
 

  

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN 

 

 

 

SUELEN RIZZI 

 

 

 

 

METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE VESTUÁRIO: 

ABORDAGEM SUSTENTÁVEL INTEGRADA COM A MODELAGEM ZERO 

WASTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Porto Alegre 

2018  



 

  

SUELEN RIZZI 

  

 

 

 

METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE VESTUÁRIO: 

ABORDAGEM SUSTENTÁVEL INTEGRADA COM A MODELAGEM ZERO 

WASTE 

 

 

 

 

 
 
Dissertação apresentada ao programa de 
Pós-Graduação em Design do Centro 
Universitário Ritter dos Reis, como requisito 
parcial para obtenção do título de Mestre em 
Design. 

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Gadis Ribeiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2018



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

R627m    Rizzi, Suelen 
                     

                     Metodologias de desenvolvimento de produtos de  

                vestuário: abordagem sustentável integrada com a  

                modelagem Zero Waste / Suelen Rizzi - 2018. 

 

                  206 f; 30 cm. 

 

                  Dissertação (Mestrado em Design) –  Centro Universitário  

               Ritter dos Reis, Faculdade de Design, Porto Alegre, 2018. 

 

                  Orientador: Prof. Dr. Vinícius Gadis Ribeiro 

1. Metodologia de vestuário. 2. Modelagem projetual. I. 
Ribeiro, Vinicius Gadis. II. Título.  

                                                      

 

                                                     CDU 687 

Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária Aline de Fraga Sulzbach – 
CRB10/220



 

  

SUELEN RIZZI 

 

 

 

 

METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE VESTUÁRIO: 

ABORDAGEM SUSTENTÁVEL INTEGRADA COM A MODELAGEM ZERO 

WASTE 

 

 

 

Dissertação defendida e aprovada como requisito parcial para a obtenção do título 

de Mestre em Design pela banca examinadora constituída por: 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Professor Dr. Vinicius Gadis Ribeiro  

Orientador – Centro Universitário Ritter dos Reis - UNIRITTER 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Professor Dr. Heli Meurer 

Banca examinadora – Centro Universitário Ritter dos Reis - UNIRITTER 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Professor Dr. Lucas da Rosa 

Banca examinadora – Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2018



 

  

AGRADECIMENTOS 

 Agradeço aos meus amados pais Claudete e Walter, ao meu irmão Giancarlo 

e meu namorado William, pelo apoio incondicional, não apenas nestes dois anos em 

que me dediquei ao mestrado, mas em todos os anos em que me incentivaram a 

estudar pois, sabem o quanto eu acredito na educação e a importância que o estudo 

tem na minha vida desde sempre. Agradeço pela compreensão nos momentos difíceis 

e pela alegria compartilhada nos momentos de felicidade e conquistas. 

 Um agradecimento especial a professora Anne Anicet Rütschilling por ter 

iniciado essa caminhada comigo e ter ampliado meus horizontes acerca das relações 

entre Moda e Sustentabilidade e ao professor Vinicius Gadis Ribeiro por ter me 

encaminhado na conclusão dessa trajetória.  

 Aos colegas de turma, agradeço pela parceria nas aulas e extraclasse, a nossa 

convivência foi muito importante para aprendermos juntos, compartilharmos 

momentos felizes e nos apoiarmos nas horas difíceis. Especialmente, agradeço as 

colegas que se tornaram grandes amigas, Laura Felhauer Toledo e Fabiana da Silva 

Lautert por terem tornado essa caminhada mais leve e divertida. 

 À coordenação do curso e colegas da área Têxtil do Instituto Federal de Santa 

Catarina - Campus Araranguá por terem me apoiado e possibilitado meu afastamento 

parcial, oportunizando capacitar-me com qualidade. Em especial as colegas e amigas 

Fabiana Santos Fernandes e Cristiane Ferraz pelo apoio extraordinário no decorrer 

dessa trajetória. 

 Agradeço a todos que, de alguma forma, me apoiaram e auxiliaram nessa 

caminhada para tornar-me, não apenas Mestre em Design, mas, uma profissional 

mais capacitada para enfrentar os desafios que venham a surgir na vida acadêmica. 

 



 

  

RESUMO 

O crescimento do consumo de produtos de vestuário, e o consequente aumento da 
demanda de matérias-primas para a produção desses itens tem gerado resíduos 
têxteis, principalmente no que se refere aos processos de encaixe, risco e corte. 
Tendo em vista os impactos negativos que estes resíduos trazem ao meio ambiente, 
percebe-se a necessidade de pensar sobre a otimização destes recursos por meio de 
processos passíveis de menor impacto ambiental e com melhor controle sobre a 
geração e o descarte de resíduos. Para tal, a pesquisa desenvolve um estudo 
comparativo entre metodologias de desenvolvimento de produtos de vestuário com 
abordagem sustentável, integradas com a modelagem zero waste. Através de análise 
sistemática, foi evidenciado o estado da arte acerca das Metodologias de 
Desenvolvimento de Produtos no Design de Moda, classificando as mesmas de 
acordo com as abordagens encontradas nos estudos primários. Com isso, foi possível 
verificar estudos relacionados ao tema central e identificar a carência de metodologias 
voltadas para o foco do estudo. A partir da revisão bibliográfica, foi construído o 
referencial teórico que envolveu as temáticas Moda e Sustentabilidade Ambiental, 
Modelagem de Vestuário e Metodologias de Desenvolvimento de Produtos de 
Vestuário no Design de Moda, evidenciando o processo projetual no design de moda 
convencional e sustentável, onde foram identificadas as metodologias e técnicas de 
modelagem zero waste para a realização dos experimentos da pesquisa. O estudo é 
uma dissertação-projeto embasada no método Design Science Research, com 
abordagem qualitativa, que visou o desenvolvimento de experimentos práticos acerca 
das metodologias. Com os dados coletados nos experimentos, analisou-se o processo 
projetual dos produtos oriundos desse processo, verificando os métodos e técnicas 
que melhor atendem ao desenvolvimento de produtos de vestuário com abordagem 
sustentável para alcançar o zero waste. 
  

Palavras-chave: Metodologia Projetual, Design de Moda, Sustentabilidade Ambiental, 
Modelagem de Vestuário, Zero Waste. 
  

 

 



 

  

ABSTRACT 

The growth of the clothing items consumption, and the following rise of the raw 
materials demand for these products, have been creating amounts of textile waste, 
particularly originated from the tracing, marking and cutting processes. Assuming the 
negative impact of this waste on the environment, the need of thinking about 
optimization of these resources through less environment-impacting processes stands 
out, with better control over the generation and disposal of waste stands out. To 
achieve this, the research builds a comparative study between fashion design product 
development methodologies with a sustainable approach, aligned with the zero waste 
patternmaking technique. Through systematic analysis, the state-of-the-art of such 
methodologies was highlighted, classifying them by the approaches found at the 
preliminary studies. This classification enabled to check studies related to the main 
theme, identifying the lack of methodologies aimed to the focus of this research. 
Through literature review, a theoretical framework that deals with the themes of 
Fashion and Environmental Sustainability, Patternmaking and Methodologies for 
Fashion Design Product Development was built, highlighting the projectual processes 
in both conventional and sustainable fashion design, identifying the methodologies and 
the zero waste techniques to be applied on the research experiments. The study is a 
project-thesis fit into the Design Science Research methodology, with a qualitative 
approach that aimed for the development of practical experiments regarding these 
methodologies. With the collected data from the experiments, the products’ projects 
and processes was analyzed, checking techniques and methods that better fit the 
sustainable-based, zero waste-focused fashion design product development. 
 

Keywords: Projectual Methodology, Fashion Design, Environmental Sustainability, 
Patternmaking, Zero Waste 
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1 INTRODUÇÃO 

 A cadeia produtiva têxtil e de confecção é formada por inúmeros setores e 

atores, envolvidos em um sistema de produção e desenvolvimento complexo, que 

abrange desde a produção de matérias-primas até a comercialização dos produtos 

finais (BERLIM, 2016; GWILT, 2014). O setor têxtil representa uma fatia significativa 

no mercado mundial, ficando atrás apenas do setor de alimentos em termos de 

consumo (SALCEDO, 2014). No Brasil, o setor encontra-se em segundo lugar na 

geração de empregos na indústria de transformação, bem como é quinto maior 

produtor têxtil do mundo e o quarto maior parque produtivo de confecção mundial, 

sendo a última cadeia têxtil completa do ocidente (ABIT, 2016). Por essa razão, a 

cadeia produtiva da moda pode ser considerada uma força motriz na economia 

mundial e nacional, sendo uma fatia importante da indústria de transformação, 

responsável pela geração de empregos e desenvolvimento econômico e social.  

 Treptow (2013) relata que as empresas de vestuário, impulsionadas por uma 

demanda latente, produzem cada vez mais em um curto período de tempo, desta 

forma, os ciclos da moda se alteraram ao longo dos anos. A autora segue afirmando 

que, inicialmente, o tempo de desenvolvimento e produção levava de 52 a 56 semanas 

para que os produtos completassem todas as etapas do ciclo de desenvolvimento, 

mas em decorrência do consumo exacerbado, algumas empresas começaram a 

acelerar esses processos para que os produtos chegassem às lojas em um espaço 

de tempo consideravelmente menor. Como exemplo disso, a autora ainda assegura 

que a rede de fast fashion espanhola Zara, de abrangência mundial, consegue 

completar o ciclo de desenvolvimento de produto, produção e distribuição em oito 

semanas. Paralelo a isso, Gordon e Hill (2015) afirmam que a grande maioria das 

roupas produzidas no sistema fast fashion são descartadas pelos consumidores após 

serem usadas pouquíssimas vezes. 

Tendo em vista o enfoque ambiental da presente pesquisa, verificou-se na 

revisão bibliográfica que o aumento da produção em massa de roupas deu-se pelo 

crescimento do consumo de artigos de vestuário, sendo estes vinculados a tendências 

efêmeras, acarretando uma produção e comercialização cada vez mais rápida, o que 

trouxe uma ampla variedade de impactos ambientais (FLETCHER E GROSE, 2011; 

GWILT, 2014; SALCEDO, 2014). Assim, a indústria da moda contribui para a 
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insustentabilidade do sistema, com o consumo e consequente produção exagerada 

de bens, gerando inúmeros impactos ambientais (BERLIM, 2016; SALCEDO, 2014). 

Por essa razão, um novo contexto se apresenta como contraponto ao processo de 

desenvolvimento e produção de vestuário existente, esse contexto diz respeito à 

sustentabilidade, que vem atrelado a uma forma diferente de desenvolver e produzir 

produtos de vestuário, impulsionando a indústria da moda a mudar (FLETCHER E 

GROSE, 2011; SALCEDO, 2014). 

 Para que essas transformações de fato possam acontecer, o primeiro passo é 

ter ciência de que os recursos hoje utilizados podem não existir mais amanhã e os 

resíduos gerados, caso não reaproveitados, ficarão à mercê de uma lenta 

decomposição no meio ambiente e que, em ambas as situações citadas, o meio 

ambiente natural é prejudicado (BERLIM, 2016). Quando as peças são cortadas, 

aproximadamente 15% do tecido é desperdiçado (GWILT, 2014; RISSANEN; 

MCQUILLAN, 2016). No Brasil, “Estima-se que são geradas 175 mil toneladas de 

resíduos têxteis por ano no país. Desse total, apenas 36 mil toneladas são 

reaproveitadas na produção de barbantes, mantas, novas peças de roupas e fios’” 

(SLOW DOWN FASHION, 2016), o que demonstra que quase 80% destes resíduos 

não têm um destino adequado e acabam em aterros sanitários pelo país (SEBRAE, 

2014).  

Dessa maneira, novas formas de desenvolvimento e fabricação de produtos de 

vestuário devem ser pensadas e realizadas para impulsionar um melhor 

aproveitamento dos recursos existentes e o prolongamento desses recursos no 

ambiente em todo o ciclo de vida do produto. Nasce, por meio desse contexto, a moda 

voltada à sustentabilidade, aquela em que existe uma preocupação em tornar os 

processos envolvidos nessa cadeia sustentáveis, embasando-se nos três pilares da 

sustentabilidade: o ambiental, o econômico e o social, visando ao desenvolvimento 

sustentável (GWILT, 2014; SALCEDO, 2014). 

 Considerando a preocupação em criar e produzir bens sustentáveis, capazes 

de gerar um número menor de resíduos durante seu desenvolvimento focando na 

minimização dos impactos ambientais, fazem-se necessárias metodologias mais 

adequadas, pois, de acordo com a análise sistemática realizada e que será abordada 

no item 2.3, a maior parte das metodologias projetuais existentes no design de moda 

são voltadas ao sistema de produção convencional, ao qual estão atreladas as 

tendências de moda efêmeras e a produção rápida. Assim, diante desse contexto, 
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formula-se o seguinte questionamento que delimita o problema da presente pesquisa: 

Quais as ações sustentáveis integradas com a modelagem zero waste, encontradas 

nas metodologias utilizadas, que efetivamente são passíveis de serem realizadas no 

desenvolvimento de produtos de vestuário com abordagem sustentável no design de 

moda? 

 Assim, esta pesquisa propõe uma investigação sobre os processos 

metodológicos de desenvolvimento de produtos de vestuário no design de moda 

voltados à sustentabilidade ambiental integrados com técnicas de modelagem que 

visem à redução ou à eliminação total de resíduos através de experimentos. A fim de 

coletar dados para gerar posteriores análises acerca das ações sustentáveis no 

projeto de produtos verificando nas metodologias utilizadas, quais destas ações 

cabem à criação e à concepção de produtos de forma sustentável com ênfase no zero 

waste, ou resíduo zero.  

