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Resumo
O projeto de licenciatura baseia-se na criação de uma peça de acessório, mala ou mo-

chila, com materiais reciclados.

O objetivo foi criar um produto diferente e inovador, com base num produto já existen-

te: as malas de mão.

As malas de mão têm um papel muito importante na vida de muitas pessoas desde há

muito anos, sendo muito raro observar-se  uma senhora sem uma mala de mão no seu dia-a-

dia. São um elemento essencial não só da moda pois não têm uma função somente estética,

acabam por ser uma necessidade que cada vez mais precisa de ser funcional, prática e supor-

tar as necessidades contemporâneas. A nível estético a maioria das malas tem um carácter

neutro e estanque, que foge às novas tendências visuais e socio-culturais da actualidade, o di-

namismo, a personalização, o movimento, e a simplicidade. 

O objetivo deste projeto foi criar uma peça que se adapta-se a esses conceitos. Este pro-

duto tem como principal objetivo dar uma possibilidade ao consumidor de se ser “amigo do

ambiente” e ao mesmo tempo manter um estilo próprio.
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Abstract

The degree project is based on the creation of an accessory piece, suitcase or backpack,

with recycled materials.

The goal was to create a different and innovative product, based on an existing product:

the handbag.

Handbags have played a very important role in the lives of many people for many years,

being very rare to observe a lady without a handbag in her day to day life. They are an essenti-

al element not only of fashion because they do not have an aesthetic function only, they end up

being a necessity that more and more needs to be functional, practical and to support the con-

temporary necessities. On the aesthetic level, most of the suitcases have a neutral and water-

tight character, which escapes the new visual and socio-cultural tendencies of the present, the

dynamism, the personalization, the movement, and the simplicity.

The goal of this project was to create a piece that fits these concepts. This product has

as main objective to give a possibility to the consumer to be "friendly of the environment" and

at the same time maintain a style of its own.
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Reciclagem na Moda

 1 Introdução

O que me proponho a fazer?

O objetivo principal deste projeto é produzir um novo produto através da reciclagem.  Pre-

tendo mostrar como podemos dar uma nova vida ao que achamos que não tem utilidade e que

pertence ao lixo.

 1.1 Contexto do Projeto

Numa era onde se pensa cada vez mais na reciclagem e no reaproveitamento de materiais

é importante introduzir esta mentalidade na moda. Usar elementos menos comuns para criar

peças de uso diário, com interesse visual. 

 1.1.1 Campo de Investigação

Aproveitar o desperdício dos outros para a criação de acessórios.

 1.1.2 Título do trabalho

Reciclagem criativa

 1.1.3 Questão do projeto.

É possível aproveitar lixo em moda?

 1.2 Objetivos do projeto

Produção de uma linha de acessórios utilizando materiais recicláveis através de um méto-

do de produção de acessórios.

a) identificar diferentes materiais existentes.

b)desenvolver produtos inovadores.

c) dar a conhecer técnicas de produção.

d)possível início de uma marca própria.

e) desenvolvimento de um caderno de encargos onde se apresenta os gastos, o trabalho e o

tempo.

f)plano de negócios.
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1.3. Benefícios do projeto

Aproveitamento de material  que de outra forma seria enviado para lixeiras ou fábricas

onde fazem tratamento para reutilização de material.  O reaproveitamento destes materiais

leva a uma pequena redução de químicos enviados para a atmosfera, ajudando assim na redu-

ção da poluição, criando produtos com o lixo dos outros e, a poupança de água, usada na reci -

clagem.
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 2 Revisão literária

 2.1 Como desenvolver um projeto?

Começando um projeto começamos com um problema e o objetivo é chegar à solução. Para

chegar a essa solução temos um caminho a percorrer, começando pela definição do problema,

e a sua desconstrução, ou seja, quais os componentes do problema.

