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RESUMO 

 

Este trabalho monográfico tem como objetivo apresentar a realidade por trás da indústria da 

moda e os impactos ambientais causados por toda a sua cadeia produtiva, além das 

responsabilidades socioambientais dos atores envolvidos neste setor, que é um dos que mais 

crescem no Brasil. Os dados apresentados revelam que a moda é uma das maiores atividades 

econômicas do mundo, atuando como uma das principais poluidoras do planeta, assim como, 

a indústria do petróleo e a agropecuária. Diante deste fato, torna-se impossível tratar a moda 

sem a minuciosa atenção; examinar as consequências ambientais, sociais e climáticas dos 

modelos atuais dessa indústria é imprescindível quando se considera a teoria da sociedade de 

risco e o Direito Ambiental como um todo. Esse problema de escala global de nenhum modo 

exclui o Brasil, portanto, deve-se observar detalhadamente os impactos causados pelas 

atividades desse setor para, a partir disso, levantar questões sobre a responsabilidade social na 

preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, como direito 

constitucionalmente previsto. O Direito Ambiental, ramo relativamente adolescente no mundo 

jurídico, tem conquistado cada vez mais respeito e atenção, não só dos aplicadores do Direito, 

como também tem sido bastante questionado e provocado pela sociedade que, por diversas 

vezes, aciona amparo do Ministério Público na defesa dos direitos difusos e coletivos. Sendo 

assim, o método utilizado nesta análise foi o dialético, com uma abordagem qualitativa, 

apresentando o consumismo como uma das principais ameaças para o meio ambiente e para 

as próximas gerações. Os resultados evidenciaram que os impactos ambientais provocados 

pela cadeia produtiva da indústria da moda, mostram que a solução não está no encerramento 

das atividades ou na punição, mas na adequação dos estabelecimentos às normas ambientais, 

possibilitando um gerenciamento sustentável e, principalmente, na prática de políticas 

socioeducativas, permitindo, assim, uma evolução na base do Estado. Este trabalho sugere, 

portanto, que além das mudanças necessárias nas políticas públicas, fomentar a cultura de 

risco através da informação, promoção, educação e conscientização ambiental, são fatores 

primordiais para o desenvolvimento sustentável da indústria da moda no Brasil. 

 

Palavras-chave: Direito Ambiental. Desenvolvimento sustentável. Indústria da moda no 

Brasil. Responsabilidade social. 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

This monographic work aims to present the reality behind the fashion industry and the 

environmental impacts caused by its entire production chain, besides the socio-environmental 

responsibilities of the people involved in this sector, which is one of the fastest growing in 

Brazil. The data presented reveal that fashion is one of the world's largest economic activities, 

acting as one of the main polluters of the planet, as well as the oil industry and agriculture. 

Faced with this fact, it becomes impossible to treat Fashion without meticulous attention; 

examining the environmental, social and climatic consequences of this industry in the current 

models is essential when considering the Theory Of Risk Society and Environmental Law as a 

whole. This global scale problem in no way excludes Brazil, so we must observe in detail the 

impacts caused by the activities of this sector to, from there, raise questions about social 

responsibility in the preservation of the environment for present and future generations as a 

constitutional law. Environmental Law, a relatively adolescent branch of the legal world, has 

gained more and more respect and attention, not only from the applicators of Law, but has 

also been strongly questioned and provoked by society, which, on several occasions, requests 

support from the Public Ministry for the defense of diffuse and collective rights. Thus, the 

method used in this analysis was the dialectic, with a qualitative approach, presenting 

consumerism as one of the main threats to the environment and to the next generations. The 

results showed that the environmental impacts caused by the fashion industry's productive 

chain show that the solution is not in the closure of activities or in punishment, but in the 

suitability of establishments to environmental rules, enabling a sustainable management and, 

mainly, in the practice of socio-educational policies, allowing an evolution in the State base. 

Therefore, this work suggests that, besides to the necessary changes in public policies, 

encourage the culture of risk through information, promotion, education and environmental 

awareness, being key factors for sustainable development in the Brazilian Fashion Industry. 

 

Keywords: Environmental Law. Sustainable Development. Brazilian Fashion Industry. 

Social Responsibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado da moda é um dos mais importantes mercados de bens de consumo em 

todo o mundo; nos últimos anos, a indústria como um todo experimentou um forte 

crescimento do setor. Segundo estudo realizado pela Euromonitor Internacional, provedora 

global de inteligência estratégica de mercado, o Brasil é o quarto maior consumidor de moda 

do mundo, tendo aumentado significativamente a sua movimentação de fundos nos últimos 10 

anos, gerando, por exemplo, mais de R$ 170 bilhões, em 2014. 

De acordo com a ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção), há 

mais de 30 mil empresas do setor têxtil e de confecção instaladas pelo país, fazendo o Brasil 

ser a sexta maior indústria têxtil do mundo, o segundo maior produtor de denim e o terceiro 

na produção de malhas. Além disso, autossuficiente na produção de algodão, o país 

confecciona 9,8 bilhões de peças por ano.
1
 

A moda é tema cada vez mais relevante dentro das questões sociais, sobretudo, por 

executar um papel de acentuado desenvolvimento econômico e por estar diretamente 

conectada ao meio ambiente. De acordo com o relatório apresentado pelo Global Fashion 

Agenda no Copenhagen Fashion Summit
2
, a indústria da moda foi responsável pela emissão 

de 1,715 bilhão de toneladas de CO
2
, cerca de 5,4% dos 32,1 bilhões de toneladas de emissões 

globais de carbono em 2015. Nota-se, pois, que a moda além de ser uma das maiores 

atividades econômicas do mundo atua também como uma das principais poluidoras do 

planeta. 

Vale ressaltar que, segundo Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), somados os riscos do ar, da água e dos químicos, a poluição 

ambiental mata mais de 12,6 milhões de pessoas por ano
3
, dessa forma, assegurar mudança 

nos padrões de consumo e produção se configuram como medidas indispensáveis na redução 

da pegada ecológica sobre o meio ambiente. 

                                                 
1 SEBRAE. Conheça as associações e as entidades da moda no Brasil. Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/conheca-as-associacoes-e-as-entidades-da-
moda-no-brasil,f451088ec0467410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. Acesso em: 17 ago. 2018. 
2
 KERR, John; LANDRY, John. Pulse of the fashion industry. Global Fashion Agenda & The Boston 

Consulting Group, 2017. Disponível em: 

<https://static1.squarespace.com/static/5810348d59cc68e529b7d9ba/t/596454f715d5db35061ea63e/1499747644

232/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf >. Acesso em: 15 ago. 2018. 
3
 NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL - ONUBR. Apesar da baixa fertilidade mundo terá 9,8 bilhões de pessoas 

em 2050. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/apesar-de-baixa-fertilidade-mundo-tera-98-bilhoes-de-

pessoas-em-2050/>. Acesso em: 9 ago. 2018. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/conheca-as-associacoes-e-as-entidades-da-moda-no-brasil,f451088ec0467410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/conheca-as-associacoes-e-as-entidades-da-moda-no-brasil,f451088ec0467410VgnVCM1000003b74010aRCRD
https://static1.squarespace.com/static/5810348d59cc68e529b7d9ba/t/596454f715d5db35061ea63e/1499747644232/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5810348d59cc68e529b7d9ba/t/596454f715d5db35061ea63e/1499747644232/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
https://nacoesunidas.org/apesar-de-baixa-fertilidade-mundo-tera-98-bilhoes-de-pessoas-em-2050/
https://nacoesunidas.org/apesar-de-baixa-fertilidade-mundo-tera-98-bilhoes-de-pessoas-em-2050/
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Considerando que a cadeia de valor da indústria da moda compreende desde a 

extração de recursos naturais até as condutas praticadas pelo consumidor, este trabalho 

pretende abordar a responsabilidade socioambiental para o desenvolvimento sustentável dessa 

atividade econômica no país.  

Não há como negar que o modelo atual de produção e consumo de artigos de moda 

tem contribuído para a mudança climática, por essa razão, o grande problema é mostrar como 

a moda brasileira pode minimizar significativamente os seus impactos ambientais e 

corroborar para o desenvolvimento sustentável da humanidade. 

Diante disso, o principal objetivo dessa pesquisa acadêmica é apresentar a realidade 

por trás da indústria da moda e os impactos ambientais causados por toda a sua cadeia 

produtiva, além das responsabilidades socioambientais dos atores envolvidos neste setor, que 

é um dos que mais crescem no Brasil. 

Para isso, torna-se imperioso explanar sobre a importância do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado; apresentar estudos, dados e estatísticas que comprovam a 

realidade por trás da indústria da moda e os impactos ambientais provocados pelo setor; bem 

como expor as diretrizes do desenvolvimento sustentável, mostrando modelos de negócios e 

práticas ecologicamente responsáveis já adotadas pelo segmento. 

Dessa forma, serão apresentados os conceitos de meio ambiente e bem ambiental, os 

princípios que norteiam o Direito Ambiental e o breve histórico da proteção do meio ambiente 

ao longo dos anos, que o elevou à categoria de direito humano fundamental. Em seguida, será 

abordada a temática da poluição ambiental e das mudanças climáticas sob o enfoque da 

indústria e mercado da moda no mundo e no Brasil, expondo os impactos ambientais 

provocados pelo consumo exagerado e pela indústria Fast Fashion. 

Posteriormente, será elucidado sobre os aspectos da sustentabilidade nos meios de 

produção de moda, apresentando as diretrizes da governança global e o papel do Poder 

Público, do Terceiro Setor, das empresas e de toda a coletividade frente aos objetivos do 

desenvolvimento sustentável, ressaltando a responsabilidade social e a importância da 

educação ambiental para a conscientização ecológica e mudança dos padrões de produção e 

consumo. 

Por fim, será apresentada uma abordagem preventiva aos danos ambientais causados 

pelo setor da moda, através da exposição de diversas práticas ecologicamente responsáveis 

adotadas em outros países e no Brasil, incluindo a utilização das energias renováveis na 

produção da moda. 
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Diante da complexidade do tema, o método de abordagem utilizado nesta pesquisa 

será o dialético que “possibilita construir uma teoria com explicações lógicas, racionais e 

coerentes para os fenômenos vivenciados pelo homem, seja na esfera das ideias, seja na da 

convivência social ou da própria natureza”
4
. Assim, a vertente metodológica terá uma 

abordagem qualitativa, justificando-se em razão do tema causar grandes preocupações sociais, 

sendo necessário identificar a natureza do problema, o que caracteriza tal abordagem. 

Como hipótese a ser seguida, buscou-se a possível solução para o cerceamento dos 

impactos ambientais provocados pela cadeia produtiva da indústria da moda no Brasil 

mostrando que a elucidação do problema está na mudança dos padrões de produção e 

consumo por meio da conscientização ambiental de todos os envolvidos nesse mercado. 

Este trabalho sugere, portanto, que a aplicabilidade das diretrizes do desenvolvimento 

sustentável e da responsabilidade social em todas as etapas da cadeia produtiva é de 

fundamental importância para se combater os efeitos das mudanças climáticas provocados 

pela indústria da moda no Brasil. 

 

  

                                                 
4
 MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de Metodologia da Pesquisa no Direito. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 109-110 
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2 MEIO AMBIENTE E BEM AMBIENTAL 

 

Antes de apresentar os conceitos de meio ambiente e bem ambiental para, em seguida, 

abordar alguns dos princípios do Direito Ambiental que nortearão o objeto de estudo desta 

obra acadêmica, faz-se necessário expor algumas noções básicas sobre meio ambiente e a sua 

defesa ao longo da história da humanidade. 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

 

A proteção da natureza encontra seus primeiros fundamentos na Bíblia Sagrada que 

traz, em Gênesis 1:26, a seguinte citação: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a 

nossa semelhança; tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os 

animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra”
5
. 

Continua mais adiante, em Gênesis 2:15, “Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no 

jardim do Éden para o lavrar e guardar”.
6
  

Nota-se que, desde a antiguidade, o homem passou a ser um administrador da natureza 

devendo cuidar de tudo o que nela há, como minérios, vegetais, micro-organismos, ar, água, 

solo, subsolo etc., não se restringindo aos animais, pois, sendo o meio ambiente indivisível, 

todos os seus recursos são essenciais à sobrevivência na Terra. 

Partindo desse pressuposto e do reconhecimento de que o ser humano, ao longo do 

sistema evolutivo, tornou-se um agente modificador da natureza trazendo consequências para 

o planeta, observa-se que, com o passar do tempo, houve um despertar da consciência para a 

necessidade de um cuidado cada vez mais efetivo. 

No Brasil, de acordo com a maioria dos doutrinadores, o histórico da proteção 

ambiental se divide em três fases: fase individualista, que vai desde o descobrimento (1500) 

até o ano de 1950, e que, para eles, foi marcada pela ausência de preocupação com o meio 

ambiente; fase fragmentária, que vai de 1950 a 1980, onde havia o controle de algumas 

atividades exploratórias de recursos naturais em razão de seu valor econômico; e a fase 

holística, que vai de 1981 até o presente, sendo marcada pela compreensão do meio ambiente 

como um todo integrado e independente.
7
 

                                                 
5
 BÍBLIA ONLINE. Gênesis, Capítulo 1, Versículo 26. Disponível em: 

<https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/1>. Acesso em: 5 ago. 2018.  
6
 BÍBLIA. op. cit. Gênesis, Capítulo 2, Versículo 15. Disponível em: 

<https://www.bibliaonline.com.br/vc/gn/2>. Acesso em: 5 ago. 2018. 
7
 FARIAS, Talden; COUTINHO, Francisco Seráphico da Nóbrega; MELO, Geórgia Karênia R. M. M. Direito 

Ambiental. Salvador: JusPodivm, 2013. p. 20. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/vc/gn/2
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Do ponto de vista mundial, o meio ambiente vem sendo juridicamente protegido desde 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), que embora não faça menção 

específica ao termo, reza que “Toda pessoa tem direito a um nível de vida próprio a garantir 

sua saúde, seu bem-estar e de sua família”.  

Posteriormente, a Declaração das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (1972), 

firmada em Estocolmo, na Suécia, “considerando a necessidade de um ponto de vista e de 

princípios comuns para inspirar e guiar os povos do mundo na preservação e na melhoria do 

meio ambiente”, declara que: 

 

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe 

permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene de obrigação 

de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras. 

 

Tais princípios foram adotados pelo nosso legislador constituinte que criou um 

capítulo exclusivo para a proteção do meio ambiente (art. 225 e seguintes da Constituição 

Federal de 1988) colocando o Brasil sempre na vanguarda das discussões ambientais. Porém, 

esse cuidado não se restringe a um país, a preservação do meio ambiente vem sendo uma 

preocupação global, uma vez que a agressão a ele provocada poderá trazer consequências 

irreversíveis para toda a humanidade. 

Como se vê, ao longo da evolução humana, a consciência ecológica e a preservação do 

meio ambiente e de seus recursos naturais, tornou-se uma atenção mundial, não podendo 

nenhum país se eximir da sua responsabilidade. 

 

2.2 CONCEITOS DE MEIO AMBIENTE E BEM AMBIENTAL  

 

A denominação “meio ambiente” foi utilizada pela primeira vez por Étienne Geoffroy 

Saint-Hilaire, naturalista francês e autor da obra Études Progressives dún Naturaliste (1835)
8
, 

no entanto, é importante ressaltar que, na época, o seu conceito era bem mais restrito do que o 

atual. 