1.1 JUSTIFICATIVA  

Tendo em vista o crescimento do consumo de produtos de vestuário e a 

consequente demanda de matérias-primas para a produção dos mesmos. 

Entendendo que o meio ambiente se transforma com a extração e cultivo dessas 

matérias-primas e que o volume de resíduos têxteis nos processos de confecção de 

vestuário tende a ampliar-se. E ainda que isso se dá devido à má utilização dos 

materiais têxteis empregados, mais precisamente na etapa de encaixe, risco e corte. 

Atenta-se para o fato de que, os resíduos gerados, podem causar impactos negativos 

ao meio ambiente e que para a efetiva utilização desses recursos, deve-se pensar 

acerca de um desenvolvimento de produtos de vestuário que objetive a diminuição ou 

total eliminação dos desperdícios integrando etapas anteriores do projeto de produto 

com o encaixe, risco e corte. 

A escolha do tema para essa dissertação de mestrado originou-se a partir dos 

questionamentos da pesquisadora enquanto modelista e operadora de encaixe 

durante sua atuação profissional na indústria de confecção de vestuário, bem como 

devido a atuação docente ministrando disciplinas relacionadas à modelagem e ao 

planejamento de encaixe, risco e corte, em ambos os casos, sempre buscando a 

melhor maneira de aliar as variantes modelagem e largura do tecido no encaixe das 

peças, visando ao menor desperdício possível de material. Mas ao mesmo tempo, 
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verificando que sempre haviam resíduos de tecidos e que estes acabavam por não ter 

uma destinação adequada, implicando em poluição ambiental.  

Nesse viés, em uma confecção, as etapas do encaixe, risco e corte são as 

responsáveis por gerarem um número elevado de desperdícios, dentre eles os 

resíduos têxteis (LIMEIRA; LOBO; MARQUES, 2015). Tendo em vista que o encaixe 

depende do tipo de peça e da modelagem desenvolvida para a mesma e que 

normalmente o método de encaixe com a modelagem plana acaba deixando espaços 

negativos devido às curvas e formas existentes nos moldes, sempre haverá 

desperdício (ALENCAR et al, 2015). E, mesmo que atualmente existam ações para 

minimizar a quantidade de resíduos sólidos e que as confecções tenham o 

compromisso de dar destinação adequada a eles, ainda assim, esse problema não 

fora solucionado por completo, pois os resíduos continuam existindo. Essa questão 

sempre foi um enigma para a pesquisadora enquanto profissional e, objetivando 

encontrar uma solução para essa problemática, a mesma foi apresentada ao design 

de moda voltado à sustentabilidade e juntamente a isso, ao conceito de desperdício 

zero, o zero waste, conceito que pode acontecer durante todo o processo produtivo 

ou apenas em alguma etapa específica que, no caso do presente estudo, trata-se de 

não gerar resíduos na etapa de modelagem e encaixe e, consequentemente no risco 

e corte. 

Por essa razão, torna-se necessário pensar em alternativas para desenvolver 

produtos de vestuário que integrem técnicas capazes de aproveitar toda a largura do 

tecido, podendo variar no comprimento, objetivando que o aproveitamento da área 

utilizada seja total, atingindo o zero waste ou resíduo zero.  

Para tal, é necessário verificar as metodologias sustentáveis de 

desenvolvimento de produtos de vestuário e as técnicas de modelagem zero waste já 

existentes, e experimentá-las a fim de verificar quais são as ações sustentáveis mais 

relevantes dentro desse contexto específico voltado a não geração de resíduos no 

processo de modelagem e encaixe. 

Visando preencher a essa lacuna, questiona-se a necessidade de estudar as 

metodologias existentes, compará-las, analisá-las e verificar quais os melhores 

métodos e técnicas para produzir produtos sem a geração de resíduos e desperdício, 

integrando as etapas de criação, modelagem e encaixe com foco no zero waste.  

Analisando essa questão por um viés empresarial e acadêmico, entende-se 

que a pesquisa apresenta relevância para ambos os meios, pois visa compreender a 
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melhor forma de otimizar o principal recurso utilizado para confeccionar uma peça de 

vestuário, o tecido. Deve-se ter consciência que para um tecido ser produzido, passa 

por inúmeros processos, muitos destes poluentes, quando não forem de origem 

sustentável. Em relação ao meio acadêmico, entende-se que estudo se mostra 

valoroso, pois visa a experimentar soluções para idealizar e confeccionar produtos de 

vestuário aliando a aparência do produto com processos de confecção pensados de 

forma holística, almejando a minimização dos desperdícios, sem deixar de lado a 

estética e a usabilidade. Acredita-se que os resultados do presente trabalho podem 

levar posteriormente, acadêmicos, docentes e empresários a pensar sobre como 

projetar o design de moda e os processos produtivos, entendo-os como algo 

interligado e único. O objetivo é produzir, e a forma que se produz pode fazer toda a 

diferença. 

1.2 OBJETIVOS 

Este item apresenta o objetivo geral da pesquisa e os objetivos específicos que 

norteiam o estudo. 

1.2.1 Geral  

Realizar um estudo comparativo a fim de verificar e refletir sobre quais as ações 

sustentáveis integradas com a modelagem zero waste, encontradas nas metodologias 

utilizadas, que efetivamente são passíveis de serem realizadas no desenvolvimento 

de produtos de vestuário com abordagem sustentável no design de moda. 

1.2.2 Específicos  

São os objetivos específicos: 

 

● Verificar, através das bibliografias selecionadas, as metodologias projetuais 

com abordagem sustentável e técnicas de modelagem zero waste existentes 

para o desenvolvimento de produtos de vestuário no design de moda; 

● Experimentar as metodologias de desenvolvimento focadas na 

sustentabilidade, promovendo a criação de peças de vestuário; 

● Realizar a modelagem e encaixe das peças criadas, através das técnicas de 
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modelagem zero waste, com base na otimização do uso do tecido, com 

ênfase na geração mínima ou nula de resíduos têxteis; 

● Desenvolver protótipos, verificando a viabilidade de fabricação; 

● Comparar e analisar nas metodologias, os métodos e técnicas que melhor 

atendam ao desenvolvimento de produtos de vestuário com abordagem 

sustentável integradas com a modelagem zero waste. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O presente capítulo explana o desenvolvimento do referencial teórico 

pesquisado para o embasamento inicial deste estudo. Inicialmente foram abordados 

assuntos acerca das relações entre moda e sustentabilidade ambiental em 

consonância com as ações que podem ser tomadas no projeto do produto, tendo em 

vista o ciclo de vida de uma peça de vestuário. Dando continuidade ao referencial, 

expõe-se a modelagem de vestuário, bem como apresenta-se o panorama acerca das 

metodologias de desenvolvimento de produto por meio de análise sistemática e 

identificando as metodologias de desenvolvimento de produtos de moda no vestuário 

industrializado convencional e com abordagem sustentável. 

2.1 MODA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 Os impactos ambientais se mostram um problema crescente na sociedade 

globalizada e as indústrias têxteis e de confecção fazem parte de uma cadeia 

produtiva na qual, se não forem tomadas providências em relação à poluição e à 

geração de resíduos em todas as etapas desse sistema linear de produção, serão 

gerados cada vez mais impactos nocivos ao meio ambiente e as sociedades que dele 

usufruem (FLETCHER E GROSE, 2011; GWILT, 2014; SALCEDO, 2014). 

Paralelo a isso, o consumo e a produção de bens só aumentam, gerando maior 

demanda de recursos para a confecção dos mesmos (CARVALHAL, 2016). Os 

valores inerentes às peças de roupa se alteraram negativamente, sendo que, 

antigamente, os usuários valorizavam mais as roupas, no sentido de cuidá-las para 

que durassem mais e as usavam várias vezes, mas atualmente e já há algum tempo 

estas estão se tornando descartáveis (GORDON; HILL, 2015). Tendo em vista que 

cada fase do ciclo de produção de roupas, desde a extração de matérias-primas até 

a distribuição das peças, possui consequências nocivas e que este ciclo se alterou 

consideravelmente em relação ao ritmo de produção, sendo o mesmo acelerado, os 

problemas relativos a essa situação só aumentam. (GORDON; HILL, 2015; GWILT, 

2014; SALCEDO, 2014). Dessa forma, torna-se necessário verificar alternativas de 

produção voltadas à sustentabilidade em todas as etapas da cadeia têxtil (GWILT, 

2014; SALCEDO, 2014), pois a utilização “tradicional” dos recursos não tem se voltado 
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à sustentabilidade, mas apenas visado atender às necessidades dos consumidores 

de forma eficiente (SALCEDO, 2014). Para Boff (2015), a sustentabilidade significa 

manter o ambiente habitável, preservando os ecossistemas naturais, com seus 

recursos abundantes para garantir a sobrevivência das gerações do presente e do 

futuro.  

Para Berlim (2016) e Salcedo (2014), o sistema produtivo industrial não tem ido 

ao encontro das práticas sustentáveis, pois apenas retira da natureza todos os 

recursos necessários sem preocupar-se em como eles serão repostos ou ainda se 

essa possibilidade existe, pois, muitas matérias-primas utilizadas na fabricação de 

produtos industriais não são renováveis, o que acarretará a finitude desses recursos. 

Isso pode fazer com que não seja atingido o desenvolvimento sustentável, que 

objetiva atender às necessidades de todos sem impactar negativamente o meio 

ambiente, de forma a garantir que os recursos necessários hoje sejam mantidos para 

o amanhã (DIAS, 2015). Braungart e McDonough (2013) afirmam que para que exista 

a prosperidade no ambiente como um todo, é necessário replicar a abordagem natural 

do meio ambiente que vai do “berço ao berço”, onde o desperdício não existe e que 

ao projetar bens, deve-se manter esse entendimento. 

Tendo em vista tais afirmações, entende-se que a sustentabilidade deveria ser 

pensada na criação e fabricação de qualquer produto ou serviço. O tema vem 

aparecendo cada vez mais no dia a dia das empresas têxteis e de confecção, seja 

devido ao alto custo das matérias-primas e os resíduos gerados nos processos 

industriais, ocasionando a inevitabilidade de melhor aproveitar esses recursos, seja 

pela necessidade de obter certificações ambientais, ou devido à consciência da 

finitude de alguns recursos. Por essas e outras razões, o setor tem buscado soluções 

para tornar os processos de produção mais sustentáveis, com menores impactos 

ambientais, otimizando a utilização de matérias-primas, reduzindo os resíduos 

oriundos de variados processos (BERLIM, 2016). 

Segundo Salcedo (2014, p.16), “[...] temos de mudar nossa forma de entender 

o funcionamento do mundo, deixando de lado uma visão em que a economia, a 

sociedade e o meio ambiente são sistemas interdependentes, porém separados [...]”. 

Na Figura 1 é apresentado diagrama que torna possível compreender como o mundo 

é visualizado pela sociedade em geral hoje e como seria um novo paradigma em 

relação à essa visão existente. 
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Figura 1 – Mudança de Paradigma 

 

Fonte: Adaptado de Salcedo (2014, p. 16). 

 

 A visão existente, conforme discorre Salcedo (2014), é de que economia, meio 

ambiente e sociedade são sistemas interdependentes - porém separados. Já uma 

nova visão de mundo seria compreendê-los como um sistema integrado, onde um 

depende do outro para que todos funcionem da melhor maneira, percebendo o 

funcionamento do mundo de uma forma holística e, com isso, ir ao encontro de um 

modelo de desenvolvimento sustentável.  

 Assim, para que a cadeia têxtil atinja o desenvolvimento sustentável, 

entendendo que o crescimento econômico deve respeitar e agir de forma integrada 

com o meio ambiente e a sociedade, os atores envolvidos em cada uma das etapas e 

processos precisam estar conscientes dos impactos gerados (GWILT, 2014; 

SALCEDO, 2014). Esses impactos, por sua vez, segundo Manzini e Vezzoli (2005), 

podem ser em nível local, regional ou global. No nível local, os problemas podem ser 

gerados onde os produtos estão sendo produzidos, ter impactos na rua, como lixo, e 

também em depósitos. Quando esses impactos afetam áreas próximas, são 

problemas a nível regional; e em relação ao global, os impactos gerados na cadeia 

produtiva afetam o mundo como um todo, como por exemplo no caso da poluição, que 

pode gerar mudanças climáticas em toda a Terra (MANZINI E VEZZOLI, 2005). 

 Tendo em vista o desenvolvimento de produtos de moda, inserido na cadeia 

têxtil e de confecção, pode-se dizer que essa atividade demanda um estudo complexo 

de como desenvolver esses produtos visando auxiliar na minimização dos impactos 

ambientais, levando em conta o ciclo de vida de uma peça de vestuário. Essas ações 

podem ser em relação às matérias-primas utilizadas na criação dos produtos, os 

métodos de construção e confecção de uma peça, que atendam as demandas de um 
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mercado consumidor, mas que sejam passíveis de menor geração de resíduos, 

eliminando os resíduos sólidos, como tecidos no encaixe e corte, por meio da 

modelagem zero waste (GWILT, 2014). Para, então, visar à diminuição ou à facilitação 

dos processos de costura de uma peça, otimizando a utilização de energia, bem como 

empregar aviamentos que possam ser reutilizados após o fim da vida útil de uma peça. 

