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Tema deverá manter-se nas próximas estações 
 
Durante a 34ª edição da Fimec, que está acontecendo em Novo Hamburgo (RS), entre 13 e 16 
de abril, diversas empresas estão apresentando a natureza como referência para criações de 
verão 2010/11. 
 
O tema não é novo, mas observa-se que a cada estação está mais inserido em coleções, 
virando quase que uma linha fixa.  A seguir, confira 4 marcas que apostam na proposta, seja 
através de processos que visam a preservação de recursos naturais ou dando forma a 
materiais e cores. 
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Quem viu Avatar, animação premiada com 3 Oscar, conhece a proposta da Metalsinos para o 
próximo verão: "todos estão conectados e cada elemento tem sua força e presença no 
ambiente em que está inserido". Os acessórios referenciam fogo, água, terra e ar. Para a 
campanha publicitária, verde e azul em tons aquosos se destacam e mantém a estética 
apresentada no filme. 
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Já a Haco procurou na natureza soluções criativas para a moda e, inspirada por sua evolução 
natural, criou a linha "Natuur". Além de sugerirem uma vivência em unidade com o meio 
ambiente, as peças atentam para a força e diversidade que só a "mãe natureza" tem. Cores 
naturais, botânicas e com toque vintage são apresentadas por vezes através de corantes 
totalmente naturais, como o urucum. 
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Também consciente da utilização de tintas de baixo impacto ambiental, a Base expõe tecidos e 
malhas que passam por processo de tingimento por impregnação com ligantes e pigmentos 



orgânicos, à base de água. O tecido "EccoBase" é outra aposta verde da marca, visto que 
utiliza 3 garrafas Pet na fabricação de 1 metro de tecido, desenvolvido portanto com matéria-
prima 100% reciclada. 
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Totalmente recicláveis são os metais de plásticos da Daniel, que substitui níquel por zinco em 
sua produção. Isto resulta em menor quantidade de efluentes e resíduos, além de diminuir a 
utilização de matéria-prima. Em seu processo de acabamento, a empresa estabeleceu metas 
de redução de água e energia, assim como passou a usar a água como solvente, reduzindo a 
emanação de voláteis orgânicos na atmosfera. 
 
Fonte: UseFashion, 15 abr. 2010. [Base de Dados]. Disponível em: 
<http://www.usefashion.com>. Acesso em: 22 abr.2010. 


