My self-respect is worth more than gold 

Even though others may disagree, I will not do anything to threaten my self-respect 

More than anything else, I must be able to respect who I am 

I will do what I Know to be right, even when I stand to lose money 

Knowing that I am doing the right thing in a given situation is worth any price 

I will not compromise on issues that could cause me to lose my self-respect 

Being Well Respect 

Dimension 

I strive to retain a high status among my friends 

I am easily hurt by what others say about me 

The opinions of the other are important for me 

I care what others think of me  

Self-Fulfillment 

Dimension 

I treat myself well 

I deserve the best, and often give myself what I deserve 

I like to buy the best of everything when I go shopping  

The finer things in life are for me 

Meeting my desires is a full-time job for me 

Sense of Belonging 

Dimension 

I play an important role in my family 

I need to feel there is a place that I can call “home” 

I feel appreciated and needed by my closest relatives and friends 

Being a part of the life of the those with whom I am close is a high priority for me 

Excitement Dimension I enjoy doing things out of the ordinary  

I strive to fill my life with exciting activities 

I thrive on parties 

I consider myself a thrill-seeker 

Fun and Enjoyment 

Dimension 

Having fun is important for me  

Recreation is an integral part of my life 

I work hard at having fun 

Recreation is a necessity for me 

Warm Relationships 

with Others Dimension 

I often commend others on their efforts, even when they fail 

I make a point of reassuring others that their presence is welcomed and appreciated 

I try to be as open and genuine as possible with others 

Without my close friends my life would be much less meaningful 

I value warm relationships with my family and friends highly 

When those who are close to me are in pain,  hurt too 

A sense of 

Accomplishment 

Dimension 

 

I need to feel a sense of accomplished from my job 

I am disappointed when I am unable to see a project through to the end 

“Getting things done” is always high on my “to-do” list 

Feedback on my job performance is very important 

I tend to set and strive to reach my goals 

Tabela 3: Herche,J.(1994) Measuring Social Values: A Multi-Item Adaptation to the List of Values 

(MILOV), Working Paper pp.94-101, Cambridge, MA: Marketing Science Institute (Tabela baseada 

em texto livre de Miranda, 2008, pp.15-16)  
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MILOV (Multi-Item Adaptation to the List of Values) é uma escala fundada por 

Joel Herche, baseada nos nove valores da escala LOV, a Lista de Valores de Kahle. É 

apresentada sob a forma de frases, em vez de valores designados, onde cada um dos 

itens originais é transformado num “construto”, que é composto por diversos itens 

(Helda, 2008), por exemplo: para o valor “Excitação” a escala Milov contém itens mais 

detalhados como: “Eu adoro festas”, “Eu procuro preencher a minha vida com 

actividades emocionantes”, etc. Ao todo os nove itens podem desdobrar-se em 44 itens, 

que avaliam a importância dos nove valores numa escala do tipo Likert de 1 a 9 

(Miranda, 2008,p.15).  

 

Segundo Cantista et al, Herche (1994, p. 11, cit. por Cantista et al., 2008) 

considera três factores de ordem superior: o "primeiro grupo enfatiza os valores sociais 

que consistem em “Warm Relationships”, “Sense of Belonging”, “Self-Respect e 

Accomplishment”, o segundo grupo enfatiza os valores individuais, relacionados com a 

“security, being well-respected”, and self-fulfillment” e o terceiro agrupamento “Mix” 

que inclui “fun”, “fun of life” e “excitement” representando uma combinação dos dois, 

já que a dimensão emocional de "divertimento (fun)" tem haver com o facto de 

possuirmos "diversão" com outras pessoas. 

 

 “Values and Lifestyle Segmentation” (VALS) 

VALS (Values and Lifestyle Segmentation) é um instrumento constituído por 35 

itens de carácter psicológico e 4itens de carácter demográfico. Foi desenvolvida por 

Arnold Mitchel em 1978 e divulgada em 1983 para explicar as mudanças dos estilos de 

vida da sociedade americana da década de 70. (Miranda, 2008). Apesar da crescente 

utilização, raramente é utilizada por estar associada a uma identidade privada. 

 

2.3.1.1 Valores pessoais relacionados com o Vestuário e a Moda 

No estudo “Values and Fashion Consumption of Working Women in Europe”, 

de Isabel Cantista, Francisco Vitorino, Paula Rodrigues e Sónia Ferreira, os 

investigadores analisaram as variáveis relacionadas com o Modernismo e o Pós-

Modernismo, que a seu ver estão refletidas no comportamento do consumidor de 

vestuário da sociedade actual. 

Os valores modernistas representam expressões relacionadas com a 

autenticidade, liberdade, novidade, velocidade, sucesso, autonomia, independência, 
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prazer, etc (Dolfsma, 2004, p.352, cit. por Cantista et al) e os valores pós-modernistas 

representam expressões como elitismo, diferenciação, hiper-realidade, autenticidade, 

mistura e anti-campanha  (tradução livre de Cantista, Salomon et al.). 

 
Tabela 4: Valores analisados pelos respetivos investigadores/ Fonte: Monografia de Miranda, 2008, 

p.14 

 

2.3.2. ENVOLVIMENTO 

 

Escalas de Envolvimento 

Para compreender os factos relacionados com o “envolvimento” para 

determinados produtos foram criadas diversas metodologias de avaliação do 

“envolvimento do consumidor” em diferentes situações (produto, processo de decisão e 

publicidade). Miranda (2008) apresentou algumas delas na sua monografia, entre elas a 

“Involvement With a Product Class” (IPCA), a “Consumer Involvement Profiles” 

(CIP), a “Personal Involvement Inventory” (PII), a “Personal Involvemet Inventory for 

Advertising” (PILA), a “Purchase Decision Involvement” (PDI), a “Fashion 

Involvement Index” (FII) e a “Fashion Involvement Factor” (FIF) (Anexo1). 

Escalas de Envolvimento 

 “Involvement With a Product Class” (IPCA) 

A IPCA (Involvement With a Product Class) foi desenvolvida por Bloch, em 

1981, no sentido de entender e avaliar as diferenças individuais no envolvimento dos 

consumidores com a classe do produto automóvel.  
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 “Consumer Involvement Profiles” (CIP) 

A CIP foi criada por Laurent e Kapferer, em 1985, para avaliar a natureza e o 

nível de envolvimento do consumidor para qualquer categoria de produto. É composta 

por 16 itens que abrangem as quatro facetas do envolvimento (interesse, risco, símbolo 

e prazer) e avaliada a partir de uma escala tipo Likert. 

 “Personal Involvement Inventory” (PII) 

A PII é uma escala desenvolvida por Zaichkowsky, em 1985, para medir o 

envolvimento com produtos, decisões de compra e publicidade. Neste escala o autor 

conta com três variáveis potenciais: pessoais (interesses, valores e necessidades); físicas 

(características do objecto) e situacionais (algo que aumenta o interesse pelo objecto). 

Sendo do tipo diferencial semântica é constituída por vinte itens que devem funcionar 

em conjunto para produzir um único resultado.  

 “Personal Involvemet Inventory for Advertising” (PILA) 

A PILA, também criada por Zaichkowsky, em 1994, para avaliar a relevância 

pessoal (racional e emocional) dos anúncios e distinguir o alto ou baixo envolvimento 

do indivíduo com a publicidade. É constituída por dez itens, que são avaliados por uma 

escala de 7 pontos.  

 “Purchase Decision Involvement” (PDI) 

A PDI foi desenvolvida por Mittal, em 1989, para medir o envolvimento com a 

situação de compra. A seu ver, a situação de compra pode definir extensão do interesse 

e preocupação pela parte dos indivíduos durante as decisões de compra. Tratando-se do 

género de um “envolvimento situacional” esta escala é constituída por 4 itens, que são 

avaliados por uma escala bipolar de sete pontos. 

 

2.3.2. 1 Envolvimento com o vestuário e a moda 

“Fashion Involvement Index” (FII) 

A FII foi criada para medir o “índice do envolvimento com a moda” com o 

intuito de provar que o consumidor mais envolvido é aquele que mais compra mais esse 

produto 

A sua metodologia sugere a existência de cinco dimensões relacionadas com a moda, 

cujas quatro primeiras são avaliadas por uma escala de três pontos e a última dimensão 

é avaliada por uma escala de cinco pontos.  
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FASHION INVOLVEMENT INDEX (TIGER ET AL.,1976) 

Fashion innovativeness and time of purchase. In general, would you say you buy new men’s clothing 

fashions earlier in the season, about the same time, or later in the season than most other man? 

Earlier in the season than most other men……… 

About the same time as most other man……… 

Later in the season than most other man……… 

Fashion interpersonal communication. Would you say you give very little information, an average 

amount of information, or great deal of information about new men’s clothing fashions to your friends? 

I give very little information to my friends……… 

I give an average amount of information to my friends……… 

I give a great deal of information to my friends……… 

Fashion interest. In general, would you say you are less interested, about as interested, or more 

interested in men’s clothing fashions than most other man? 

Less interested than most other men……… 

About as interested as most other man……… 

More interested than most other man……… 

Fashion Knowledgeability. Compared with most other man, are you less likely, about as likely, or more 

likely to be asked for advice about new men’s clothing fashions? 

Less likely to be asked than most other men……… 

About as likely to be asked as most other man……… 

More likely to be asked than most other men……… 

Fashion awareness, and reaction to changing fashion trends. Which one of the statements below best 

describes your reaction to changing fashions in men’s clothes? (Even though there may be no statement 

listed which exactly describes how you feel, make the best choice you can from the answers listed).  

I read the fashion news regularly and try to keep my wardrobe up-to-date with the fashion trends……… 

I keep up-to-date on all the fashion changes although I don´t always attempt to dress according to these 

changes……… 

I check to see what is currently fashionable only when I need to buy some new clothes……… 

I don´t pay much attention to fashion trends unless a major change takes place……… 

I am not at all interested in fashion trends………  

Tabela 5: Fashion Involvement Index. Fonte: Tabela baseada em texto livre de Miranda, 2008, p.35  

“Fashion Involvement Factor” (FIF) 

A FIF avalia não só o envolvimento do indivíduo com a moda (de acordo com as 

cinco principais dimensões) mas também o estado de consciência de moda desse 

indivíduo. Resulta de 24 questões relacionadas com o estilo de vida (AIO/Lifestyle)
5
 

dos indivíduos e é composta por uma escala de seis pontos do tipo de Likert. 

FASHION INVOLVEMENT FACTOR (TIGER ET AL.,1976) 

I usually have one or more outfits of the very latest style. 

An important part of my life and activities is dressing smartly. 

I like to shop for clothes. 

I like to think I’m a bit of swinger. 

For my fashion needs, I am increasingly shopping at boutiques or fashion specialty stores rather than 

department stores. 

When I must choose between the two, I usually dress for fashion, not comfort. 

Tabela 6: Fashion Involvement Factor, Fonte: Miranda,2008, p.36 

 

                                                 
5
WIND, Jerry (1971), “Life Style Analysis: a New Approach”, in Combined Proceedings- 

marketing.wharton.upenn.edu, pp.302-305. Disponível em: 

http://marketing.wharton.upenn.edu/documents/research/7103_Life_Style_Analysis_A_New.pdf 

(consultado a 22 de Setembro de 2010)  
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2.3.3 O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE MODA/ 

VESTUÁRIO 

 

2.3.3.2 O Comportamento do Consumidor de Moda com base nos Critérios 

de Compra 

 

Critérios explícitos e implícitos 

  

Figura 1:Factores affecting the purchasing of fashion items. Fonte: Esquema de Crommentuijn-

Marsh, P., Eckert, C., & Potter, S. Consumer behavior towards sustainability within fashion. Paper 

presented at the Conference on Kansei Engineering and Emotion Research 2010. 

 

2.3.3.5 Segmentação do Mercado 

 

Segmentação do mercado por categorias (classificação de Frings) 

Dresses (Básicos) 

Trajes simples de uma ou duas peças pelo preço de uma unidade; séries de 

estilos básicos, adaptados ao vestuário de trabalho e roupa casual, vestuário simples de 

vestir, geralmente adquirido para coordenar. 

 Social Apparel (Vestuário de Ocasião) 

Inclui roupa para ocasiões especiais, tais como vestidos cocktail longos e curtos, 

vestuário para a noite e vestuário de noivas. 

Suits (Fatos) 

Casacos e saias (ou calças) vendidos em conjunto, variando do estilo casual ao 

“tailored” (alfaiataria). Existem mulheres que continuam a vestir fatos para trabalhar, 

especialmente quando as empresas onde trabalham são sólidas e conservadoras. 
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 Outerwear (Agasalhos) 

Inclui casacos, capas, e blusões com a finalidade primária de agasalhar. O 

vestuário de exterior pode ser dividido em quatro categorias: (1) Lãs e misturas com lã; 

(2) Anoraks para ski com tecidos de grande performance como as microfibras, (3) peles, 

e (4) pêlos, todos adaptáveis aos estilos clássicos, de moda e casual.   

 Sportwear (Casual e desportivo) 

Refere-se a qualquer combinação de peças (superiores ou inferiores) vendidas 

separadamente para que o consumidor possa combiná-las como deseja. Entre casacos, 

calças, calções, blusas e shirts, as linhas desportivas são organizadas individualmente 

ou cordenadas podendo proporcionar uma variedade de looks (característica que tornou 

o sportswear tão popular). 