Tudo isso pensando numa posterior produção em maior escala e quais seriam os 

impactos desse processo no sistema produtivo (FLETCHER; GROSE, 2011). Salcedo 

(2014) afirma que a indústria têxtil possui seis desafios para alcançar a diminuição 

dos impactos ambientais, que podem ser observados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Seis desafios da indústria têxtil 

Desafio 1: Uso e tratamento da 
água 

Atingir um nível de uso e reutilização de água mais eficaz 
durante as fases de produção de matérias-primas e das 
peças de roupa; 
Minimizar o gasto de água e quantidade de componentes 
químicos nela presentes decorrente da produção de têxteis 
e eliminar seu impacto nas comunidades locais; 
Reduzir o consumo de água na fase de manutenção das 
peças, promovendo boas práticas de lavagem de roupas e 
desenvolvendo alternativas às formas tradicionais. 

Desafio 2: Consumo de 
energia e emissões 

Minimizar o uso direto e indireto de energia nos produtos 
têxteis; 
Desenvolver projetos e tecnologias inovadores para a 
criação de produtos têxteis que atenuem as emissões de 
gases do efeito estufa. 

Desafio 3: Uso de químicos e 
descarte de dejetos tóxicos 

Reduzir o uso de produtos químicos e materiais 
potencialmente perigosos que impliquem  riscos ambientais 
e para à saúde durante os processos de cultivo de 
matérias-primas e produção de produtos têxteis. 

Desafio 4: Geração e gestão 
de resíduos 

Minimizar os resíduos nas operações de produção, junto 
aos fornecedores e ao fim da vida útil dos produtos têxteis; 
Desenvolver um uso eficaz dos resíduos têxteis, 
promovendo segunda vida aos materiais; 
Aumentar a vida útil dos produtos e gerar uma economia 
circular, em que resíduos sejam empregados novamente 
como matérias-primas. 

Desafio 5: Condições de 
trabalho dignas 

Contribuir para a criação de ambientes de trabalho seguros 
e sem exposição a substâncias tóxicas; 
Garantir condições de trabalho justas e não 
discriminatórias; 
Colaborar com os fornecedores de forma a alcançar a 
transparência total na cadeia de valor no que se refere a 
condições sociais e éticas. 

Desafio 6: Novos modelos de 
negócios 

Criar modelos baseados em serviços, e não no incremento 
do volume de bens ou propriedades. 

Fonte: Adaptado de Salcedo (2014, p. 30-31). 
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 O desenvolvimento de produto de moda voltado à sustentabilidade ambiental 

deve levar em consideração alguns pontos dos principais desafios encontrados no 

quadro acima. O desafio 1 pode ser melhor resolvido na extração de recursos e na 

produção de matérias-primas, tais como fios e tecidos que irão abastecer as 

confecções posteriormente. Mas na criação de uma coleção, pode-se levar em conta 

como foram produzidos os tecidos, empregar tecidos oriundos de fornecedores 

ambientalmente responsáveis, bem como projetar peças que possibilitem minimizar o 

uso de água nos processos de beneficiamento ou ainda aplicar tecidos que possuam 

características que possam diminuir a utilização de água na fase de uso das peças, 

visando a menos lavagens durante essa etapa do ciclo de vida do produto 

(FLETCHER E GROSE, 2011; GWILT, 2014; SALCEDO, 2014). 

Em relação a minimizar o uso direto e indireto de energia nos produtos têxteis, 

Fletcher e Grose (2011), Gwilt (2014) e Salcedo (2014) acreditam que é possível 

desenvolver produtos que tenham o processo de costura facilitado, objetivando menor 

dispêndio de energia das máquinas na confecção. Operar máquinas automatizadas 

nos processos, onde isso é possível, agiliza a produção permitindo produzir mais com 

menor uso de energia. Também é possível fabricar as peças em um só local, sem 

optar por serviços terceirizados, evitando, dessa forma, as emissões de gases do 

efeito estufa. 

O desafio 3 está focado na redução de produtos que poluem o meio ambiente 

e que possam causar danos aos envolvidos nos processos de cultivo e produção têxtil. 

As fibras naturais podem ser produzidas de forma orgânica, sem o uso pesticidas, 

bem como existem alternativas mais sustentáveis nos processos de tingimento e 

beneficiamento. No desenvolvimento de produto, deve-se pensar acerca das 

matérias-primas adquiridas para a coleção e na criação de produtos que não precisem 

passar por processos que envolvam agentes tóxicos e em vez disso optar por 

processos que não contenham substâncias químicas, como por exemplo o bordado, 

que pode ser realizado com fios produzidos com fibras orgânicas e livres de processos 

nocivos (FLETCHER E GROSE, 2011; GWILT, 2014; SALCEDO, 2014). 

Essa pesquisa tem seu foco no desenvolvimento de produtos sustentáveis por 

meio da modelagem zero waste, que objetiva o resíduo zero. Para Rüthschilling e 

Anicet (2013), o zero waste se mostra como uma abordagem que abrange desde a 

criação do projeto da roupa até o estudo da modelagem visando à melhoria no 

encaixe, de forma a obter o desperdício zero e, se o mesmo não for zero, deve-se 
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pensar previamente como será aproveitado o resíduo gerado na própria peça. Dessa 

maneira, compreende-se que o objetivo da pesquisa vai completamente ao encontro 

do Desafio 4, que objetiva redução dos resíduos nos processos produtivos, bem como 

uma melhor gestão desses resíduos ao final da vida útil de uma peça de roupa.  

Nesse contexto Fletcher e Grose (2011), Gwilt (2014) e Salcedo (2014)  

afirmam que é necessário desenvolver produtos que eliminem os resíduos sólidos na 

produção e que na fase de descarte do ciclo de vida, possam ser aproveitados, como 

por exemplo, confeccionar roupas com tecidos que sejam monofibra (uma só fibra na 

sua composição), mais fáceis de serem reciclados, pois a combinação de mais fibras 

dificulta a reciclagem padronizada, ou ainda construir peças com aviamentos 

facilmente removíveis, para que sejam empregados em outras peças de roupa. 

Com as crescentes denúncias de condições indignas de trabalho em nível 

nacional e mundial, o Desafio 5 mostra-se como um importante trabalho a ser 

realizado na cadeia têxtil, de modo a garantir condições dignas a todos os envolvidos. 

As empresas devem ter uma relação de confiança com seus fornecedores, sabendo 

a procedência das matérias-primas utilizadas no desenvolvimento dos produtos, como 

elas foram produzidas e em quais condições, além de garantir qualidade de vida no 

trabalho aos colaboradores internos. Para o conhecimento acerca da produção seja 

alcançado, deve ser exigida transparência das empresas envolvidas na cadeia têxtil e 

de confecção (FLETCHER E GROSE, 2011; GWILT, 2014; SALCEDO, 2014). 

O último baseia-se na criação de novos modelos de negócios com ênfase na 

diminuição da aquisição de bens. Sobre esse desafio, Fletcher e Grose (2011), Gwilt 

(2014) e Salcedo (2014) discorrem que o desenvolvimento de produtos pode atuar 

criando peças com vida útil prolongada, de forma a diminuir o consumo gradualmente 

indo de encontro à obsolescência programada.  

Percebe-se que o desafio 4 relaciona-se diretamente com a presente pesquisa, 

mas é possível agregar os demais desafios no desenvolvimento de produtos de moda, 

por meio de pequenas ações durante o processo de projetação, visando à economia 

dos recursos de forma global. Após a exposição dos temas relacionados à moda e à 

sustentabilidade ambiental, o trabalho segue com outro tema norteador da pesquisa, 

a Modelagem de Vestuário, esclarecendo a importância dessa atividade no processo 

de desenvolvimento de produtos de vestuário, bem como apresentando os principais 

métodos e técnicas utilizados na confecção de vestuário e elucidando sobre a 

modelagem zero waste. 
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2.2 MODELAGEM DE VESTUÁRIO 

Nesta seção discorre-se sobre a modelagem, embasando-se nas bibliografias 

estudadas sobre o tema, bem como na experiência profissional da pesquisadora na 

área. Tendo em vista o foco da pesquisa, torna-se relevante compreender como essa 

etapa do desenvolvimento de produtos acontece, quais os métodos existentes para a 

elaboração de moldes mais utilizadas e quais as técnicas de modelagem existentes 

para a execução do método de modelagem zero waste. 

2.2.1 Modelagem no desenvolvimento de produtos 

Na modelagem, conforme Araújo (1996), é onde se inicia a materialização da 

ideia, pois nessa etapa são desenvolvidos os moldes referentes aos modelos 

propostos de uma coleção. É na modelagem que os modelos idealizados de fato 

ganham forma e são construídos. O modelista é responsável por interpretar a ideia do 

designer ou estilista e transformar um modelo bidimensional em uma peça 

tridimensional (ARAÚJO, 1996; SABRÁ, 2009). As competências do modelista são 

evidenciadas no Quadro 2.  

  

Quadro 2 – Competências do modelista  

Competência 1 Interpretar e adaptar estilos 

Competência 2 
Identificar tipos de tecidos e aviamentos, suas propriedades e 
aplicações 

Competência 3 Medir diferentes partes do corpo para uso em modelagem 

Competência 4 Elaborar moldes 

Competência 5 Identificar tipos de máquinas de costura e aparelhos 

Competência 6 Orientar processo de construção de protótipos 

Competência 7 Identificar e reparar defeitos em protótipos 

Competência 8 Elaborar graduação de moldes 

Fonte: Adaptado de Sabrá (2009). 

 

Após a seleção dos modelos da coleção pela equipe designada para tal, os 

modelos são encaminhados ao setor de modelagem, com a ficha técnica de cada 

produto, já com todas as informações necessárias para o desenvolvimento da 

modelagem e protótipos (TREPTOW, 2013), esta é normalmente a primeira etapa que 

acontece no setor de modelagem, como pode ser verificado na Figura 2. Ainda 

segundo Treptow (2013), geralmente os protótipos são desenvolvidos no tamanho 40 
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ou 42, para empresas que trabalham com grade numérica, ou nos tamanhos P 

(pequeno) ou M (médio) para empresas que utilizam esse tipo de graduação. 

 

Figura 2 – Fluxograma do setor de modelagem na indústria de confecção 

 

Fonte: Adaptado de Araújo (1996, p. 97). 

 

Para Araújo (1996) e Treptow (2013), o processo de modelagem inicia-se com 

o recebimento da ficha técnica e análise do modelo proposto e com a escolha dos 

moldes base, os quais já são previamente confeccionados utilizando-se de uma tabela 

de medidas pré-definida, elaborada em conformidade com as medidas padrão do 

público-alvo da empresa. Os moldes base não possuem margens de costura e nem 

alterações de estilo, são como uma segunda pele do corpo humano, pois representam 

sua silhueta e é partir deles que é feita a interpretação dos modelos da coleção 

elaborando as modelagens, conforme o projeto do produto definido anteriormente pelo 

setor de estilo (ARAÚJO, 1996; FISCHER, 2010; SABRÁ, 2009).  

Na interpretação do modelo, modificam-se as bases para o desenvolvimento 

dos moldes dos modelos propostos, e após, os moldes finais devem estar totalmente 

completos, com todas as partes da modelagem devidamente identificadas com a 

referência do modelo, fio do tecido, nome da parte, o tamanho e a quantidade de vezes 

que o molde deverá ser cortado para completar o modelo, ou seja, deve estar com 

todas as informações necessárias às etapas subsequentes (ALDRICH, 2014; 

ARAÚJO, 1996; FISCHER, 2010).  
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Após a elaboração da modelagem, inicia-se a confecção do protótipo, onde 

primeiramente é realizado o encaixe e risco da modelagem sobre o tecido escolhido 

para o modelo. Neste momento, é preciso verificar o consumo de tecido, que será 

utilizado posteriormente para fins de custeio. Após a medição do risco, o mesmo pode 

ser cortado e o protótipo costurado, finalizado com todos os acabamentos necessários 

para ser encaminhado para a prova e a avaliação (ARAÚJO, 1996; TREPTOW, 2013). 

Nessa etapa, acontece a aprovação ou correção dos modelos por todos os 

profissionais envolvidos, bem como modelista, estilista, e o responsável pelo setor de 

vendas que, dentre outros, avaliam o design e a vestibilidade do produto. Nesse 

momento, os protótipos são vestidos por um (a) modelo que possui as medidas-

padrão do público-alvo da empresa para que ocorra a análise e avaliação das peças. 

As peças são avaliadas sob várias óticas, além da vestibilidade e do design, são 

ponderados também os processos de produção utilizados na confecção da peça e o 

custo dessa peça para a empresa, dessa forma, a viabilidade do produto é totalmente 

questionada (ARAÚJO, 1996; TREPTOW, 2013). O protótipo pode sofrer alterações, 

ser eliminado ou ser aprovado na primeira prova. Se houver alterações relacionadas 

à modelagem, o protótipo retorna ao setor competente para que sejam feitas as 

mudanças devidas, e após um novo protótipo ser confeccionado, acontece uma nova 

avaliação do produto. O número de protótipos confeccionados e de provas realizadas 

é diferente para cada peça, dependendo da experiência e das expectativas dos 

envolvidos neste processo (ARAÚJO, 1996; TREPTOW, 2013). 

