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Demanda por roupas que não agridem o ambiente só não cresce mais por falta de matéria-
prima. E vale até para fraldas 
 
Esqueça o velho estereótipo das camisetas desbotadas e sandálias de pneus reciclados. O 
consumo consciente, ou a proposta de fazer do ato da compra uma prática responsável em 
defesa do meio ambiente, cresce no Brasil, é adotado por fabricantes, comércio e estilistas e 
ganha sofisticação. Hoje, já é possível encontrar todo tipo de roupa confeccionada com fibras e 
tintas naturais e a partir de tecnologias de produção limpa. 
 
A preocupação começa cedo, como constatou a engenheira química Bettina Lauterbach, que 
comercializa babyslings (faixas para carregar o bebê junto ao corpo de um adulto) e fraldas de 
pano pela internet. Para quem acha que a fralda descartável é insubstituível, Bettina garante 
que os modelos de pano fazem sucesso entre as mães. "Além de precisar de muito menos 
fralda, após o uso ela vai para o tanque ou máquina de lavar, ao invés do lixo". 
 
Com a mesma preocupação, a Millebolleblu, fabricante de roupas para crianças com menos de 
dois anos, é confeccionada em algodão orgânico certificado tingido com corantes naturais e 
seu acabamento é feito com amaciante natural, à base de manteiga extraída das sementes do 
cupuaçu. "A matéria-prima é sustentável, se renova na natureza e não agride o meio 
ambiente", informa a empresária Sandra Goraieb. 
 
Tomada de posição 
 
Para Sylvio Napoli, gerente de tecnologia da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 
Confecção (Abit), a demanda por matéria-prima orgânica no Brasil é muito maior do. que a 
oferta. "Eu não diria que é uma moda, acredito que é uma tomada de posição em relação à 
preocupação ambiental tão presente no mundo atual", afirma. "O Brasil não está conseguindo 
atender essa demanda na quantidade exigida e com base científica correta." 
 
Napoli faz uma comparação; enquanto a oferta de algodão convencional é de 1 milhão de 
toneladas por ano, a produção de algodão orgânico certificado é de irrisórias 50 toneladas. 
"Seria preciso muito mais do que isso para atender os pedidos que todos os dias chegam na 
Abit", afirma. 
 
Pedidos que são incentivados por pessoas como Ana Cândida Zanesco, do Instituto Ecotece, 
que dá cursos sobre princípios de como se vestir de forma consciente. Além de propor 
reflexões sobre o uso de materiais que não agridem o ambiente, ela busca saber como é feito 
o trabalho. "Nossa proposta é mostrar que as roupas não são apenas um produto, mas um 
conteúdo de histórias, matérias-primas e processos corretos”, diz. 
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