Partindo dos componentes do problema devemos recolher todos os dados para estudar es-

ses componentes um a um. Esse estudo é essencialmente uma análise dos dados que ajuda a o

desenvolvimento de ideias, de pesquisa de solução, é a parte criativa do processo que ajuda a

chegar a uma solução. Mas antes de chegarmos à solução definitiva tem que se fazer uma reco-

lha de materiais e tecnologias, uma pesquisa que é imprescindível, e leva à fase de experimen-

tação, onde se faz teste com os materiais em associação aos elementos esboçados para ver a

sua compatibilidade.

Após essa experimentação defini-se o(s) modelo(s) que se utilizará no projeto, sendo que é

nesta fase que se verifica se vai de encontro à solução do problema inicialmente colocado.

Quando verificado, faz-se o seu desenho técnico, que leva à uniformização do modelo, encon-

trando-se, por fim, a solução do problema inicial. 

2.2. Metodologia de Bruno Munari aplicado ao meu projeto.

Segundo Bruno Munari,do problema à solução há um caminho a percorrer, começando por

definir o problema, o não reaproveitamento de matéria-prima, ou seja, depois de ser usado

para o seu principal objetivo os restos são colocados no lixo ou reciclados, por vezes sendo ne-

cessário contratar um serviço especial para a destruição dos mesmos materiais, o que cria

despesa, em vez de ser reaproveitado em nova matéria-prima, gerando, assim, maiores lucros. 

Já existem pequenas empresas que pegam no desperdício das fábricas de confeção para

produzir novas peças, como é o caso da marca Tonlé, que tem uma política de zero desperdí-

cio, onde tudo se aproveita, até as linhas usadas nas costuras, que se transformam em papel

depois de trituradas finamente.

Mas não é só o têxtil que faz grandes desperdícios, empresas de empacotamento e produ-

tores de embalagens tem grandes quantidades de desperdício, e é aí que me pretendo focar.

Portanto,  o meu principal problema é reaproveitar o desperdício de outros e torná-los

numa matéria-prima viável, indo, assim, menos lixo para o meio-ambiente, ajudando um pou-
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co o nosso planeta.

Tenho logo inicialmente os elementos que pretendo utilizar: embalagens tetra pak, latas,

sacos de plástico, elementos maleáveis  que podem ser desconstruídos e reconstruidos sem

perder a sua essência. Terei agora de fazer experimentações com os vários desenhos feitos e

verificar a sua viabilidade, sendo que a solução será o produto final que terá esses elementos

reciclados.

2.2.1. Componentes do problema

O meu problema é utilizar lixo na moda, e criar algo inovador, sendo que tem que ser ape-

lativo ao público-alvo, tem que ter interesse visual, e pretende-se que não se note que vem de

materiais reciclados, sendo que o consumidor não tem tanto interesse em produtos onde se

verifique a existência de materiais reutilizados. A peça terá que ser resistente, logo a matéria-

prima não poderá ser muito frágil, pretende-se uma peça que tenha uso.

Tenho então, que criar algo com interesse visual mas que tenha o componente reciclagem

disfarçado, embora esteja bastante presente na peça.

2.2.2. Revisão literária – pesquisa

- Definição de malas.

A moda, e consequentemente os seus acessórios surgem com a constante necessidade que

o Homem tem de se diferenciar, é definido como um item que complementa o visual de um

look, e na atualidade, é mesmo considerado que o acessório é a verdadeira essência de um de-

terminado estilo de uma pessoa, conferindo-lhe a individualidade e singularidade. 

Ao contrário de muitos elementos da moda que podem ser dispensáveis dependendo da

estação do ano, ocasião ou mesmo estilo da pessoa em questão, as malas de mão comportam

um enorme papel na vida das mulheres já desde há muito tempo. É um objeto que pertence ao

grupo dos acessórios de moda, porém, é considerado como uma necessidade indispensável,

que por dentro contém e transporta um pouco da vida íntima de uma mulher enquanto que

por fora pode ser visto como um complemento do estilo pessoal de mulheres e homens deste

mundo.