Após a aprovação, o setor de modelagem realiza a graduação de tamanhos, 

conforme tabela de medidas do público-alvo da empresa. Feita a graduação é 

necessário realizar um encaixe e risco com todos os tamanhos da grade a fim de 

verificar o gasto médio de tecido para comparar com o primeiro encaixe, 

estabelecendo um consumo final para posterior compra de material. O protótipo é 

encaminhado como peça-piloto da coleção, sendo utilizada juntamente com a ficha 

técnica para nortear as demais etapas, garantindo que todas as peças de um mesmo 

modelo sejam produzidas no mesmo padrão em uma escala maior de produção 

(ARAÚJO, 1996; TREPTOW, 2013).  

Uma vez esclarecido o processo de modelagem do vestuário no 

desenvolvimento de produtos no design de moda, a próxima seção elucidará sobre os 

métodos e técnicas de modelagem citados na introdução do capítulo. 
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2.2.2 Métodos de modelagem 

 Esta seção compreende os métodos e técnicas de modelagem mais utilizadas 

na indústria de confecção, identificadas nas bibliografias estudadas e ao longo da 

carreira da pesquisadora na área de modelagem. 

2.2.2.1 Modelagem plana 

A modelagem plana de vestuário pode ser desenvolvida através de duas 

técnicas, manual e informatizada. Na modelagem plana manual, o processo é 

realizado utilizando-se como principal suporte o papel e demais ferramentas 

necessárias para a execução dos moldes, tais como: esquadro, régua, curva francesa, 

curva de alfaiate, lápis, lapiseira, borracha, fita métrica, pique, furador, tesoura e 

carretilha (ALDRICH, 2014; DUARTE, 2013; FISCHER, 2010; JONES, 2005; 

SORGER, 2009). Primeiramente, são construídos os moldes base, e estes serão, 

posteriormente, traçados em outro papel para realizar as modificações para o modelo 

pretendido, estas modificações são realizadas originando um diagrama. Uma vez que 

o diagrama de interpretação é feito sobre o molde base, torna-se necessário destacar 

os moldes intermediários e finais para outro papel (FISCHER, 2010; JONES, 2005; 

SORGER, 2009).  

Na Figura 3, é possível visualizar o diagrama e os moldes finais, os quais 

deverão conter as informações principais e as margens de costura (ALDRICH, 2014; 

FISCHER, 2010), que conforme Duarte (2012, p.62) “[...] são determinadas pelo tipo 

de máquina que fará a operação de costura”. 
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Figura 3 – Diagrama de modelagem e moldes finais  

 

Fonte: Aldrich (2010, p.169). 

 

 Na etapa de graduação dos moldes para os demais tamanhos (ALDRICH, 

2014; ARAÚJO, 1996; DUARTE, 2013; FISCHER, 2010; TREPTOW, 2013), o 

procedimento é realizado baseando-se na tabela de medidas utilizada pela empresa, 

e após os demais tamanhos são carretilhados para outro papel, de maior gramatura 

(ARAÚJO, 1996; TREPTOW, 2013). Esses moldes serão encaminhados para o setor 

de encaixe e risco e manuseados várias vezes, o que pode comprometer a qualidade 

dos moldes e dos demais procedimentos ao longo do tempo (ARAÚJO, 1996; 

TREPTOW, 2013). 

Na modelagem plana informatizada, todo o processo de modelagem citado 

anteriormente é desenvolvido no computador, utilizando softwares específicos para 

esta tarefa (ALDRICH, 2014; JONES, 2005; TREPTOW, 2013), conforme pode ser 

visualizado na Figura 4. Os primeiros programas voltados à modelagem informatizada 
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surgiram no exterior e os mais conhecidos são o sistema Gerber, de origem alemã e 

o Lectra Systems, de origem francesa, estes também são utilizados em indústrias 

brasileiras, bem como o software Audaces Vestuário, o qual foi desenvolvido no Brasil 

(DUARTE, 2013).  

 

Figura 4 – Modelagem informatizada no software Audaces Moldes 

 
Fonte: Elaborado pela autora no software informatizado (2017). 

 

Treptow (2013) afirma que o processo informatizado ocorre com mais rapidez, 

não gera nenhum resíduo nesse momento, pois todas as etapas e moldes necessários 

são desenvolvidos no computador e só são transportados para o papel, havendo a 

impressão (plotagem) em tamanho real quando a modelagem estiver completamente 

pronta para o encaixe e corte do protótipo. A autora ainda evidencia que a graduação 

de tamanhos é realizada diretamente no sistema e os demais tamanhos só irão 

aparecer nos riscos plotados, quando forem utilizados nos encaixes, conforme 

demanda. 

2.2.2.2 Modelagem tridimensional 

 A modelagem tridimensional, também conhecida como moulage ou draping 

(Figura 5), consiste em criar peças diretamente no manequim (FISCHER, 2010; VAN 

DER TOL; DUBURG, 2012). Pode ser realizada com uma metragem de tecido no 

manequim tridimensional, criando todas as marcações com o auxílio de alfinetes e 

canetas marcadoras, para após transpor esses moldes em papel para permitir a 
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reprodução do modelo (ABLING; MAGGIO, 2014; FISCHER, 2010; VAN DER TOL; 

DUBURG, 2012). 

 

Figura 5 – Modelagem tridimensional de um vestido 

 
Fonte: Adaptado de Abling; Maggio (2014, p.175-176). 

  

A planificação dos moldes (Figura 6) ocorre com a retirada do tecido do 

manequim, colocando-o sobre uma superfície reta e uniforme, para fazer a 

conferência das linhas e medidas e após carretilhar sobre papel, para conferir o 

casamento das partes e realizar a colocação das margens e informações (ABLING; 

MAGGIO, 2014; VAN DER TOL; DUBURG, 2012). 
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Figura 6 – Planificação de moldes 

 
Fonte: Adaptado de Abling; Maggio (2014, p.28). 

 

A modelagem tridimensional também pode ser realizada sobre o manequim 

utilizando a técnica de crepagem, idealizada pelo designer Jum Nakao1 (Figura 7), 

onde o modelista coloca fita crepe ao redor do manequim e após realiza o traçado de 

moldes desejado sobre a fita. Essa técnica é mais utilizada para modelagens mais 

ajustadas. 

 

 

 

 

                                                
1 Workshop Metodologia Jum Nakao Modelar. Disponível em: <http://www.jumnakao.com/cursos>. 



33 

Figura 7 – Modelagem tridimensional utilizando técnica de crepagem 

 
Fonte: Nakao (2017). 

 

 Da mesma forma que a modelagem em tecido, os moldes em fita crepe serão 

devidamente planificados sobre papel, onde serão realizadas as devidas conferências 

e colocadas as informações e margens de costura nos moldes finais, permitindo a 

reprodução do modelo. 

2.2.2.3 Modelagem zero waste  

 A modelagem zero waste ou resíduo zero tem o objetivo de criar modelagens 

capazes de serem encaixadas em 100% do tecido que será utilizado, permitindo 

dessa forma o aproveitamento total da matéria-prima e a não geração de resíduos 

(FLETCHER E GROSE, 2011; GWILT, 2014; SALCEDO, 2014; RISSANEN; 

MCQUILLAN, 2016). No passado, o conceito de aproveitamento de tecido era levado 

em consideração, pois os tecidos eram caros e era necessário economizar e utilizá-

los tanto quanto possível nas peças de roupas (GORDON; HILL, 2015; RISSANEN; 

MCQUILLAN, 2016). No século XIX, existiu um manual que orientava como 

confeccionar uma vestimenta, economizando tecido ao cortar, esta ideia se 

assemelha ao conceito de zero waste (GORDON; HILL, 2015). O real conceito de 

modelagem zero waste é algo ainda recente, mesmo com as iniciativas do passado 

em aproveitar o tecido por completo, como, por exemplo, no corte de um quimono, o 

tecido era totalmente aproveitado, mas não existia esta nomenclatura, as peças eram 

cortadas desta forma naturalmente (MCQUILLAN, 2011). Apenas após 2008, o termo 

se difundiu mais na área da moda, tendo sido criado e propagado por Paul Palmer, 
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que na década de 1970, criou o Instituto Zero Waste, que não era voltado à moda, 

mas auxiliou depois de algumas décadas, o fomento do termo na área (RISSANEN; 

MCQUILLAN, 2016).  

O design voltado para o desperdício zero pode ser visto como um fator inovador 

no sistema da moda e é capaz de auxiliar na minimização do desperdício, mostrando-

se como uma alternativa criativa na forma de desenvolver produtos de moda voltando-

se à abordagem sustentável (MCQUILLAN, 2011). Rissanen e Mcquillan (2016, p.8 - 

tradução nossa) declaram que: 

 
O design de moda de desperdício zero aborda a ineficiência no uso de tecido, 
reestruturando o desperdício de tecido como uma oportunidade para explorar 
a magia da moda; assim como toda a moda, a forma de desperdício zero 
celebra a experimentação e a descoberta de novas formas. 

 

 Tendo em vista as colocações dos autores, é perceptível como a modelagem 

zero waste pode auxiliar na projetação de peças de vestuário de forma criativa e 

inovadora, permitindo criar e descobrir novas formas, levando em conta o objetivo de 

não gerar resíduos de matéria-prima durante o processo. 

Com a pesquisa bibliográfica, foram identificadas algumas técnicas de 

modelagem zero waste, tais como as citadas em Gwilt (2014): a modelagem 

tridimensional por meio do drapejamento e a modelagem com formas geométricas 

(Figura 8) que utilizam todos os espaços de um corte de tecidos. 

 

Figura 8 – Peça pronta e modelagem com desperdício zero utilizando formas 
geométricas 

 
Fonte: Adaptado de Gwilt (2014, p.80). 
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  Em Fletcher e Grose (2011) foram identificadas as técnicas de modelagem 

plana com layout negativo (Figura 9), onde se utilizam as partes que “sobram” entre 

as peças do molde reinterpretando a modelagem para que tudo se encaixe e a 

modelagem “quebra-cabeças” (Figura 10), que consiste em redesenhar as formas e 

dimensões dos moldes e encaixar todas as partes da modelagem em uma forma 

retangular. 

 

Figura 9 – Jaqueta Low to no Waste e modelagem layout negativo de Sam Forno 

 
Fonte: Adaptado de Fletcher; Grose (2011, p. 45). 
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Figura 10 – Camisa Endurance e modelagem quebra-cabeças de Timo Rissanem 

 
 

Fonte: Adaptado de Fletcher; Grose (2011, p. 46). 

 

Em Salcedo (2014) foram verificadas as técnicas de incorporar as partes 

negativas (que não seriam utilizadas) observadas no encaixe da modelagem em 

algum detalhe ou reforço, forro ou entretela de alguma parte da peça, técnica esta que 
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se assemelha a do “layout negativo” citada anteriormente. Outra opção é criar moldes 

a partir de uma base retangular, criando as aberturas por meio de franzidos, 

drapejamentos e dobras para não precisar cortar o tecido, a qual demonstra 

semelhança com a modelagem tridimensional por meio do drapejamento citada 

anteriormente, encontrada em Gwilt (2014). 

Tendo em vista estas observações, serão quatro as técnicas de modelagem 

zero waste consideradas para o estudo nos experimentos metodológicos: 

tridimensional por meio de drapejamento e geométrica em Gwilt (2014) e layout 

negativo e quebra-cabeças em Fletcher e Grose (2011), como forma de verificar sua 

viabilidade de execução e o resultado nos produtos gerados através das mesmas. 

2.3 PANORAMA ACERCA DAS METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO  

        DE PRODUTOS NO DESIGN DE MODA 

A presente seção foi desenvolvida com base em uma Análise Sistemática que, 

segundo Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015, p.142), “(...) são estudos 

secundários utilizados para mapear, encontrar, avaliar criticamente, consolidar e 

agregar os resultados de estudos primários relevantes acerca de uma questão ou 

tópico de pesquisa específico, bem como identificar lacunas a serem preenchidas, 

resultando em um relatório coerente ou em uma síntese”. Com o intuito de realizar os 

objetivos citados acima, a análise foi realizada sobre as publicações” acerca das 

metodologias utilizadas no desenvolvimento de produto no design de moda em quatro 

das principais fontes de publicação de artigos da área de Moda do país. Foram 

selecionadas todas as publicações, elencando o título, palavras-chave, resumo, 

autores e referências, para após verificar quais delas falavam efetivamente sobre 

metodologias de desenvolvimento de produtos, objetivando, dessa forma, desvendar 

a produção teórica brasileira neste campo. Os periódicos Iara, ModaPalavra e Dobras 

foram escolhidos para o estudo, devido ao fato de serem os periódicos com maior 

aderência à área da moda especificamente, e estarem na Plataforma CAPES na área 

de avaliação Arquitetura, Urbanismo e Design. O Colóquio de Moda foi utilizado por 

ser o maior evento nacional da área da moda no país. Os dados coletados são 

referentes aos últimos cinco anos, no período compreendido entre 2012 a 2016. 
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2.3.1 Método de coleta e análise dos dados 

Os dados foram coletados da seguinte forma nas edições dos periódicos Iara, 

ModaPalavra e Dobras: (a) listagem das edições, (b) obtenção das edições e listagem 

de todos os artigos (c) classificação dos artigos referentes à metodologia com o uso 

das palavras-chaves: “metodologia”, “desenvolvimento de produto”, “desenvolvimento 

de coleção” e “projeto”, pesquisadas no título, nas palavras-chaves e no resumo (d) 

leitura dos resumos dos artigos classificados, (e) triagem dos artigos que realmente 

pertenciam ao tema, (f) leitura do artigo e resumo dos seus dados e (g) análise dos 

dados e de conteúdo. Os procedimentos de coleta, triagem, seleção e leitura foram 

acompanhados por uma planilha de dados, na qual foram registrados volume, ano da 

publicação, autor, resumo e palavras-chave.  