O conceito legal de meio ambiente surgiu em 1981 com o advento da Lei n 6.938 que 

o define como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

                                                 
8
 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 123 
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química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”
9
. A 

Constituição Federal de 1988, por sua vez, embora tenha determinado a sua proteção e defesa 

como direito humano fundamental, não trouxe nenhum conceito, deixando essa tarefa a cargo 

da doutrina.  

Apesar do termo meio ambiente ser criticado por parte da doutrina em virtude do seu 

caráter redundante, a expressão já está consagrada na Constituição Federal, na legislação 

infraconstitucional, na doutrina, na jurisprudência e na consciência da população.
10

 

Assim, entende-se por meio ambiente “o lugar onde se manifesta a vida, seja a 

existência humana ou de qualquer outra espécie, o que inclui os aspectos que contribuem para 

que isso ocorra”. Em outras palavras,  

 

o meio ambiente é formado pelos elementos bióticos, que é o conjunto de seres 

vivos em um determinado ecossistema, a exemplo dos animais e plantas, e pelos 

elementos abióticos, que é o conjunto de fatores físicos ou químicos que 

contribuem para a manifestação da vida, como a água, o solo, a umidade e o vento, 

bem como pela interação entre cada um desses elementos.
11

 (grifo do autor) 

 

Contudo, ao longo do tempo, o conceito deixou de considerar apenas os recursos 

naturais e a relação deles entre si, passando a abranger aspectos de ordem ética, cultural, 

econômica, política, ecológica e social. Nesse sentido, pode-se dizer que meio ambiente é “a 

interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 

desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”.
12

  

Observa-se, portanto, a necessidade de uma visão holística da questão ambiental e das 

suas alternativas e soluções; o ambiente não pode ser estudado de modo isolado; depende, 

fundamentalmente, das informações trazidas pela ecologia e por outras ciências afins, 

devendo ser apreciado em sua conceituação mais ampla possível. 

Com base nisso, a Constituição Federal atribuiu ao meio ambiente uma configuração 

jurídica diferenciada, classificando-o como direito de todos e como bem de uso comum do 

povo essencial à sadia qualidade de vida.  

                                                 
9
 BRASIL. Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins 

e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2 set. 

1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 5 ago. 2018. 
10

 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela constitucional do meio ambiente: interpretação e aplicação das normas 

constitucionais ambientais no âmbito dos direitos e garantias fundamentais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

24 
11

 FARIAS; COUTINHO; MELO, op. cit. p. 27 
12

 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 2. ed. 3. Tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1998. p. 2 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm
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Neste ponto, vale ressaltar que, no âmbito jurídico, o termo “bem” está diretamente 

relacionado à ideia de patrimônio; porém, o conceito de “bem ambiental” ultrapassa o caráter 

econômico abrangendo a natureza de forma absoluta e “mesmo que não tenha valor 

econômico ou função social, qualquer recurso natural deve ser protegido”
13

.  

Cuida-se do denominado bem de uso comum do povo que, por sua vez, é 

inapropriável, não podendo ser classificado como bem público nem como bem privado, 

elevando-se à categoria de bem difuso, que pertence a cada um e, ao mesmo tempo, a todos; 

cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.  

Esse também é o entendimento da jurisprudência consubstanciado na decisão da 

desembargadora Consuelo Yoshida:  

 

Os bens ambientais são bens difusos, de uso comum do povo (CF, art. 225, caput); 

não são bens públicos, pertencentes ao patrimônio público, ou seja, bens de domínio 

(propriedade) da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios; são bens que 

estão sob a administração destes entes públicos (administração direta e indireta).
14

  

 

Não havendo, portanto, como identificar o seu titular e sendo o seu objeto insuscetível 

de divisão, o meio ambiente e o bem ambiental devem ser considerados e protegidos sob o 

viés de direito humano fundamental. 

 

2.3 MEIO AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO  

 

A doutrina reconhece que a expressão meio ambiente abriga um sentido quase 

universal, podendo ser compreendida como o conjunto de condições que permitem a 

existência e a reprodução da vida no planeta. 

De tal sorte, o próprio conceito de vida hoje se desenvolve para além de uma 

concepção estritamente biológica ou física, uma vez que os adjetivos “digna” e “saudável” 

acabam por implicar um conceito mais amplo, que guarda sintonia com a noção de um pleno 

desenvolvimento da personalidade humana, para o qual a qualidade do ambiente passa a ser 

um componente nuclear.
15

 

                                                 
13

 FARIAS; COUTINHO; MELO, op. cit. p. 34 
14

 BRASIL. Tribunal Regional Federal. Terceira Região. AgI 192.647. Relatora Consuelo Yoshida. Revista 

Brasileira de Direito Ambiental. São Paulo, RT, n. 1, jan./mar. 2005. p. 305. 
15

 ALBUQUERQUE, Ruth Pessoa Gondim de. Implementação do direito ambiental. João Pessoa: Edições 

Linha D`Água, 2009. 
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Direitos Humanos, por seu turno, configuram-se como direitos indissociáveis da 

condição humana; trata-se de um conjunto de prerrogativas e garantias inscritas em tratados e 

costumes internacionais, cuja finalidade é o respeito à dignidade humana protegendo o 

indivíduo em suas necessidades básicas e estabelecendo um mínimo de condições de vida.  

Tais direitos são considerados indivisíveis, por não se sucederem em gerações, mas se 

cumularem em dimensões; interdependentes, ao passo que os direitos sociais e liberais devem 

se reforçar mutuamente; inter-relacionados, devendo interagir com os sistemas internacionais 

de proteção; além de serem universais, inexauríveis, essenciais, imprescritíveis, inalienáveis, 

irrenunciáveis, efetivos, complementares e irregressíveis. 

Sendo o meio ambiente ecologicamente equilibrado condição sine qua non para a 

existência e a reprodução da vida no planeta, tanto é que, incumbe ao Poder Público e à toda 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, nota-se 

o porquê dele ter sido erigido pela Constituição como direito fundamental e, na ordem 

internacional, como Direito Humano; o meio ambiente é vital para o pleno desenvolvimento 

da personalidade humana, da qual todos os demais direitos decorrem.  
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3 PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL  

 

3.1 CONCEITOS GERAIS 

 

Dentre as fontes do Direito estão os costumes, a lei, a jurisprudência, a doutrina, os 

tratados e convenções internacionais e os princípios jurídicos; estes últimos, porém, exercem 

uma função especial, pois além de incidir como regra de aplicação no caso prático, é com 

base neles que são produzidas todas as demais normas.
16

 

Os princípios carregam um valor normativo que os tornam hierarquicamente 

superiores a qualquer regra, por isso, violar um princípio é muito mais grave que transgredir 

uma norma, representa insurgência contra o sistema.  

Tratam-se de questões indiscutíveis e aceitas pela sociedade, que se obtém extraindo o 

essencial de assuntos particulares. Os princípios são preceitos fundamentais
17

 que norteiam a 

aplicação do Direito, contudo, não há um consenso na doutrina e na jurisprudência quanto aos 

princípios gerais do Direito Ambiental, seja no que diz respeito ao conteúdo, ao número ou à 

terminologia adotada
18

. 

São inúmeros os princípios ambientais arrolados pelos doutrinadores e todos devem 

ser considerados essenciais, uma vez que, o intuito da tutela ambiental é a proteção da 

dignidade da vida em todas as suas formas. No entanto, destacar-se-á, a seguir, alguns 

princípios que são abrangentes e possuem relação direta com o objeto deste estudo. 

 

3.1.1 Princípio do Direito Humano Fundamental 

 

O princípio do direito humano fundamental decorre da Declaração Universal do Meio 

Ambiente aprovada pela ONU, em 1972, que declarou que o homem tem direito fundamental 

à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequada em um meio, cuja 

qualidade lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar. 

Tal declaração abriu caminho para legislações em todo o mundo priorizar a proteção 

ambiental e, sob sua influência, o Brasil publicou a Lei n 6.938 em 1981, assumindo pela 

primeira vez no ordenamento jurídico nacional a importância da tutela do meio ambiente, 

                                                 
16

 FARIAS; COUTINHO; MELO, op. cit. p. 37 
17

 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 

312.  
18

 FARIAS; COUTINHO; MELO, op. cit. p. 39. 
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delimitando os objetivos, princípios, conceitos e os instrumentos dessa proteção.
19

 Mas foi em 

1988, com a promulgação da Constituição Federal, que o meio ambiente se consagrou, 

definitivamente, como direito humano fundamental ao ser rotulado como bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 

A dignidade da vida humana é colocada como objetivo maior de todas as políticas 

públicas de meio ambiente, de maneira que tal princípio é fortemente criticado por sua visão 

antropocêntrica.  

Contudo, considerando que a preservação ambiental é fator imprescindível para 

resguardar a vida humana, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser 

elevado à categoria de direito humano fundamental, posto que, sem o ecossistema protegido 

nenhum direito prospera, a própria continuidade da vida planetária depende disto. 

 

3.1.2 Princípio da Prevenção (Precaução ou Cautela) 

 

Há doutrinadores que preferem a terminologia prevenção, outros, precaução ou 

cautela. Muitos ainda adotam ora uma, ora outra, indistintamente, como expressões 

sinônimas. Para o nosso campo de estudo, entender-se-á que a prevenção é gênero das 

espécies precaução (ou cautela), e que significam agir antecipadamente.
20

 

Todavia, vale ressaltar que, embora exista uma grande semelhança entre os princípios 

da precaução e da prevenção, por ambos significarem uma ação antecipada diante do risco ou 

do perigo ambiental, há uma pequena diferença entre eles, tanto que o primeiro é apontado 

como um aperfeiçoamento do segundo.  

O princípio da prevenção é aplicado em relação aos impactos ambientais conhecidos 

ou que se possa conhecer, e aos quais seja possível estabelecer as medidas necessárias para 

prever e evitar os danos ambientais.
21

  

A prevenção foi consagrada desde 1972, na Declaração Universal sobre o Meio 

Ambiente que determina: 

 

Deve-se pôr fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outros materiais e, ainda, à 

liberação de calor em quantidades ou concentrações tais que o meio ambiente não 

tenha condições para neutralizá-las, a fim de não se causar danos graves ou 

irreparáveis ao ecossistema. Deve-se apoiar a justa luta dos povos de todos os países 

contra a contaminação.  

 

                                                 
19

 FARIAS; COUTINHO; MELO, op. cit. p. 41. 
20

 SIRVINSKAS. Manual de Direito Ambiental. op. cit. p. 142. 
21

 FARIAS; COUTINHO; MELO, op. cit. p. 47. 
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Já a precaução é uma ação antecipada diante do risco ou do perigo ao meio ambiente 

embora o conhecimento científico não possa oferecer repostas conclusivas sobre a inocuidade 

de determinados procedimentos; trata-se da proteção mesmo diante da incerteza do risco 

ambiental.  

A ECO-92 destacou pioneiramente o princípio da precaução no âmbito internacional 

ao estabelecer que “de modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser 

amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades”, complementando 

ainda que “quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta 

certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”.  

Entende-se, portanto, que independente da nomenclatura mais aceita pelos 

doutrinadores, juristas ou legisladores, em qualquer hipótese, deve-se agir antecipadamente a 

fim de impedir possíveis danos ambientais. 

 

3.1.3 Princípio da Educação Ambiental (e da Informação)  

 

A educação ambiental passou a ter referência normativa no Brasil, em 1999, com o 

advento da Lei n 9.795 que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental
22

, elegendo-

a como um componente essencial e permanente do ensino nacional, devendo estar presente, 

de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, seja em caráter 

formal como não-formal. 

Compreende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e 

a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente. 

Esse modelo educacional vem alicerçado em oito princípios básicos (art. 4) e sete 

objetivos fundamentais (art. 5) e, em consonância com o que estabelece a Constituição 

Federal, foi expressamente incumbido ao Poder Público e à sociedade, o dever de promover e 

estar atento de maneira ativa e permanente às práticas educativas para a prevenção, a 

identificação e a solução de problemas ambientais. 

O princípio da informação ou da publicidade, por sua vez, é uma extensão do princípio 

da educação. Parte do pressuposto de que toda informação em matéria ambiental é de 

                                                 
22

 BRASIL. Lei nº 9795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 28 abr. 1999. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/LEIS/L9795.htm>. Acesso em: 5 ago. 2018. 
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interesse coletivo e, no caso de inexistência, caberá ao Estado produzi-la, tamanha é a sua 

importância para a construção do Estado de Direito Ambiental.
23

  

A conservação do meio ambiente é interesse de cada um e ao mesmo tempo de todos 

e, por se tratar de um direito metaindividual, está diretamente vinculada à ética, ao trabalho e 

às práticas sociais. Porém, nota-se que é a partir do processo educativo e da informação sob o 

enfoque humanista, holístico, democrático e participativo, que se pode alcançar um nível de 

consciência para a efetiva preservação ambiental, de modo que, os princípios em comento 

possuem estimada relevância. 

 

3.1.4 Princípio do Desenvolvimento Sustentável  

 

O termo desenvolvimento sustentável surgiu no final da década de 1970 e tomou 

relevo no Relatório de Brundtland (Nosso futuro comum), publicado em 1988 pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente, presidida por Gro Halem Brundtland.
24

 

A expressão foi definitivamente consagrada na esfera internacional e transformada em 

princípio, com a ECO-92, que declarou que “o direito ao desenvolvimento deve ser exercido 

de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento 

e de meio ambiente das gerações presentes e futuras”
25

.  

Tal princípio encontra amparo no art. 4 da Lei n° 6.938/81, no art. 225 da 

Constituição Federal e, devido a sua importância, foi transformado pelo art. 170, VI, da Lei 

Maior, em princípio da ordem econômica, sujeitando a ele todos os demais princípios da livre 

iniciativa e da livre concorrência.  

Leonardo Boff questiona a denominação “desenvolvimento sustentável”, uma vez que 

desenvolvimento provém da área da economia e sustentabilidade decorre da biologia, sendo, 

portanto, expressões contraditórias e inconciliáveis.  

Neste mesmo sentido, há pensadores que preferem a expressão sociedade sustentável 

ou retirada sustentável
26

; porém, independente da nomenclatura utilizada, o importante é 

entender que toda atividade humana deve ser analisada pela ótica da sustentabilidade que, por 

sua vez, tem valor multidimensional.  
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 FARIAS; COUTINHO; MELO, op. cit. p. 45. 
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 SIRVINSKAS. Manual de Direito Ambiental. op. cit. p. 139 
25

 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES UNIDAS - ONU. Declaração do Rio sobre o meio ambiente e 

desenvolvimento (ECO-92). Rio de Janeiro, junho de 1992. Disponível em: 
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 TRIGUEIRO, André. Espiritismo e ecologia. São Paulo, Feb, 2009. p. 41-42 
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O princípio do desenvolvimento sustentável objetiva, portanto, conciliar a preservação 

do meio ambiente e a exploração econômica do mesmo, para que haja uma evolução da 

qualidade de vida do homem respeitando a biocapacidade dos ecossistemas; ou seja, busca-se 

a diminuição da miséria, da exclusão social, do consumismo, do desperdício e de diversos 

outros problemas humanitários, por meio da utilização racional dos recursos naturais 

existentes no planeta. 

 

3.1.5 Princípio da Responsabilidade Socioambiental 

 

A responsabilidade socioambiental decorre de diversos outros princípios do Direito 

Ambiental, especialmente, do desenvolvimento sustentável, por estar ligada às ações que 

respeitam o meio ambiente e às políticas voltadas para a sustentabilidade.  