-História das malas

É um objeto muito antigo, encontram-se referências arqueológicas já desde 2686 A.C. no
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Egito, onde existiam sacos feitos de linho e papiro. Existem também referências de sacos feitos

de pele e couro que eram utilizados pelos homens para transportar armas, ferramentas, comi-

da, e que eram muitas vezes desenhadas para serem colocados em paus. Foi na Etiópia que se

começou a desenvolver a técnica da cestaria, um dos ofícios mais antigos, e uma das primeiras

técnicas realizadas para criar as primeiras malas. Os materiais disponíveis na época para reali-

zar esta técnica eram linho, galhos, pele de animal, bambu, folhas, e ocasionalmente couro. As

técnicas variavam entre a tecelagem, a bobinagem, e a entrelação entre as fibras dos materiais.

Na Antiga Grécia foram encontrados registos de pequenas malas concebidas em pele para

transportar a “byrsa”, a moeda antiga de Atenas, surgindo então as primeiras carteiras que

eram presas ao cinto ou a cordões da roupa. Outro exemplo da utilização de malas há séculos

atrás dá-se na Nova Guiné, onde homens e mulheres carregavam grandes sacos de malha se-

melhantes a redes, decorados com elementos da natureza como penas e conchas. Este povo

exibia as suas malas com orgulho, pois era considerado que quanto mais conchas uma mala ti-

nha, mais relações sociais a pessoa possuía.

5
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-Conceitos básicos de tecelagem

Tecelagem consiste na produção de tecido pelo entrelaçamento de um conjunto de fios de

urdume, colocados no sentido do comprimento do tear, com outro conjunto de fios de trama,

colocados no sentido transversal do tear, com o auxílio de uma agulha, pelos fios do urdume,

por uma abertura, cala, formando entre si, um ângulo de 90º. 
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 3 Estruturação do Projeto

Conceito

A noção de ambiente e preservação ambiental está bastante presente neste projeto, mas

decidi focar-me essencialmente no rio, nas suas transparências, nas suas pedras, no seu correr,

no seu movimento.

Mas o que é reciclagem? Reciclagem é o processo que visa transformar materiais usados

em novos produtos com vista a sua reutilização. Por este processo, materiais que seriam desti-

nados ao lixo permanente podem ser reaproveitados. É um termo que tem sido cada vez mais

utilizado como alerta para a importância da preservação dos recursos naturais e do meio am-

biente.

É possível reciclar materiais diversos, como vidro, plástico, papel ou alumínio. A reciclagem

desses materiais proporciona uma utilização mais racional de recursos naturais não renováveis e

uma redução na poluição da água, do ar e do solo. Para a Indústria, a reciclagem tem muitas ve-

zes a vantagem de diminuir os custos de produção. A população também é beneficiada pela re-

ciclagem, sendo esta a fonte de renda de muitos trabalhadores que obtêm no lixo urbano ma-

teriais que podem ser vendidos para empresas de reciclagem.

O símbolo utilizado para a reciclagem é um triângulo composto por três setas pretas dis-

postas no sentido horário. As setas representam a indústria, o consumidor e a própria recicla-

gem, definindo um ciclo. As embalagens recicláveis possuem este símbolo. 

Porque me inspirei no rio? O rio tem forças desconhecidas, onde parece calmo pode ser na

realidade bastante turbulento e levar-nos por caminhos nunca antes imagináveis. Esconde pe-

rigos e belezas nunca antes vistas, estando elas muitas vezes mesmo à frente dos nossos olhos.

O seu correr vai moldando as pedras no seu caminho, tornando-as mais macias, mais re-

dondas, sem pontas afiadas, escorregadias, de várias cores, tamanhos e feitios.

A minha principal inspiração foi a beira do rio, aquela limpidez da água no meio das pedras

redondas, que brilham com a luz do sol, que podem até nos cegar momentaneamente, e que

nos enganam da sua profundidade.