No Colóquio de Moda, devido à existência de artigos separados por eixo 

temático, os dados foram coletados da seguinte forma: (a) listagem das edições, (b) 

obtenção dos anais do evento (c) classificação dos artigos referentes às metodologias 

com o uso das palavras-chaves: “metodologia”, “desenvolvimento de produto”, 

“desenvolvimento de coleção” e “projeto”, pesquisadas no título, nas palavras-chaves 

e no resumo  (d) leitura dos resumos dos artigos classificados, (e) triagem dos artigos 

que realmente pertenciam ao tema, (f) leitura do artigo e resumo dos seus dados e (g) 

análise de dados e conteúdos. Da mesma forma que os artigos das revistas, esse 

processo foi acompanhado de uma planilha de dados. Cabe salientar que no item (e), 

além do que foi descrito acima, foram lidos todos os títulos e aqueles que não eram 

descartados ou deixavam dúvidas sobre o seu conteúdo, eram abertos para a busca 

das palavras-chave escolhidas também nos resumos e nas palavras-chave no corpo 

do texto. Os dados referentes ao Colóquio de Moda podem ser observados no Quadro 

3. 

 

Quadro 3 – Colóquio de Moda 
Data de  

Publicação 
Total de  
Artigos 

Artigos  
Metodologias 

Artigos Metodologias 
Considerados 

2012 160 9 6 

2013 243 7 6 

2014 184 11 6 

2015 227 9 9 

2016 231 8 8 

TOTAL 1045 44 35 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Dos 1045 artigos, considerando todos os eixos temáticos, 44 foram 

classificados com aderência ao tema proposto. Após lidos os resumos e realizada a 

busca das palavras “metodologia”, “desenvolvimento de produto”, “desenvolvimento 

de coleção” e “projeto”, nos textos desses artigos, constatou-se que 35 artigos 

efetivamente tratavam de temas relacionados a metodologias, segundo critérios de 

classificação teórica e aderência à área. Dessa forma, os 35 foram os artigos 

considerados nesta análise sistemática para leitura e discussão do panorama acerca 

do desenvolvimento de produtos no design de moda. 

Na revista Iara e Dobras, é possível observar nos Quadros 4 e 5, 

respectivamente, que os periódicos não possuem um número relevante de 

publicações sobre o tema abordado, pois, de um total de 66 artigos na revista Iara, 

apenas um foi selecionado e utilizado na análise. E na revista Dobras, considerando 

que havia 101 artigos, foram encontrados apenas três relacionados, embora apenas 

dois realmente tinham aderência ao tema.  

 

Quadro 4 – Iara 
Data de 

Publicação 
Total de 
Artigos 

Artigos 
Metodologias 

Artigos Metodologias 
Considerados 

2012 15 0 0 

2013 11 0 0 

2014 15 1 1 

2015 8 0 0 

2016 17 0 0 

TOTAL 66 1 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Quadro 5 – Dobras 
Data de 

Publicação 
Total de 
Artigos 

Artigos 
Metodologias 

Artigos Metodologias 
Considerados 

2012 16 0 0 

2013 20 0 0 

2014 20 0 0 

2015 21 2 2 

2016 24 1 0 

TOTAL 101 3 2 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

No periódico ModaPalavra, pode-se verificar no Quadro 6 que as publicações 

acerca das metodologias de desenvolvimento de produto mostraram-se em um 

número mais significativo, pois de um total de 127, foram selecionados 17 e apenas 

um artigo não foi considerado efetivamente sobre o tema. 
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Quadro 6 – ModaPalavra 
Data de 

Publicação 
Total de 
Artigos 

Artigos 
Metodologias 

Artigos Metodologias 
Considerados 

2012 20 0 0 

2013 20 4 4 

2014 21 1 1 

2015 33 3 2 

2016 33 9 9 

TOTAL 127 17 16 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

As primeiras considerações ressaltam que no periódico ModaPalavra, o tema 

possui um expressivo lugar, tendo em vista que dos 127 artigos da revista no período 

da análise, 12,6%, ou seja, 16 artigos abordam o tema. O Colóquio de Moda, tendo 

em vista o grande número de eixos temáticos que engloba, pode-se dizer que a o 

assunto tem uma parcela significativa com cerca de 3,5 %, ou seja, 37 dos 1045 

artigos publicados. Já nos periódicos Dobras e Iara, o tema Sustentabilidade tem uma 

parcela menos significativa, com 2% e 1,5% dos totais de publicação, 

respectivamente.  

2.3.2 Resultado da análise sistemática 

A partir da classificação, leitura e resumo dos artigos, esses foram separados 

em relação a três temas: Metodologias Convencionais de Desenvolvimento de 

Produto, Metodologias de Desenvolvimento de Produto Sustentáveis e Metodologias 

de Desenvolvimento de Produtos Específicos, demonstrados no Quadro 7 como: 

Metodologias Convencionais, Metodologias Sustentáveis e Metodologias Específicas, 

respectivamente. 

 

Quadro 7 – Classificação dos artigos 

Publicação 
Total de  
Artigos 

Artigos 
Metodologias 
Convencionais 

Artigos 
Metodologias 
Sustentáveis 

Artigos 
Metodologias 
Específicas 

Dobras 2 1 1 0 

Iara 1 0 0 1 

ModaPalavra 15 8 6 1 

Colóquio 37 18 10 9 

TOTAL 55 27 17 11 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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 Torna-se evidente, no Quadro 7, que as publicações acerca das Metodologias 

Convencionais de Desenvolvimento de Produto encontram-se em maior número, com 

49,1% dos artigos, enquanto os voltados às práticas projetuais sustentáveis dizem 

respeito a 30,9% do total, um número bastante considerável, porém, bem distante de 

alcançar as práticas projetuais convencionais. Já as publicações sobre as 

metodologias para produtos específicos como os calçados, design inclusivo, design 

de superfície, entre outros, apresentam 20% dos totais de publicações na área. 

Juntamente a essa classificação foi possível realizar a análise dos conteúdos 

dos artigos para trazer à tona o real panorama de publicações da área escolhida. 

2.3.2.1 Metodologias convencionais de desenvolvimento de produtos  

 Em 2012 foram encontrados artigos referentes a metodologias de projeto 

apenas nos anais do Colóquio de Moda e, em relação às metodologias convencionais, 

três artigos falam sobre o tema. O artigo de Horn e Meyer (2012) tinha o propósito de 

desenvolver uma coleção de vestuário esportivo a partir de um compilado de 

metodologias, embasadas nos autores: Bonsiepe (1984), Redig (2005), Medeiros e 

Gomes (2008), Treptow (2007) e Udale (2009). Utilizando métodos compilados das 

metodologias dos autores citados em nove etapas de projetação, sendo elas: 

Problematização e Taxonomia; Análises; Lista de requisitos; Definição da Marca; 

Moodboard da Coleção; Cartela de Cores; Definição de Eixo de Peças Básicas; 

Geração de Alternativas e Definição e Detalhamento. Cravo e Nascimento (2012) 

destacaram o processo de design como uma alternativa à cópia no processo criativo 

do desenvolvimento de produto de moda, focando nas metodologias de projeto no 

campo do design aplicadas à moda. No meio acadêmico, Camargo e Medeiros (2012) 

discorrem sobre a complexidade de ensinar o desenvolvimento de produtos no design 

de moda nas disciplinas de projeto e como a adequação dos métodos de ensino junto 

às metodologias de projeto podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. 

 No ano de 2013, além dos dois artigos identificados nos anais do Colóquio de 

Moda, mais dois foram encontrados no periódico ModaPalavra. Lummertz (2013) 

relaciona a metodologia de projeto do livro Inventando Moda, da autora Doris Treptow 

(2007) ao projeto em uma microempresa de vestuário, identificando similaridades e 

discrepâncias ao longo do processo. Ainda se tratando da metodologia de Treptow 

(2007), Ekami e Ming (2013) identificaram o trabalho de estilistas, por meio de 
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pesquisa de campo, e relacionaram as metodologias utilizadas pelos profissionais 

com à proposta pela autora. Sendo que, identificaram atividades similares e também 

diferenciadas ao longo do processo. No periódico ModaPalavra, Horn, Meyer e Ribeiro 

(2013) refletem sobre o uso de um compilado de metodologias projetuais aplicadas 

no desenvolvimento de coleções no design moda e Araújo e Santos da Silva (2013) 

falam sobre o processo de ensino-aprendizagem de um projeto de extensão 

universitária que envolvia a criação de uma coleção de moda que foi concluído com o 

desfile para a apresentação do projeto desenvolvido. 

Apenas nos anais do Colóquio de Moda foram encontrados artigos em relação 

às metodologias convencionais em 2014. São três artigos teóricos, sendo que o artigo 

de Landim e Miotto (2014) é um estudo acerca do ensino-aprendizagem de projeto no 

design de moda, buscando para tal, aliar metodologias para facilitar este processo. 

Andrade, Landim e Pereira (2014) relatam o processo de seleção de materiais no 

desenvolvimento de produto de moda, com base em três autores: autores: 

(MONTEMEZZO, 2003) que propõe uma metodologia direcionada ao 

desenvolvimento de produtos de moda no ambiente acadêmico (VICENTINI, 2010), 

voltada para a criação de produtos na indústria (MARTINS, 2008) e guiada para 

avaliar peças com ênfase no conforto na ergonomia e na usabilidade (ANDRADE; 

LANDIM; PEREIRA, 2014). Por último, Mazzotti (2014) faz uma reflexão sobre a 

criatividade e design na moda e traz o design thinking2 como uma alternativa à 

criatividade e inovação em uma organização. 

 Em 2015 foram encontradas pesquisas que se relacionavam às metodologias 

convencionais nos periódicos Dobras e ModaPalavra, sendo um artigo em cada um 

deles e quatro nos anais do Colóquio de Moda. No primeiro artigo do Colóquio, 

Bertoso, Fornasier e Heeman (2015) traçam um relato sobre um estudo de caso em 

que os pesquisadores interagem com uma amostra de público-alvo de moda fitness3, 

com o intuito de coletar informações e realizar a co-criação do designer junto ao 

público-alvo utilizando ferramentas de design para gerar valor no desenvolvimento de 

produtos. Mazzotti e Broega (2015) relatam o uso de um exercício prático no âmbito 

                                                
2 É uma metodologia de trabalho no design que se fundamenta num conjunto de princípios, com base 
no trabalho em design, que podem ser aplicados por qualquer pessoa, com a finalidade de resolução 
de problemas e da busca por inovação em um ambiente de trabalho profissional (BROWN, 2010 apud 
MAZZOTTI, 2014). 
3 Segmento de vestuário específico para academias. (SEBRAE, 2015). 
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acadêmico, utilizando as técnicas de brainstorming4, mapas mentais e painéis 

semânticos, a fim de verificar como o uso de metodologias criativas auxilia no 

desempenho criativo dos acadêmicos. Já Rech e Silveira (2015) expõem uma 

pesquisa bibliográfica acerca da qualidade como fator determinante em todo o 

processo de desenvolvimento de produto no design de moda e como utilizar-se da 

qualidade em todos os processos contribui para o sucesso dos produtos de vestuário 

no mercado consumidor. Por último, Cavalcanti e Silva (2015) analisam como o design 

emocional impacta no desenvolvimento de produtos, resultando na criação de um 

Modelo de Análise de Design Emocional (MADE), explicando como esta metodologia 

pode auxiliar no processo de projetação com seus diferentes enfoques sensoriais. 

 Na revista Dobras, Mendonça e Monçores (2015) refletem a importância das 

tendências dentro do desenvolvimento de produtos, questionando o impacto das 

informações na tomada de decisão e se existe um caminho aberto para uma nova 

metodologia de análise e aplicação das tendências no processo projetual. Já no artigo 

encontrado no periódico ModaPalavra, Emídio e Locatelli (2015) ressaltaram, por meio 

de um estudo de caso, a relevância de ferramentas adicionais no processo projetual 

em uma pequena empresa de vestuário e quais as contribuições destas ferramentas 

para a melhoria do processo como um todo. 

 O ano de 2016 teve um número expressivo de artigos no âmbito das 

metodologias projetuais convencionais, pois foram identificados onze artigos com 

relação ao tema. Sendo que cinco relatam experiências de ensino, cinco são estudos 

teóricos e apenas um estudo prático não relacionado ao ensino. No estudo em 

questão, Valle-Noronha (2016) realiza experimentos de modelagem criativa no 

desenvolvimento de produto, utilizando dados relativos aos movimentos corporais do 

vestir, como base para a construção das peças.  

 Em relação ao ensino, dois artigos apresentam a temática relacionada ao 

ensino-aprendizagem de pesquisa e criação em moda. Borgiani e Vasconcelos (2016) 

e Meireles e Santos (2016) relatam experimentos realizados em aula, sendo que, 

Meirelles e Santos (2016) aplicaram o experimento em uma empresa de vestuário. 