Se cabe a todos o dever da preservação ambiental: governos, empresas e cada 

cidadão
27

, tal responsabilidade nada mais é do que “socioambiental”. Cuida-se de política 

ecologicamente correta, que passa a integrar até mesmo os currículos de profissionais de todas 

as áreas
28

, e tem sido adotada por muitas empresas, instituições de ensino, atividades 

governamentais e não governamentais. 

Quanto ao amparo legal, pode-se dizer que o presente princípio encontra fundamento 

em diversos instrumentos normativos, afinal, o arcabouço legislativo neste ramo jurídico 

impõe uma responsabilidade de cunho universal, cabendo a todos o dever de agir pela defesa 

e preservação da natureza. 

No Brasil, há o Ministério do Meio Ambiente que, através de políticas públicas, visa 

impulsionar a produção e o consumo sustentáveis no país, de modo que não se coloque em 

risco as necessidades das futuras gerações.
29

 Por meio desse princípio, busca-se estimular a 

conscientização ambiental e a incorporação de atitudes sustentáveis na rotina dos órgãos 

públicos, das entidades privadas e da coletividade como um todo.  

Nota-se, portanto, que o livre exercício da atividade humana e/ou econômica está 

condicionado ao cumprimento da sua responsabilidade socioambiental, de maneira que 

nenhuma ação promova danos ao ecossistema, mas sim, resulte em benefícios ao meio 

ambiente e à coletividade. 
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 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. Responsabilidade Socioambiental. Disponível em: 
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3.1.6 Princípio da Dignidade da Vida para Além da Humana  

 

Não se pode falar em meio ambiente ecologicamente equilibrado sem considerar a 

importância de todas as formas de vida. Nesse sentido, o princípio da dignidade da vida para 

além da humana, capitaneado pelo Peter Singer, implica no reconhecimento de deveres 

jurídicos a cargo dos seres humanos, tendo como beneficiários os animais.  

Trata-se de limitações aos direitos fundamentais com base no reconhecimento de 

interesses jurídico-constitucionais da vida não humana, como é facilmente identificado na 

tutela dispensada à fauna e à flora através da vedação constitucional de práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à 

crueldade. 

Jeremy Bentham (1748-1832), filósofo, jurista e um dos últimos iluministas a propor a 

construção de um sistema de filosofia moral, é considerado um dos escritores que ampliaram 

o campo para a posterior elaboração dos direitos animais. Mas foi somente em 1975, com a 

publicação do livro Libertação Animal de Peter Singer, que surgiram os primeiros 

movimentos em defesa dos animais. Por esta razão, sua obra é considerada a fundadora dos 

direitos dos animais que foram internacionalmente reconhecidos, através da Declaração 

Universal dos Direitos Animais, proclamada pela UNESCO, em Bruxelas, no dia 27 de 

janeiro de 1978. 

A reflexão formulada por Singer, afirma que o princípio ético sobre o qual assenta a 

igualdade humana nos obriga a ter igual consideração para com os animais não humanos. A 

defesa da igualdade não depende da inteligência, da capacidade moral, da força física ou 

características semelhantes; a igualdade é um ideal moral, e não a afirmação de um fato. 

Singer denuncia a tirania dos humanos sobre os animais, defendendo que estes devem ser 

tratados como seres sencientes
30

 e independentes, e não como um meio para os fins humanos.  

Vale destacar a classificação didática que organiza o meio ambiente em microbem e 

macrobem. Enquanto microbem, os recursos naturais são considerados individualmente e 

valorados de acordo com a sua importância econômica ou social; na condição de macrobem, o 

meio ambiente não pode ser reduzido a nenhum de seus elementos em virtude da 

                                                 
30

 Aqueles que detêm capacidade de sofrer e/ou experimentar alegria. Senciência é a capacidade dos seres de 

sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Em outras palavras: é a capacidade de ter percepções 

conscientes do que lhe acontece e do que o rodeia. 
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interdependência entre cada um deles e por se tratarem de bens caracteristicamente 

indivisíveis.
31

 

Isso implica dizer que qualquer elemento da natureza merece proteção independente 

de utilidade social ou valoração econômica e, como propõe o Arne Naess (1912-2009) “o 

valor das formas de vida não humanas independe da sua utilidade para os estreitos propósitos 

humanos”
32

. 

O Direito Ambiental consagrou a tutela dos componentes do meio ambiente como 

integrantes de um sistema em que todas as partes estão relacionadas merecendo igual respeito 

e proteção. Deve-se, portanto, proteger a dignidade da vida para além da humana, uma vez 

que o respeito dos homens pelos animais está ligado ao respeito dos homens pelo seu 

semelhante. 

 

3.2 FUNÇÕES DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL 

 

A observância dos direitos ambientais é de suprema acuidade para a garantia da 

dignidade da vida na Terra; e diante da sua rigorosa interligação com vários campos 

científicos como o Constitucional, Econômico, Tributário, Penal, Agropecuário, Tecnológico 

e, sobretudo, com os Direitos Humanos, o Direito Ambiental consiste num dos ramos 

jurídicos em constante e necessário desenvolvimento. 

Nesse contexto, caracterizado pelo seu forte hábito legiferante e com competência 

legislativa concorrente entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em matéria 

ambiental; o Brasil é detentor de um amplo arcabouço normativo que, inclusive, faz a 

legislação ambiental brasileira ser conhecida como a mais completa do mundo.  

Por outro lado, os conflitos normativos acabam sendo muito comuns nessa área, 

resolvendo-se por meio da aplicação dos princípios do Direito Ambiental, já que estes têm 

uma dimensão que as regras não possuem: a dimensão do peso. Eles também podem interferir 

uns nos outros e, nesse caso, “deve-se resolver o conflito levando-se em consideração o peso 

de cada um”.
33

 

Sendo impossível apreciar os direitos humanos isolados dos direitos pertinentes à 

natureza, motivo pelo qual faz o Direito Ambiental contemporâneo residir numa fase holística 
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e se traduzir em um direito intergeracional; ele terá os princípios, a ética e a moral como 

verdadeiros guias para a elaboração e concretização das suas normas. 

Ronald Dworkin
34

 afirma que os princípios são argumentos que descrevem direitos e, 

por isso, possuem uma dimensão moral, uma exigência de justiça, de equidade e de respeito à 

dignidade humana. 

Desse modo, os princípios do Direito Ambiental têm como função prática primordial, 

captar os valores morais da comunidade e os tornar elementos próprios do discurso jurídico 

para a defesa ambiental. 
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4 POLUIÇÃO AMBIENTAL 

 

A palavra poluição deriva do latim poluere, que significa “sujar”; e, do ponto de vista 

normativo, a expressão poluição ambiental vem sendo usada, desde a Declaração de 

Estocolmo de 1972, que apesar de não ter apresentado conceito, fez menção ao termo ao 

proclamar que:  

 

 m nosso redor vemos multiplicar-se as provas do dano causado pelo homem em 

muitas regiões da terra, níveis perigosos de poluição da água, do ar, da terra e dos 

seres vivos; grandes transtornos de equilíbrio ecológico da biosfera; destruição e 

esgotamento de recursos insubstituíveis e graves deficiências, nocivas para a sa de 

física, mental e social do homem, no meio ambiente por ele criado, especialmente 

naquele em que vive e trabalha. 

 

Nota-se que, há muito, já se discute as questões de poluição ambiental em todo o 

mundo. No Brasil, a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6.938/81) 

cuidou de apresentar os conceitos que deram norte ao Direito Ambiental.  

Segundo a norma, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas; degradação da qualidade ambiental é a alteração adversa das características 

do meio ambiente; e poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 

que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem 

desfavoravelmente a biota, as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, ou lancem 

matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.  

É bom ressaltar que tais conceitos abrangem somente o meio ambiente natural, mas a 

doutrina, com base nessa deficiência, ampliou para inserir também o meio ambiente cultural, 

artificial e do trabalho.
35

 

A referida lei ainda conceituou poluidor como sendo “a pessoa física ou jurídica, de 

direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 

degradação ambiental”; bem como recursos ambientais, que são “a atmosfera, as águas 

interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 

elementos da biosfera, a fauna e a flora”. 

Vale ressaltar que as agressões e degradações ao meio ambiente foram elevadas à 

categoria de crimes pela Lei nº 9.605 de 1998 (art. 54 e seguintes), sujeitando os infratores às 
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penas de multa, detenção e reclusão, isoladas ou de forma cumulativa. De acordo com a lei, 

considera-se crime ambiental causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 

resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de 

animais ou a destruição significativa da flora. 

 O Direito Ambiental visa assegurar a sadia qualidade de vida que, por sua vez, está 

diretamente relacionada ao equilíbrio do meio ambiente. Assim, busca-se protegê-lo dos 

abusos e degradações praticadas pelo próprio homem e, para isso, deve-se considerar 

diferentes aspectos ao avaliar as atividades desenvolvidas diariamente pela sociedade, os seus 

impactos ambientais a curto, médio e longo prazos, bem como a sua relevância econômica, 

social e, sobretudo, ecológica.  

É com base nesse contexto que se penetra no campo de estudo dessa obra, apreciando 

a necessidade de uma visão holística da questão ambiental, suas alternativas e soluções. 

  

4.1 O CONSUMO COMO UMA DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE POLUIÇÃO 

AMBIENTAL 

 

Não há como falar sobre meio ambiente sem pensar em ecologia e economia. O termo 

economia provém da junção das expressões gregas oikos + nomia, sendo entendida como 

administração e governo da casa.
36

 Tal conceito complementa a palavra ecologia que, por 

sua vez, deriva da conexão dos vocábulos oikos + logos significando estudo da casa.  

Para administrar e governar a casa é preciso ter o seu pleno conhecimento; portanto, 

para falar em meio ambiente, poluição, desenvolvimento econômico e sustentável, torna-se 

absolutamente necessário considerar o que ensina a ecologia.  

A palavra ecologia (Ökologie) foi utilizada pela primeira vez por Ernst Haeckel (1834-

1917), biólogo e médico alemão, em sua obra denominada Morfologia geral dos seres vivos, 

datada de 1866, para expressar a ciência que estuda o hábitat dos seres vivos.
37

 Roger Dajoz, 

por seu turno, diz que ecologia “é a ciência que estuda as condições da existência dos seres 

vivos e as interações, de qualquer natureza, existentes entre seres vivos e seu meio”.
38

  

Considerando que o ambiente é indivisível e que todo comportamento humano 

interfere nesse “meio”, urge trazer à baila uma das atividades que mais impactam o planeta, o 

CONSUMO, que também está diretamente ligado à economia e à ecologia.  
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A economia está calculada na lei do mercado. É essa lei que estabelece os preços 

entre a oferta e o consumo. O desenvolvimento econômico é o objetivo a ser 

alcançado por qualquer sociedade civilizada. A qualidade de vida está intimamente 

ligada ao crescimento econômico. Para que haja crescimento é necessária a 

produção e o consumo. Não havendo consumo, não haverá produção. Trata-se da lei 

de mercado, tão necessária para a circulação do dinheiro. Não havendo circulação, 

não haverá crescimento, e a sociedade será a única prejudicada. Como se vê, a 

economia está toda ela fundada na produção e no consumo de mercadoria e serviços. 

Essa economia, por sua vez, depende essencialmente dos recursos naturais 

extraídos do meio ambiente.
39

 (grifo nosso) 

 

Há cerca de 50 anos, a Organização das Nações Unidas vem tratando as questões do 

desenvolvimento econômico e da industrialização como um problema humanitário, sobretudo, 

pelo célere aumento populacional e pela utilização inadequada do meio ambiente para 

satisfazer as necessidades dos povos. Tal preocupação foi divulgada pela primeira vez na 

Declaração sobre o Meio Ambiente Humano: 

 

1. [...] Em                                                        chegou-se a 

uma etapa em que, graças à                                             , o 

homem adquiriu o                                                            

sem precedentes, tudo que o cerca. [...] 

2. A                                                                 

fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o                           do 

mundo inteiro, um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de todos 

os governos. 

3. [...] Em nosso redor vemos multiplicar-se as provas do dano causado pelo homem 

em muitas regiões da Terra,                              da água, do ar, da terra e 

dos seres vivos; grandes transtornos de equilíbrio ecológico da biosfera; destruição e 

esgotamento de recursos insubstituíveis e graves deficiências, nocivas para a sa de 

física, mental e social do homem [...]  

4. [...] Nos                        , os problemas ambientais estão geralmente 

relacionados com a industrialização e o desenvolvimento tecnológico.  

5. O crescimento natural da população apresenta continuamente problemas 

para a preservação do meio ambiente, e políticas e medidas adequadas devem ser 

adotadas, conforme apropriado, para enfrentar esses problemas. [...]
40

 (grifo nosso) 

 

É importante notar que o documento é datado de junho de 1972 e que a Secretaria das 

Nações Unidas, através do recente estudo denominado World Population Prospects, revela 
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um ainda mais célere e preocupante aumento da população mundial que passou de 2,5 bilhões 

de pessoas em 1950 para 7,6 bilhões em 2017.
41

  

Segundo relatórios da ONU, a população global aumenta em média 83 milhões de 

pessoas por ano
42

. A estimativa é de que o contingente populacional do planeta atingirá a 

marca de 8,6 bilhões em 2030, e de 9,8 bilhões de habitantes em 2050
43

. Ressalte-se que 

acompanhando o crescimento demográfico, sempre vem o aumento do consumo e da 

industrialização.  

Ávila Coimbra afirma que “as situações diferem conforme a economia esteja atrelada 

à ecologia ou, pelo contrário, se a economia é que determina os rumos da ecologia – como, 

infelizmente, é o que ocorre de hábito”. Quando a economia não respeita os limites impostos 

pela natureza, seu jogo é desenfreado, inseguro e perigoso.
44

 

No mesmo sentido, Charles St. Pierre, tratando da armadilha do crescimento, discursa 

que todo sistema econômico e organizado que não se autolimita dentro das fronteiras 

estabelecidas pelo seu meio ambiente, cresce até exceder a capacidade do ecossistema para 

apoiá-lo e sustentá-lo. Em seguida, ele colapsa.
45

 

O fato é que, o consumo indiscriminado, a crescente industrialização, o uso desmedido 

dos recursos naturais e a utilização inadequada do meio ambiente em todas as fases da cadeia 

produtiva, desde o processo inicial até o descarte final pelo consumidor, tem provocado 

grandes impactos ambientais e sociais, além das preocupantes mudanças climáticas.  

 

4.2 MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

Os processos industriais e de geração de energia, os veículos automotores e as 

queimadas são, dentre as atividades antrópicas, as maiores causas da introdução de 
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substâncias poluentes na atmosfera, muitas delas tóxicas à saúde humana e responsáveis por 

danos à flora.
46

  

A mudança climática é uma grave ameaça à humanidade que exige ação rápida e 

decisiva
47

, por isso, ao longo dos anos, o tema passou a ser objeto de discussões dos tratados e 

convenções internacionais.  

O físico James Hansen, da agência norte-americana NASA, foi o primeiro cientista a 

ser chamado para testemunhar sobre o aquecimento global, no Congresso dos Estados Unidos, 

em 1988. Na ocasião, o acadêmico afirmou que efeitos do aquecimento global já podiam ser 

notados.
48

 

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

conhecida como Cúpula da Terra ou ECO-92, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, foi o 

primeiro encontro realizado com a finalidade específica de debater as mudanças climáticas e 

as formas de desenvolvimento sustentável no mundo, o que resultou no tratado internacional 

conhecido por Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. 