O casual wear insere-se neste grupo. 

 Activewear (Desportivo e Street) 

É uma das categorias mais frenéticas do vestuário actual devido à popularidade 

do fitness. Subcategoriza-se em dois segmentos: Roupa fitness, usada por pessoas que 

habitualmente praticam desporto; e Roupa active, usada pelos apreciadores desportivos 

ou usada simplesmente como complementos streetwear (roupa para andar na rua de 

forma livre). O Activewear inclui “calções de ciclismo”, leggings, T-shirts, “Crop 

tops”, sets de jogging, unitards (maiôs), camisolas e blusões.  

As empresas mais relevantes de active wear oferecem estilos diversificados e costumam 

ter atletas a promover as suas marcas. 

 Swimwear (Piscina e Praia) 

Inclui fatos de banho, bikinis e cover-ups (túnicas).  

Alguns fabricantes desenvolveram esta categoria com o crescimento da tendência baby 

boom (a seguir à segunda Guerra mundial), ocultando saliências proeminentes (na 

barriga), confortando o peito (push-up bras), construindo torsos extras, introduzindo 

outros tipos de construção interior e variando os tamanhos. 

 Lingerie 

Inclui a roupa interior, roupa de dormir e roupa de lazer. 

As suas vendas começaram a aumentar desde a altura em que foi moda usar corsets 

exteriores (ao estilo de Karl Lagerfeld e Victoria’s Secret).  

 Acessories 

Os acessórios dão aos consumidores a liberdade de renovar as suas roupas, 

complementando-as com chapéus, malas, calçado e meias. A sua popularidade é cíclica 
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embora existam acessórios que se adaptam sempre à moda como os cintos, os bonés e 

mochilas. 

  

Segmentação do mercado por variações de tamanho 

Veremos a aproximação existente na variação de tamanhos entre os países 

europeus (Portugal incluindo), os Estados Unidos da América, a Austrália, e a Itália e 

França que desde sempre tiveram medidas específicas
6
.  

NUMERAÇÃO DE SENHORA “MISSES SIZES” PARA BÁSICOS E FATOS (“Dresses and Suits”) 

USA 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 

USA LETTER XS S S M M L L XL 1X 2X 

JAPAN 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

AUSTRALIAN 6 8 10 12 14 16     

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

EUROPEAN 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 

ITALY  40 42 44 46 48     

7a 
NUMERAÇÃO DE SENHORA “MISSES SIZES” PARA BLUSAS E SWEATS (“Blouses and Sweaters”) 

USA     32 34 36 38 40 42 

UK     34 36 38 40 42 44 

EUROPEAN     40 42 44 46 48 50 

7b 
NUMERAÇÃO DE SENHORA PARA CORSETARIA (“Bra”) 

USA    32A - D 34A - F 36A - F 38A - F 40A - F 42A - F 

JAPAN    A - D70 A - F75 A - F80 A - F85 A - F90 A - F95 

UK    32B - DD 34B - F 36B - F 38B - F 40B - F 42B - F 

EUROPEAN 
   

85A - 

DD 

90B - F 95B - F 100B - F 105B - F 110B - F 

7c 
NUMERAÇÃO DE SENHORA PARA SAPATOS (“Shoes”) 

USA 5 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10 

JAPAN 21 21 ½ 22 22 ½ 23 23 ½ 24 24 ½ 25 25 ½ 26 

UK 2 ½ 3 3 ½ 4 4 ½ 5 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 

EUROPEAN 35 35 ½ 36 37 37 ½ 38 38 ½ 39 40 41 42 

7d 

Tabela 7: Tabela de numerações de senhora para vestuário básico e fatos (7ª), blusas (7b), 

corsetaria (7c) e sapatos (7d) 

 

A variedade de tamanhos no mercado americano para o género feminino também 

depende de outro factor, a altura (FRINGS, 2004, p.62):  

 “júnior” (jovem);  

                                                 
6
 (Http://www.usatourist.com/english/tips/womens-sizes.html) (consultado em 15 de junho de 2010) 

http://goeurope.about.com/cs/shopping/l/bl_clothes_size.htm (consultado em 16 de junho de 2010) 
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 “missy” (adolecente alta);  

 “petite” (mulher pequena);  

 “large sizes” (tamanhos grandes). 

 “Junior”  

De numeração 1 até ao 13, corresponde a uma figura pequena (menor que “Missy”) 

mas pouco desenvolvida e sem a linha de cintura muito definida, correspondendo a 

idades entre os 13 e 25 anos. Esta variação de tamanho cresceu com os estilos de vida 

dos mais jovens (13-25), muito influenciado pela música rock, televisão e street fashion 

da Europa. As “tenagers” têm noção do seu corpo e do seu estilo.  

“Missy”  

Numeração 6 ao 16 ou do 4 aos 14, baseada na altura de aproximadamente 5 pés 

e 7 polegadas (1,70m). Algumas peças de roupa superiores, geralmente mais básicas, 

são tabeladas do 30 ao 36 (8 ao 14); outras podem ter a numeração de small, médium, 

ou largo. Missy costuma ser uma categoria de estilo mais conservadora, com peças de 

roupa em materiais e silhuetas menos extremas. Disponível numa variedade de preços e 

qualidades compreende idades acima de 25 anos.  

  “Petite” 

É uma numeração criada para mulheres adultas mas com menos de 5pés e 4 

polegadas de altura (1,625m). Os tamanhos podem ir do 0 ao 16 mas a maior parte dos 

fabricantes limitam-nos do 4 aos 14. (Idades de 25 anos para cima) 

 “Large or Women’s size”  

Variam do 14W ao 32W embora sejam mais utilizadas as numerações entre o 

16W e os 26W, representadas por 1X (16 ao 18), 2X (20 ao 22), e 3X (24 ao 26). Os 

tamanhos largos para pessoas mais pequenas são marcados por WP. 

As medidas mais pequenas e tamanhos largos foram ignoradas durante muitos anos. A 

partir de 1977 tornaram-se mercados em ascensão. Muitos fabricantes investirem na 

produção de roupa com números especiais e outros negociaram com os seus próprios 

clientes, situação que levou o estilo sportswear a adaptar-se à mistura de tamanhos. 
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Segmentação do mercado por níveis de preços 

Couture  

Para o mercado americano Frings descreve Couture ao que Simon Seivewright
7
 

designa por Haute Couture para o mercado europeu: são termos reservados à moda que 

é feita por medida (geralmente para pessoas acima dos 25 anos). Peças muito caras e 

luxuosas (um simples vestido pode custar entre 5000 e 50 000 dolares). (Visível em 

vestuário Karl Lagerfield, Christian Lacroix, Augustus, Alves Gonçalves Atelier, etc) 

Designer Brands  

São categorias provenientes de designers conceituados que produzem as suas 

coleções industriais (geralmente para pessoas acima dos 25 anos) com preços mais 

baixos daqueles exercidos na alta-costura (variam entre 1000 a 5000 dolares), não 

esquecendo, porém, que os materiais selecionados são melhores que as marcas pret.à-

porter. (Donna Karen, Giorgio Armani,etc) // Ana Salazar, António Tenente, Nuno 

Baltazar, Katy Xiomara, etc 

 Bridge (Frings, 2004) ou Mid-level brand (Seivewright, 2007)  

O estilo e a variação de tamanhos são criados para dar aos consumidores uma 

experiência alternativa à moda de designer. É ligeiramente mais barata que as coleções 

de designers conceituados devido à menor qualidade de materiais e aos diferentes 

métodos de produção mas existem em todos os estilos possíveis tais como em Casual e 

Sportswear (Diesel, G-Star e Evisu) 

 (Poder-se-ão designar também por segundas linhas, (tipo Marc by Marc Jacobs 

ou Emporio by Armani/) 

 Independent designer labels (Seivewright, 2007)  

São marcas de design cujos criativos possuem total controlo da coleção. (O 

tamanho do negócio determina se as tarefas referentes ao design, amostras, produção, 

promoção e vendas é tratada na própria empresa). Geralmente estas marcas vendem 

para boutiques e department stores e promovem as suas marcas em feiras ou desfiles. 

(Ex: Story-tailers antes de possuírem gestor de marca)  

 Contemporany Style  

É uma categoria dedicada às mulheres trendy, conscientes de um estilo (ver 

categorias de Moda), que preferem roupa mais fashion mas que não querem pagar o 

                                                 
7 SEIVEWRIGHT, Simon – Basics Fashion Design: Research and Design. Lausanne, Switzerland: AVA Publishing Academia, 
2007.133p (Designing from your research) ISBN 2-940373-41-8 e 978-2-940373-41-3 
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preço das marcas de designer. Os preços variam do bridge to budget. (ABS, BCBG, Max 

Studio, Ralph)  

 

Segmentação do mercado pelo retalho  

(Classificação de lojas por dimensão): 

 As Fashion-foward stores  

São lojas de mercadoria de moda de todo o mundo com preços muito elevados 

cuja percentagem de pessoas que suporta os custos é reduzida (tipo Loja das Meias ou 

Lojas de Designers pronto-a-vestir?).  

 Mainstream retailers  

Caracterizam-se por terem adaptações de moda a preços moderados, tais como a 

Gap, etc;  

  Mass Merchants  

Caracterizam-se por vender roupa a preços baixos para pessoas que não querem 

gastar muito dinheiro, tal como a Wal-Mart (Frings,2004, p.327).  
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2.5 A TRANSFORMAÇÃO DO DESPERDÍCIO TEXTIL 

 

2.5.2 RECICLAGEM TEXTIL/ TECNOLOGIA TEXTIL 

 

2.5.2. 2 A Reciclagem de misturas de fibras 

No documento principal verifica-se que a reciclagem de vestuário de uma só 

composição é mais viável do que a reciclagem feita em matérias texteis produzidas com 

mistura de várias fibras.  

A mistura das fibras num processo convencional de preparação à fiação 

“A mistura de composições é um processo que pode ocorrer em qualquer fase 

durante a preparação de um fio (ou “pasta”). Os efeitos da mistura são:  

(1) A miscigenação completa de fibras e/ou  

(2) Combinação de fibras com propriedades diferentes para produzir fios com 

características que não podem ser obtidas usando um tipo de fibra sozinho.  

A mistura "íntima" de fardos da mesma fibra é feita rotineiramente no 

processamento das fibras naturais visto que estas podem variar de fardo para fardo. Este 

tipo de mistura, a mistura de tantos fardos quantos possíveis, é feita antes mesmo da 

fiação para que as etapas subsequentes possam ajudar a misturar as fibras ainda mais 

completamente.  

Pelas mesmas razões, mesmo quando dois ou mais tipos de fibras diferentes são 

combinados, essa mistura deve ser feita tão cedo quanto possível. A Cardação ajuda a 

romper "clusters" de fibra e misturar em maior profundidade as composições, todavia, 

se as fibras misturadas requererem diferentes técnicas de "abertura", "limpeza" e 

"cardação", como por exemplo o poliéster e o algodão, a mistura poderá ser feita em 

"mechas" e não em fibras”. (…) Mesmo assim, para os fios mistos, de fibras diferentes, 

o nível de mistura costuma ser a percentagem da massa de cada fibra (…) e o seu 

desempenho é uma média das propriedades das fibras dos componentes. Por exemplo, 

um tecido com 50% algodão e 50% poliéster tem uma capacidade de absorção 

intermediária entre a do algodão e poliéster…"(Collier, 2000,p.267)
 8

 

 As fibras químicas de filamentos diferentes também podem ser combinadas num único 

fio, pelo processo de extrusão ("lado a lado") mas na reutilização de tecidos, isso não 

                                                 
8
 Collier, B. J., & Tortora, P. G. (2000). Understanding Textiles (6th edition ed.). 
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acontecerá, tal como também nem sempre se realiza a produção de fio, mas sim a 

produção de “pasta de fibras”.   

 

Propriedades das fibras e dos fios 

Independentemente do tipo de produtos para o qual o desperdício têxtil é 

utilizado, as suas características dependem das fibras que os compõem, tais como a 

durabilidade, a aparência e o conforto. 

A resistência e durabilidade dos fios são de primordial importância na 

determinação da resistência de um tecido final, que não só provém da robustez inerente 

das fibras em fio mas também da própria estrutura do tecido. Os fios de filamentos 

(fibras químicas compridas) são mais fortes que os fios de fibras torcidas (de fibras 

curtas ou cortadas). Uma das formas para aumentar a força em fios com fibras curtas é 

aumentar a torção porque quanto maior for a fricção entre fibras menor é o seu 

deslizamento. Porém, a torção não deve ser demasiada para que o fio não fique em 

crescente tensão e consequentemente reduza a força. 

 A aparência dos materiais têxteis resulta de características relacionadas com o 

“flexão”, “toque”, resistência ao enrugamento, estabilidade dimensional e poder de 

“proteção.  

O “flexão” refere-se à capacidade do material dobrar sob o seu próprio peso 

podendo ser melhorado por estruturas que permitam esse movimento. As torções dos 

fios afetam a flexibilidade dos materiais porque as fibras são orientadas num ângulo 

mais nítido no sentido do comprimento (exemplo tecido “crepe”).  