Gomes, Mendes de Oliveira e Vasconcelos de Oliveira (2016) apresentam um projeto 

onde os alunos tinham o desafio de desenvolver uma coleção de moda, com base em 

uma determinada temática, inclusive confeccionando as peças para apresentação 

                                                
4Conhecida como tempestade de ideias. (BROEGA; MAZZOTI, 2015). 
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destas em um desfile. Martins et al (2016) discutiam as bases para o ensino-

aprendizagem de projeto no design de moda, com a aliança entre teoria e prática, com 

experimentos acadêmicos, onde verificaram quais são as melhores estratégias de 

ensino aliadas às metodologias projetuais existentes. Na pós-graduação, mais 

especificamente, em uma disciplina de um curso de especialização em Modelagem 

do Vestuário, Picoli e Puccini (2016) relatam a realização da experimentação de 

quatro metodologias diferentes de manipulação de formas e tecidos, comparando as 

metodologias e unindo-as em um outro experimento. O objetivo era a geração de 

alternativas criativas para o mercado de moda. 

 No âmbito da teoria, dos cinco artigos, três discorrem sobre as tendências de 

moda. Campos e Rech (2016), Alves, Gomes e Lopes (2016) e Gomes e Rech, (2016) 

destacam a importância das tendências para um projeto de produto eficaz, 

evidenciando métodos para melhorar o estudo destas. Araújo et al (2016) destacam a 

importância do conhecimento do designer em todos os processos de desenvolvimento 

e produção, bem como o entendimento do ciclo de vida de uma peça de vestuário 

para que o profissional seja capaz de realizar um processo projetual altamente eficaz. 

Para concluir, Basso e Queiroz (2016) expõem uma análise sobre os processos de 

desenvolvimento de coleções no design de moda, estabelecendo paralelos entre as 

metodologias dos autores Doris Treptow (2013), Bernd Löbach (2001) e Dijon de 

Moraes (2010). 

2.3.2.2 Metodologias de desenvolvimento de produtos específicos 

No ano de 2012, foram encontrados dois artigos relacionados a propostas 

metodológicas para o ensino de design de superfície nos anais do Colóquio de Moda. 

Corrêa e Lima (2012) apresentaram um estudo teórico acerca do tema e Held e 

Italiano (2012) relataram um estudo de caso, realizado no ambiente acadêmico com 

o desenvolvimento de estampas, que evidenciou o processo metodológico e a 

contribuição do design gráfico para a criação no design de superfície. Já Andrade 

(2012) retrata como ocorre o desenvolvimento de produtos no setor calçadista no 

segmento feminino.  

Os três artigos sobre desenvolvimento específico identificados em 2013 

discorrem sobre temas distintos entre si, Gonçalves (2013) discute o uso do Design 

Thinking como metodologia de desenvolvimento de produtos de vestuário para 
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mochileiros. Abreu et al (2013) relatam o desenvolvimento acadêmico de um figurino 

teatral e Cardoso e Picoli (2013) discorrem sobre a aplicação da metodologia de Bruno 

Munari (2000) no desenvolvimento de coleções de estampas no design de superfície 

e o projeto de roupas íntimas femininas focado na usabilidade.  

Em 2014, três artigos tratam do desenvolvimento de produtos com temas 

específicos. Prado (2014) reflete sobre a influência que o cinema pode exercer no 

designer de moda durante o desenvolvimento de coleção, analisando o estilista Walter 

Rodrigues através de entrevistas e imagens das coleções do estilista. Silva e Souza 

(2014) sugerem o uso da metodologia de molduras para o desenvolvimento de 

coleções de moda, no caso do estudo focada no Steampunk5. Martins e Silva (2014) 

relatam o desenvolvimento de produtos de moda íntima para mulheres com deficiência 

visual total, relatando as diretrizes necessárias para um projeto eficaz e as 

dificuldades encontradas e como as mesmas podem ser minimizadas. 

No ano de 2015 não foram identificados artigos com aderência às metodologias 

específicas e, em 2016, foram encontrados dois artigos. Maria e Silva (2016) relatam 

um estudo prático, onde foram coletados dados do público-alvo, que eram as 

gestantes, para após discutir esses dados e aplicá-los no desenvolvimento de 

produtos para o público em questão. Carvalho e Rüthschilling (2016) se inserem na 

área de design de superfície, mostrando como o uso de técnicas manuais e digitais 

aliadas com as Lógicas Criativas contribuem para o processo projetual de criação de 

estampas no design de moda. 

2.3.2.3 Metodologias de desenvolvimento de produtos sustentáveis e estudos 

             relacionados 

 Em 2012, três artigos do Colóquio de Moda tinham aderência ao tema. Bezerra 

e Matos (2012) discorrem sobre uma atividade teórico-prática de desenvolvimento de 

produtos sustentáveis, cujo foco era a criação de peças de vestuário utilizando 

resíduos têxteis. Uma aula teórica foi ministrada aos alunos acerca dos temas 

norteadores e algumas diretrizes foram lançadas, como por exemplo, o fato de não 

poder alterar a forma dos resíduos e criar peças de qualidade com características do 

                                                
5 Steampunk temos “steam” (vapor), que se refere à energia a vapor, utilizada em meios de locomoção 
do século XIX; e “punk”, que se refere não ao movimento Punk dos anos 70, mas sim a sua estética e 
atitude forasteira (DONOVAN, 2011 apud SILVA; SOUZA, 2014). 
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ecodesign. Os objetivos foram alcançados de forma que os resultados foram 

satisfatórios, considerando as peças viáveis produtivamente, mas com aderência de 

um público diferenciado. Arias e Martins (2012) também relatam a criação de peças 

de vestuário com resíduos têxteis, porém o segmento escolhido era o sleepwear6 e o 

público-alvo adolescente. Inicialmente foi aplicado um questionário com uma amostra 

do público-alvo a fim de conhecer suas preferências, após isso, o conceito da coleção 

foi definido e os dez modelos foram criados a partir de estratégias que envolvem o 

ciclo sustentável de um produto em três níveis: o primeiro diz respeito ao projeto de 

novo vestuário intrinsecamente mais sustentável, o segundo está relacionado ao 

projeto de Sistema Vestuário ligado ao nível três, que agrega o Serviço. Lima e 

Vicentini (2012) discorrem sobre como as informações coletadas junto aos 

consumidores podem auxiliar no projeto de novos produtos sustentáveis.  

 No ano de 2013, foram identificados três artigos sobre o tema: um, no Colóquio 

de Moda e dois, no periódico ModaPalavra. Araújo e Gonçalves (2013) relatam o 

desenvolvimento de acessórios de moda com resíduos têxteis em um curso técnico, 

de forma que os alunos deveriam criar e produzir acessórios levando em conta os 

aspectos sustentáveis focando no upcycling7, os produtos finais foram considerados 

viáveis, mas não tiveram aderência por parte dos consumidores - e até mesmo pelos 

alunos que os desenvolveram- quando comercializados na mostra realizada pela 

escola.  

 Os dois outros artigos se relacionam com o estudo desta dissertação, pois 

ambos discorriam sobre o zero waste e a prevenção do desperdício no 

desenvolvimento de produtos de moda. Martins e Perez (2013) iniciam com um 

panorama da geração de resíduos nas confecções e em como a maioria dos estudos 

traça estratégias de reaproveitamento dos resíduos já existentes e não da prevenção 

para a não geração destes resíduos. Desta forma o artigo estabelece uma 

comparação entre o processo de design de moda tradicional e o design zero waste, 

trazendo o segundo, como uma alternativa inovadora para a redução do desperdício 

têxtil, utilizando um estudo de caso em uma empresa de moda fitness na cidade de 

Londrina (PR). O foco de concretiza na Produção Mais Limpa com ênfase na redução 

                                                
6 Roupa de dormir. (SEBRAE, 2018). 
7 O termo caracteriza a prática de se transformar algo que está no término de sua vida útil, ou que iria 
ser descartado como lixo, em algo de maior utilidade e valor, visando à redução do desperdício de 
matérias-primas virgens (SHOUP, 2008 apud ARAÚJO E GONÇALVES, 2013). 
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de resíduos na fonte, ou seja, no processo de desenvolvimento que alie criação-

modelagem-encaixe e corte, vendo o designer como um facilitador do processo e 

permitindo que o mesmo aplique modificações no projeto do produto durante o 

processo com o objetivo de atingir o desperdício zero. Na empresa citada, foi realizado 

um diagnóstico em relação aos desperdícios e comprovado que a maior parte dos 

resíduos têxteis eram gerados no corte. Porém, a real origem do desperdício era nas 

fases anteriores, de modelagem e encaixe, pois mesmo com o uso de um software 

para otimização do encaixe, isso não se mostra eficiente, sem que se repense a 

modelagem da peça, ou seja, a concepção do produto se mostrava falha neste 

sentido. Identificadas as necessidades de adaptações voltadas ao design zero waste 

no processo de desenvolvimento da empresa, que iam da Geração de Alternativas até 

a conclusão do processo de desenvolvimento na fase de Graduação dos Moldes e 

conclusão da ficha-técnica, tendo em vista que nesta fase os protótipos já haviam sido 

confeccionados e avaliados, foram traçadas novas formas de criar e produzir estes 

produtos com foco na modelagem “quebra-cabeça” concebida por Holly McQuillan e 

Timo Rissanen, que é uma técnica de modelagem plana, em que os moldes se 

encaixam como um quebra-cabeças (MARTINS; PEREZ, 2013), as autoras afirmam 

que apesar de o método estar disponível em meio online, seu aprendizado só é 

possível com a aplicação prática do mesmo. Na Figura 11, é possível verificar o 

fluxograma de desenvolvimento de produtos proposto pelas autoras e aplicado no 

estudo de caso. 
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Figura 11 – Fluxograma do processo de design zero waste 

 

Fonte: Martins; Perez (2013). 

 

O que se destaca na figura é que as etapas de geração de alternativas, 

modelagem, avaliação e elaboração se compilam em uma única etapa no processo 

zero waste, ocorrendo simultaneamente e que a ficha-técnica é elaborada apenas ao 

final do processo, diferente do processo convencional onde a mesma é criada no início 

do processo de desenvolvimento, abastecida durante e por fim, concluída. A coleção 

desenvolvida foi composta de 19 peças e a taxa média de desperdício foi de 9,26%. 

Tendo em vista que a taxa média anterior era de 24,26%, houve uma redução de 15% 

na geração de resíduos (MARTINS; PEREZ, 2013). Redução bastante significativa, 

que comprova que o design zero waste se configura como uma alternativa inovadora 

para a diminuição dos resíduos têxteis no processo de confecção de vestuário.  

Anicet e Rüthschilling (2013) relatam mini estudos de caso dos processos de 

fabricação com abordagem zero waste desenvolvidos pela marca Contextura8. As 

                                                
8 A Contextura é um ateliê de investigação têxtil. Configura-se como uma empresa híbrida que 
desenvolve produtos de moda sustentável, decoração e arte, presta serviços de design de superfície, 
além de funcionar como laboratório de experimentos que fundamentam a pesquisa científica nas áreas 
da moda, design de superfície e sustentabilidade. (ANICET; RÜTHSCHILLING, 2013). 
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autoras iniciam o artigo com uma revisão teórica acerca da sustentabilidade e do zero 

waste e sua aplicabilidade na confecção de roupas. Após são apresentados os 

processos focados no zero waste, desenvolvidos pela marca, evidenciando os 

principais processos utilizados pela marca como a sublimação, a modelagem 

tridimensional, e as colagens têxteis. A sublimação consiste em transferir o pigmento 

do papel transfer para o tecido e pode ser realizada em fibras naturais, artificiais ou 

sintéticas. A marca utiliza três tipos de sublimação: manual, por computador e com 

reaproveitamento de papéis transfer excedentes de outras empresas (ANICET; 

RÜTHSCHILLING, 2013). As autoras afirmam que as três formas de sublimação 

geram estampas diferenciadas e que à relação com o zero waste acontece pelo fato 

de não haver desperdício de papel transfer e de serem reutilizados papéis transfer de 

empresas de estamparia. E citam que em relação a modelagem tridimensional, a 

mesma é utilizada na criação de peças e para a experimentação de peças com foco 

no zero waste. Já a colagem têxtil foi abordada no estudo como uma alternativa para 

aproveitar os resíduos oriundos do próprio encaixe e corte da peça, aplicando-os na 

mesma. E em casos que ainda sobrem resíduos, os mesmos foram utilizados na 

confecção de acessórios e decoração de ambientes. As autoras declaram que o 

estudo mostra como é possível prevenir a geração de resíduo nas fases de projetação 

das peças, visando a novas ações e perspectivas em prol de um desenvolvimento 

sustentável envolvendo todos os setores da empresa de forma estratégica. Para 

concluir, afirmam que o sistema de desenvolvimento e fabricação de roupas esteja 

caminhando para novas formas de produzir, indo ao encontro do desenvolvimento 

sustentável e que por mais difícil que pareça alinhar processos produtivos com a 

abordagem zero waste, isso deverá ser um dos principais objetivos e que trará 

inúmeros ganhos para as empresas e sociedade. 

Apenas o periódico ModaPalavra apresentou um artigo que tivesse relação 

com as metodologias sustentáveis em 2014. Geiss (2014) apresenta um estudo 

teórico que tem como propósito unir ao método projetual, princípios sócio-éticos para 

a criação de coleções de moda, analisando este processo e afirmando que existe 

viabilidade de produção e comercialização destes produtos para um público 

específico. 