Em 1995, o segundo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas seguiu afirmando haver “uma discernível influência humana no clima”.
49

  

Em dezembro de 1997, no Japão, aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas, oportunidade em que foi elaborado o Protocolo de Kyoto, que, com 

compromissos mais rígidos, foi o primeiro tratado internacional com metas claras para a 

redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa, considerados, de acordo com a 

maioria das investigações científicas, como causa antropogênica do aquecimento global. 

Dentre as várias metas estabelecidas no Protocolo de Kyoto, ficou estabelecido que os países 

mais industrializados devem diminuir a emissão de gases de dióxido de carbono a fim de 

amenizar os efeitos da mudança climática.  

De acordo com World Resources Institute, as principais atividades geradoras de gases 

de efeito estufa no mundo são: Geração de Eletricidade e Calor (24,9%); Indústria (14,7%); 

Transporte (14,3%); Agricultura (13,8%); Mudanças no uso do solo (12,2%); Outros 

combustíveis (8,6%); Processos industriais (4,3%); Lixo (3,2%); Emissões de gases 

provenientes de equipamentos de pressão (4%). 
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Observa-se que as citadas atividades geradoras de gases que suscitam a mudança 

climática, são executadas para atender os meros hábitos de consumo da humanidade. 

 

A questão é que o mundo, em 2017, já conta com 7,5 bilhões de habitantes e já tem 

uma Pegada Ecológica 64% maior do que a biocapacidade da Terra. Além disto já 

ultrapassou 4 das 9 fronteiras planetárias, segundo metodologia do Stockholm 

Resilience Centre. A concentração de CO2 na atmosfera se aproxima de 410 partes 

por milhão (ppm), quando o nível minimamente seguro é 350 ppm. O aquecimento 

global e a subida do nível dos oceanos ameaçam diretamente 2 bilhões de pessoas 

que vivem a menos de 2 metros do nível do mar. A degradação dos ecossistemas 

agrava as perspectivas ambientais para as próximas décadas. O antropoceno está 

provocando a 6ª extinção em massa das espécies da Terra. Um acréscimo de quase 4 

bilhões de habitantes nos próximos 85 anos vai colocar um grande desafio para a 

humanidade, pois a destruição da comunidade biótica pode inviabilizar a 

continuidade do progresso humano, sendo que o ecocídio é também um suicídio.
50

 

 

A mudança climática é uma ameaça extremamente perigosa que tornará a Terra 

inabitável daqui a alguns anos, se nada for feito. O cientista Stephen Hawking (1942-2018) 

declarou que se as emissões não forem reduzidas, um dia a Terra se parecerá com o planeta 

Vênus, cujas temperaturas podem atingir 460°C. 

 

Vênus, o segundo planeta do nosso Sistema Solar, era muito parecido com a Terra 

há 4.000 milhões de anos: era habitável, com água em sua superfície e temperaturas 

amenas. No entanto, a acumulação de gases de efeito estufa na atmosfera do planeta 

o transformou no que é hoje. De acordo com Hawking, o mesmo pode acontecer na 

Terra se os gases de efeito estufa na nossa atmosfera alcançarem níveis extremos.
51

 

 

Sabe-se que “a capacidade do homem de transformar o que o cerca, utilizada com 

discernimento, pode levar a todos os povos os benefícios do desenvolvimento e oferecer-lhes 

a oportunidade de enobrecer sua existência”; contudo, esse mesmo poder, aplicado errônea e 

imprudentemente, pode causar danos incalculáveis e até irreparáveis, ao ser humano e ao 

meio ambiente.
52

  

Sendo assim, embora diversos governos em todo o mundo tenham concordado com 

metas ambiciosas, como os 17 Objetivos de Sustentabilidade da ONU (Agenda 2030)
53

 e com 
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o Acordo de Paris (COP21)
54

, que, entre outros objetivos visam limitar o aquecimento global, 

não há como atingir tais metas mantendo o ritmo de consumo atual. 

 

4.3 MODA: UMA DAS MAIORES ATIVIDADES ECONÔMICAS DO MUNDO (E UMA 

DAS MAIS POLUENTES) 

 

É difícil falar em consumo sem pensar na indústria e mercado da moda; e como diz o 

Carvalhal, não há nada de inútil na moda, a segunda maior atividade econômica do mundo 

tem como produto final as roupas, mas seu papel vai bem além disso
55

.  

Há de se concordar que a moda é tema cada vez mais relevante dentro das questões 

sociais, sobretudo, por executar um papel de acentuado desenvolvimento econômico e estar 

diretamente atrelada ao meio ambiente, conforme afirma o SEBRAE: 

 

Composta por uma complexa rede de indústrias, serviços e comércios, essa cadeia 

compreende desde a extração mineral de gemas e metais preciosos e o 

beneficiamento das fibras têxteis e de couros, passando pela indústria de confecção, 

calçados e acessórios, até a venda direta ao consumidor final.
56 

 

Ocorre que o acelerado crescimento do setor aliado à visão de que a Moda é algo 

banal, resultou no amadorismo do sistema, custando o que temos de mais precioso como o 

solo, a água, o ar, os recursos naturais e também a vida de muitas pessoas. Nesse sentido, o 

André Carvalhal, em seu livro Moda com Propósito, explica que:  

 

Deixamos de nos ver como parte da natureza e do outro. Assim, esquecemos nosso 

propósito com o planeta, e pessoas e organizações puderam se construir durante 

muito tempo apenas para satisfazer seus próprios interesses. E tudo começou a ruir. 

A indústria da moda, por exemplo, foi a segunda atividade mais poluidora do século 

XX (perdendo apenas para a do petróleo) e a segunda que mais consumiu recursos 

naturais (depois da agricultura), contribuindo muito para o estágio atual de 

desequilíbrio planetário.
57

 

 

O preço por trás das peças que “entram e saem de moda” numa velocidade absurda em 

razão do consumismo é incalculável e injusto, gerando um imenso lucro para as grandes 

marcas em detrimento da vida dos trabalhadores e do meio ambiente. 
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Importa registrar que muitas empresas do setor fast fashion, visando aumentar a 

produção para vender mais e a preços reduzidos, passaram a buscar por mão de obra em 

países de baixa renda, onde as pessoas por falta de opção, sujeitam-se a trabalhos análogos à 

escravidão. 

Essa prática levou ao maior desastre mundial da indústria têxtil, que aconteceu em 24 

abril de 2013, quando 1.133 pessoas morreram após o desabamento do complexo de 

fábricas Rana Plaza, em Dhaka (Bangladesh), e mais de 2.500 outras pessoas que trabalhavam 

neste local, em condições insalubre e de insegurança, produzindo milhares de roupas para as 

famosas marcas fast fashion, ficaram gravemente feridas.
58

 

 

Figura 1: Colapso do prédio Rana Plaza, em Dhaka, Bangladesh (24 de Abril de 2013). 

 
Fonte: Foto: Zakir Hossain Chowdhury / Anadolu Agency / Getty Images  

 

Contudo, essa questão não é recente, o relatório de 1996 do International Labour 

Organization já afirmava que “nos vinte anos de 1970 a 1990, o n mero de trabalhadores das 

indústrias têxtil, de vestuário e calçadista, aumentou em 597% na Malásia; 416% em 

Bangladesh; 385% no Sri Lanka; 334% na Indonésia; 271% nas Filipinas; e 137% na Coréia”.  

O documento mais atual (2016) ainda continua assegurando que “o setor (TCF) 

oferece mais de 9 milhões de empregos na Ásia, principalmente para mulheres jovens”.
59
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Catástrofes sociais e ambientais seguem ocorrendo, diariamente, por trás da indústria 

da moda em várias partes do mundo. Diante desta lamentável realidade, torna-se necessário 

expor alguns dados acerca da poluição ambiental causada por esse setor. 

 

4.3.1 O consumo de artigos de moda na atualidade  

 

De acordo com o SEBRAE, os segmentos da moda são os que mais crescem em 

âmbito nacional, “são 2,4 milhões de empregos no país, posicionando a moda como uma 

cadeia produtiva expressiva e promissora para alavancar o desenvolvimento tecnológico, 

econômico e social do Brasil”. 

Nos últimos 10 anos, mais de 160 shoppings foram inaugurados no Brasil e segundo a 

Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), em 2016, os empreendimentos, 

faturaram R$157,9 bilhões, em todo o país. A entidade realiza todo ano o Censo Abrasce, 

pesquisa detalhada sobre o setor, que conta com a participação dos mais de 500 shoppings em 

operação no país. 

O mais atual Censo Abrasce, criou o  ndice de Atividade em Shopping Centers 

(IASC), que mede o nível de vendas por m
2
 do setor. Segundo o estudo, mesmo com o país 

em crise, o setor varejista registrou um aumento de 2,5% em junho de 2017 contra o mesmo 

período do ano anterior, e os setores da moda foram grandes responsáveis pela melhora do 

varejo brasileiro, na variação anual, ocupando a maior parcela econômica (45%).
60

. 

 

Figura 2: Índice de Atividade em Shopping Centers (IASC). 

 
Fonte: Censo Abrasce 
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também afirma que mesmo 

com os efeitos da crise no Brasil, as pessoas continuam gastando quase duas vezes mais em 

moda do que no resultado obtido em pesquisas anteriores.
61

 

 

Figura 3: Pesquisa Mensal de Comércio (IBGE). Volume de Vendas (%). Tecidos, vestuário e 

calçados X varejista. 

 
Fonte: IBGE – Pesquisa Mensal de Comércio 

 

No contexto mundial, o estudo do Euromonitor International afirma que o Brasil 

ocupa o 4° lugar no ranking de consumo de moda no mundo, além de declarar que o país 

nunca movimentou tantos fundos quanto nos últimos 10 anos, gerando R$ 170 bilhões em 

movimentação em 2014, superando os R$ 140 bilhões de 2013. 

 

A moda feminina continuou a representar a maior categoria em termos de vendas de 

valor dentro do vestuário e calçado em geral no Brasil. Além da maior variedade de 

roupas que as mulheres costumam usar, o consumo de roupas femininas também é 

favorecido pelo fato de que as mulheres tendem a fazer compras com mais 

frequência por impulso.
62

 

 

Na seara digital, de acordo com o E-bit, que monitora a qualidade das vendas e 

segurança de lojas virtuais, o setor de moda lidera o desempenho do e-commerce brasileiro 

desde 2013.
63

 Já o Google diz que a estimativa é de que 58% dos compradores online sejam 
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mulheres com idades entre 25 e 44 anos, e entre os itens mais buscados estão roupas (73%), 

calçados (67%), acessórios (63%) e bolsas (50%). 

Outro grande responsável pelo sucesso do setor é “a popularização das redes sociais 

para a divulgação de peças, modelos e acessórios, antes restritos aos desfiles e eventos 

fechados para classes de alto poder”.
64

 

 

Figura 4: Instagram libera recurso para fazer compras no Brasil. 

 
Fonte: TechTudo. 
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Nota-se que no mundo cada vez mais conectado, a moda vem ganhando força e 

conquistando mais espaço na vida das pessoas que, a todo instante, são assediadas com belas 

fotos de produtos a preços baixos, fazendo-as desejar e consumir sempre mais. Porém, essa 

ansiedade gerada pelo consumismo tem deixado a sociedade e o meio ambiente esgotados. 

 

4.3.2 O consumismo como estímulo à produção em massa no setor da moda: Surgimento 

do Fast Fashion e consequências ambientais 

 

Na era do consumo não é a necessidade que dita as regras, mas sim, o desejo. Esse 

hábito social, por outro lado, estimula muitas marcas, dominadas pelo interesse de ordem 

exclusivamente material, a aumentar cada vez mais a escala de produção e o volume de 

mercadorias em circulação. 
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Entende-se por consumismo, uma compulsão que leva o indivíduo a comprar de forma 

ilimitada e sem necessidade, bens, mercadorias e/ou serviços.
66

 

Nesse sentido, o cenário da moda mudou drasticamente desde 1980, quando apenas 

duas coleções anuais eram suficientes. Atualmente, as grandes redes mundiais possuem 

coleções principais, pré-coleções e coleções rápidas, fazendo surgir o chamado Fast Fashion, 

um modelo de negócio baseado numa moda descartável que abastece as lojas com altíssima 

frequência para alimentar o desejo de consumo. 

Com isso, o Fast Fashion vem exercendo grande influência para o crescimento 

econômico do setor da moda. No contexto global, a Inditex é uma das maiores varejistas de 

moda do mundo, com oito marcas (Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, 

Oysho, Zara Home e Uterqüe) e 7.475 lojas em 96 mercados.
67

 

Para se ter ideia, a Zara, principal marca do grupo, é considerada a marca espanhola 

mais valiosa de 2017, com um valor de 25,135 milhões de dólares, segundo o Ranking 

BrandZ™ das Top 30 Marcas Espanholas Mais Valiosas.
68

 

Destaca-se, ainda, que o setor da moda também domina o ranking desenvolvido pela 

Kantar Millward Brown, uma vez que, cerca de 20%, ou seja, seis das trinta marcas 

espanholas que aparecem na lista são deste setor.
69

 A Espanha é também considerada a quarta 

maior produtora têxtil do mundo e as suas marcas têm sido tendência no setor da chamada 

Fast Fashion.
70

 

No cenário nacional, o mercado da “moda rápida” não é diferente, de acordo com 

Serrentino, o varejo brasileiro em geral possui escala considerável, dada a população de mais 

de 200 milhões de habitantes e extensão territorial continental.
71

 

Na tabela abaixo
72

 é possível analisar o faturamento (em bilhões de reais) das 15 

maiores redes de varejo de moda no Brasil, em 2017, notando-se o crescimento contínuo do 

setor: 
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Figura 5: Tabela do Faturamento (em bilhões de reais) das 15 maiores redes de varejo de moda no 

Brasil em 2017. 

 
Fonte: MATTOS, Roberta Souza de; CAMPOS, Cesar Augusto Silveira; SPERS, Renata Giovinazzo. O fast-

fashion no brasil: um estudo de cenários prospectivos para a moda brasileira em 2030 na perspectiva da cadeia 

de abastecimento logístico. 
 

Conforme explica Taplin, produtos baratos e descartáveis são a essência do modelo de 

negócio Fast Fashion, no qual as redes varejistas são desafiadas a equacionar a oferta de itens 

diferenciados, com valor agregado e preços reduzidos, de forma constante no ponto de 

venda.
73

 

Observa-se que ao invés de desacelerar o ritmo produtivo, que é o que o planeta 

carece, o mercado da moda tem apressado cada vez mais, desconsiderando os impactos 

negativos causados por esse modelo de negócio que vem saqueando os recursos naturais e 

deixando um péssimo legado para as próximas gerações. 

 

Estima-se a produção de cerca de 80 bilhões de peças de roupas por ano no mundo 

(hoje consumimos uma quantidade 400% maior que há 20 anos). Na grande maioria, 

a partir de fontes naturais. Em 2014, a produção mundial desses filamentos foi de 

aproximadamente 60 milhões de toneladas, e deve chegar a 90 milhões de toneladas 

em 2020.
74

 

 

Verifica-se, portanto, que o consumo excessivo aliado à um modelo de produção 

exagerado e ecologicamente insustentável, eleva a moda à categoria das indústrias mais 

poluentes do mundo. 
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4.3.3 Impactos ambientais decorrentes da indústria de moda 

 

A sociedade vive um desastre mundial como reflexo do consumismo, “a mudança 

climática, a perda de biodiversidade e degradação do solo, por exemplo, são diariamente 

confirmadas e devem ser adotadas medidas para evita-las”
75

.  