O objetivo é criar uma peça onde a transparência esteja bastante presente, onde aquela

sensação de limpidez e pureza está demarcada. Uma peça onde nada se esconde, mas que so -

mos enganados pela sua transparência, e que o que nos parece perto, na realidade não está.
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Imagens Para Conceito
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Figura  4  -  https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/6b/90/c5/6b90c
5aadc16d7acbd3f24b0b6666a9d.jpg

Figura  3-  https://s-media-cache-ak0.pinimg.-
com/564x/b0/29/90/b02990af674d2c657f5258
5a47b9250c.jpg

Figura  6  -  https://s-media-cache-
ak0.pnimg.com/564x/a6/83/87/a68387c0558
f5769b5b7ac4874132a5d.jpg

Figura  5  -  https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/564x/47/23/c2/472
3c27fec30d877fbbf33c792d55af7.jpg
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Figura 7 - https://s-media-
cacheak0.pinimgcom/564x/2e/33/94/2e3394fd3
dd932892d628df87fa2b235.jpg

Figura  8  -  https://s-media-
cacheak0.pinimg.com/564x/44/51/d6/4451d6c29
f9dd5c81559ac293e42eac8.jpg

Figura  9  -  https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/1f/27/96/1f279
607b22f3514a45793e311a9a299.jpg

Figura 10 - https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/c5/7f/55/c5
7f55db8097f8f7e1582fd48bd91b4.j
pg
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Figura  11  -
https://www.pinterest.pt/pin/AZY0WPqTT
PkICnvEjlxmc4CTtLw3yqr5uvmlkb5xpSy2L8-
JUy1Po/

Figura 12 - https://s-media-cache-ak0.pinimg.-
com/564x/16/bd/c3/16bdc3d25b91c80358234e
7707a0b1d8.jpg

Figura  13  -  https://s-media-
cacheak0.pinimg.com/564x/11/6a/55/
116a55fd55-
fa5dd36bb6db46fb83a1bf.jpg

Figura  14  -  https://s-media-
cacheak0.pinimg.com/236x/22/20/38/
222038d00fa-
a8362980282e6b67237ac.jpg
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Figura  15  -  https://s-media-
cacheak0.pinimg.com/564x/61/b7/89/
61b789d4639da1ba00611f9022e50e82.j
pg

Figura  16  -  https://s-media-
cacheak0.pinimg.com/236x/d9/90/2e/
d9902e7cd24c342840443d6260a4e125.j
pg

Figura  17  -  https://s-media-
cacheak0.pinimg.com/236x/88/13/9a/
88139aeaf776108ba49ccfd71d7c1727.j
pg

Figura  18  -  https://s-media-
cacheak0.pinimg.com/236x/b4/5f/a8/
b4fa8b7c9174afd44769c62010cfb1d.jpg
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Figura  19 -  https://s-media-ca-
cheak0.pinimg.com/236x/21/30
/26/213026ddf5e6a989883e9f49
c36754c0.jpg

Figura  21  -  https://s-media-
cacheak0.pinimg.com/236x/5a/c5/81/
5ac5816a54c2099153a355c1eaa61947.j
pg

Figura  20  -  https://s-media-
cacheak0.pinimg.com/236x/48/32/9f/
48329fa5774bef757cd2b6f3cb4a46e2.j
pg

Figura  22  -  https://s-media-
cacheak0.pinimg.com/236x/90/0e/5a/
900e5af487eb20d6f7023f3e1796de02.j
pg
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Público-alvo

Para qualquer género, e para qualquer idade, esta peça adequa-se a qualquer um que goste

de viver a vida, que goste de sair à noite com os amigos, ir a concertos e a festivais.

É uma pessoa naturalmente bem-disposta, uma pessoa madrugadora, que se levanta de

manhã para fazer a sua corrida matinal ou passear o seu cão. A sua boa disposição é contagi-

ante e as pessoas são atraídas para a sua volta, para o seu universo. 