A recuperação de vincos e rugas tem a ver com a rigidez dos fios e a sua 

resistência à flexão. Quando eles são comprimidos os lados superficiais ficam tensos e o 

interior dos fios e das fibras fica compactado. Tanto a torção como o “título” das fibras 

são importantes na recuperação de rugas. Nas estruturas com fios de menor torção, as 

fibras são mais livres de se moverem para aliviar as tensões da flexão e dobram mais 

facilmente; nos fios muito torcidos, as forças de atrito dentro dos fios tendem a manter 

as fibras na sua configuração original resistindo melhor ao enrugamento. Os fios mais 

pesados também resistem melhor às rugas que os fios mais finos mas para aumentar o 

seu diâmetro é possível aumentar o número de fibras nos fios ou utilizar fibras de 

diâmetro maior” (Collier, 2000,p.269)
 9

.     

                                                 
9
 Tradução livre  de Collier (2000) – cit 8 
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A proteção relaciona-se muito com o conforto dos materiais tendo a ver com a 

transferência de calor e a suavidade dos mesmos. A retenção de calor depende da 

espessura dos fios e da sua torção. Os fios torcidos ou “texturizados” são mais 

permeáveis ao ar do que os fios de filamentos simples e os fios de torção superior que 

retêm pouco volume de ar e oferecem menor resistência à transferência de calor. A 

suavidade dos fios dos filamentos é maior que a dos fios torcidos de fibras mais curtas.   

 

Métodos de Construção de Materiais Têxteis  

Existe uma variedade de métodos de construção de superfícies têxteis que são 

pontualmente utilizadas no vestuário e outras vezes são utilizadas em funcionalidades 

específicas. Segundo Collin (2000, p.276) 
10

 elas são: 

“Tecidos” (Woven Fabrics): Consiste em sistemas de fios onde existe uma 

grande variedade de entrelaçamentos (e cujas estruturas principais são o tafetá, o cetim e 

a sarja); 

“Malhas” (Looped Fabrics): “Tecidos” construídos por um ou mais fios 

contínuos através da formação de uma série de ciclos interconectados, tal como a Malha 

Tricôt, Crochêt, etc; 

“Tecidos entrançados” (Braided Fabrics): Tecidos construídos por tiras de 

tecidas juntas, tais como as “tranças de cabelo”. Os componentes são entrelaçados num 

padrão diagonal sobre cada um para formar superfícies tubulares ou superfícies de 

larguras estreitas; 

“Filmes” (Films): Como os filmes não são feitos de fibras, eles não são 

considerados têxteis, embora muitas vezes englobem “cortinas”, estofos, etc. 

Geralmente são feitos com polímeros sintéticos “extrusados” sob a forma de folhas 

(laminados) em vez de fibras e por vezes também podem ser feitos em forma fibrosa por 

um processo chamado de fibrilação (cortando a folha em fibras); 

“Falsos tecidos” ou “Não-tecidos” (Nonwovens): são mantas de fibras ligadas 

por ação mecânica, fusão com calor, ou adesão com produtos químicos (pulverização). 

Exemplos de não-tecidos são: Spunlaced (Manta fibras em malha em ambiente 

húmido), Spunbonded (Manta fibras extrusadas e “coladas” em rede), Needle-punched 

Fabrics (“Agulhados”) e Bonded Webs (fibras ligadas por adesivo). Embora os feltros 

(ligação da lã com outras fibras) e os “bark cloth” (idênticos aos feltros mas em fibras 

                                                 
10

 Tradução livre  de Collier (2000) – cit 8 
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vegetais) sejam englobados nesta categoria, não são considerados tecnicamente como 

tal; 

“Tecidos Bordados”(Stich-ThroughFabrics): Técnica relativamente nova para a 

construção de tecidos em que dois conjuntos de fios ou massas das fibras são aplicados 

sobre a estrutura de tecido. Podem ser aplicações ou manipulações de tecidos. 

“Compósitos têxteis” (Textil Composites): Consistem num ou mais componentes 

têxteis impregnados numa matriz de resina. Os compósitos têxteis são geralmente 

usados para produtos de alta tecnologia na indústria, forças militares e aeroespacial. 

 

Métodos da preparação do fio virgem 

 A fiação é o processo de fabrico de fios têxteis mas tendo em conta que existem 

fibras naturais e não-naturais (artificiais e sintéticas), e que parte delas são ou podem 

apresentar-se sob a forma contínua ou descontínua, a fiação é distinta por cada tipo.  

Na fiação de fibras curtas (geralmente naturais) engloba uma série de operações 

que fazem transformar essa “mecha”, inicialmente desordenada, num conjunto de fibras 

orientadas e presas entre si mediante uma torção.  

Na fiação de fibras contínuas ou filamentos, ela ocorre por extrusão, em fusão, 

coagulação ou secagem do polímero sendo efetuada em fibras sintéticas e artificiais 

virgens. Já existe reciclagem deste tipo de fibras tornando mais sustentável a 

reutilização dos polímeros que a conceção de novos. 

A fiação de fibras descontínuas é de grande relevância para o enfoque da 

investigação pelo facto do desperdício de vestuário ser triturado e transformado 

novamente em fibras ou flocos. Neste tipo de fiação, as fibras são limpas e transportadas 

por via pneumática para as cardas onde são abertas, “paralelizadas” e unidas em forma 

de mecha. Depois sofrem uma série de “estiragens” para reduzir a densidade linear da 

massa das fibras e homogeneizar a mistura. Como etapa final essa massa de fibras vai 

ser torcida para ganhar consistência e resistência à “tração”. Dois fatores muito 

importantes para a qualidade do fio são: 1) O comprimento/ espessura das fibras e 2) o 

estado de limpeza das mesmas.  

As principais características de um fio são: Matéria-prima, finesse, torção, 

regularidade e resistência (Gonçalves, 2005, 22)
11

. A finesse é a relação entre o peso e o 

comprimento de um determinado troço de fio. A torção traduz-se na quantidade de 

                                                 
11

 Gonçalves, S. (2005). Produção artesanal nos lanifícios – uma proposta de inovação. Universidade do 

porto, Porto. 
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espirais por metro de fio que as fibras foram obrigadas a dar umas sobre outras (para um 

fio fino é necessário que haja uma boa coesão – torção, entre as fibras); os seus valores 

dependem da finesse do fio e da sua aplicação: os fios para tecidos utilizados no 

vestuário necessitam de torções mais elevadas e os fios para malhas normalmente têm 

torções mais reduzidas. A regularidade representa a distribuição das fibras ao longo do 

comprimento do fio; quanto mais uniforme for essa distribuição maior será a 

regularidade. E a resistência à rotura depende da origem da matéria-prima e da torção 

do fio; quanto maior for a componente sintética na composição do fio, bem como a sua 

torção, maior será a sua resistência à rotura. 

Existem métodos convencionais e não convencionais de fiação mas os sistemas 

predominantemente comerciais são; a fiação por anéis (que pode ter uma variante com 

fio penteado) e a fiação por rotor, também designada por open-end. 

O processo de preparação é muito idêntico em ambos os métodos, sendo a 

diferença mais significativa no próprio sistema de fiar o fio.  

 

Fiação por anéis 

Neste tipo de fiação é possível fazer fio cardado e fio penteado. A diferença 

encontra-se na adição de mais máquinas após a “Carda”, (“reunidora de mantas” e 

“penteadoura”) cuja função é retirar as fibras curtas para produzir fios mais finos, de 

melhor qualidade, com menos pilosidade e maior resistência.  

O processo de preparação das fibras até à torção também pode diferir 

ligeiramente pelo tipo de fibras. A limpeza do algodão, que é mecânica, por exemplo, 

difere da limpeza da lã que é uma limpeza química (lavagem). No entanto, as funções 

processuais de cada etapa são distintas e consentâneas.  

Todas as fibras descontínuas (algodão, lã e desperdícios de seda) passam pelo 

processo da cardação que consiste na separação individual das fibras, onde é removida a 

maior parte das impurezas. A “manta” uniforme e espessa é seguidamente condensada 

para formar um filamento sem torção, chamado por “fita”. Quando se pretende obter 

fios muito finos a fita segue para as máquinas da “penteação”; caso contrário, segue 

para o “torce”. No “Torce” os fios recebem uma pequena torção formando a mecha que 

seguidamente alimenta o “Contínuo de fiação” onde ocorre a estiragem e a torção final 

originando o fio final (figura2).   
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2ªa: Fiação de  Fio cardado  

(Fonte:http://www.madehow.com/Volume-

1/Blue-Jeans) 

2b: Fiação de Fio penteado 

(Fonte: Collier, B. J., & Tortora, P. G. (2000). p.259) 

Figura 2: Fiação por anel; funcionamento do Filatório Anel. 

A movimentação é feita a partir dos cilindros de produção (“Rollers”). Em seguida os fios passem pelos 

anéis orientadores (“guiding ring”) até ao “viajante”, que se move livremente em torno do anel 

estacionário. O “spingle” faz rodar a bobina a uma velocidade constante. Esta viragem da bobina e o 

movimento do viajante é que concedem a torção aos fios.  

 
Fluxo de produção do fio cardado Fluxo de produção do fio penteado 

1. Armazém de fardos; 

2. Linha de abertura; 

3. Sortido de Cardas; 

4. Laminador ( passagem sem 

regulação); 

5. Laminador (passagem com regulação 

– afinação do título);  

6. Torce 

7. Contínuo de fiação; 

8. Bobinadeira; 

9. Vaporizadora; 

10. Expedição 

 

1. Armazém de fardos; 

2. Linha de abertura; 

3. Carda; 

4. Laminador (passagem sem 

regulação); 

5. Reunideira das mantas 

6. Laminadora  

7. Penteadora  

8. Laminadora (passagem com 

regulação afinação do título) 

9. Torce 

10. Contínuo de Fiação; 

11. Bobinadeira; 

12. Vaporizadora; 

13. Expedição 

A fiação por anéis produz fios finos e fortes indo do 4/1 Ne ao 80/1 Ne
12

, em 

cabos simples, duplos ou triplos. As suas limitações de velocidade (inicialmente em 

4000 rotações por minuto chegam agora às 12000 rpm) impulsionaram sistemas 

alternativos de torção, que opera em velocidades mais altas, mas mesmo assim continua 

a ocupar um lugar importante na fiação. 

 

Fiação por rotor 

A Fiação por rotor (ou Open-end) omite a etapa de formação da “mecha” que 

antecede o fio. Em vez disso, uma “fita” de fibras é alimentada no rotativo por um fluxo 

                                                 
12

 http://www.shmtraders.com/en/yarn/cotton-yarn.html 
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de ar. A figura 3 mostra um “spinner” aberto do tipo “rotor” e descreve a sua operação. 

A “fita” de fibras alimenta um batedor rotativo que separa as fibras num fluxo fino. Esse 

fluxo de fibras é levado para o rotor por uma corrente de ar, através de um canal, e 

depositado num sulco em forma de V ao longo do lado externo do rotor. A Torção é 

produzida pelo “girar” do rotor
13

. 

As fibras alimentadas no rotor são movimentadas em rotação rápida formando um fio 

que se estende para fora do tubo. Um fluxo constante de novas fibras entra no rotor 

sendo distribuído no sulco e removido no final do fio formado, tornando-se parte do fio 

propriamente dito. A finura dos fios é determinada pela taxa de remoção do fio para fora 

do rotor, que, por sua vez, depende do número de fibras que ao mesmo tempo são 

alimentadas para o rotor. Ou seja, as fibras são alimentadas em pequenos grupos e 

quanto maior for o número de fibras no grupo pior será a qualidade do fio resultante. A 

torção é determinada pela relação da velocidade de rotação do rotor com a velocidade 

linear da retirada do fio (quanto maior a velocidade do rotor maior é a torção). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3– Fiação por rotor. 

(Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Fia%C3%A7%C3%A3o#Fia.C3.A7.C3.A3o_por_rotor & Collier, B. 

J., & Tortora, P. G. (2000). p. 260) 

A “fita” (1) alimenta lentamente a máquina por intermédio de um cilindro alimentador (2), trabalhando 

conjuntamente com uma placa alimentadora (3) sobre a qual é exercida pressão. As pontas dianteiras das 

fibras entram em contato com o cilindro abridor (4), que é coberto por guarnições semelhantes às da 

“carda”. Este cilindro desloca-se em grande velocidade, penteando as fibras até se libertarem e serem 

transportadas quase individualmente para o rotor (8). Nessa viagem, as impurezas das fibras são 

removidas por uma abertura (5), situada na blindagem do cilindro abridor. O tubo de transporte (6) é 

afunilado a fim de criar uma corrente de ar aceleradora que tende a endireitar as fibras em voo. Elas 

passam pelo interior da placa frontal (10) e saem pelo canal de entrada, até à parede do rotor que se 

encontra em rotação. A fiação inicia-se com a introdução de um fio iniciador, através de um robô, no 

funil de saída (9) acoplado à placa frontal (10). Uma vez que o rotor e o ar nele contido se encontram em 

rotação, a ponta do fio entra também em rotação e a força centrífuga impele-a contra as paredes 

interiores do rotor, onde entra em contato com o anel de fibras. Mal isso aconteça o fio iniciador é 

retirado, iniciando-se assim a produção de fio. 