Sendo assim, é importante destacar alguns dos impactos ambientais provocados pela 

moda ao longo da sua cadeia produtiva.  

De acordo com o relatório apresentado pelo Global Fashion Agenda no Copenhagen 

Fashion Summit
76

, a indústria da moda foi responsável pela emissão de 1,715 bilhão de 

toneladas de CO
2
, cerca de 5,4% dos 32,1 bilhões de toneladas de emissões globais de 

carbono em 2015.  

Segundo o estudo, a produção têxtil e de vestuário é menos poluente do que a 

produção de eletricidade e calor (24,9%), a agricultura (13,8%), o transporte rodoviário 

(10,5%), a produção de petróleo e de gás (6,4%), e é igual a pecuária (5,4 %).  

Mas o que é interessante considerar é que a indústria da moda envolve todas as demais 

categorias, ou seja, a eletricidade para alimentar as fábricas de vestuário muitas vezes é 

produzida a partir de geradores movidos à carvão e diesel; o algodão é um produto agrícola; 

depois de fabricadas, muitas roupas são entregues por transportes rodoviários; o poliéster é 

feito a partir de plástico que é um produto derivado do petróleo; o couro é um subproduto do 

gado (agropecuária) e por aí segue. 

O relatório também afirma que a moda é responsável pelo descarte anual de 92 

milhões de toneladas de resíduos sólidos em todo o mundo, representando 4% dos 2,12 

bilhões de toneladas de resíduos que são descartados a cada ano; isso é mais de duas vezes o 

desperdício de alimentos nos supermercados.  

A Fashion Revolution Foundation
77

 revela que o consumo de itens do vestuário 

produz 1,5 toneladas de CO
2
/casa/ano, o equivalente a dirigir 6 mil carros. Anualmente, são 

produzidos aproximadamente 400 bilhões de m
2
 de tecido e 60 bilhões destes se tornam 

retalhos descartados no chão das fábricas.  
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Como se não bastasse, de acordo com o Edmundo Lima, diretor executivo da 

ABVTEX, 73% de toda a roupa produzida acaba em lixões, apenas 13% delas são reutilizadas 

atualmente, embora mais de 80% dos resíduos têxteis destinados aos aterros pudessem ser 

reutilizados.
78

 

De acordo com a Associação Brasileira de Indústria Têxtil (ABIT), o Brasil é o 2
o
 

maior produtor e 3
o
 maior consumidor de denim do mundo

79
, um tipo de artigo que 

normalmente passa por processos de tingimento; lembrando que “o tingimento de tecidos é o 

segundo maior poluente de água do mundo logo atrás da agricultura”.
80

 

Ressalte-se ainda que “mesmo com todo o alarde sobre o esgotamento de recursos do 

planeta, cresce a fabricação de peças com poliéster – que tem como base o petróleo, um 

recurso finito, não renovável, que causa danos ao meio ambiente em seu processo de 

extração”
81

; e nem mesmo o algodão escapa dos impactos negativos. 

 

O algodão, que representa cerca de 90% de todas as fibras naturais utilizadas na 

indústria têxtil, conta com uma massa de terra finita para o cultivo, concorrendo com 

a produção de alimentos. Desde o seu plantio, passando pelos processos de 

produção, faz com que a indústria da moda seja uma das maiores consumidoras de 

água do planeta, junto com a de alimentos. Quanto mais algodão usamos, mais água 

gastamos. São necessários mais de 30 mil litros para criar um quilo de algodão. Se 

considerarmos a média de consumo recomendada, de três litros por dia, em um ano 

consumimos 1095 litros.
82

 

 

Estima-se que o volume de água consumida pela indústria da moda é próximo a 79 

bilhões de metros cúbicos, o suficiente para encher quase 32 milhões de piscinas olímpicas. A 

média de litros de água gastos nos processos tradicionais é de 15 mil litros para uma calça 

jeans, 8 mil para um sapato de couro e de 4 mil para uma camisa de algodão, mais do que a 

quantidade que um ser humano costuma beber em 3 anos.  

Vale enfatizar que há 1 bilhão de pessoas na Terra sem acesso à água potável, e que 

além do gasto de água, existem muitos outros problemas; uma camiseta de algodão (não 

orgânico), por exemplo, “demanda cerca de duzentos gramas de agrotóxico, causando sérios 
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danos ao solo, à água e à vida dos agricultores – que muitas vezes carregam lesões e 

deformidades na pele por conta do processo produtivo”.
83

 

Segundo informa a BBC, o poliéster que é a fibra sintética mais usada na indústria 

têxtil, gasta 70 milhões de barris de petróleo para ser produzido, além de demorar cerca de 

200 anos para se decompor. A viscose, outro tipo de tecido feito da celulose, provoca a 

derrubada de 70 milhões de árvores anualmente.
84

 

Há também os detergentes industriais e as fibras sintéticas derivadas do plástico que 

contribuem imensamente para a poluição marinha, “tanto que o ecólogo Mark Browne 

analisou a presença de micro plásticos em praias de 18 locais no mundo e descobriu que, em 

85% dos materiais sintéticos acumulados se encontravam as microfibras”.
85

 

Além disso, quanto ao meio ambiente do trabalho, especialmente no setor fast fashion, 

existem péssimos registros de atividades análogas à escravidão e de mão de obra infantil. 

Estima-se que 250 milhões de crianças de até 5 anos trabalham na indústria têxtil em todo o 

mundo. Uma criança trabalha em média 64 horas por semana nas favelas de Dhaka, em 

Bangladesh, lugar onde o setor do vestuário representa 2/3 da mão de obra infantil feminina.
86

 

Há muito para destacar sobre os impactos negativos da indústria da moda, mas, a 

partir dos dados apresentados, pode-se ter uma breve noção de como é produzida grande parte 

das roupas, sapatos e acessórios que chegam às lojas.  

Como se vê, a fabricação destes produtos tem um altíssimo custo socioambiental, do 

qual todos avocam responsabilidade, tanto quem produz quanto quem consome, pois, na era 

do fast fashion, o desejo exagerado de criar e adquirir novos produtos vem suscitando um 

verdadeiro desastre ambiental.  

 

4.3.4 Tendências econômicas e ambientais relacionadas ao mercado da moda 

 

A indústria e o mercado da moda desencadeia grandes problemas ambientais; mas, 

mesmo diante dessa realidade, de acordo com o estudo realizado pelo SENAI CETIQT sobre 

a visão de futuro da moda para 2030, as perspectivas não são boas. 
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Quanto às tendências econômicas, a estimativa é de que o consumo irá aumentar na 

próxima década; 1,8 bilhão de pessoas entrarão no mercado de consumo, que deverá dobrar, 

atingindo  S   4 trilhões.
87

 Além disso, o estudo mostra que as tendências ambientais 

também não são muito favoráveis. 

 

A escassez de água e energia observada em alguns países tem enfatizado a visão de 

um mundo em que a depleção dos recursos naturais ocorre a uma taxa maior do que 

sua reposição. Nesse contexto, a moda só fez enfatizar suas características de 

expansão de oferta de produtos e de encurtamento de seus ciclos de vida. O 

aumento progressivo do volume de resíduos domésticos e industriais é um claro 

indicador de mudanças de paradigmas sociais e ambientais.
88

 (grifo nosso)  

 

Tedros A. Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

enfatizando que a nossa saúde está diretamente relacionada à higidez do ambiente em que 

vivemos, advertiu, recentemente, que somados os riscos do ar, da água e dos químicos, a 

poluição ambiental mata mais de 12,6 milhões de pessoas por ano
89

. 

O planeta já não suporta tamanha intensidade da poluição. O desenvolvimento 

sustentável “deve ser economicamente factível, ecologicamente apropriado, socialmente justo 

e culturalmente equitativo, sem discriminação”
90

, e, embora os fatos escancarem uma crise 

mundial, muitos ainda não compreendem que o consumismo tem deixado a sociedade e o 

meio ambiente esgotados.  

Diante dessa realidade, torna-se imprescindível, não só disseminar, mas cumprir os 

objetivos do desenvolvimento sustentável para, assim, poder alcançar a justiça e a paz social. 
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5 SUSTENTABILIDADE NOS MEIOS DE PRODUÇÃO DE MODA NO BRASIL 

 

O mundo vem discutindo questões importantes sobre a escassez dos recursos naturais 

no sentido de encontrar novas fontes de energia e de controlar as emissões de substâncias 

nocivas, a falta e o desperdício da água, o aumento demográfico, a biodiversidade, a produção 

sustentável e o consumo consciente.  

Tratam-se de medidas pertinentes à economia verde que visa um sistema produtivo de 

baixas emissões de carbono, eficiente no uso de recursos naturais e socialmente inclusivo, por 

isso, para tratar sobre sustentabilidade nos meios de produção de moda é preciso entender que 

o conceito de desenvolvimento transcende a ideia restrita de crescimento econômico.  

A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento (1986), a qual o Brasil é signatário, 

dispõe que “o direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do 

qual toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento 

econômico, social, cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados”.
91

  

O desenvolvimento sustentável, portanto, vai além de uma mera harmonização entre a 

economia e a ecologia incluindo valores morais relacionados à solidariedade, o que indica o 

estabelecimento de um conjunto de valores que devem conduzir a ordem econômica rumo a 

uma produção social e ambientalmente compatível com a dignidade de todos os integrantes da 

comunidade político-estatal. 

 

5.1 DIRETRIZES DA GOVERNANÇA GLOBAL 

 

Com a evolução da defesa dos Direitos Humanos, há cerca de dez anos, surgiu a 

expressão Governança Global que consiste num meio composto por entes da sociedade civil, 

do Terceiro Setor, do Governo e pela Igreja, com o intuito de firmar parcerias que 

proporcionem soluções para as omissões do Estado. 

Atualmente, o esforço internacional de diversos setores de atividade está focado na 

economia mais eficiente em relação ao uso dos recursos naturais. O pleno desenvolvimento 

sustentável é a grande meta a ser alcançada e um desafio que todos devem assumir na 

transformação para um mundo melhor. 
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Sendo assim, discutir sobre a sustentabilidade nos meios de produção é pensar em 

economia verde, direito humano fundamental e diversas questões socioambientais. No que se 

refere ao mercado da moda no Brasil, há muito que possa ser feito com base nas diretrizes 

globais para que haja o desenvolvimento sustentável do setor. 

 

5.1.1 Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável  

 

Em 2015, líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU e decidiram um plano de ação 

para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a 

prosperidade. Trata-se da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável que é composta 

de 17 Objetivos (ODS) que constituem uma ambiciosa lista de tarefas para serem cumpridas 

até 2030.
92

 

Segundo a ONU, para pôr o mundo em um caminho sustentável é necessário tomar 

medidas em diversos setores da atividade humana conforme apresenta a Agenda. No entanto, 

referindo-se ao mercado e indústria da moda, merecem destaque os ODS 6, 12 e 13, por se 

tratarem de metas que visam garantir a gestão sustentável da água; assegurar padrões de 

produção e de consumo sustentáveis; bem como, tomar medidas urgentes para combater a 

mudança do clima e seus impactos.  

De acordo com o ODS 13, “a mudança do clima é um evento transnacional, cujos 

impactos estão desregulando economias nacionais e afetando pessoas em todos os lugares 

[...]. Sem a ação imediata frente à mudança do clima, a temperatura terrestre está projetada 

para aumentar mais de 3º C até o final do século XXI”.  

Assim sendo, adotar padrões sustentáveis de produção e consumo na indústria da 

moda é imprescindível para a redução da pegada ecológica e o ODS 12 traz medidas que são 

ferramentas para isso, tais como: a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais; o 

manejo adequado dos produtos químicos e de todos os resíduos, de modo a reduzir a liberação 

destes no solo, na água e no ar; a redução da geração de resíduos por meio da prevenção, 

redução, reciclagem e reuso; entre outros. 

Além disso, o ODS 6 que visa assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da 

água, ao estabelecer a meta de até 2030 “melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, 

eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos”, 

delega mais uma responsabilidade à indústria da moda, que por ser uma das atividades que 
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mais gastam e poluem água no mundo, deve adequar suas práticas e cooperar para o alcance 

do objetivo.  

Nota-se que compete a todos os envolvidos na cadeia produtiva da indústria da moda 

cumprir os objetivos da Agenda 2030, adotando práticas de produção e consumo que 

mitiguem o aquecimento global, protejam a biodiversidade e preservem os recursos naturais, 

promovendo, assim, o desenvolvimento sustentável do setor. 

 

5.1.2 Global Fashion Agenda (GFA): CEO Agenda 2018 

 

Em consonância com a Agenda 2030, no campo específico da moda e contexto 

mundial, existe a CEO Agenda 2018
93

, um relatório apresentado pelo Global Fashion Agenda 

(GFA) em parceria com o Boston Consulting Group, cuja finalidade é orientar o setor 

empresarial da moda, listando sete medidas que devem estar nos planos de curto, médio e 

longo prazo de todas as empresas do setor, para que possam fazer uma melhor gestão dos seus 

recursos e métodos de produção. 

O documento também chamado de Agenda da Sustentabilidade, apresenta os sete 

princípios globais que norteiam as empresas para o gerenciamento de uma moda sustentável. 

Tais princípios são elencados em ordem de prioridade e divididos em duas partes: a primeira, 

apresenta as três prioridades centrais para implementação imediata, e a segunda, exibe as 

quatro prioridades transformacionais para a mudança fundamental.  

 

Prioridades imediatas:  

1. Transparência na cadeia de fornecimento: propõe que as pessoas sejam melhor informadas 

sobre as matérias-primas usadas e de onde elas vêm;  

2. Uso eficiente de água, energia e produtos químicos: o objetivo é minimizar o uso de recursos e 

emissões de poluentes;  

3. Ambientes de trabalho respeitosos e seguros: as empresas devem defender os direitos humanos 

universais para todas as pessoas empregadas ao longo da cadeia de valor;  

Prioridades transformacionais:  

4. Variedade de matérias-primas: o objetivo é reduzir os efeitos negativos das fibras existentes e 

desenvolver novas fibras mais sustentáveis;  

5. A criação de um ciclo sustentável: deve-se lançar produtos e inventar novos sistemas de coleta e 

reciclagem que permitam a reutilização dos tecidos e o uso prolongado das peças; 
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6. Melhores salários: as empresas devem colaborar com as partes interessadas do setor para explorar 

oportunidade de desenvolvimento e implementar melhores sistemas salariais;  

7. Quarta Revolução Industrial: recomenda-se abraçar as oportunidades na digitalização da cadeia 

de valor e se envolver com outras marcas, fabricantes e governos para se preparar para o impacto 

disruptivo e a transição das forças de trabalho. 

 

A complexidade do desenvolvimento sustentável fez com que executivos de moda em 

todo o mundo pedissem orientação, e a CEO Agenda 2018 é uma resposta a esse pedido.
 94

 

Trata-se de um guia sobre o que cada empresa deve priorizar para tornar o seu negócio à 

prova do futuro, pois a sustentabilidade não é uma tendência, é um imperativo comercial.  