Em 2015, houve um aumento na publicação de artigos relacionados às 

metodologias de desenvolvimento de produtos sustentáveis, sendo que o Colóquio de 

Moda apresentou cinco pesquisas e os periódicos Dobras e ModaPalavra, um artigo 
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cada, totalizando seis artigos. Em relação aos conteúdos, é notável que o 

reaproveitamento de resíduos têxteis continua abordado, em dois artigos do Colóquio. 

Aguiar et al (2015) mostram a criação de uma coleção de acessórios através da 

utilização de resíduos têxteis para uma marca específica, a qual forneceu um briefing 

como ponto de partida para o desenvolvimento dos produtos e a partir dele foi 

realizado todo o processo projetual. Camargo, Jacques e Rüthschilling (2015) relatam 

uma experiência num curso Superior de Design de Moda, onde os alunos utilizaram 

resíduos têxteis para a customização, personalização e confecção de novos produtos 

de moda. Ainda em relação a resíduos, mas desta vez tratando-se dos oriundos da 

indústria calçadista, Perini (2015) analisa o processo criativo de uma marca de 

calçados e bolsas com viés sustentável, através do design estratégico. 

Alves (2015) discorre sobre um estudo de caso, inserido no contexto 

acadêmico, ressaltando um projeto de produto jeans realizados por acadêmicos, 

evidenciando as ações próprias dentro de um processo projetual aplicado, afirmando 

que através da seleção de materiais e de alguns processos específicos é possível 

obter eco eficiência. Ainda sobre jeanswear9, Almeida e Moura (2015) ponderam sobre 

o conceito de sustentabilidade, verificando se ele é aplicado no desenvolvimento de 

produtos neste segmento, confrontando os questionários respondidos por designers 

da área com a literatura estudada. O estudo conclui que o conceito é abordado de 

forma superficial no processo projetual. 

No mesmo ano, em 2015, dois artigos podem ser apontados como estudo 

relacionados à presente pesquisa. Anicet e Rüthschilling (2015) relatam o 

desenvolvimento de peças de vestuário sustentáveis através do método de 

modelagem Subtraction Cutting, criada pelo designer Julian Roberts (ANICET; 

RÜTHSCHILLING, 2015).  

O artigo inicia relatando a necessidade de se pensar acerca de novas formas 

de produzir peças de vestuário com abordagem sustentável e introduz o método citado 

anteriormente. As autoras evidenciam que o mesmo consiste em criar novos volumes 

através de cortes e dobras variados no tecido e os espaços são preenchidos pelas 

partes do corpo que criam novos. Também relatam que o método possui diferentes 

enfoques que são: técnica do Tunnel (Túnel), a técnica do Plug (Plugue) e a técnica 

Displacement (Deslocamento). A primeira é realizada através de um retângulo de 

                                                
9 Segmento de roupas em jeans. (ALMEIDA; MOURA, 2015). 
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tecido com dimensões amplas que formará o túnel, este será dobrado várias vezes 

até criar a forma desejada, após, nos locais onde as partes do corpo irão se acomodar 

quando uma pessoa vestir a peça, devem ser retirados círculos com as dimensões 

desejadas e de acordo com o tamanho correto. A segunda acontece com o encaixe 

de formas diferentes, criando volumes estabelecidos na peça, para que isto aconteça 

é realizado um corte no local desejado para adicionar à forma recortada de outro 

tecido, gerando um conflito de formas e volumes diferenciados. Na terceira técnica, 

objetiva-se o drapejamento. Para que isto ocorra, são unidas a um círculo vazado no 

centro, frente e costas de uma peça. Uma das partes unidas gira de duas a três vezes 

por dentro do círculo e, após é costurada na outra parte de molde. (ANICET; 

RÜTHSCHILLING, 2015). As três técnicas foram testadas, criando duas novas blusas, 

uma aliando as técnicas Tunnel com Displacement e a outra concebida com a Plug. 

Uma terceira peça foi concebida aproveitando um vestido já pronto aplicando também 

a Plug. No desenvolvimento desses produtos foi considerada a metodologia de 

projetação desenvolvidas anteriormente pelas autoras, embasada na metodologia de 

Gwilt (2011) aliada com o enfoque no ciclo de vida do produto de Manzini e Vezzoli 

(2008). As autoras relatam que as técnicas criam modelagens inusitadas, mas devido 

à complexidade de construção e costura, é indicado que sejam produzidas em 

pequena escala, também destacam que a técnica tunnel, embora aproveite retalhos, 

encarece o produto devido à grande quantidade de tecido empregado. Ressaltam 

ainda, que o método, dependendo de como é empregado, pode gerar peças com 

design-modelagem-encaixe zero waste. Por fim, elas concluem que a metodologia de 

desenvolvimento de produtos sustentáveis unida ao método Substraction Cutting 

contribui para que o designer possa chegar a novas formas de criação e confecção 

de produtos diferenciados, respeitando o meio ambiente e ligando todos os envolvidos 

na cadeia têxtil. 

No âmbito acadêmico, De Carli, De Ross e Haefliger (2015) relatam a execução 

de um projeto interdisciplinar onde os alunos desenvolveram uma minicoleção, tendo 

como inspiração a brasilidade e o foco na sustentabilidade em relação a materiais, 

processos produtivos e estratégias. O trabalho de uma aluna se destacou e em seu 

projeto, depois da parte criativa de pesquisa e geração de alternativas, uma peça da 

minicoleção deveria ser confeccionada. A peça foi criada sob a abordagem zero 

waste, de forma que a modelagem consistia num retângulo, abrangendo toda a largura 

do tecido, que após o corte foram marcadas as pregas para dar forma à saia que iria 
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compor o vestido junto ao top de crochê. O projeto em questão se destacou, pois, 

seguiu todos as diretrizes propostas relacionadas à sustentabilidade.  

 Em 2016, três artigos foram reconhecidos com aderência às metodologias 

sustentáveis. Novamente presente, a temática do aproveitamento de resíduos têxteis 

aparece nos três artigos. O primeiro deles10, encontrado no Colóquio, inicia com um 

referencial teórico acerca da moda circular e do conceito cradle to cradle (do berço ao 

berço), e depois relata uma experiência onde foram aplicados esses conceitos no 

desenvolvimento de produtos, criando um painel de referências com resíduos têxteis 

e construindo peças através da desconstrução de peças descartadas. Seguindo a 

mesma temática, Sanches e Silva (2016) tinham o objetivo de verificar a 

sustentabilidade nas empresas escolhidas por meio de um questionário, para após 

propor o desenvolvimento de produtos sustentáveis com resíduos têxteis das próprias 

confecções através da adaptação da metodologia de Löbach, que consistiu nas 

etapas de: preparação, geração, avaliação e realização. Camargo e Rüthschilling 

(2016) desenvolveram um estudo no ambiente acadêmico, destacando a importância 

do designer como agente de transformação no processo projetual. O trabalho relata 

as experiências de ensino-aprendizagem em um curso de graduação em moda, onde 

os alunos desenvolveram produtos de moda através das estratégias sustentáveis com 

o uso de resíduos têxteis e roupas descartadas. O projeto buscou auxiliar na formação 

dos alunos, como futuros designers de moda, tendo em vista o papel crucial do 

designer na tomada de decisões durante o desenvolvimento de produtos. 

2.3.3 Considerações sobre a análise sistemática 

 Em um primeiro momento, é perceptível, com a análise dos dados 

quantitativos, que as metodologias convencionais foram mais amplamente abordadas 

nos estudos relativos aos últimos cinco anos. Os conteúdos abordados nos artigos 

demonstram a preocupação de docentes e profissionais da área em encontrar a ou as 

melhores metodologias para o desenvolvimento de produtos de moda no âmbito 

profissional e acadêmico. Já os estudos denominados pela autora como específicos, 

                                                
10MODA circular: um novo posicionamento de desenvolvimento para o produto de moda. Anais, 12º 
Colóquio de Moda. 2016. Disponível em <http://www.coloquiomoda.com.br/anais/anais/12-Coloquio-
de-Moda_2016/COMUNICACAO-ORAL/CO-06-Processos-Produtivos/CO-06-MODA-CIRCULAR-UM-
NOVO-POSICIONAMENTO-DE-DESENVOLVIMENTO-PARA-O-PRODUTO-DE-MODA.pdf>. Acesso 
em: 21 abr. 2017. 
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quantitativamente aparecem em menor, porém expressivo número. Esses estudos 

mostram a crescente ênfase no desenvolvimento de produtos específicos, como é o 

caso do design de superfície e também a criação de vestuário para públicos 

diferenciados, na maioria das vezes, esquecidos pela moda. Isso demonstra o 

crescimento de diferentes nichos de mercado. 

 Em relação às metodologias voltadas à sustentabilidade, pode-se dizer que 

representam um número bastante relevante, porém, inferior às metodologias 

convencionais. Na grande maioria, os artigos apresentam estudos acerca do 

desenvolvimento de produtos com o uso de resíduos têxteis, no âmbito profissional e 

em projetos acadêmicos. Esses visam sanar um problema existente, não atuando no 

cerne da geração de resíduos, com vistas a evitá-lo, como propõe o estudo desta 

dissertação. Apenas quatro estudos foram considerados como relacionados ao tema 

do presente projeto, conforme demonstrado na análise. Sendo que apenas um deles 

realmente evidenciava o processo de design zero waste, porém, aplicado em uma 

confecção específica e também utilizando apenas uma técnica de modelagem resíduo 

zero. Todas essas observações só corroboram para a necessidade de realizar um 

estudo mais aprofundado em relação às metodologias sustentáveis de 

desenvolvimento de produtos de vestuário através da modelagem zero waste, indo ao 

encontro dos objetivos da presente pesquisa. 

2.4 METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE VESTUÁRIO  

        NO DESIGN DE MODA 

O objetivo da presente seção é evidenciar as metodologias de desenvolvimento 

de produtos no design de moda, inicialmente voltado às formas de criação e 

elaboração convencionais, elucidando sobre os procedimentos metodológicos 

encontrados em três bibliografias selecionadas na área da moda. Em seguida, 

evidenciando as metodologias voltadas à sustentabilidade, baseando-se nas três 

bibliografias escolhidas na área de moda e sustentabilidade. Cabe salientar que todas 

as obras foram selecionadas devido a três fatores, sendo o primeiro deles, o fato do 

conteúdo dos livros ir ao encontro da proposta do presente estudo, juntando isto ao 

fato dos autores serem citados nos artigos sobre as metodologias de desenvolvimento 

de produtos de moda, encontrados em periódicos da plataforma CAPES voltados 

área, como as revistas Iara, ModaPalavra e Dobras e nos anais do principal congresso 
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nacional da área, o Colóquio de Moda, no período compreendido entre os anos 2012 

a 2016. O terceiro fator levado em consideração foi a atuação profissional dos autores 

Elena Salcedo, Kate Fletcher, Lynda Grose, Alisson Gwilt, Elinor Renfrew, Colin 

Renfrew, Jenny Udale, Richard Sorger e Doris Treptow como docentes e 

pesquisadores da área da Moda (Quadro 8). Sendo as obras das quatro primeiras 

autoras focadas em moda e sustentabilidade, especificamente e dos quatro últimos 

autores e autoras focadas no desenvolvimento de produtos de moda convencional. 

 

Quadro 8 – Relação de autores, livros e atuação profissional 

Autor (a) Livro Experiência profissional na área 

Alisson Gwilt 
Moda Sustentável: um 

guia prático 

É formada em Moda e Têxteis pela Central Saint 
Martins College of Arts de Londres, é pesquisadora 
e professora de moda, especializada em 
sustentabilidade. É também professora dessas 
matérias no Art and Design Research Centre da 
Sheffield Hallam University, no Reino Unido. 

Elena Salcedo 
Moda Ética para um 
Futuro Sustentável 

É professora do departamento de marketing do 
Instituto Europeu de Design (IED) de Barcelona e é 
coordenadora do curso de especialização “Moda 
ética e sustentável” no mesmo centro, além da 
atuação docente, é pesquisadora, consultora e 
promotora da moda ética pela plataforma 
Becoolbeconscious. 

Kate Fletcher 
Moda e 

Sustentabilidade: design 
para mudança 

Uma das autoras do livro “Moda e sustentabilidade: 
design para mudança”, é responsável pelo curso de 
moda e sustentabilidade na Faculdade de Moda de 
Londres. Seu trabalho nos negócios, educação, 
política e pesquisa tem sido fundamental para o 
desenvolvimento de suas ideias na área da 
sustentabilidade e em sua prática no setor de moda 

Lynda Grose 

Moda e 
Sustentabilidade: design 

para mudança 

Também autora do livro “Moda e sustentabilidade: 
design para mudança”, é professora na Escola de 
Artes da Califórnia. Estilista, consultora e 
educadora, é uma das cofundadoras da linha 
ecológica da Espirit - primeira linha de roupas 
ecologicamente responsável desenvolvida por uma 
grande empresa e que firmou padrões pioneiros 
para a indústria têxtil. 

Colin Renfrew 
Desenvolvendo uma 

coleção 

Graduado na Glasgow School of Art e mestre pela 
Central Saint Martins College of Art and Design. Tem 
27 anos de experiência docente, tendo trabalhado 
no Reino Unido, Sri Lanka, Austrália e Rússia. É 
professor visitante no Instituto de Tecnologia em 
Moda de Pequim e na Academia de Arte da China e 
coordenador da School of Design and Tecnology no 
London College of Fashion. 
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Continuação do Quadro 8: 

Autor (a) Livro Experiência profissional na área 

Doris Treptow 
Inventando Moda: 
planejamento de 

coleção 

Técnica em Estilismo Industrial pelo SENAI/CETIQT, 
especialista em Criação e Produção de Moda pela 
UDESC e mestre em Design de Moda pelo 
Savannah College of Art and Design. Atuou como 
professora em instituições como SENAI, SENAC, 
FURB e ASSELVI e hoje leciona no Savannah 
College of Art and Design nos EUA e em cursos de 
capacitação profissional no Brasil. 