                                                 
13

 
13

 Tradução livre  de Collier (2000) – cit 8, p.260 
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2.6 O DESIGN DE MODA SUSTENTÁVEL 

 

2.6.1  DESIGN SUSTENTÁVEL 

2.6.1.1 Avaliação do Ciclo de Vida  

 

Figura 2: Impactos Ambientais e Sociais ao longo do circuito do vestuário (Fonte: Department for 

Environment, Food and Rural Affairs, [DEFRA] (2008). "Sustainable Clothing Action Plan." 27/ p.5) 

 

 
Figura 3: Impactos Ambientais em vestuário feito com algodão e poliester (Fonte: Farrant, L. (Julho 

2008). Environmental benefits from reusing clothes. Technical University of Denmark Technical 

University of Denmark./ p.9) 
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Estratégias de Design para a Avaliação do Ciclo de Vida 

Tabela 8: Melhoria de Objetivos e Estratégias para Produtos de diferentes tipologias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECODESIGN ONLINE PILOT  

IMPROVEMENT OBJECTIVES AND STRATEGIES 
FOR BASIC TYPE A 

(raw material intensive product) 
Use alternative materials 

SELECTING THE RIGHT MATERIALS 
Use less of a given type of material 

REDUCING MATERIAL INPUTS 
Make intensive use of resources 

OPTIMIZING PRODUCT USE 
OPTIMIZING PRODUCT FUNCTIONALITY 
IMPROVING MAINTENANCE 

Use resources as long as possible 
INCREASING PRODUCT DURABILITY 
IMPROVING REPARABILITY 

Reuse materials contained in the product 
IMPROVING DISASSEMBLY 
REUSE OF PRODUCT PARTS 
RECYCLING OF MATERIALS 

IMPROVEMENT OBJECTIVES AND STRATEGIES 
FOR BASIC TYPE B 

(manufacture intensive product) 
Use less energy and material in the production process 

REDUCING ENERGY CONSUMPTION IN 
PRODUCTION PROCESS 

OPTIMIZING TYPE AND AMOUNT OF PROCESS 
MATERIALS 
More efficient use of materials used in the production 
process 

AVOIDING WASTE IN THE PRODUCTION 
PROCESS 
Purchase of external materials/components 

ECOLOGICAL PROCUREMENT OF EXTERNAL 
COMPONENTS 
Use the product as intensively as possible 

OPTIMIZING PRODUCT USE 
OPTIMIZING PRODUCT FUNCTIONALITY 
IMPROVING MAINTENANCE 

Use the product for a longer period of time 
INCREASING PRODUCT DURABILITY 
IMPROVING REPARABILITY 

Reuse components and/or the product 
IMPROVING DISASSEMBLY 
REUSE OF PRODUCT PARTS 

Improvement objectives and strategies for basic type C 
(transportation intensive product) 
Change packaging 

REDUCTION OF PACKAGING 
Change transportation 

REDUCTION OF TRANSPORTATION 

IMPROVEMENT OBJECTIVES AND STRATEGIES 
FOR BASIC TYPE D 
(USE INTENSIVE PRODUCT) 
Realize a high degree of functionality 

OPTIMIZING PRODUCT FUNCTIONALITY  
IMPROVING MAINTENANCE  

Ensure safe use of the product 
ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY 

PERFORMANCE  
Reduce energy and material input at use stage 

REDUCING CONSUMPTION AT USE STAGE  
AVOIDANCE OF WASTE AT USE STAGE  

IMPROVEMENT OBJECTIVES AND STRATEGIES 
FOR BASIC TYPE E 
(disposal intensive product) 
Use alternative materials 

SELECTING THE RIGHT MATERIALS  
Prolonged Use of the Product 

INCREASING PRODUCT DURABILITY  
IMPROVING REPARABILITY  

Disassembly and Recycling 
IMPROVING DISASSEMBLY  
REUSE OF PRODUCT PARTS  
RECYCLING OF MATERIALS  

 

http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/701A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/701A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/702A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/702A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/709A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/709A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/710A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/710A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/715A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/715A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/711A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/711A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/716A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/716A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/717A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/717A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/718A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/718A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/719A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/719A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/703A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/703A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/704A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/704A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/705A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/705A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/706A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/706A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/709A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/710A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/715A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/711A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/716A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/717A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/718A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/707A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/708A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/710A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/715A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/712A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/712A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/713A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/714A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/701A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/711A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/716A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/717A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/718A.HTM
http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/PDS/DETAILS/719A.HTM
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2.6.1.2 Funcionalidade dos produtos de Moda 

 
Figura 4: Princípios de sistemas de materiais: construção e funcionalidade viáveis à reciclagem. (Fonte: 

Wang, Y. (2006). Recycling in textiles. England: Woodhead Publishing Limited & Cr Press LLC) 
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 III – DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO EXPERIMENTAL 

 

3.2.1 ANÁLISE DA GESTÃO E TRASNFORMAÇÃO DO DESPERDÍCIO TEXTIL 

(ELABORAÇÃO DE AMOSTRAS) 

 

ANÁLISE DE DECRETOS DE LEI: 

Diário da República, 1.ª série — N.º 171 — 5 de Setembro de 2006; 

 

Diário da República, 1.ª série — N.º 171 — 3 de Setembro de 2009; 

 

Diário da República, 1.ª série — N.º 183 — 10  de Agosto  de 2009; 

 

Diário da República, 1.ª série — N.º 116— 17 de Junho de 2011

CONTACTOS EFECTUADOS: 

Camara Municipal de Oeiras (via e-mail) 
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Agência Portuguesa do Ambiente/ Lista Europeia de Resíduos (via online) 

 

LISTA EUROPEIA DE RESÍDUOS 

CÓDIGO LER 

INTRODUÇÃO 

1 - Os diferentes tipos de resíduos incluídos na Lista são totalmente definidos pelo código de seis 

dígitos 

para os resíduos e, respectivamente, de dois e quatro dígitos para os números dos capítulos e 

subcapítulos. 

São, assim, necessárias as seguintes etapas para identificar um resíduo na lista: 

a) Procurar, nos capítulos 01 a 12 ou 17 a 20, a fonte geradora do resíduo e identificar o código de 

seis dígitos apropriado para o resíduo (excluindo os códigos terminados em 99 desses capítulos). 

Algumas unidades de produção podem ter de classificar as suas actividades em vários capítulos. Por 

exemplo, uma fábrica de automóveis pode produzir resíduos pertencentes aos capítulos 12 (resíduos 

de moldagem e do tratamento de superfície de metais), 11 (resíduos inorgânicos com metais, 

provenientes do tratamento de metais e do seu revestimento) e 08 (resíduos da utilização de 

revestimentos), dependendo das diferentes fases do processo de fabrico; 

b) Se não for possível encontrar nenhum código apropriado nos capítulos 01 a 12 ou 17 a 20, devem 

ser consultados os capítulos 13, 14 e 15 para identificação dos resíduos; 

c) Se nenhum destes códigos de resíduos se aplicar, a identificação do resíduo faz-se em 

conformidade com o capítulo 16; 

d) Se o resíduo não se enquadrar no capítulo 16, utilizar-se-á o código 99 (resíduos não 

especificados 

noutra categoria) na secção da Lista correspondente à actividade identificada na primeira etapa. 

Nota. - Os resíduos de embalagens de recolha selectiva (incluindo misturas de vários materiais de 

embalagem) serão classificados no subcapítulo 15 01 e não em 20 01. 

2 - Foram utilizadas as seguintes regras para a numeração das entradas da Lista: 

a) No caso dos resíduos cujos códigos não foram alterados, utilizaram-se os números de código da 

Portaria n.º 818/97, de 5 de Setembro; 

b) Os códigos de resíduos que sofreram alteração foram suprimidos e ficam vazios de modo a evitar 

equívocos; 

c) Os resíduos acrescentados receberam novos códigos ainda não utilizados na Portaria n.º 818/97, 

de 5 de Setembro. 

 

CAPÍTULOS DA LISTA 

01 - Resíduos da prospecção e exploração de minas e pedreiras, bem como de tratamentos físicos e 

químicos das matérias extraídas. 

02 - Resíduos da agricultura, horticultura, aquacultura, silvicultura, caça e pesca, bem como da 

preparação e do processamento de produtos alimentares. 

03 - Resíduos da transformação de madeira e do fabrico de painéis, mobiliário, pasta para papel, 

papel e 

cartão. 

04 - Resíduos da indústria do couro e produtos de couro e da indústria têxtil. 

05 - Resíduos da refinação de petróleo, da purificação de gás natural e do tratamento pirolítico de 

carvão. 

06 - Resíduos de processos químicos inorgânicos. 

07 - Resíduos de processos químicos orgânicos. 

08 - Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização (FFDU) de revestimentos (tintas, 

vernizes e esmaltes vítreos), colas, vedantes e tintas de impressão. 

09 - Resíduos da indústria fotográfica. 
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10 - Resíduos de processos térmicos. 

11 - Resíduos de tratamentos químicos de superfície e revestimentos de metais e outros materiais; 

resíduos 

da hidrometalurgia de metais não ferrosos. 

12 - Resíduos da moldagem e do tratamento físico e mecânico de superfície de metais e plásticos. 

13 - Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (excepto óleos alimentares, 05, 12 e 19). 

14 - Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores orgânicos (excepto 07 e 08). 

15 - Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de 

protecção 

não anteriormente especificados. 

16 - Resíduos não especificados em outros capítulos desta lista. 

17 - Resíduos de construção e demolição (incluindo solos escavados de locais contaminados). 

18 - Resíduos da prestação de cuidados de saúde a seres humanos ou animais e ou investigação 

relacionada 

(excepto resíduos de cozinha e restauração não provenientes directamente da prestação de cuidados 

de 

saúde). 

19 - Resíduos de instalações de gestão de resíduos, de estações de tratamento de águas residuais e 

da 

preparação de água para consumo humano e água para consumo industrial. 

20 - Resíduos urbanos e equiparados (resíduos domésticos, do comércio, indústria e serviços), 

incluindo as fracções recolhidas selectivamente. 

 

 

20 RESÍDUOS URBANOS E EQUIPARADOS (RESÍDUOS DOMÉSTICOS, DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA 

E SERVIÇOS), 

INCLUINDO AS FRACÇÕES RECOLHIDAS SELECTIVAMENTE: 

20 01 Fracções recolhidas selectivamente (excepto 15 01): 

20 01 01 Papel e cartão. 

20 01 02 Vidro. 

20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas. 

20 01 10 Roupas. 

20 01 11 Têxteis. 

20 01 13 (*) Solventes. 

20 01 14 (*) Ácidos. 

20 01 15 (*) Resíduos alcalinos. 

20 01 17 (*) Produtos químicos para fotografia. 

20 01 19 (*) Pesticidas. 

20 01 21 (*) Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio. 

20 01 23 (*) Equipamento fora de uso contendo clorofluorcarbonetos. 

20 01 25 Óleos e gorduras alimentares. 

20 01 26 (*) Óleos e gorduras não abrangidos em 20 01 25. 

20 01 27 (*) Tintas, produtos adesivos, colas e resinas contendo substâncias perigosas. 

20 01 28 Tintas, produtos adesivos, colas e resinas não abrangidos em 20 01 27. 

20 01 29 (*) Detergentes contendo substâncias perigosas. 

20 01 30 Detergentes não abrangidos em 20 01 29. 

20 01 31 (*) Medicamentos citotóxicos e citostáticos. 

20 01 32 Medicamentos não abrangidos em 20 01 31. 

20 01 33 (*) Pilhas e acumuladores abrangidos em 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 e pilhas e 

acumuladores não triados contendo essas pilhas ou acumuladores. 

20 01 34 Pilhas e acumuladores não abrangidos em 20 01 33. 
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20 01 35 (*) Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso não abrangido em 20 01 21 ou 20 01 

23 

contendo componentes perigosos (ver nota 2). 

20 01 36 Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso não abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 

20 01 

35. 

20 01 37 (*) Madeira contendo substâncias perigosas. 

20 01 38 Madeira não abrangida em 20 01 37. 

20 01 39 Plásticos. 

20 01 40 Metais. 

20 01 41 Resíduos da limpeza de chaminés. 

20 01 99 Outras fracções não anteriormente especificadas. 

20 02 Resíduos de jardins e parques (incluindo cemitérios): 

20 02 01 Resíduos biodegradáveis. 

20 02 02 Terras e pedras. 

20 02 03 Outros resíduos não biodegradáveis. 

20 03 Outros resíduos urbanos e equiparados: 

20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos. 

20 03 02 Resíduos de mercados. 

20 03 03 Resíduos da limpeza de ruas. 

20 03 04 Lamas de fossas sépticas. 

20 03 06 Resíduos da limpeza de esgotos. 

20 03 07 Monstros. 

20 03 99 Resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados.  
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SISTEMA INTEGRADO DE REGISTO DA AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 
 

 

 Pesquisar pelo nome do estabelecimento 

 
Nome:  

Pesquisar Limpar
  

 

 
    

  

 
A minha selecção ... 