 

5.1.3 Copenhagen Fashion Summit: Principal evento mundial sobre sustentabilidade no 

mundo da moda 

 

Desde a sua primeira edição, em 2009, o Copenhagen Fashion Summit se estabeleceu 

como o principal evento de negócios do mundo sobre sustentabilidade na moda. Convocando 

os principais tomadores de decisão da indústria da moda, o evento multistakeholder - 

regularmente chamado de Davos da indústria da moda - tornou-se o nexo para discussões 

sobre as questões ambientais, sociais e éticas mais críticas enfrentadas pela indústria da moda 

e o planeta.
95

 

A sétima edição do Copenhagen Fashion Summit acontecerá de 15 a 16 de maio de 

2019 no Copenhagen Concert Hall, com agenda definida em conjunto com grandes players 

internacionais do varejo de moda e a Sustainable Apparel Coalition (SAC)
96

.  

A CEO Agenda 2018 antecipa as bases dos debates que visam o desenvolvimento 

sustentável da indústria da moda, onde todos os participantes poderão adquirir conhecimento, 

compartilhar experiências e descobrir soluções inovadoras.  

 

5.2 ATUAÇÃO DO TERCEIRO SETOR NO APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DA INDÚSTRIA DA MODA 

 

O Terceiro Setor também exerce papel fundamental na promoção do desenvolvimento 

sustentável do mercado da moda, onde os interessados podem buscar o apoio de diversas 
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entidades para o seu negócio. No Brasil, “existem associações e institutos que buscam 

defender os interesses de variados segmentos, como calçados e têxtil, além de promover 

calendários de eventos para o varejo e indústria da moda e sua qualificação”
97

. 

Segundo o SEBRAE, “de estudos e pesquisas em moda aos setores de calçado e têxtil, 

as associações podem ser utilizadas para buscar informações e capacitações”
98

.  

O país conta com uma ampla variedade dessas entidades, entre elas estão: Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit); Associação Brasileira de Estilistas 

(Abest); Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX); Associação Brasileira de 

Químicos e Coloristas Têxteis (ABQCT); Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos 

para Confecção (Abramaco); Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados); 

Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos 

(Assintecal); Associação Brasileira de Lojistas de Artefatos e Calçados (Ablac); Associação 

Brasileira de Estilistas de Calçados e Afins (Abeca); Instituto Brasileiro de Tecnologia do 

Couro, Calçado e Artefatos (IBTEC); Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV); 

Associação Brasileira do Vestuário (Abravest); Sistema Moda Brasil (SMB); Instituto By 

Brasil; Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Moda (Abepem); Instituto Nacional 

de Moda e Design (IN-MOD); Instituto Brasileiro de Gemas & metais Preciosos (IBGM) etc. 

Vale ressaltar que, segundo a ABIT, que representa a força produtiva de 30 mil 

empresas instaladas por todo o território nacional (empresas de todos os portes que empregam 

mais de 1,7 milhão de trabalhadores e geram, juntas, um faturamento anual de US$ 53 

bilhões), o setor têxtil e de confecção brasileiro tem destaque no cenário mundial, sendo a 

sexta maior indústria têxtil do mundo, o segundo maior produtor de denim e o terceiro na 

produção de malhas. Além disso, sendo autossuficiente na produção de algodão, o Brasil 

confecciona 9,8 bilhões de peças por ano (destas, cerca de 5,5 bilhões em peças de vestuário), 

sendo referência mundial em beachwear, jeanswear e homewear.
99

 

De acordo com a Abicalçados, o setor calçadista representado pela associação produz 

mais de 800 milhões de pares por ano, exportou 113 milhões de pares em 2012 e gerou US$ 

1,1 bilhão com as exportações no período (mais de 100 países compram calçados do Brasil). 

O parque calçadista brasileiro é formado por cerca de oito mil empresas e emprega 

diretamente 331 mil pessoas.
100
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Nota-se que os números exibidos confirmam a magnitude que a indústria da moda 

brasileira possui na atualidade. E, por atuarem como fontes diretas de informação e 

capacitação junto às empresas, é imprescindível que as entidades do Terceiro Setor operem 

com foco na aceleração do desenvolvimento sustentável, promovendo, participando e 

apoiando eventos que estimulem o debate, a disseminação de ideias e soluções sustentáveis 

para o mercado da moda brasileira.  

 

5.3 O PAPEL DO PODER PÚBLICO NO CONTROLE DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

A responsabilidade do Poder Público diante das questões ambientais está estabelecida 

na Constituição Federal, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e 

preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 

É consenso que todos carregam essa obrigação, no entanto, vale destacar brevemente o 

papel deste Poder, sobretudo, no tocante ao controle do desenvolvimento sustentável através 

do licenciamento ambiental. 

O conceito legal de licenciamento ambiental foi cunhado pelo inciso I do art. 1
o
 da 

Resolução n
o 
237/97, do CONAMA, que o define como sendo: 

 

O procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 

localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras dos recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso.  

 

De maneira mais concisa, o inciso I do art. 2
o
 da LC n

o 
140/2011 conceitua o 

mecanismo como o “procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou 

empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores 

ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental”. 

Celso Antonio Fiorillo define licenciamento ambiental como “o conjunto de etapas 

que integra o procedimento administrativo que tem como objetivo a concessão de licença 

ambiental”
101

, que por sua vez, passa pelas fases de licença prévia, licença de instalação, 

licença de operação e licença corretiva.   

Nos dizeres no Talden Farias, trata-se do “processo administrativo complexo que 

tramita perante a instância administrativa responsável pela gestão ambiental, seja no âmbito 
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federal, estadual ou municipal, e que tem como objetivo assegurar a qualidade de vida da 

população por meio de um controle prévio e de um continuado acompanhamento das 

atividades humanas capazes de gerar impactos sobre o meio ambiente”.
102

 

O licenciamento ambiental, destaca-se, portanto, como um real instrumento de 

controle do desenvolvimento sustentável de toda e qualquer atividade econômica, o que 

abrange a indústria da moda no Brasil. 

Desde a edição da Lei 6.938/81, que dispôs sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA) e criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), a 

competência em matéria ambiental seja federal, estadual ou municipal, sempre envolveu dois 

aspectos distintos: o licenciamento ambiental e a fiscalização.
103

 

De acordo com o art. 2
o
 da referida lei, a PNMA tem por objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental, visando assegurar, no país, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana.  

A lei ainda reza que a PNMA visará à compatibilização do desenvolvimento 

econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico 

(art. 4
o
, I), elencando o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras, como instrumentos de controle ambiental (art. 9º, IV). 

Ademais, os incisos IV e V do §1° do art. 225 da CF dispõem que para garantir o 

direito fundamental ao meio ambiente equilibrado cabe ao Poder Público exigir, na forma da 

lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação 

do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental; bem como controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a 

vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 

Sabe-se que o ato de fiscalizar implica também na obrigação de impor sanções penais 

e/ou administrativas, caso alguma atividade lesiva ao meio ambiente seja identificada, 

conforme preceitua a Lei de Crimes Ambientais. 

O licenciamento ambiental, a fiscalização e as sanções do Poder Público atuam como 

instrumentos de controle e preservação do meio ambiente diante das atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras, sendo assim, devem incidir sobre a indústria da moda, quando 

necessário, para promover o desenvolvimento sustentável do setor. 
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5.4 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL  

 

Observa-se que o modelo tradicional de mercado produz a exclusão social e a miséria, 

por estimular o aumento da produção e consumo de produtos supérfluos, além de conduzir ao 

desperdício. Quanto maior o consumo, maior é a pressão sobre os recursos naturais e a 

degradação ambiental afetando, por conseguinte, a sadia qualidade de vida; porém, muitos 

ainda consomem de tudo sem se preocupar com o futuro.
104

  

A questão é que o futuro da humanidade está intimamente ligado ao meio ambiente, 

por isso, é imprescindível reiterar que compete a todos, sem exceção, agir com 

responsabilidade ambiental. 

Sendo assim, destacou-se as diretrizes globais para o desenvolvimento sustentável e a 

atuação do Terceiro Setor, enfatizou-se o processo administrativo de licenciamento ambiental 

e a competência fiscalizatória e punitiva do Poder Público, além de se frisar constantemente o 

papel da coletividade. 

No entanto, ainda é bom mencionar a atuação do Departamento de Desenvolvimento, 

Produção e Consumo Sustentáveis (DPCS) do Ministério do Meio Ambiente (MMA) no 

controle e apoio ao desenvolvimento sustentável no Brasil, através da Agenda PCS. 

O DPCS atua na implementação do Plano de Ação para Produção e Consumo 

Sustentáveis (PPCS) e na disseminação e apoio à efetivação da Agenda 2030 e dos Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável, sobretudo do ODS 12, de assegurar os padrões de produção 

e consumo sustentáveis.
105

 

Segundo o Departamento, baseando-se nas metas estabelecidas em 2015, a Agenda 

Produção e Consumo Sustentáveis (Agenda PCS) constitui um novo paradigma para a gestão 

ambiental.  

 

Ela vai além dos tradicionais mecanismos de comando e controle, pois sua 

abordagem e internalização requerem um novo olhar sobre o modelo de 

desenvolvimento. Um modelo no qual todos os atores - governos, empresas, 

instituições, sociedade – têm responsabilidades e papeis a cumprir se desejarmos um 

País onde todos tenham direito a uma melhor qualidade de vida, sem comprometer 

nosso meio ambiente e nosso futuro, e o das gerações que virão”.
106
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Com esse propósito, o DPCS tem como principal competência fomentar práticas de 

produção e de consumo sustentáveis com vistas à promoção de um desenvolvimento 

socialmente justo, ambientalmente responsável e economicamente equilibrado; modelo este 

que deve ser considerado por todos os envolvidos na indústria e mercado da moda no Brasil, 

pois, conforme afirma o referido departamento, 

 

a produção e consumo sustentáveis é uma abordagem holística aplicada para 

minimizar os impactos ambientais negativos dos sistemas de produção e de 

consumo, ao mesmo tempo em que promove melhor qualidade de vida para todos; 

estimula a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos e insumos; e fomenta a 

geração de trabalhos decentes e o comércio justo. Ademais, contribui para a 

conservação dos recursos naturais e dos ecossistemas, dissociando crescimento 

econômico da degradação ambiental.
107

 

 

Percebe-se, portanto, que diante dos impactos ambientais provocados pela indústria e 

mercado da moda, é imprescindível que haja a observância das diretrizes do desenvolvimento 

sustentável neste setor, como também, seja promovida a educação holística e efetiva para que 

todos tenham consciência da sua responsabilidade socioambiental, pois, infelizmente, muitos 

ainda não possuem a mínima noção do que se passa à sua volta. 
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6 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA COMO 

PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE COMBATE À POLUIÇÃO AMBIENTAL E DE 

RESTAURAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO NO BRASIL 

 

Desde 1972, a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente proclama que 

“chegamos a um momento da história em que devemos orientar nossos atos em todo o mundo 

com particular atenção às consequências que podem ter para o meio ambiente”; uma vez que, 

“por ignorância ou indiferença, podemos causar danos imensos e irreparáveis ao meio 

ambiente da terra do qual dependem nossa vida e nosso bem-estar”. 

Por outro lado, a declaração também afirma que “com um conhecimento mais 

profundo e uma ação mais prudente, podemos conseguir para nós mesmos e para nossa 

posteridade, condições melhores de vida, em um meio ambiente mais de acordo com as 

necessidades e aspirações do homem”; e, embora haja perspectivas de elevar a qualidade do 

meio ambiente e de criar uma vida satisfatória para todas as gerações, “para chegar à 

plenitude de sua liberdade dentro da natureza, e, em harmonia com ela, o homem deve aplicar 

seus conhecimentos para criar um meio ambiente melhor”.   

De acordo com o documento, “a defesa e o melhoramento do meio ambiente humano 

se converteu na meta imperiosa da humanidade, que se deve perseguir, ao mesmo tempo em 

que se mantém as metas fundamentais já  estabelecidas, da paz e do desenvolvimento 

econômico e social em todo o mundo”.
108

 

É perceptível que a educação e o conhecimento profundo, desde 1972, já eram 

considerados indispensáveis, o que é óbvio; afinal, ninguém pode pôr em prática aquilo que 

não se tem conhecimento. Por isso, a preservação do meio ambiente está profundamente 

ligada à consciência ecológica. 

O fato é que, embora pareça inabalável por sua magnitude e complexa opulência, a 

Terra, há muito vem demonstrando sinais de alerta perante os impactos ambientais. A 

ocorrência de inúmeras catástrofes naturais e a assombrosa mudança climática têm mostrado 

que é preciso ter consciência da debilidade planetária e que as ações humanas têm contribuído 

significativamente para a crise mundial. 

A importância dos recursos naturais passou a ser preocupação mundial e nenhum país, 

Estado, empresa, comunidade ou ser humano pode se eximir de sua responsabilidade, afinal, 

como diz o James Lovelock em sua obra A vingança de Gaia, “se deixarmos de cuidar da 
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Terra, ela sem dúvida alguma cuidará de si mesma, fazendo com que já não sejamos bem-

vindos”.
109 

Diante da ansiedade por uma solução ambiental, vale registrar que, no âmbito 

brasileiro, a partir da década de 1950 e mais enfaticamente a partir da década de 1960, 

começou a surgir uma vasta legislação voltada ao controle das atividades exploratórias dos 

recursos naturais. 

 

 Velho Código Florestal (Lei n° 4.771/65) 

 Código de Caça ou Lei de Proteção à Fauna (Lei n° 5.197/67) 

 Código de Pesca (Decreto-lei n° 221/67) 

 Código de Mineração (Decreto-lei n° 227/67) 

 Lei de Responsabilidade por Danos Nucleares (Lei n° 6.453/77) 

 Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 9.638/81) 

 Lei da Ação Civil Pública (Lei n° 7.347/85) 

 Art. 225 e seguintes (Constituição Federal de 1988) 

 Lei dos Agrotóxicos (Lei n° 7.802/89) 

 Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/98) 

 Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei n° 9.433/97) 

 Lei da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei n° 9.795/99) 

 Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei n° 9.982/00) 

 Estatuto das Cidades (Lei n° 10.257/00) 

 Lei da Política Nacional de Biossegurança (Lei n° 11.105/05) 

 Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei n° 11.284/06) 

 Lei da Mata Atlântica (Lei n° 11.428/06)  

 Lei da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei n° 11.445/07) 

 Lei de Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei n° 12.187/09) 

 Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/10)  

 

É importante destacar que apenas com o surgimento da Lei n° 6.938/81, que dispõe 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente é 

que o meio ambiente passou a ser considerado como um bem jurídico autônomo, e o marco 

legislativo mais importante foi a promulgação da Constituição Federal de 1988, que dedicou 

um capítulo inteiro ao meio ambiente, alçando-o à categoria de direito fundamental da pessoa 

humana.
110 
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No entanto, apesar da extensa legislação de cunho ambiental, contando inclusive com 

lei que dispõe sobre crimes ambientais, observa-se que o Brasil vem aumentado a sua pegada 

ecológica ao longo dos anos e diminuindo a sua biocapacidade.  

O relatório mais atual do Global Footprint Network, mostra que a pegada ecológica 

da humanidade atingiu a marca de 2,8 hectares globais (gha), em 2018, a uma capacidade de 

1,7 (gha) para a população mundial. Isso significa que são necessários 1,7 planetas para 

apoiar a demanda da humanidade nos ecossistemas da Terra
111

, ou seja, já se ultrapassou a 

capacidade de regeneração do planeta.  

O estudo ainda revela que o Earth Overshoot Day
112

 de 2018 foi atingido no dia 1 de 

agosto, significando que, a partir dessa data, a humanidade passa a consumir mais recursos 

naturais do que a Terra pode oferecer para o ano. 