Gosta de aprender línguas novas, gosta do desconhecido, é uma pessoa que gosta de ser

surpreendida e que ultrapassa todos os obstáculos que lhe aparece.

Será uma pessoa muito ligada ao meio-ambiente, separa o lixo e evita desperdiçar, anda a

pé ou de bicicleta, não quer contribuir para a degradação do meio-ambiente. Apenas usa peças

com pouco impacto ambiental, talvez com a sua segunda ou terceira vida.

Tem um estilo descontraído, não se foca muito na moda, mas também não parece um vaga-

bundo, tem gosto únicos, que o distinguem das outras pessoas. O seu estilo próprio tem um as-

peto clean, límpido, sem grandes ostentações, um estilo sporty mas na moda.
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Figura 23 - https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/564x/3b/bd/54/3
bbd54a4ee583bbc02718bdb8-
ba44e25.jpg

Figura  24  -  https://s-media-cache-ak0.pi-
nimg.com/564x/9e/2b/da/9e2b-
da41e4e77e2a599b0ae7c671f5d1.jpg

Figura  25  -https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/564x/66/9c/f0/66
9cf087e01cfb3bac10023aee39e842.j
pg

Figura  26  -  https://s-media-
cacheak0.pinimg.com/564x/7c/f5/ea/
7cf5eabd01f4fa98bfee82946ba4f656.jp
g
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Figura 27 - https://s-media-cacheak0.pi-
nimg.com/564x/95/eb/87/95eb87884d-
ca8334a06e5cc378c86336.jpg

Figura  28  -  https://s-media-
cacheak0.pinimg.com/236x/aa/a0/e4/
aaa0e42e86022ac987b7bb041cfcaaa9.j
pg

Figura 29 - https://s-media-cacheak0.pi-
nimg.com/564x/49/85/94/498594559862
31aef7aacf17c9c2e469.jpg

Figura  30  -  https://s-media-
cacheak0.pinimg.com/236x/14/94/24/
149424b0c79588ef6e64fb49231419b1.j
pg
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Organograma

– Pesquisa

– Conceito

– Análise de materiais

– Esboço de bases têxteis

– Amostras

– Esboços de malas

– Fichas técnicas

– Produção de protótipo

– Custos de produção

Feve-
reiro

Mar
ço

Abri
l

Ma
io

Ju-
nho

Ju-
lho

Recolha de informação e materiais

Esboços, amostras e testes

Iniciação e organização do projeto escrito

Conceção do projeto

Finalização do projeto

Entrega projeto final
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Materiais e tecnologias selecionadas

Primeiramente foi feita uma pesquisa na Internet para ver quais o materiais reciclados

com mais uso na moda, sendo costume as embalagens tetra pak, pacotes de leite, embalagens

de café, plástico.

Verifiquei que o metal é o menos utilizado, e foi nesse elemento que decidi explorar, princi-

palmente nas latas de refrigerantes. A sua constituição é essencialmente alumínio, e embora

seja um material 100% reciclável,  infinitas vezes, sem nunca perder as suas propriedades, é

também um elemento que prejudica muito o meio-ambiente. Para a sua reciclagem é necessá-

rio o uso de muita água e é necessário queimar muito combustível para chegar ao seu ponto

de ebulição para que possa ser novamente fundido e produzir uma folha para corte de novas

latas.

As latas começam por ser pequenos círculos de alumínio que posteriormente passam por

uma prensa que lhes dá aquela forma circular. Ficam com uma espessura fina, tipo papel, que

pode ser cortado facilmente com uma tesoura.

Após alguns teste verifiquei que a lata não era confortável para o consumidor e, embora

maleável, não é um elemento viável para o objetivo pretendido.

Foi experimentado, de seguida o plástico, mas não o usado nos sacos das compras, mas

sim, uma mais grosso, mais resistente, cuja material já foi reciclado e fortalecido pela mistura

de plásticos. O plástico reciclado vem dos sacos que normalmente traz lençóis, ou edredão. É

um artigo que por vezes é colocado para o lixo e não é aproveitado. Um material que tem mui-

to potencial e que a sua reconstrução pode dar origem a novos produtos.