 
Distritos 

 
Concelhos 

 
Códigos LER 

 

      

200110 roupas 
 

 

     
Pesquisar Limpar

  

  

 
Para seleccionar um operador / instalação pressione o respectivo nome 

 

 

EstabelecimentoNome Morada Instalação Distrito Telefone Total LER 

O2 Tratamento e 
Limpezas Ambientais, 
S.A.  

Bairro Companhia dos Fornos 
Eléctricos 
3525-092 - CANAS DE 
SENHORIM 

VISEU 232673246 1 

Violantecar - Peças 
Auto, Unipessoal, Lda  

Travassós De Baixo 
3505-567 - VISEU 

VISEU 232440392 2 

CORREIA & 
CORREIA, LDA  

ZONA INDUSTRIAL - LOTE 45 
- APARTADO 76 
6100-711 - SERTÃ 

CASTELO 
BRANCO 

274600000 2 

carpinatria mecanica 
do solposto  

rua do barreiro 10-12 solposto  
3810-029 - AVEIRO  

234341178 3 

Manuel Paiva - 
Recuperados Têxteis, 
Lda.  

Avenida da Aldeia Nova, n.54  
4760-702 - RIBEIRÃO 

BRAGA 965092461 2 

Ipodec Portugal - 
Gestão de Resíduos, 
Lda  

Parque Industrial da Quimigal - 
R. 12 A, nº 31 
2830-001 - BARREIRO 

SETÚBAL 212064900 1 

REVALOR - 
Recuperação e 
Valorização de 
Residuos, Lda  

Zona Industrial do Casal da 
Areia, Rua D, Lote 41 Casal da 
Areia 
2460-392 - COZ 

LEIRIA 262540180 2 

J. Batista Carvalho, 
Lda  

Zona Industrial de Portunhos 
3060-522 - PORTUNHOS 

COIMBRA 239962555 2 

Riometais - Comércio 
de Sucata, Lda.  

Regatos - Apartado 473 Rio 
Meão 
4524-907 - RIO MEÃO 

AVEIRO 256372627 1 

Eco.Patrol - Controlo e 
Protecção Ambiental, 
Lda.  

Parque Industrial Sapec Bay, 
Av. do Rio Douro, Lote 37 
2910-567 - SETÚBAL 

SETÚBAL 265720030 1 

Transucatas - 
Soluções Ambientais, 
S.A. - Seixal  

Estrada do Marco do Grilo - 
Rua dos serralheiros,8 
2840-001 - ALDEIA DE PAIO 

SETÚBAL 212113751 2 

 

http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=35844
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=35844
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=35844
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=35881
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=35881
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=36028
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=36028
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=36030
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=36030
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=36421
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=36421
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=36421
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=36952
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=36952
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=36952
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37036
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37036
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37036
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37036
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37066
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37066
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37076
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37076
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37187
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37187
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37187
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37203
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37203
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37203
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PIRES 

Ambicare Industrial - 
Tratamento de 
Resíduos, S.A.  

Parque Industrial da Mitrena 
2910-738 - SETÚBAL 

SETÚBAL 265719830 4 

JMR - José Machado 
Ribeiro & Filhos, Lda.  

Rua Raúl Brandão, Apartado 
237 
4785-135 - TROFA 

PORTO 252416409 1 

Centro Integrado de 
Tratamento de 
Resíduos Industriais 
Não Perigosos de 
Setúbal  

Av. Rio Guadiana, lote 1, 
Parque Industrial Sapec Bay 
2910-453 - SETÚBAL 

SETÚBAL 265710370 2 

Aterro de resíduos não 
perigosos de Leiria  

Quinta do Banco, Apartado 
772 Leiria 
2416-905 - LEIRIA 

LEIRIA 244570360 2 

Scrapluso - Indústria e 
Comércio de 
Reciclagens, Lda  

Zona Industrial I APARTADO 
281 
3060-000 - CANTANHEDE 

COIMBRA 231419670 3 

TRATRIS - Tratamento 
de Resíduos 
Industriais, S.A.  

Zona Industrial Municipal da 
Adiça, Lote 8 
3460-070 - TONDELA 

VISEU 232425804 2 

VIDROLOGIC - 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS E 
AMBIENTE, LDA.  

ZONA INDUSTRIAL DE 
AMOREIRA DA GANDARA, 
LOTES 12-13 AMOREIRA DA 
GANDARA 
3780-011 - AMOREIRA DA 
GÂNDARA 

AVEIRO +351231590020 3 

JOSÉ MARIA 
FERREIRA & FILHOS, 
LDA. (LOTE 6) 

Rua António Bravo 171 e 187 - 
ZONA INDUSTRIAL DA 
ABÓBODA 
2785-518 - SÃO DOMINGOS 
DE RANA 

LISBOA 214459420 1 

CARLOS FERREIRA 
DA SILVA E FILHOS 
LDA  

Travessa do Barroco, 281 
4415-169 - PEDROSO 

PORTO 227860820 1 

PALMIRESÍDUOS - 
COMBUSTÍVEIS E 
RESÍDUOS, LDA. 
(SEDE)  

Zona Industrial da Curvaceira 
Lote 5 Alijó 
5071-909 - ALIJÓ 

VILA REAL 259959629 4 

Nor Gomresíduos - 
Gestão Ambiental, 
Lda.  

Av. D. Miguel, 1420 - Armazém 
1 
4435-678 - BAGUIM DO 
MONTE 

PORTO 229744165 1 

Carmona - Gestão 
Global de Resíduos 
Perigosos, S.A.  

Parque Empresarial do 
Barreiro, Zona 4, Rua 18, N.º 9 
2831-904 - BARREIRO 

SETÚBAL 212197250 1 

Ambitrena, SA 
(Setúbal)  

Parque Industrial da Mitrena, 
Lote 54 
2910-738 - SETÚBAL 

SETÚBAL 265709630 1 

Greendays - 
Valorização de Lixos, 
Protecção do 
Ambiente, Lda  

Mirões - Apartado 2095 
3701-906 - CESAR 

AVEIRO 256866749 1 

CIMPOR - Indústria de 
Cimentos, S.A. - 

Apartado 11 
3021-801 - SOUSELAS 

COIMBRA 239917800 1 

http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37294
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37294
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37294
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37353
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37353
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37370
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37370
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37370
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37370
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37370
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37398
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37398
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37765
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37765
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=37765
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=38544
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=38544
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=38544
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=38555
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=38555
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=38555
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=38555
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=38737
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=38737
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=38737
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=38759
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=38759
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=38759
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=38835
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=38835
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=38835
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=38835
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=39046
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=39046
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=39046
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=40059
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=40059
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=40059
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=40257
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=40257
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=40267
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=40267
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=40267
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=40267
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=41224
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=41224
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C.P.Souselas  

Oliveira & Pires - 
Saneamento e 
Limpezas, Lda.  

Rua da Paz, 12 
2495-213 - CHAINÇA 

LEIRIA 244744468 4 

Ecomais - Recolha e 
Valorização de 
Resíduos, Lda  

Rua do Brejo, n.º 10, Santo 
Antão, Apartado 106 
2410-186 - Batalha 

LEIRIA 244822836 3 

Recofil-Comercio de 
texteis,Lda.  

Avenida Quinta do Valado 
4535-000 - LOUROSA 

AVEIRO 227470950 1 

Revolta - Valorização 
de Resíduos, S.A.  

Parque Industrial da 
Catrapona, Armazém A e S  
2840-050 - ALDEIA DE PAIO 
PIRES 

 
212105677 1 

ECOCICLO - Energia e 
Ambiente, SA  

Rua da Adega Cooperativa 
Apartado 4 
3020-833 - SOUSELAS 

COIMBRA 239912176 1 

Metais Jaime Dias, SA  

Rua do Sanguinhal 
4745-201 - GUIDÕES 

PORTO 229820742 3 

TRIU, S.A. - Samora 
Correia  

Quinta da Murteira Lote 30 
2135-311 - SAMORA 
CORREIA 

SANTARÉM 263659580 1 

Santos e Silva- 
Desperdícios Texteis, 
Lda  

Parque Industrial da Palmeira, 
Lote 10 
4780-361 - PALMEIRA STS 

PORTO 252862841 2 

Recoverde-Gestão de 
Resíduos,Lda  

Rua Dr. Fernando Sequeira 
Aguiar, n4 2º Esq. 
2040-130 - RIO MAIOR 

SANTARÉM 243996004 1 

José Madeira & Filhos, 
Lda  

Apartado 39 - Vales do Rio 
6201-908 - TORTOSENDO 

CASTELO 
BRANCO 

275959363 1 

Aterro de Resíduos 
Inertes - Pedreira 
Courela do Carmo 

Courela do Carmo - Quinta da 
Fábrica da Pólvora 
2855-694 - CORROIOS 

SETÚBAL 212975523 2 

SOCIEDADE  
COMERCIAL E 
INDUSTRIAL DE 
METALOMECÂNICA 
SA  

ZONA INDUSTRIAL DA 
TABOEIRA LOTE 17 
3810-055 - AVEIRO 

AVEIRO 256581770 1 

Reisswolf - Trat. Conf. 
e Recic. de Dados e 
Arquivos, S.A.  

Parque Industrial do Batel, 
Lote 33 Alcochete 
2890-161 - ALCOCHETE 

SETÚBAL 212348390 3 

E.I.P. - Electricidade 
Industrial Portuguesa, 
S.A. - MONTEMOR-O-
NOVO  

Zona Industrial da Adua, Lote 
E2 
7050-001 - MONTEMOR-O-
NOVO 

ÉVORA 266899440 1 

Lifrasan unipessoal, 
Lda  

Póvoa da carvalha Recrdães 
3750-720 - RECARDÃES 

AVEIRO 234601804 1 

Componatura,lda.  

Variante do Bom Amor Casal 
das Vinhas Mortas 
2350-649 - TORRES NOVAS 

SANTARÉM 249812646 1 

Area de Viragem 
Unipessoal ,Lda  

Caminho de Cortegaça Quinta 
São Miguel Pav. 2 
2715-085 - PERO PINHEIRO 

LISBOA 219674135 2 

Recofrades Recolha Zona Industrial de Oliveira de VISEU 232762713 2 

http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=42084
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=42084
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=42084
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=43646
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=43646
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=43646
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=43879
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=43879
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=43917
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=43917
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=45285
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=45285
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=45536
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=45893
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=45893
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=53078
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=53078
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=53078
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=53109
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=53109
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=54115
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=54115
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=55272
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=55272
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=55272
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=55583
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=55583
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=55583
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=55583
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=55583
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=61934
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=61934
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=61934
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=62051
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=62051
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=62051
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=62051
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=62341
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=62341
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=65434
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=67676
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=67676
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=68014
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de Papel e Plástico, 
Lda  

Frades Lt 40 Vilarinho 
3680-323 - SOUTO DE 
LAFÕES 

Ambi2R, Lda  

Largo Drº Daniel de Matos 
3350-157 - VILA NOVA DE 
POIARES 

COIMBRA 916616208 1 

ECO-OIL, Tratamento 
de Águas 
Contaminadas, SA - 
Tratamento Físico-
Químico (TFQ) 

Rua 4 - Parque Empresarial do 
Barreiro, Caixa Postal 5106 
2831-904 - BARREIRO 

SETÚBAL 212069000 2 

Planirecursos 
Qualidade e Ambiente, 
Lda.  

R. Lagares, 27 
3360-313 - TRAVANCA DO 
MONDEGO 

COIMBRA 239495370 1 

Castro & Flores Lda  

Rua Bonitos de Amorim, 676 - 
Apartado 108 
4490-073 - PÓVOA DE 
VARZIM 

PORTO 252652438 1 

BioVia - Engenharia & 
Gestão Ambiental, S.A. 
- COIMBRA  

Zona Industrial da Pedrulha, 
Lote 4 - Rua do Cardal; 
Apartado 8014 
3025-007 - COIMBRA 

COIMBRA 239431692 2 

100GOLPADAS 
RECICLAGEM DE 
METAIS, LDA  

Rua da Gândara n.º 886 
3885-246 - CORTEGAÇA OVR 

AVEIRO 917521628 3 

Rocha, Mota & Soares, 
SA  

Rua Monte de Além, 55/91 - 
Apartado 540 
4411-701 - CANELAS VNG 

PORTO 227153020 3 

CARMO BENTA - 
CENTRO DE 
RECEPÇÃO, 
DESMANTELAMENTO 
DE VEÍCULOS EM 
FIM DE VIDA E 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS, LDA.  