 

Figura 6: Gráfico do Earth Overshoot Day (1969-2018). National Footprint Accounts 2018 Edition. 

 

Fonte: Global Footprint Network 

 

No contexto brasileiro, não é diferente. O estudo demonstrou que a pegada ecológica 

do Brasil é maior que a média mundial, atingindo uma pegada ecológica total de 3,1 (gha); e, 

embora o Brasil detenha uma das maiores biocapacidade do mundo, de 8,9 (gha), o estudo 
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conclui que são necessários 1,8 planetas Terra para sustentar o padrão de consumo atual do 

país. 

 

Figura 7: Gráfico da Pegada Ecológica (gha) do Brasil. National Footprint Accounts 2018 Edittion. 

 

Fonte: Global Footprint Network 

 

Através da análise do gráfico, constata-se uma grande diminuição da capacidade 

biológica do Brasil ao longo dos últimos 50 anos, passando de mais de 20,0 (gha) em 1961, 

para 8,9 (gha) em 2018. É notório e comprovado que a população consome muito mais do que 

o planeta pode repor, razão pela qual, todos devem colaborar para uma mudança: o cidadão, 

as empresas, o governo e a sociedade.  

Neste momento, vale ressaltar que não é o ato legiferante que mudará o rumo do 

planeta e os hábitos de consumo. O Brasil, como visto, possui uma ampla legislação 

ambiental, mas a sua pegada ecológica continua aumentando.  
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A Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, por exemplo, conta com quase 20 

anos de vigência, mas sem efetividade nem eficácia, ou seja, não basta criar leis para ser 

inúteis, é preciso pôr em prática a educação ambiental e despertar a consciência ecológica de 

maneira holística e concreta, pois, somente assim, “o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente”.
113 

 

 

A educação ambiental, além disso, está relacionada principalmente ao consumo 

consciente (consumo sustentável). O cidadão deve adquirir produtos realmente 

necessários e de empresas comprometidas com o meio ambiente. Deve ter 

consciência de que os recursos ambientais são finitos. Por causa disso, todos nós 

precisamos praticar condutas diárias de racionalização desses recursos, tais como 

energia, água etc. São mediante mudanças de hábitos que a população passa a 

colaborar com o meio ambiente de maneira eficaz.
114

  

 

O secretário-geral-adjunto para Assuntos Humanitários e Emergências da ONU, 

Stephen O’Brien, alertou em março de 2017, que o mundo está sofrendo a maior crise 

humanitária nos mais de 70 anos de história da instituição
115

.  

Muito dessa crise decorre de questões éticas e ambientais, por isso, “para que a Terra 

possa prosseguir seu caminho natural, é necessária a construção de nova ética voltada para o 

futuro, buscando uma visão global e transcendental”
116

, o que se alcança por meio da 

conscientização. 

Sendo assim, pergunta-se: Se a licença ambiental é a outorga concedida pela 

Administração Pública aos que querem exercer uma atividade efetiva ou potencialmente 

poluidora e a educação ambiental é uma ferramenta de grande relevância para impulsionar a 

percepção ecológica e a preservação do meio ambiente; por que não a considerar como item 

indispensável no processo de licenciamento ambiental?
117

 

Se é um dever de toda a coletividade obter conhecimento ambiental permanente para 

defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, essa 
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responsabilidade é ainda maior para o empresariado que exerce atividade ambientalmente 

impactante, como é o caso da indústria da moda.  

A responsabilidade social empresarial deve ser exercida em sua plenitude; não é à toa 

que seja elevada à categoria de princípio ambiental. De acordo com a teoria da sociedade de 

risco, se nada for feito para minimizar os impactos ambientais e o aquecimento global, a 

comunidade como um todo sofrerá forte abalo econômico, ecológico, cultural, entre outros, 

pois tudo está interligado. Dessa forma, 

 

há a necessidade de se buscar a participação do setor empresarial na preservação 

do meio ambiente, sob um enfoque moderno, no que tange à exploração dos 

recursos naturais, na comercialização de produtos e na prestação de serviços atentos 

às diretrizes estatais de respeito ao meio ambiente e da observância à legislação 

ambiental nacional e dos tratados internacionais.
118

 (grifo nosso)
 

 

A ciência moderna exige atenção às novas demandas da sociedade, com abordagem 

multidisciplinar e inovação, pesquisa e desenvolvimento nas empresas; assim, “a pesquisa 

requer novos formatos, novos atores, organização institucional e deve se pautar por critérios 

de qualidade, impacto, relevância, sustentabilidade e globalização.
119

  

Embora uma parte do empresariado já tenha consciência da sua responsabilidade 

social e da necessidade de assumir padrões para o desenvolvimento sustentável, esse número 

ainda é ínfimo ante à gravidade dos impactos ambientais. As empresas precisam adotar uma 

célere postura preventiva e sobretudo contínua no combate à poluição através de medidas 

ousadas e transformadoras.  

Por isso, o conhecimento ambiental deve ser exigido para obtenção da licença de 

funcionamento que, por sua vez, deve deixar de ser um ato meramente administrativo de 

permissão das atividades, para ser um verdadeiro veículo de prevenção aos danos ambientais 

e de incentivo ao desenvolvimento sustentável. 

É através da consciência ecológica que se constrói modelos de negócios éticos e 

sociedades sustentáveis, portanto, não há dúvida de que a educação ambiental é um dos 

principais instrumentos para o combate à poluição e para a restauração do equilíbrio 

ecológico no Brasil. 
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7 ABORDAGEM PREVENTIVA AOS DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO 

SETOR DA MODA EM OUTROS PAÍSES E NO BRASIL  

 

A ONU afirma que apesar da baixa fertilidade, o mundo terá 9,8 bilhões de pessoas 

em 2050
120

, “a população não vai parar de crescer, e com isso a demanda de recursos naturais 

será cada vez maior [...], quanto mais usamos esses recursos de forma desequilibrada, mais 

desestabilizamos o clima e mais difícil fica a sua renovação”.
121

 

No âmbito da moda, “nossas práticas vão causar uma verdadeira escassez de recursos 

têxteis em nível mundial, muito antes do que todos imaginam”
122

, além de graves problemas 

ambientais e sociais. 

É absolutamente necessário adotar modelos produtivos de menor impacto, pois, como 

reza a Declaração de  stocolmo “a capacidade do homem de transformar o que o cerca, 

utilizada com discernimento, pode levar a todos os povos os benefícios do desenvolvimento e 

oferecer-lhes a oportunidade de enobrecer sua existência”. 

Nesse sentido, há empresas do setor da moda espalhadas pelo mundo que, com 

consciência ecológica, já assumiram a sua responsabilidade socioambiental adotando medidas 

sustentáveis de diversas maneiras.  

A Reformation
123

 é uma marca de Los Angeles que coloca a sustentabilidade no centro 

de tudo. Investe em infraestrutura de construção verde para minimizar os resíduos, água e a 

pegada de energia. Fornece treinamento no trabalho e oportunidades de crescimento, 

investindo nas pessoas que tornam essa revolução possível. A marca cria peças a partir de 

tecidos sustentáveis, de material resgatado e de roupas vintage reaproveitadas. As peças da 

marca contam com tags que falam sobre o tempo de decomposição e os impactos ambientais 

de cada uma; além de diversas outras práticas que inclusive se estendem aos ambientes da 

empresa, ao marketing etc.  

A Kit Kitow é uma empresa australiana fundada na crença da moda ética e sustentável. 

Busca, continuamente, maneiras inovadoras de reduzir o seu impacto e, por isso, realiza 

parcerias com fornecedores que são exemplos em bem-estar social e ambiental. A escolha dos 

materiais se baseia em dois pré-requisitos fundamentais: rastreabilidade, usando apenas 
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fibras orgânicas certificadas, naturais, renováveis e recicladas, compradas de fornecedores de 

comércio justo que aderem aos padrões socioambientais globalmente reconhecidos; e 

trabalho não perigoso com materiais cujo fabrico e processamento não danifica ou contamina 

os recursos naturais nem prejudica a saúde e bem-estar dos trabalhadores envolvidos em toda 

a cadeia produtiva.
124 

A NAK No Animal Killed, é uma marca italiana de sapatos de couro vegano que foi 

fundada com o propósito de mostrar ao mundo que não há necessidade de matar animais para 

usar sapatos bonitos. Desde o início de 2014, a marca de luxo sempre seguiu os processos 

tradicionais pelos quais a indústria de calçados italiana é famosa, resultando em um produto 

clássico, mas sem crueldade.
125

 

A Bottletop é uma marca de moda de luxo fundada em 2002 por Cameron Saul, junto 

com seu pai, Roger Saul, criador da Mulberry. Com uma produção consciente e sustentável, a 

empresa mostra que peças de luxo podem ser confeccionadas a partir de materiais reciclados 

aliando o uso de modernas tecnologias às culturas artesanais, criando coleções feitas à mão 

com estética revolucionária e atemporal. As produções da Fundação Bottletop não só 

melhorar as técnicas de alguns dos artesãos mais altamente qualificados de todo o mundo, 

mas os programas de treinamento permitem que outros se juntem a eles, apoiando a si 

mesmos e suas famílias no processo; um claro exemplo de trabalho socioambiental.
126 

Quanto à confecção têxtil, vale citar as jovens italianas, Adriana Santanocito e Enrica 

Arena, que criaram em parceria com o Instituto Politécnico de Milão - com a qual obtiveram 

patente internacional, o Orange Fiber, um tecido tecnológico feito a partir de cascas, bagaços 

e sementes de laranja. Através da nanotecnologia – técnica  que permite a criação de novos 

materiais a partir da manipulação de átomos e moléculas – os óleos essenciais e a vitamina C 

derivados da fruta são fixados ao tecido em microcápsulas e transmitidos ao corpo 

gradualmente, proporcionando benefícios à saúde além de serem ecologicamente 

sustentáveis.
127

  

No setor fast fashion, por exemplo, a C&A vem se destacando pela adoção de medidas 

sustentáveis baseadas nos objetivos da Agenda 2030 e nas diretrizes globais da moda 

sustentável, tornando-as públicas através da divulgação do Relatório Anual do Instituto C&A 
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(Relatório Global de Sustentabilidade)
128

. Embora a moda rápida não seja o modelo ideal de 

negócio, por fomentar o consumo exagerado, é necessário considerar a intenção e o esforço da 

empresa que, ao reconhecer o poder da sua influência mundial e a sua responsabilidade, vem 

buscando utilizá-la de forma positiva.  

Vale ressaltar também algumas marcas nacionais que estão expandindo a moda 

sustentável pelo Brasil, cada uma com sua maneira inovadora e criativa. 

A Santista Jeanswear, uma marca genuinamente brasileira, criada em 1929, é uma das 

principais produtoras de denim diferenciado do país. Fabricante de tecido Bio Denim, a 

empresa substituiu seus processos químicos por naturais em toda a linha de produção, usando 

processos sustentáveis como o Eco Soft, Eco Tuber, Acquasave®, Ecol Denim®, Eco Finish, 

Upcycling entre outros
129

. 

A Insecta Shoes é uma marca de sapatos e acessórios ecológicos, veganos e unissex 

que foi fundada em 2014 e, desde então, transforma peças de roupas usadas, além de garrafas 

de plástico recicladas em sapatos e acessórios de alta qualidade, aumentando a vida útil do 

que já existe pelo mundo. Em dois anos de existência, a empresa reaproveitou mais de 2100 

peças de roupas, 630 quilos de tecido e mais de 1000 garrafas PET.
130 

A Design Tun, fundada em 2009, é uma marca de acessórios contemporâneos feitos 

em material composto de borracha reciclada, natural e 100% reutilizável. As peças recortadas 

à laser com extrema precisão são unissex, sem limite de idade e com estilo bem-humorado 

inspirado na história da arte, no street fashion, no design e formas da natureza, transmitindo 

sua mensagem de sustentabilidade desde os produtos até as embalagens, que são feitas de 

papel reciclado.
131 

A Vegano Shoes, desde 2013 fabrica todos os seus produtos a partir de matérias-

primas totalmente isentas de origem animal ou qualquer tipo de teste em animais; garantindo, 

através de um rigoroso processo de rastreamento, que nenhum material até mesmo fôrmas e 

matrizes utilizadas na fabricação não possuem qualquer composição de origem animal. Além 

disso, preocupa-se com o meio ambiente, priorizando o uso de materiais reciclados.
132 
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Estando o mercado da beleza e cosméticos intimamente ligado à moda, merece 

destacar também empresas deste segmento que atuam com responsabilidade social e possuem 

processos produtivos tanto sustentáveis quanto livres de crueldade.  

A Surya Brasil
133

, por exemplo, desde 1995 é dedicada a criar de maneira sustentável 

e da forma mais saudável, cosméticos naturais, orgânicos e veganos, tendo passado os últimos 

20 anos em busca de plantas nativas da Índia e da Amazônia para impulsionar a performance 

terapêutica de seus produtos. 

Há também o Grupo Boticário
134

, que começou com uma pequena farmácia de 

manipulação em 1977 e hoje é a quinta maior rede de varejo do país. Sempre investindo em 

pesquisa, inovação e tecnologia, a empresa não faz testes em animais e vem criando métodos 

alternativos para isso. Foi a primeira empresa de cosméticos do Brasil a desenvolver a 

tecnologia de pele 3D e adotou, recentemente, a tecnologia organs on a chip que simula um 

órgão humano para testar os produtos. Além disso, o grupo construiu em Camaçari (BA) a 

fábrica de cosméticos mais sustentável do Brasil, sendo também, o primeiro Centro de 

Distribuição do Norte/Nordeste brasileiro a receber a Certificação Internacional Leed
135

. Suas 

ações e resultados são divulgados no Relatório de Sustentabilidade
136

 disponível no site da 

empresa.  

Ressalte-se ainda a Euzaria, uma marca de moda consciente que nasceu em 2015 

baseada no empreendedorismo com propósito e no capitalismo consciente. Fabrica os seus 

produtos a partir de matérias-primas duráveis e de baixo impacto ambiental, além de priorizar 

o comércio justo e a prática de ações sociais. Em dois anos, a Euzaria promoveu mais de 40 

mil atos de solidariedade impactando a vida de milhares de pessoas. Atualmente, possui ações 

voltadas para a educação e, a cada peça vendida, a marca contribui com a garantia de um dia 

de aula de um jovem protagonista em parceria com o Instituto Aliança
137

, apoiando, assim, o 

ODS 4 da Agenda 2030, que visa promover oportunidades de aprendizagem para todos. 

                                                 
133 

SURYA BRASIL. Disponível em: <https://suryabrasil.com>. Acesso em: 22 ago. 2018. 
134 

GRUPO BOTICÁRIO. Atitudes Sustentáveis. Disponível em: 

<http://www.grupoboticario.com.br/pt/atitudes-sustentaveis/Paginas/Inicial.aspx>. Acesso em: 24 ago. 2018. 
135 

GBC BRASIL. Certificação LEED. Disponível em: <http://www.gbcbrasil.org.br/sobre-certificado.php>. 

Acesso em: 24 ago. 2018. 
136 

GRUPO BOTICÁRIO. Relatório de Sustentabilidade 2016. Disponível em: 

<http://www.grupoboticario.com.br/pt/Documents/GrupoBoticario-Relatorio-Sustentabilidade-2016.pdf>. 