Este tipo de plástico é relativamente resistente e levou um tratamento prévio que não der-

rete com o calor, sendo ótimo para o uso pretendido para a peça a fazer. É também bastante

maleável e facilmente costurado numa máquina comum, logo torna-se um material com bas-

tante potencial para ser confecionado.
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Figura 32 - Saco para lençóisFigura 31 - Latas de refrigerante

Figura 33 - Alumínio para reciclar    https://www.aecweb.com.br/tematico/img_figuras/Reciclagem-A-
luminio-gran$$9210.jpg

Figura  34  -  Bobine  de  plástico  reciclado
http://www.avplas.com.br/plastico-reciclado-bobi-
nas-1.jpg
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3.1. Realização de amostras
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Figura 35 - testes de materiais Figura 36 - teste de materiais

Figura 37 - teste de materiais
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Figura 38 - amostra coma plástico e lata

Figura 39 - teste de materiais
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Figura 40 - teste de materiais
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3.2. Desenvolvimento de modelos

Na realização prática do projeto existiram várias etapas para alcançar o resultado final. A

criação da peça passou por vários processos e retrocessos. Desde os primeiros esboços e dese-

nhos, aos testes feitos com os dois materiais, preparação dos mesmos, aos testes de formas.
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Figura 41 - Esboços de malas
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Figura 42 - Esboço selecionado
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3.3. Ficha técnica

DESCRIÇÃO DA PEÇA: Mochila com fecho de mola de íman na frente. Bolso nas costas,
com fecho. Decoração frontal colocada através de furo no tecido. Costuras de 0,5 cm, rebati-
das para as costas e novamente costuradas pelo lado direito a 0,1cm da costura anterior. Aba
com costura de união com 0,7cm e costura do direito a 0,4cm.

Alças com 4cm de largura, dobradas ao meio e costuradas com 0,3cm de cada lado.

24

Frente

Costas

19
cm

40
cm

10
cm

35cm

27cm

5cm

10
cm

9c
m



Reciclagem na Moda

3.4. Processos de Prototipagem
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Produto Final
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 4 Custos de Produção

Custo matéria-prima

Item Descrição Unid. Me-
dida

Consumo Preço/Un.
(€)

Custo(€)

1 fivela número 2 1 2

2 mola número 1 0,5 0,5

3 argola número 2 1 2

4 linha metro 5 1 0,05

4,55

Horas de Projeto

Atividade tempo(h)

Pesquisas 10

Esboços 5

Modelagem/Confeção 6

Total 21

Valor Unid.

Tempo de produção 21 horas

Custo hora 10 €

Matéria-prima 4,55 €

 
Custo total peça: (horas x preço mão-de-obra)+preço matéria-prima

(21x10)+4,55= 214,55€

Visto que a peça ficaria muito cara, colocaria a 30€ mas teria que vender 10 para conseguir

obter lucro.
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5 Conclusão

No futuro, pretende-se comercializar o produto e desenvolver novos modelos. Pretendo

criar uma marca e divulgá-la através de publicidade pelas redes sociais, como Facebook e Ins-

tagram, e criar um website real onde se encontrará vários modelos, mas sempre com a consci -

ência ambiental.

Este projeto foi bastante desafiante, principalmente no cumprimento do planeamento, ve-

rifiquei algumas dificuldades na gestão de tempo, e na tentativa de conciliar escola com traba-

lho. Foi, também, educativo, pois consegui desenvolver maiores capacidades de organização

projetual.

Embora o tempo tenha sido limitado estou confiante no produto que produzi e no seu pos-

sível sucesso no mercado. Acredito que esta será uma boa aposta no futuro, a criação de peças

com fator prevenção do meio-ambiente bem apresentado.
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