RUA DOS BALAZEIROS Nº 
280,LOTE 4,5 E 6, ARGIVAI, 
PÓVOA DE VARZIM 
4490-232 - ARGIVAI 

PORTO 252622495 1 

Graciano da Cruz - 
Gestão de Resíduos 
Industriais, Lda  

Av. do Salgueiro, 2479 
3465-190 - VILAR DE 
BESTEIROS 

VISEU 232812088 1 

Aterro Sanitário de 
Leiria  

Aterro Sanitário de Leiria, 
Quinta do Banco 
2416-902 - LEIRIA 

LEIRIA 244575540 2 

Aterro Sanitário - 
Ecoparque de 
Trajouce 

Av. 5 de Junho - Dia Mundial 
do Ambiente TRAJOUCE 
2785-155 - SÃO DOMINGOS 
DE RANA 

LISBOA 214459500 1 

SGR SOC GESTORA 
DE RESIDUOS SA  

Rua dos Serralheiros, 6 - 
Estrada Marco do Grilo - Aldeia 
de Paio Pires 
2840-073 - ALDEIA DE PAIO 
PIRES 

SETÚBAL 212986220 1 

IDEIAS A GRANEL 
UNIPESSOAL LDA  

Rua Manuel Melo Freitas nº35 
RC ESQ 
3800-217 - AVEIRO 

AVEIRO 234304331 1 

A Socorsul - Comércio Zona Industrial - Manjoeira LISBOA 219738850 1 

http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=70237
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=76706
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=76706
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=76706
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=76706
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=76706
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=77038
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=77038
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=77038
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=79475
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=80111
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=80111
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=80111
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=80370
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=80370
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=80370
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=81845
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=81845
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=82144
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=82144
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=82144
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=82144
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=82144
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=82144
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=82144
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=82144
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=84988
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=84988
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=84988
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=87086
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=87086
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=87093
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=87093
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=87093
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=87867
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=87867
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=93474
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=93474
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=94537
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e Revalorização de 
Embalagens, Lda  

2670-000 - LOURES 

IRMAOS REIS LDA  

lugar da Preguiça 
3880-001 - OVAR 

AVEIRO 256583058 1 

Renascimento Algoz 

Zona Industrial de Algoz 
(Pavilhão 3) 
8365-087 - ALGOZ 

FARO 282570030 1 

Renascimento Stª 
Maria da Feira  

Rua 4, Nº62, Zona Industrial 
da Corujeira 
4520-608 - SÃO JOÃO DE 
VER 

AVEIRO 256337060 1 

Estação de Triagem  

Rua Conde Barão 
4415-103 - SERMONDE 

PORTO 227419160 1 

Estação de Triagem de 
Leiria  

Aterro Sanitário de Leiria, 
Quinta do Banco 
2416-902 - LEIRIA 

LEIRIA 244575540 1 

SISAV- Sistema 
Integrado de 
Tratamento e 
Eliminação de 
Resíduos SA  

Parque Empresarial de 
Estarreja 
3860-680 - ESTARREJA 

AVEIRO 234810010 3 

Paulo Alexandre 
Correia Alves  

Rua A, Quinta de São João 
das Areias, 
2685-012 - SACAVÉM 

LISBOA 965701336 2 

Central de Valorização 
Orgânica  

Herdade das Marrãs 
7480-011 - ALCÓRREGO 

PORTALEGRE 245610040 1 

CORREIA & 
CORREIA, LDA  

Zona Industrial da Quinta dos 
Estrangeiros - Rua C - 
Armazém 38,39 e 40 - Venda 
do Pinheiro 
2665-601 - VENDA DO 
PINHEIRO 

LISBOA 210000000 2 

Wippytex  lda.  

Praça do Bom Sucesso, 61 
sala 905 
4150-146 - PORTO 

PORTO 915322892 1 

Unidade de Gestão de 
Resíduos de Alenquer  

Carapinha, Alenquer 
2580-377 - ALENQUER 

LISBOA 244480120 1 

Aterro de Resíduos 
Não Perigosos de Beja 

Herdade do Montinho, Ap.61 
7800-001 - BEJA 

BEJA 284361013 1 

Gar - Gestão de 
Ambiente e Resíduos, 
Unipessoal, Lda  

Rua du Progresso-Zona 
Industrial de Monte-Meão 
3720-509 - SANTIAGO DE 
RIBA-UL 

AVEIRO 256858052 2 

TRIU, S.A. - Maia  

Zona Industrial da Maia I - 
Sector X - Rua Comendador 
Abílio Oliveira, nº 153, 
armazém J 
4475-247 - MAIA 

PORTO 229476636 1 

Texirecupera - 
Tecuperação de 
texteis Lda.  

Rua Engenheira Virginia de 
Moura, 1130 
4815-016 - CONDE 

BRAGA 253561641 1 

Horácio Simões de 
Almeida  

Avenida Dr. António Oliveira 
Salazar, Pavilhão nº4 - Antiga 
Fornecedora 

VISEU 964477656 1 

http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=97082
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=101990
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=101991
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=101991
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=103996
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=104015
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=104015
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=105667
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=105667
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=105667
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=105667
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=105667
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=105966
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=105966
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=106297
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=106297
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=106776
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=106776
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=107155
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=107967
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=107967
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=108438
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=108438
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=109140
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=109140
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=109140
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=109326
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=109374
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=109374
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=109374
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=110009
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=110009
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3440-613 - VIMIEIRO SCD 

R3Natura Lda  

Rua de Coimbra n.16 
4730-062 - BARBUDO 

BRAGA 253320110 1 

Ambimoderar, lda  

Rua da Formiga Z.I da formiga 
3100-512 - Pombal 

LEIRIA 236215914 1 

Valter Valente - Gestão 
de Resíduos, Lda  

Zona Industrial de Arada 
Travessa do Navega - 
Armazem 102 
3885-183 - ARADA 

AVEIRO 256792063 1 

Ecocentro de Alvito  

Estrada das Hortas 
7920-014 - ALVITO 

BEJA 284480800 1 

Mapelgex - 
Unipessoal, Lda.  

Zona Industrial Carvalhosa, 
Lote 12 
4760-810 - LOUSADO 

BRAGA 252414145 1 

Ambitrena, S.A. (Beja)  

Parque Ambiental da Amalga, 
Apartado 6040 
7801-901 - BEJA 

BEJA 284329880 1 

Linhambiente, S.A.  

Apartado 33, PEPA - Parque 
Empresarial de Proença -a-
Nova, Lote P10/ P11, Proença-
a-Nova 
6150-999 - PROENÇA-A-
NOVA 

CASTELO 
BRANCO 

274673192 1 

ANTONIO RIBEIRO 
DUARTE  

Rua das Machuqueiras 
4570-335 - LAÚNDOS 

PORTO 933506886 1 

DOMISSUCATAS,LDA  

Rua do Verde, n.º17, Peso 
6200-630 - PESO 

CASTELO 
BRANCO 

964847914 1 

TRIU, S.A. - Leiria  

Rua Costa do Jardim, 
Armazém Pereiras 
2420-083 - CARANGUEJEIRA 

LEIRIA 244733694 1 

Mirapapel, Lda  

Zona Industrial de Mirandela 
5370-565 - Mirandela 

BRAGANÇA 278248509 1 

Central de Valorização 
Orgânica  

Rua Conde Barão 
4415-103 - SERMONDE 

PORTO 227419160 3 

TRANSCADAVÃO 
TRANSPORTES LDA  

Rua dos Terços, 606 
4410-236 - CANELAS VNG 

PORTO 227137405 1 

Irmãos Almeida Cabral 
II - Ambiente, S.A.  

Lugar da Queimada, Canedo 
do Mato 
3530-106 - MANGUALDE 

VISEU 232618343 1 

Paljet - Transportes e 
Paletes, Unipessoal, 
Lda.  

Rua da Granja 
4435-269 - RIO TINTO 

PORTO 229734079 1 

RAPLUS- SOLUÇÕES 
AMBIENTAIS, S.A.  

Zona Industrial da Taboeira, 
Lote 17 
3800-055 - AVEIRO 

AVEIRO 234302420 1 

Ambiasa - Reciclagem 
de Penacova 
Unipessoal, Lda  

rua nova vila nova - 10 
3060-204 - CANTANHEDE 

COIMBRA 965853119 1 

Solenreco  

Rua da Serra 
4425-390 - MAIA 

PORTO 212969220 1 

MOREIRA, CARREIRA 
& CARREIRA, LDA.  

Rua Manuel Dias, 748 Zona 
Industrial de Amorim 
4495-129 - AMORIM 

PORTO 252617465 1 

http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=110058
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=112625
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=112879
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=112879
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=113989
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=114779
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=114779
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=118062
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=119315
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=119718
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=119718
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=120213
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=121125
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=121325
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=121978
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=121978
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=125004
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=125004
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=126977
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=126977
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=127242
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=127242
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=127242
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=127261
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=127261
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=129175
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=129175
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=129175
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=129179
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=129525
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=129525
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Raplus - Soluções 
Ambientais, S.A.  

Zona Industrial de Ovar, 
Avenida 16 de Maio, Lote 1 
3880-102 - OVAR 

AVEIRO 256581770 1 

Recivalongo - Gestão 
de Resíduos, LDA  

Vale da Cobra - Apartado 54 
4440-339 - SOBRADO 

PORTO 253305400 2 

EUROPA&C RECICLA 
PORTUGAL, SA - 
UNIDADE FIGUEIRA 
DA FOZ  

Zona Industrial de Ferreira-a-
Nova, n.º6 
3090-840 - FERREIRA-A-
NOVA 

COIMBRA 233929900 1 

GRIN - Gestão 
Resíduos Industriais e 
Urbanos S.A.  

Rua da Alegria 
4425-010 - MAIA 

PORTO 229397890 1 

Quimialmel - Químicos 
e Minerais, Lda.  

Quimialmel, Lda, Apartado 150 
3850-200 - ALBERGARIA-A-
VELHA 

AVEIRO 234529160 1 

Restus Rip Lda.  

Eco Parque do Relvão 
2140-671 - CARREGUEIRA 

SANTARÉM 212281166 1 

Agoa-Gestão de 
Resíduos, S.A.  

Estrada da Ribeirinha 
2705-832 - TERRUGEM SNT 

LISBOA 214268014 1 
 

 

Fonte: http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/PesquisarLER.aspx 
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http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=131762
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=133291
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=133291
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=133545
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=134320
http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Licencas/Pesquisa_LER_Detalhe.aspx?EstabelecimentoId=134320
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Fio Cru: 70% Fibra recuperada (lã) / 30% PES ou Acrílica 
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Fio Azul: 70% Fibra recuperada (lã) / 30% PES ou Acrílica 
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Fio verde: 20% Algodão virgem / 10% PES / 70% Algodão reciclado 
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QUESTIONÁRIO ELABORADO POR BERTOLINI, G. R. F., & POSSAMAI, O. 
(2006, 22 MARÇO 2006 ) 
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1º QUESTIONÁRIO 
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2º QUESTIONÁRIO 
FASE DE TRANSIÇÃO PARA FORMATO DIGITAL 
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3º QUESTIONÁRIO 
 REALIZAÇÃO DE PRÉ-TESTES 
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4º QUESTIONÁRIO 
 INQUÉRITOS FINAIS 
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IV – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS RELATIVOS À GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO 

DE DESPERDÍCIO TEXTIL  
 

CONTROLO DE QUALIDADE DE FIOS 

O PERFIL NECESSÁRIO DO FIO 100%ALGODÃO 

 Malha Trama Teia 

C.V.% doTítulo <1,8% <2,1% <2,1% 

Tenacidade cN/Tex >13,0 >13,5 >14 

C.V.% Ruptura <10,0 <10,0 <10,0 

Alongamento % >5,0 >5,0 >5,0 

C.V.% Alongamento <10,0 <10,0 <10,0 

Torção – Alfa Tex 3100 a 3650 3500 a 4300 3500 a 4300 

C.V.% Torção <3,0 <3,0 <3,0 

Irregularidade <50% <60% <60% 

Defeitos pouco 
frequentes 

A4 (em 01cm em + 400%), B4, C4, D4, E, A3, B3, C3,D3,C2, D2, I1 
(em 32cm e -30%), I2, e d1 

Coeficiente de atrito 0,15µ 

Tabela 8: Características de um fio 100%algodão (realizada pela Fundação Blumenauense de 

Estudos Têxteis.  

(Fonte: http://www.cnpa.embrapa.br/produtos/algodao/publicacoes/cba6/palestras/1519.pdf) 

 

Por vezes, a tenacidade é medida em RKM 

Mas segundo a tabela inglesa de Conversão das Medidas de Tenacidade: 

 

 

 

Fonte: 

http://www.textileschool.com/School/ConversionFormulas/

YarnConversions.aspx

  gf/den gf/tex cN/tex Rkm 

gf/den   9.015 8.838 9.015 

gf/tex 0.111   0.9807 1 

cN/tex 0.113 1.02   1.02 

Rkm 0.111 1 0.9807   

http://www.cnpa.embrapa.br/produtos/algodao/publicacoes/cba6/palestras/1519.pdf
http://www.textileschool.com/School/ConversionFormulas/YarnConversions.aspx
http://www.textileschool.com/School/ConversionFormulas/YarnConversions.aspx


CAPÍTULO V – PROPOSTA METODOLÓGICA- ANEXOS 1 

69 

 

V – PROPOSTA METODOLÓGICA 

5.1 APLICAÇÃO DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS  

 

5.1.1 RELATIVO À TRANSFORMAÇÃO DO DESPERDÍCIO 

QUESTIONÁRIOS AO CONSUMIDOR 

 

TIPO FÍSICO 

 
Figura 4: Ilustrações de Anita Ljung para o livro “Moda Fácil” de Dinah Pezzolo, 2007 (Fonte: 

Pezzolo,2007, p.21) 

 



CAPÍTULO V – PROPOSTA METODOLÓGICA- ANEXOS 1 

  

70 

 

Dinah Pezzolo (2007) caracteriza diferentes tipos de corpos, para além da estatura, 

relevando as desproporções dos corpos que mais pedem atenção. Elas são: 

 Ancas volumosas e tronco franzino; 

 Muito peito e ancas normais; 

 Tronco curto e pernas normais; 

 Pernas curtas e tronco normal; 

 Barriga proeminente; 

 Falta de rabo; 

 Pernas finas; 

 Pernas grossas; 

 Pouco peito. 