Acesso em: 24 ago. 2018. 
137 

EUZARIA. Projeto Social: Um dia de aula. Disponível em: 

<http://www.euzaria.com.br/umdiadeaula/?phpMyAdmin=5XFZ6tbADiY8eAf-Zw2HEXI9qv8>. Acesso em: 22 

ago. 2018. 

https://suryabrasil.com/
http://www.grupoboticario.com.br/pt/atitudes-sustentaveis/Paginas/Inicial.aspx
http://www.gbcbrasil.org.br/sobre-certificado.php
http://www.grupoboticario.com.br/pt/Documents/GrupoBoticario-Relatorio-Sustentabilidade-2016.pdf
http://www.euzaria.com.br/umdiadeaula/?phpMyAdmin=5XFZ6tbADiY8eAf-Zw2HEXI9qv8


63 

Estes são alguns exemplos que evidenciam o crescimento da moda sustentável e como 

as empresas estão buscando alternativas que garantam menor impacto ambiental ao mesmo 

tempo que ofereçam benefícios para a humanidade. 

Vale destacar que, além das atitudes preventivas do setor empresarial, na era da 

informação, surge também um novo perfil de consumidor – mais exigente e atento – que 

requer transparência das empresas no fornecimento de informações claras e detalhadas sobre 

os produtos, para que possa fazer escolhas mais conscientes. 

Nesse sentido, um estudo realizado na Alemanha, baseado nas avaliações de 

especialistas e nas tendências da indústria da moda, cerca de 50% do volume do mercado é 

composto de consumidores com altos salários (3.600 euros e mais). Este grupo de 

consumidores é o mesmo que considera a funcionalidade e o conhecimento da marca como 

fatores decisivos para as compras de produtos de moda, assim, subtende-se que metade das 

vendas de moda é gerada por clientes ambientalmente conscientes.
138

 

Em tempos de crise e mudanças climáticas, observa-se que além dos critérios de preço 

e qualidade, a sustentabilidade também vem sendo considerada pelos consumidores que, 

paulatinamente, estão agindo com mais consciência ambiental. 

No entanto, o mercado ainda produz muito mais do que a sociedade necessita 

consumir e, com isso, gera um grande excedente, promove o esgotamento de recursos 

naturais, o aumento de lixo e a poluição ambiental que, por sua vez, desencadeia diversos 

outros problemas sociais. 

Em contrapartida, chegou-se a um ponto de desenvolvimento tecnológico que, hoje, é 

possível produzir de forma mais limpa e gerando bem menos impactos ambientais, tanto na 

exploração e manuseio das matérias primas quanto no uso das energias renováveis nos 

sistemas de produção.   
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8 ENERGIAS RENOVÁVEIS NA PRODUÇÃO 

 

Sabe-se que “cada etapa da cadeia de suprimentos da indústria têxtil é intensiva em 

energia, desde o processamento de fios, produção de tecidos e fabricação de têxteis, até o 

transporte e a venda de roupas para os clientes”.  or isso, “transformar o setor de vestuário 

para funcionar com energia renovável é vital para uma sociedade mais sustentável”.
 139 

As empresas de moda, design e varejo espalhadas pelo mundo estão trabalhando para 

reduzir sua pegada de carbono; e usar energia renovável tanto em suas operações quanto na 

cadeia de suprimentos é um passo importante para alcançar essa meta.
140

 

De acordo com a  COHZ “a H& , a  arks and Spencer, a Burberry e a Nike são 

apenas quatro das 111 empresas influentes que se juntaram à iniciativa global colaborativa 

RE100
141

, que as compromete a usar 100% de energia renovável para alimentar todas as suas 

operações globais”. 

O mundo está se voltando para as energias renováveis e o setor da moda não fica de 

fora dessa mudança sustentável. 

A fábrica da Reformation compensa 100% da sua eletricidade através de fornecedores 

de energia eólica, além de usar aparelhos com certificação Energy Star
142

 e LEDs para uma 

melhor eficiência energética. Atualmente, a empresa está trabalhando para instalar uma usina 

de energia solar própria na sua nova fábrica.
143 

No Brasil, o Grupo Boticário, desde 2016, migrou para o mercado livre de energia e 

diminuiu a utilização de combustível fóssil (óleo diesel) para geração de energia elétrica. Os 

resultados dessa iniciativa foram a economia financeira e a redução do indicador de emissão 

de gases de efeito estufa em 53% na sua unidade fabril em Registro (SP) e 19% na unidade de 

São José dos Pinhais (PR), que também adotou lâmpadas de LED nas áreas de envase, 

refeitório, logística, manutenção, docas e oficinas, o que garantiu uma economia superior a 

250 mil kW/h
144

. 
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Outro exemplo brasileiro é o da Villa Têxtil, uma empresa especializada na confecção 

de vestuário feminino, masculino e infantil, localizada em Blumenau (SC), que fez um 

investimento sustentável implantando 304 painéis fotovoltaicos com capacidade para produzir 

110 mil kW/h por ano em uma usina de energia solar própria em sua unidade fabril. De 

acordo com a companhia, o aporte trará uma economia de até 30% no consumo de energia da 

rede elétrica. Além disso, “estima-se que a produção da usina de energia solar equivalha à 

economia de 50 toneladas por ano de CO² emitido ao meio ambiente; plantio de mais de 

aproximadamente mil mudas de árvores por ano e 250 mil quilômetros rodados anualmente 

por automóveis”.
145

 

Na Argentina, a Retail Publishing afirma que a energia solar vem sendo adotada pelo 

mercado da indústria têxtil no país. Em matéria recente, informa que “uma empresa argentina 

de fabricação de máquinas têxteis, Knittax Argentina, tem um projeto de instalação de painéis 

solares que permite às oficinas reduzir os gastos com consumo de energia”
146

. De acordo com 

a matéria, o serviço da Knittax “consiste na elaboração de um orçamento de acordo com as 

necessidades de consumo do cliente e a instalação dos painéis solares. Além disso, eles têm 

motores de baixa energia e uma máquina inovadora de fabricação de punhos que utiliza 

energia solar”. O projeto foi apresentado nas  mitex, Simatex e Confemaq
147

, três grandes 

exposições internacionais do setor têxtil e de vestuário que são organizadas pela Messe 

Frankfurt Argentina. 

Destaque-se também o Fashion for Good, uma iniciativa global que está trabalhando 

para garantir que todas as etapas da cadeia de suprimentos de moda sejam boas. Para eles, a 

energia limpa e renovável é uma das maneiras fundamentais para melhorar o processo e os 

The Five Goods representam um modelo aspiracional para o setor da moda trabalhar de 

maneira sustentável.
148 

A indústria têxtil tem uma cadeia de valor longa e complexa que inclui muitos 

fornecedores, não é à toa que a transparência na cadeia de fornecimento seja um dos 

princípios globais da moda sustentável da CEO Agenda 2018. No que se refere a energia 
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renovável, a Marks and Spencer vem assumindo um verdadeiro compromisso com a 

transformação do setor, executando vários programas para garantir que seus fornecedores 

também reduzam suas emissões de gases de efeito estufa.
149

 

A indústria de vestuário pode documentar o consumo de energia renovável com as 

Guarantees of Origin (GOs)
150

 na Europa, Renewable Energy Certificates (RECs)
151

 na 

América do Norte e International RECs (I-RECs)
152

 em outros mercados. Ao usá-los, as 

empresas podem documentar e informar que a energia que consomem é proveniente de 

energia renovável. 

 

Algumas empresas de moda, design e varejo estão procurando fazer mais do que se 

comprometer com a energia renovável. GO² é um produto de energia renovável que 

combina a compra de energia renovável documentada com o financiamento e a 

construção de nova capacidade de energia renovável. A H&M, por exemplo, tem o 

maior parque eólico de Tågeröd financiado pelo ECOHZ GO².
153 

 

Vale mencionar que os avanços tecnológicos fazem com que, a cada dia, a ciência 

atravesse novas fronteiras e com isso as energias renováveis vêm ganhando novas funções. 

No setor da moda, já existem empresas desenvolvendo o chamado tecido solar, “esse novo 

material é composto de materiais semicondutores que absorvem a luz solar como os painéis 

solares convencionais e a transforma em energia elétrica”.
154 

Várias peças de vestuário já foram criadas usando a tecnologia da energia solar, um 

exemplo é a jaqueta Solar Windbreaker que oferece conforto, funcionalidade e energia 

sustentável ao mesmo tempo. A peça desenvolvida pelo designer de tecnologia Pauline Van 

Dongen, em parceria com a marca Blue Loop Originals, possui um banco de potência 

colocado diretamente no revestimento da jaqueta, permitindo que o usuário carregue qualquer 

tipo de dispositivo portátil.
155 
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No setor da Moda Inclusiva
156

, que abarca tanto portadores de deficiências quanto 

todo tipo de diversidade, a energia solar vem sendo utilizada para oferecer novas 

funcionalidades às peças de roupas, como é o caso da jaqueta criada pelo estilista Eduardo 

Inácio Alves, confeccionada em denim com placas que captam energia solar de maneira 

propulsora para cadeiras de rodas motorizadas, criação que o fez vencer a 8ª edição do 

Concurso Moda Inclusiva Internacional.
157 

Apesar das diversas finalidades das energias renováveis para a indústria da moda, a 

sua função primordial é neutralizar a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera que são 

provenientes do processo produtivo do setor. Além disso, para que haja o desenvolvimento 

sustentável, do mesmo modo que priorizar as matérias-primas recicladas é essencial para 

abolir a exploração dos recursos naturais, o uso das energias renováveis é fundamental para 

evitar o consumo de energias poluidoras. 

Atender às necessidades da economia e proteger o meio ambiente é um dos grandes 

desafios para o desenvolvimento sustentável e, nesse sentido, o ODS 7 da Agenda 2030 

reconhece a importância de traçar metas focadas na transição energética, de fontes não 

renováveis e poluidoras para fontes renováveis e limpas. Por isso, o investimento em 

eficiência energética deve ser aplicado de forma substancial na indústria da moda no Brasil, 

para satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer o futuro da humanidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo possibilitou uma análise da realidade por trás da indústria e do 

mercado da moda, uma reflexão sobre como essa atividade vem contribuindo para a 

degradação ambiental e para as mudanças climáticas, além disso, também permitiu expor 

sobre a aplicabilidade das diretrizes do desenvolvimento sustentável mostrando modelos de 

negócios e práticas ecologicamente responsáveis adotadas por esse segmento econômico, em 

diversas partes do mundo. 

Observou-se que, de um modo geral, a indústria da moda é grande responsável pelo 

esgotamento dos recursos naturais e contribui significativamente para a poluição ambiental. O 

consumo de água pela indústria têxtil, por exemplo, é próximo a 79 bilhões de metros 

cúbicos, sendo necessários mais de 30 mil litros para criar apenas um quilo de algodão que, 

por sua vez, representa cerca de 90% de todas as fibras naturais utilizadas pelo setor. O 

poliéster, que é a fibra sintética mais usada na indústria têxtil, gasta cerca de 70 milhões de 

barris de petróleo para ser produzido e a viscose, tecido feito da celulose, provoca a derrubada 

de 70 milhões de árvores por ano. Apesar disso, mais de 70% de toda a roupa produzida acaba 

em lixões. 

Não se pode esquecer que há também o campo dos acessórios e que, segundo a 

Abicalçados, o setor calçadista, representado pela associação, produz mais de 800 milhões de 

pares por ano no Brasil. Ademais, de acordo com o IBGE, mesmo com os efeitos da crise no 

país, as pessoas continuam gastando quase duas vezes mais em moda, o que, visivelmente, 

mantém o crescimento contínuo do setor. 

O consumo exagerado, a intensificação do fast fashion, a extração excessiva dos 

recursos naturais e o tratamento inadequado do meio ambiente em todas as fases da cadeia 

produtiva da indústria da moda convencional, desde o processo inicial até o descarte dos 

produtos pelo consumidor, vem provocando grandes impactos negativos. 

Por outro lado, notou-se que o consumo consciente, o slow fashion e a 

responsabilidade ecológica aplicada em todas as etapas da indústria da moda têm contribuído 

essencialmente para o desenvolvimento sustentável do setor; além disso, verificou-se que os 

avanços tecnológicos vêm permitindo grandes inovações e até mesmo as energias renováveis 

já ganharam novas funções no âmbito da moda. 

Atualmente, o termo slow fashion não significa apenas ecologia, mas conscientização 

social de modo que consumidores e empresas estão se movimentando no sentido de que as 
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condições de trabalho e o comércio justo sejam tão relevantes quanto as matérias-primas 

renováveis e os processos de reciclagem e upcycling, que possibilitam o melhor uso dos 

materiais já existentes no planeta. 

Os recursos naturais estão cada vez mais escassos, as mudanças climáticas suas 

intempéries ameaçam a humanidade; agir no interesse das presentes e futuras gerações se 

tornou imprescindível, por isso, o ramo da moda mundial está no caminho de repensar e 

reinventar suas formas de produção. 

O novo padrão da moda tem como meta produzir roupas sustentáveis e duráveis para 

que possam ser negociadas como second hand e não descartadas a cada estação; praticar o 

comércio transparente e justo para consumidores e empregados; além de efetuar outras 

condutas em benefício coletivo, trata-se de uma moda voltada para a ecologia social.  

Vale ressaltar que, com o mundo globalizado e a internet oferecendo informações 

instantâneas, os clientes estão mais conscientes, exigentes e optando, cada vez mais, por 

marcas sustentáveis; por isso, as empresas que ainda não o fizeram, devem mudar seu 

paradigma de criação para se manter no mercado.  

No âmbito internacional, grandes marcas estão utilizando novas formas de produção e 

comércio como: upcycling, second hand, fairtrade e usando recursos de fabrico menos 

poluentes, naturais, orgânicos e livres de crueldade; modelos que já são adotados por 

empresas brasileiras, de todos os portes. 

O consumo consciente é fator impreterível, mas, por outro lado, para se concretizar o 

mundo sustentável como o imaginado pelos ODS, as empresas precisam ser verdadeiros 

atores de desenvolvimento, transformando os desafios em oportunidades e fornecendo ao 

mercado produtos ecologicamente viáveis.  

Empresas conscientes da sua responsabilidade social têm conquistado ótimos 

resultados tanto no aspecto econômico como no ambiental, possibilitando ganhos para a 

empresa ao mesmo tempo que contribui positivamente para o meio ambiente e toda a 

coletividade, o que, inclusive, pode ser objeto de novos estudos acadêmicos.  

No entanto, embora uma parcela desse setor (empresas e consumidores) esteja ciente 

da necessidade de mudança dos padrões de produção e consumo, o número ainda é ínfimo 

diante da urgência da transformação.  

Neste contexto, observou-se que não é o ato legiferante que mudará o rumo do país e 

os hábitos de consumo, pois o Brasil, apesar do país possuir uma vasta legislação ambiental, a 

sua pegada ecológica continua aumentando, negativamente.  
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Data vênia, é imperioso que hajam mudanças nas políticas públicas, fomentando 

acerca da cultura de risco através da informação, promoção, educação e conscientização 

ambiental, fatores estes primordiais para o desenvolvimento sustentável da indústria da moda, 

no Brasil. 

Assim, não basta criar leis esdruxulas, é preciso pôr em prática a educação ambiental 

para despertar a consciência ecológica de maneira holística e efetiva pois, somente assim, o 

indivíduo e a coletividade construirão valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação da natureza, possibilitando tanto o 

desenvolvimento intergeracional, como também a chance de sobrevivência para todas as 

formas de vida, no planeta. 
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