Segundo a autora, seja qual o for o tipo de físico das pessoas, deve-se apostar no 

jogo de proporções e escolha de cores que contribuam para disfarçar as imperfeições e 

valorizar os pontos positivos. Em problemas de estatura, por exemplo, convém evitar o 

contraste de cores e para o caso das pessoas baixas, evitar “cortar” a silhueta ao meio ou 

utilizar linhas horizontais. Quem tem um tronco franzino e ancas volumosas nunca deve 

usar calças claras e blusa escura porque as cores claras aumentariam a silhueta inferior e 

a cor escura diminuía a parte superior; o ideal é usar cores escuras da cintura para baixo.  

As cores escuras também favorecem quem tem peso a mais ou excesso de peito, 

contráriamente ao que acontece para a quem tem pernas muito finas ou pouco rabo que 

se resolvem com o uso de cores mais claras.    

 

Figura 5: Exemplos de possibilidades de adopção de determinadas peças de roupa, de acordo com 

os tipos de físico desproporcionais. Ilustrações de Anita Ljung para o livro “Moda Fácil” de Dinah 

Pezzolo, 2007 (Fonte: Pezzolo,2007, p.23) 
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5.1.2 RELATIVO À ANÁLISE LITERÁRIA 

 

5.1.2.1 Estratégias de “LCA” 

 

 

Figura 6: Avaliação dos Impactos ambientais de 100 T-shirts e 100 calças de poliéster. (Fonte: 

Farrant, L. (Julho 2008). 
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5.2.2.1 Guarda-roupa essencial 

 

Figura 7: As peças básicas de Pezzolo. (Fonte: Livro Pezzolo, D. B. (2007). Moda Fácil Cascais: Quinto 

Selo Edições, p.35). 

 

  

Figura 8: “The Lifetimes Project”: Exploring Optimized Lifetimes for Four Garments.
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TIM GUNN'S 10 ESSENTIAL ELEMENTS 

Must-Have Basic Wardrobe Pieces for Any Woman  

Sep 14, 2007 Kelly Whitt  

 

Tim Gunn and the Little Black Dress - IMDB 

The Ten Essential Wardrobe Elements as devised by Tim Gunn are practical pieces around which you can 

build your wardrobe. Tim Gunn is the star of a reality makeover television show on Bravo called Tim 

Gunn's Guide to Style. He became well known from Bravo's hit TV show Project Runway, where he 

counseled contestants on their stylish creations. 

The Ten Elements are mostly classic pieces, but what's important is whether they fit you properly, are not 

outdated, and bring out your best features. The following is the shopping list of Tim Gunn's 10 essential 

items, with helpful hints from this article's author. If you would like more advice from Tim Gunn, read 

his book A Guide to Quality, Taste and Style or watch his show on the Bravo channel on Thursday nights. 

1. Basic Black Dress - The basic black dress has been around for a long time. It is often called the 

"Little Black Dress", and it's true that shorter skirts on the basic black dress, when they hit you in 

the right place, can be more flattering than a long black dress. 

2. Trench Coat - The trench coat is one of the pieces that is both classic and currently a hot 

fashion item. Most any store sells this piece now. It is great for fall and you can pick it up in a 

wide range of lengths. 

3. Dress Pants - Although it doesn't say black, this is probably what you want to look for. Black is 

flattering on all figures and goes with everything. 

4. Classic Shirt - The white shirt is a definite classic. But it can also come in many different styles 

to make it look trendy and not dated or like a man's piece of clothing. Find one that accentuates 

your best attributes and minimizes trouble spots. For example, if you have wide shoulders, stay 

away from large collars. 

5. Jeans - Everyone has a pair of jeans, but does everyone have a pair of jeans that make them look 

great? The wider leg, low-rise jean style has been popular (and still is) but a narrower leg is 

coming back along with a higher waist, which eliminates the unflattering "muffin top" look. 

6. Any Occasion Top - Find something you look great in that can look respectable under a jacket 

but bring on the fun after hours. 

7. Skirt - If you need dress pants then you also need a skirt. A skirt is womanly and can be flirty or 

businesslike. Nowadays women do not wear many skirts or dresses, which makes a lot of them 

fall into a rut of dressing sloppily or like men. See number 8. 

8. Day Dress - Women also are not wearing as many dresses anymore. It was certainly liberating to 

go from the '50s when women wore dresses every day to wearing more practical pants for 

gardening, exercising, and so forth. But the dress does not have to be abandoned altogether. 

They can be very flattering, and there is nothing wrong with "dressing up" for daytime. 

9. Jacket - A jacket does not have to be masculine. Find one with a proper, fitted shape. Women's 

jackets should follow the silhouette of a woman's body and accent the hourglass curve at her 

waist. It is also a perfect piece to put with the skirt or dress pants, and white shirt. Or make it 

casual with a pair of jeans. 

10. Sweatsuit Alternative - As mentioned before, women wear fewer skirts and dresses these days. 

But some women have taken casual to the extreme and spend days on end in sweatsuits. It is 

possible to be casual and comfortable without looking like a slob. Find a comfortable material 

(that's why this doesn't say jeans again – denim is not as comfortable as a nice soft cotton) that 

you would want to wear every day. It could be khakis, cords, a cotton dress, or much more. 

http://www.suite101.com/content/tim-gunns-10-essential-elements-a31173 

http://www.suite101.com/profile.cfm/KellyKW
http://www.suite101.com/content/tim-gunns-10-essential-elements-a31173
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5.2.3 “ALL YOU NEED”  

5.2.3.1Esboços da criação de conceito “All in One” e logótipos: 
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5.2.3.2 Guarda-Roupa Multifuncional Proposto (Esboços) 

Inspiração para criação de peças: 

V I K T O R  &  R O L F  ( 2 0 0 6  “ U P  S I D E  D O W N ”  
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J O H N  R I B B E   
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E X P L O R A Ç Ã O  D E  S A I A S C /  O U T R A S  P E Ç A S  
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Green Clothing Care label (GCC), de Dombek-Keith (2009). (Fonte: Gwilt, A. and T. Rissanen 

(2011) – cit.167, p108). 
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DISSEMINAÇÃO 

1 DISSEMINAÇÃO 

 (5-7 de Novembro de 2012) 

Apresentação Oral de Artigo “Um em Todos e Todos em Um – Transformável de Roupa 

Desperdício Zero” para publicação integral nas Actas do1º Congresso Internacional de 

Moda e de Design, CIMODE, Guimarães, Portugal (Anexos em Artigo 6 de Capitulo VI); 

 (10-13 de Outubro de 2012) 

Apresentação de Poster “Optimização da função e da forma no Eco-Design de Vestuário” 

para publicação integral nos Anais do 10º P&D Design – Congresso Brasileiro de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Design, São Luiz (MA), Brasil. (Anexos em Artigo 5 de Capitulo VI);  

 (25-26 de Novembro de 2011) 

Apresentação Oral de Artigo “O CorporativeWear como proposta de valorização de resíduos 

têxteis enquanto agente de Redesign de uma marca de vestuário Street Wear”, Congresso 

DESIGNA’11 - Internacional Design Research Conference, Covilhã, Portugal. (Anexos em 

Artigo 4 de Capitulo VI);   

 (10-12 de Outubro de 2011) 

Apresentação Oral de Artigo “Metodologia de Eco-Design no Ciclo de Moda – Reutilização 

e Reciclagem de Desperdício de Vestuário”/ Methodology of Eco-Design in The Fashion 

Cycle – Reuse and Recycling of wasted clothing”, em VI CIPED- Congresso Internacional 

de Pesquisa em Design”, Gulbenkian, Lisboa, Portugal. (Anexos em Artigo 3 de Capitulo 

VI);   

 (08-10 de Junho de 2011) 

Apresentação Oral de Artigo “A design tool to identify and measure the profile of 

sustainable conscious fashion costumer”, em livro de Procedings Autex2011 - 11th World 

Textile Conference at ENSISA, Mulhouse, France. (Anexos em Artigo 2 de Capitulo VI);    

 (15-17 de Setembro de 2011) 

 Resumo expandido (aceite) para Congresso ENEC
14

 sob o título “Proposta de Instrumento 

de Identificação e Mensuração do Perfil de um Futuro Consumidor de Moda 

Sustentávelmente Consciente”, em Março 2010 e Artigo finalizado mas não apresentado, 

Setembro de 2010. (Anexos em Artigo 1 de Capitulo VI). 

                                                 
14

 ENEC- 1º Encontro Nacional Luso Brasileiro do Estudo ao Consumidor, realizado entre os dias 15 e 17 de Setembro 

de 2010, no Rio de Janeiro 
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2 ACTIVIDADES NO DECURSO DA INVESTIGAÇÃO 

 (31 de Julho de 2012)  

Visita à fábrica MOINHOS VELHOS, Miradaire, para tratar da colaboração na produção de 

malha feita com 50% de fio de lã reciclado (da MIRAFIOS); 

 (19 de Junho de 2012)  

 Presente na conferência “Fashioning Research and Researching Fashion at London College 

of Fashion, por Sandy Black, na FA da Universidade Tecnica de Lisboa 

  (18 de Junho de 2012)  

Visita à fábrica ECOLÃ, Seia, para comprar a amostra de tecido feita com 50% de fio de lã 

reciclado (da STMRT); 

 (30 de Março de 2012)  

Presente na Demonstração Técnica “Transformational Reconstruction” by Shingo Sato, 

Museu MUDE, Lisboa; 

  (13 de Março de 2012)  

Visita à Escola de Engenharia da Universidade do Minho, Guimarães, para fazer 

experiências de processamento do fio recuperado da MIRAFIOS no tear circular de Malhas; 

  (13 de Março de 2012)  

Visita à fábrica MIRAFIOS, Vila Nova de Famalicão, para falar sobre possíveis 

colaborações; 

  (9 de Março de 2012)  

Conferência e Visita Guiada à exposição “Design Têxtil de Kutch, Gujarat- India” – Block-

printing Ajarakh & Bandhani Tie&Dye, pelos mestres Aurangzeb Abdulrazak Khatri, 

Abduljabbar Khatri e pela designer Maria João Arnaud, Museu do Oriente, Lisboa 

  (25-26 de Novembro 2011)  

Congresso DESIGNA’11 - Internacional Design Research Conference, Covilhã, para 

apresentação de comunicação do artigo “O Corporative Wear como proposta de valorização 

de resíduos têxteis enquanto agente de Redesign de uma marca de vestuário Street Wear”; 

  (22 de Novembro de 2011) workshop “YKK” (aplicação de fechos e costumização) por Kei 

Kalagami, na FA, Universidade Técnica de Lisboa;  
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 (10-12 Outubro de 2011)  

Congresso VI CIPED- Congresso Internacional de Pesquisa em Design, para apresentação 

de artigo “Metodologia de Eco-Design no Ciclo de Moda – Reutilização e Reciclagem de 

Desperdício de Vestuário”/ Methodology of Eco-Design in The Fashion Cycle – Reuse and 

Recycling of wasted clothing”, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa;  

  (28 de Setembro- 02 de Outubro 2011)  

Congresso GreenFestival, Estoril, com o intuito de pesquisar novas tendências para projetos 

sustentáveis (ex: projeto REKLUSA, em parceria com o IADE; 

  (08-10 de Junho de 2011)  

Participação e Apresentação de Artigo “A design tool to identify and measure the profile of 

sustainable conscious fashion costumer”, em Autex2011 - 11th World Textile Conference at 

ENSISA, Mulhouse- France; 

  (2 de Abril 2011)  

Colóquio Internacional de Moda, organizado pelo MUDE, Museu Mude, Lisboa; 

  (23-24 de Fevereiro de 2011)  

Visita à feira Modtíssimo, Porto, no sentido de pesquisar novos painéis de colaboradores e 

de assistir à conferência de Isa Hofmann sobre “Tendências Globais Lifestyle e seu impacto 

nos smart textiles” 

  (24-25 de Junho de 2010) 

1st Research Seminar “Architecture, Urban Planning, Design”, nos dias 24 e 25 de Junho de 

2010 na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. 

  (25 de Fevereiro de 2010)  

Visita à feira Modtíssimo no dia 25 de Fevereiro no sentido de pesquisar possíveis painéis 

de colaboradores. 

  (6-7 de Novembro de 2009) 

Congresso E-Design, organizado pelo Centro Português do Design, na Culturgest, Lisboa. 
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TÍTULO:  
O «CorporativeWear» como proposta de Valorização dos Resíduos Têxteis enquanto agente de ReDesign de uma 
marca de vestuário Street-Wear. 
 
PAINEL DE MODA| TEMA E RELEVÂNCIA DO MESMO:  
A sustentabilidade no Vestuário e a Integração de Metodologias de Optimização de recursos de matéria-prima e 
durabilidade do vestuário  
 
SUMÁRIO:   
Este trabalho surge no âmbito de uma investigação de Doutoramento enquanto motor de pesquisa da gestão de 
desperdícios têxteis e sua respectiva valorização. Vai de encontro à directiva Europeia, em matéria de resíduos

15
, cuja 

prioridade é reforçar a prevenção e fomentar a sua reciclagem objectivando o aumento do ciclo de vida de materiais 
que ainda estejam em bom estado e que possam ser uma mais-valia para a economia, antes de os despejar em meio 
natural.  
O vestuário corporativo (corporative wear) é complexo de reciclar pelo facto das empresas detentoras dos 
fardamentos serem sensíveis à utilização desses artigos por qualquer pessoa que possa publicitar a sua imagem de 
forma errónea. Portanto, este trabalho pretende mostrar como a reutilização de fardas (mais precisamente dos seus 
materiais) aliada a uma metodologia de Design, pode oferecer um produto de Moda diferenciado e inovador, 
promovendo um mercado mais sustentável. 
 
ABSTRACT:   
This work comes up within the framework of a doctoral research while search engine of textile waste management 
and its recovery. Following the European directive on waste, whose priority is to strengthen prevention and promote 
their recycling  with predict increasing the life cycle of materials that are still in good condition and that can be an 
asset for the economy, before discard them in the natural environment. 
The corporate clothing (corporative wear) is complex to recycle because of companies that holding uniforms are 
sensitive to the use of such articles by anybody who can advertise your picture so erroneous. Therefore, this work 
aims to show how the reuse of uniforms (more precisely its materials) with a Design methodology, will be able to offer 
a differentiated and innovative fashion product, promoting a more sustainable market. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Vestuário, Descarte, Reutilização, Redesign, Street-Wear  
 
ENQUADRAMENTO 
A Moda está ligada à nossa forma de estar no Mundo sendo o “espelho dos nossos hábitos” (Dorfles, 1984)

16
. 

Actualmente, o seu baixo custo torna o vestuário descartável e incentiva o consumo, gerando mercados vulneráveis 
com ciclos de vida curtos e grandes fluxos de stock celeradamente despejados ou queimados. 
Em Portugal e em países onde a cultura de reaproveitamento têxtil não fazem parte da educação ambiental, é difícil 
obter dados quantitativos de colectas têxteis, sendo necessária a aplicação de novas regulamentações. Existem 
estratégias para o Design (Vezzoli, 2007, p.64)

17
, algumas delas já descritas e orientadas para o sector do vestuário

18
. 

Cabe, no entanto, ao designer disseminar a responsabilidade e o bom senso nos produtos que projecta porque a 
Moda Sustentável é o enfoque necessário para uma sociedade mais justa e menos poluente.  
 
 
 
 

                                                 
15(Diário da Republica, 1ª série – Nº116 -17 de Junho de 2011). 
16Dorfles, G. (1984). A moda da Moda: Edições 70. 
17Vezzoli, C., & Manzini, E. (2008). Design for Environmental Sustainability (K. Pruul, Trans.): Springer-Verlag London Limited. 
18“Forum for the Future” é uma organização no sector público e privado com o objectivo de criar estratégias justas e sustentáveis. FUTURE, F. F. T. 

(2007). Fashioning sustainability - A review of the sustainability impacts of the clothing industry.   Obtido em 26/ 10/ 2010, 2010, de 

www.forumforthefuture.org/files/Fashionsustain.pdf  
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VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS TEXTEIS 
Durante o processo indagador da gestão de desperdícios têxteis verificou-se que, embora a terceira alteração ao 
Decreto-Lei nº178/2006

19
, sirva para incentivar a recolha selectiva, fomentar a reciclagem e introduzir o mecanismo 

da responsabilidade alargada ao produtor, o planeamento e a prática de tais actividades são extremamente difíceis de 
detectar e de realizar em Portugal. 
A ANR, a Autoridade Nacional de Resíduos, é o organismo responsável pelo planeamento estratégico nacional de 
resíduos, porém, segundo o Artigo 12º desse Decreto, cabe às Autoridades Regionais de Resíduos (ARR) assegurar as 
competências relativas à sua gestão numa relação de proximidade com os operadores. O que esclarece a aprovação 
de planos multimunicipais e intermunicipais de parcerias existentes entre algumas câmaras e entidades colectoras de 
vestuário descartado como a entidade não governamental “Humana”, as empresas “Ultriplo”, “Cruz Vermelha” e a 
espanhola “Texlimca SA”. 
No sentido de encontrar mais operadores, contactaram-se várias empresas licenciadas como “Gestoras de Resíduos” e 
percebeu-se que são poucas as que recolhem e reciclam roupa devido, provavelmente, a dois factores: (1) à diminuta 
quantidade de roupa descartada; (2) e à falta de colectores de deposição.  
Assim sendo, vestuário descartado pós-consumo é raramente recolhido a não ser por empresas privadas, com um 
bom esquema de colecta e transformação, ou por empresas do sector privado em parceria com organizações não 
governamentais que também atendam às necessidades de pessoas carenciadas e cujo desperdício é, então, repartido 
por ambos os sectores, indo parte para reutilizar e outra para reciclar. 
 
A DESVANTAGEM E VANTAGEM DO CORPORATIVEWEAR 
Em países com tradição em reciclagem, alguns especialistas defendem que, além desse negócio não ser lucrativo 
(Morley, 2005)

20
, a questão do coorporative wear é complexa, pela dificuldade das empresas detentoras de 

fardamento serem sensíveis à sua reutilização por qualquer tipo de pessoa.  
Existem empresas portuguesas que fazem a gestão destes resíduos mas os fardamentos são eliminados por completo 
através da aplicação de oxidantes (lixívia) e consequente queima, para apagar qualquer tipo de vestígios. Tais acções 
são insustentáveis porque além de trazem impactos ambientais enormes, a maior parte das peças poderiam ser 
reaproveitadas noutros ciclos de vida. 
 
METODOLOGIAS SUSTENTÁVEIS NO VESTUÁRIO E NA MODA 
Muitos dos problemas relacionados com a impossibilidade de reciclar e reutilizar vestuário descartado são causados 
na fase do desenvolvimento do produto porque parte das peças que vestimos são confeccionadas em camadas de 
diferentes materiais dificultando a separação após o seu término de vida. Isso é visível em blasers clássicos que levam 
crinas e entretelas ou até mesmo em vestuário desportivo que possua reforços complementares para servir diferentes 
funcionalidades.   
Segundo Vezolli

21
, as estratégias mais eficazes e de menor impacto ambiental para o desenvolvimento de novos 

produtos, são a “Minimização de recursos”, “Selecção de recursos de baixo impacto”, “Optimização e extensão do 
ciclo de vida do produto” e o “Facilitar a separação” após descarte. Portanto, num ciclo de Moda novo há que 
valorizar a concepção de peças com o mínimo de materiais e o mínimo de reforços fixos, para facilitar a sua posterior 
divisão. 
 
METODOLOGIAS PROPOSTAS  
No reaproveitamento de roupa para a concepção de novos produtos de Moda a questão dos materiais não pode ser 
repensada porque é à partida um dado adquirido. As metodologias de Eco-Design deverão fundamentar-se na sua 
“Optimização”, na forma de “Estender o seu ciclo de vida” e no “Facilitar a separação” para futura reciclagem.  
 
OPTIMIZAÇÃO DE MATERAIS (REFASHION) 
Murray, no livro “Zero Waste” (2002)

22
, explica que o upcycling de materiais não se trata apenas da sua conservação 

mas de uma valorização que lhes é aplicada, possibilitando um novo loop para o fluxo de vestuário. Assim sendo, 
consideramos o Refashion o método eficaz na reutilização do material de fardamentos descartados porque além de 

                                                 
19A terceira alteração ao Decreto-Lei nº178/2006, de 5 de Setembro transpõe a Directiva nº2008/98/CE do Parlamento Europeu, de 19 de 
Novembro (Diário da Republica, 1ª série – Nº116 -17 de Junho de 2011) 
20Oakdene Hollins é uma empresa inglesa de investigação em gestão de resíduos. Consultado em: Debell, L. (2005) – cit.8, p.50 
21Vezolli, Carlo e Manzini, Ezio – cit.3 
22Cit. por: Gwilt, A., & Rissanen, T. (2011). Shaping Sustainable Fashion – Changing The Way we Make and Use Clothes. London, UK 

Washington,USA: Earthscan UK. 
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rentabilizar recursos pode ser uma solução metodológica atraente para processos de produção de pequenas e médias 
empresas (Fraser, 2009)

23
.  

 
EXTENSÃO DO CICLO DE VIDA (SLOW-DESIGN & MULTIFUNCIONALIDADE)  
O Slow Fashion, um conceito que surgiu a partir do Slow Design (Strauss, p.2)

24
 relaciona-se com a sustentabilidade 

por valorizar o aumento do ciclo de vida dos produtos e reduzir o impacto das acções humanas sobre o ecossistema. É 
uma metodologia que premeia a qualidade e a durabilidade das peças oferecendo ao consumidor produtos 
atemporais e de acabamentos impecáveis, despertando-o para uma óptica de exclusividade e atitude menos 
materialista. 
Para o trabalho proposto pensamos que a questão da durabilidade possa ser solucionada com a inclusão de diferentes 
formas de vestir, revitalizando a multifuncionalidade e a reversibilidade. Pois, sendo a “saturação” um dos principais 
motivos

 
que levam as pessoas a descartar as suas peças de vestuário

25
, a integração de vários looks numa só peça de 

vestuário pode responder ao “cansaço” e prolongar a sua existência.  
 
STREET WEAR  
Antes da criação da peça de vestuário street wear (estilo inspirado no Vintage

26
 e de inspiração “DIY”

27
) foi feito um 

símbolo da possível marca que reflectisse o espírito energético dos futuros consumidores. 
CRIAÇÃO DA PEÇA  
A peça de vestuário confeccionada é uma saia feminina, produzida com um tecido de sarja dupla face e a malha de 
uma sweater, ambos utilizados nos fardamentos masculinos do exército português. (figs 01 e 02) 

    
Fig.1&Fig.2 – Casaco e sweater da farda de “campo” do exército português 
 
A sua concepção incidiu numa forma simples, tipo “envelope”, e com vista à utilização de diferentes looks. 
Inicialmente foi feita através do molde base da saia de senhora onde se rodaram as pinças centrais para as costuras 
laterais e acrescentou-se evasé para melhorar o conforto ergonómico do utilizador. O resultado é idêntico ao de uma 
saia semi-circular com drapeado lateral, que foi revisto pela técnica do drapping. 
Com o intuito de incorporar a multifuncionalidade e aproveitar o material na totalidade, já que o tecido principal é 
camuflado num lado e de cor lisa do outro, utilizou-se as mangas da sweater como faixas de ajuste/aperto da saia. O 
restante material serviu para fazer um acabamento em “debrum” e reforçar a reversibilidade da peça. O look final 
relembra “uma camisola atada à cintura” que, além de poder ser usada dos dois lados, pode ainda ser vestida com o 
aperto à frente ou o aperto atrás. (figs 03 a 06) 

                                                 
23 Fraser, K. (2009). ReDress- Refashion as a Solution for Clothing as (Un) Sustainability. Unpublished Art and Design, AUT University, Auckland. 
24 Strauss, C. F., & Fuad-Luke, A. (2008). The Slow Design Principles - A new interrogative and reflexive tool for design research and practice. 

Paper presented at the Changing The Change - Design Visions Proposals and Tools.  
25 Morais, C., Carvalho, C., & Broega, C. (2011). A design tool to identify and measure the profile of sustainable conscious fashion costumer Paper 
presented at the Autex. 
26Vintage é o mercado de roupa em segunda mão. 
27 DIY é uma abreviação de Do It Yourself (do inglês faça você mesmo). 
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Fig.3 a Fig.6 – Frente camuflada a apertar atrás; Frente “lisa” (verso do tecido camuflado) a apertar a trás; vista 
lateral da saia em cor lisa a mostrar o pormenor do aperto (mangas da sweater); Traseira “lisa” 
 
A eliminação da complexidade de pormenores assenta no pensamento “Design for Disassembly” após o seu término 
de vida. Como o mesmo princípio utilizou-se costuras ponto cadeia para, sempre que possível, poderem ser 
facilmente desfeitas, bastando puxar por uma das pontas da costura. 
CONCLUSÕES 
Este exemplo não só mostra o reaproveitamento do material em si como também dos componentes de uma peça de 
vestuário (mangas), confirmando a diferenciação de um produto novo, projectado pela óptica “Life Cycle Design 
Strategies”, defendido por Carlo Vezolli e Ezio Manzini.   
Será difícil ultrapassar a fronteira do fast fashion e introduzir o Refashion como uma metodologia normalizada. No 
entanto, pensamos que o desafio vale o risco, na certeza de que o ambiente e a sociedade beneficiarão de menos 
desperdício e menor impacto ambiental. 
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POSTER PARA 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

EM DESIGN (entre 10-12 de outubro) 
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