Elinor Renfrew 
Desenvolvendo uma 

coleção 

Trabalhou durante 15 anos em todas as áreas da 
indústria, inclusive à frente de um negócio próprio. É 
mestre pela Central Saint Martins College of Art and 
Design e tem 15 anos de experiência no ensino, 
tendo lecionado em cursos de graduação em moda 
nas cidades de Melbourne, Edimburgo e 
Manchester. Atualmente é diretora do curso de 
graduação em Moda e responsável pelos programas 
de intercâmbio na Kingston University. 

Jenny Udale 
Fundamentos de Design 

de Moda 

Mestre pela Royal College of Art, é designer de 
moda e de superfícies. Atualmente trabalha com 
roupa feminina e estamparia para uma empresa de 
tecido orgânico. É conferencista de moda nas 
universidades de Kingston, Middlesex e 
Ravensbourne, no Reino Unido. 

Richard Sorger 
Fundamentos de Design 

de Moda 
Desenha para a sua marca própria e é professor de 
moda na Middlesex University, no Reino Unido. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Fletcher e Grose (2011), Gwilt (2014), Renfrew;Renfrew 
(2010), Salcedo (2014), Sorger;Udale (2009); Treptow (2013). 

 

Foi decidido realizar essa comparação na pesquisa, para que seja possível 

entender as diferenças entre as metodologias utilizadas, para enfatizar como as com 

abordagem sustentável demonstram uma forma completamente diferente de 

compreender a criação e concepção de produtos de moda. 

2.4.1 Metodologias convencionais para o vestuário industrializado 

O trabalho dos designers de moda é complexo e dotado de responsabilidades 

atreladas à marca em que atuam, o público a que visam atingir e a sociedade em que 

estão inseridos de uma forma geral.  Esses profissionais estão em constante pressão 

e em uma busca incansável por tendências, novidades e inspiração (TREPTOW, 

2013). Para tornar seu trabalho mais facilitado, necessitam de metodologias que 

organizem e facilitem as etapas de desenvolvimento de uma coleção.  
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Para Sorger e Udale (2009), o desenvolvimento de produtos acontece conforme 

as etapas identificadas na Figura 12: 

 

Figura 12 – Etapas de desenvolvimento de produto por Sorger e Udale 

 
Fonte: Adaptado de Sorger; Udale (2009). 

 

Sorger e Udale (2009) definem a primeira etapa como a fase onde acontece a 

definição do público-alvo e qual o gênero desse público (masculino, feminino ou 

infantil), ou seja, para quem se está projetando a coleção. Declaram que na etapa de 

“definição do segmento” é preciso compreender para qual segmento se está 

desenvolvendo, tais como moda casual, moda praia, alfaiataria, entre outros. As 

primeiras etapas estão atreladas à marca e empresa para qual o designer desenvolve 

a coleção. A etapa seguinte diz respeito à pesquisa do tema e conceito da coleção, 

os quais estarão relacionados às tendências lançadas para determinada estação 

(SORGER; UDALE, 2009). O book de pesquisa deve conter todas as informações 

relevantes à pesquisa e “deve espelhar os processos de reflexão e a abordagem 

pessoal do projeto” (SORGER; UDALE, 2009, p. 22). Os painéis de inspiração 

apresentam de forma visual a pesquisa de tendências e são criados para atuar como 

fontes de inspiração para posterior criação do designer. Após a elaboração dos 

painéis é possível iniciar os desenhos da coleção, primeiramente esboços e depois 

croquis mais elaborados. Durante a elaboração dos desenhos, muitos deles acabam 

inutilizados, pois faz parte do processo de criação a geração de inúmeras alternativas 

e a seleção das mais relevantes ao projeto. Concluídos os desenhos, eles devem ser 

apresentados à equipe, que irá selecionar os modelos da coleção, os quais serão 

posteriormente modelados, cortados e costurados tornando-se protótipos, que serão 

provados em modelo de prova real com as medidas do público-alvo da empresa. 

Dessa prova sairão aprovados ou não, e só após a conclusão dessas etapas são 

encaminhados para a produção em maior escala (SORGER; UDALE, 2009). 
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 Para Treptow (2013), o processo de desenvolvimento de produtos acontece de 

uma forma um pouco diferente, com algumas etapas distintas e outras semelhantes 

às relacionadas na Figura 12, conforme demonstrado na Figura 13. 

 

Figura 13 – Etapas de desenvolvimento de produto por Treptow 

 

Fonte: Adaptado de Treptow (2013). 

 

 De acordo com a autora, as decisões iniciais sobre a coleção são tomadas na 

reunião de planejamento, onde são definidos a quantidade de peças, a distribuição 

das peças no mix de produtos, o tempo de execução e de comercialização e o capital 

de giro disponível e potencial de faturamento. Tomadas as decisões, um cronograma 

de coleção é elaborado, onde deverão constar todas as atividades previstas, prazos 

de produção e distribuição, data para o lançamento da coleção e distribuição ao 

varejo. Definidas as questões anteriores, inicia-se o dimensionamento da coleção, que 

acontece em duas etapas, o parâmetro e a dimensão da coleção. Treptow (2013) 

evidencia que na primeira parte são definidos Mix de Produtos (variedade de produtos 

oferecidos por uma empresa) e o Mix de Moda (Básicos, Fashion e Vanguarda) e, 

conseguinte, o tamanho da coleção, ou seja, a quantidade de peças que irão compô-

la. Só após essas quatro etapas anteriores que se inicia a fase criativa do 

desenvolvimento de produtos, onde o princípio de tudo é a pesquisa de tendências, 

que é constituída pela coleta de todos os tipos de informações e materiais as quais 

sirvam de suporte para o desenvolvimento da coleção. Assim, prossegue a elaboração 

de painéis de tendência e organização das amostras de cores, tecidos e aviamentos. 

Após é elaborado o briefing da coleção, que é um painel que concentra de modo claro 

e sintético o conceito da coleção e comunica as cores, os materiais, as texturas, as 

linhas, as formas, os volumes e outras informações relevantes. A partir disso é 

possível desenvolver a coleção por meio dos desenhos. Com os desenhos em mãos, 
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é realizada uma reunião de aprovação dos modelos da coleção, e os aprovados 

seguem para a modelagem e prototipia. Os protótipos das peças são avaliados na 

reunião de aprovação e só após a conclusão dessa etapa os aprovados são 

encaminhados para as etapas de produção em série (TREPTOW, 2013). 

 Renfrew e Renfrew (2010) acreditam que o desenvolvimento de produtos de 

uma coleção acontece de uma forma semelhante aos demais autores, conforme 

demonstrado na Figura 14. 

 

Figura 14 – Etapas de desenvolvimento de produto por Renfrew e Renfrew 

 
Fonte: Adaptado de Renfrew; Renfrew (2010). 

 

 Os autores acreditam que a pesquisa de mercado é necessária para que o 

designer obtenha informações a respeito do que se está vendendo no segmento em 

que atua, quais os materiais e formas utilizados nas peças, informações úteis na hora 

de projetar uma nova coleção. Na identificação do consumidor, o designer projeta um 

cliente fictício, levando em conta aspectos culturais, sociais e econômicos. Esse 

personagem é o público-alvo que a marca visa atingir por meio de suas coleções 

(RENFREW; RENFREW, 2010). De acordo com os autores citados anteriormente, 

outro viés de pesquisa deve ser realizado, a pesquisa de tendências, a qual irá 

abastecer posteriormente os painéis de inspiração e o briefing, utilizados pelo 

designer para desenvolver a coleção. Na etapa denominada prototipia, são 

confeccionados os protótipos das peças, os quais são provados na etapa de prova, 

onde são avaliados, aprovados ou rejeitados. Para finalizar, ocorre a edição da 

coleção, que visa deixar a coleção apenas com as peças que farão parte do mix. 

Concluída a última etapa, os modelos seguem para a produção em grande escala 

(RENFREW; RENFREW, 2010). 

 Percebe-se que existem diversas semelhanças entre as metodologias de 

desenvolvimento de produtos de moda convencionais no vestuário industrializado 

citadas acima, bem como todas as etapas identificadas em cada uma delas, 
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demonstram complexidade e linearidade, sendo que uma depende da outra para 

acontecer, ou seja, a etapa posterior apenas pode ocorrer quando a anterior for 

finalizada e não de forma concomitante.  

2.4.2  Metodologias para o desenvolvimento de produtos de vestuário com    

abordagem sustentável 

 A moda sustentável é um mercado relativamente novo, que vem ganhando 

cada vez mais espaço no mundo da moda e na vida dos consumidores, pois se mostra 

ao encontro das preocupações relativas ao futuro do planeta, do meio ambiente e da 

sociedade como um todo (FLETCHER; GROSE, 2011; GWILT, 2014; SALCEDO, 

2014). 

 

Hoje a moda sustentável deve levar em consideração três áreas relevantes: 
a sociedade (que deve focar no direito de propriedade social); o meio 
ambiente (que, por sua vez, deve focar a estabilidade ecológica); e a 
economia (cujo foco deve estar centrado na viabilidade econômica). O 
desafio que os designers encontram está em gerenciar esses três aspectos 
de modo responsável e adotar uma abordagem holística à sustentabilidade. 
(GWILT, 2014, p. 22). 

 

 Os designers que atuam ou desejam atuar na moda sustentável precisam estar 

cientes de todas as questões relacionadas à sustentabilidade, à sociedade, ao meio 

ambiente e à economia, bem como os possíveis impactos que devem ser evitados e 

as contribuições positivas e negativas, que podem ocorrer ao longo da concepção 

desses produtos para os inúmeros indivíduos envolvidos (BERLIM, 2016; FLETCHER 

E GROSE, 2011; GWILT, 2014; SALCEDO, 2014). A forma de criar e produzir roupas 

sob o enfoque da sustentabilidade é bastante distinta da concepção e produção 

convencional no vestuário industrializado, que engloba inúmeros segmentos de moda. 

A moda sustentável mostra-se com diferencial em relação aos materiais, ao design 

das peças, as formas de produção e a responsabilidade social e ambiental incutida 

em cada etapa do processo e o desenvolvimento de produtos com abordagem 

sustentável no design de moda possui metodologias diferenciadas, que evidenciam 

preocupação com todas as etapas do ciclo de vida de uma peça de vestuário 

(FLETCHER E GROSE, 2011; GWILT, 2014; SALCEDO, 2014). 

Gwilt (2014) acredita que a fase de desenvolvimento de produto acontece 

conforme demonstrado na Figura 15: 
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Figura 15 – Etapas de desenvolvimento de produto sustentável por Gwilt 

 
Fonte: Adaptado de Gwilt (2014). 

 

 A autora afirma que na etapa de design, o designer de moda primeiramente 

precisa identificar o ciclo de vida do produto que pretende desenvolver, pode ser de 

uma única peça ou de um grupo de peças similares. A figura 16 mostra o ciclo de vida 

dos produtos de uma forma geral e quais as atividades que ocorrem em cada fase do 

ciclo. 
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Figura 16 – Ciclo de vida de uma peça de vestuário e atividades que o designer 
pode exercer influência 

 

 
Fonte: Adaptado de Gwilt (2014, pg. 32). 

 

 Avaliando cada fase do ciclo de vida do produto, o designer identifica as 

principais questões que devem ser trabalhadas visando aos menores impactos e 

otimização de recursos. Pode-se trabalhar realizando questionamentos acerca de 

cada etapa, pensando nos inputs (entradas) e nos outputs (saídas) que podem ocorrer 

em cada momento e se valer de estratégias que visem à sustentabilidade e que 

ajudem a eliminar ou diminuir os impactos negativos nas demais etapas do ciclo de 

vida do produto (GWILT, 2014). 

De acordo com Gwilt (2014), existem diversas abordagens capazes de otimizar 

e melhorar o ciclo de vida de uma peça, como por exemplo, o design pela empatia 

estabelece algumas estratégias de design, tais como o design pela desmontagem e o 

design multifuncional. O primeiro acontece criando peças com materiais que sejam de 

fácil separação permitindo que os mesmos sejam reutilizados após o descarte. Por 

exemplo, empregando tecidos monofibras (produzidos com uma única fibra têxtil), que 

facilitam o processo de reciclagem desses tecidos para transformá-los em outros. 

Também é necessário que sejam aplicados nas peças aviamentos de fácil separação 
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e durabilidade, os botões devem ser duráveis e facilmente retirados de uma peça e 

reaproveitados para outras. Já os zíperes, são mais difíceis de serem retirados sem 

que estraguem e de serem novamente empregados em outros produtos. O design de 

peças multifuncionais e adaptáveis pode prolongar o uso das roupas, pois elas podem 

ser usadas de formas diferentes; um vestido pode se transformar (com alterações 

feitas pelo próprio usuário) em uma saia e uma blusa, permitindo que sejam usados 

juntos ou separadamente com outras peças (GWILT, 2014). 

A autora explica que o enfoque do design pela durabilidade foca na 

atemporalidade das peças, ou seja, as roupas são desenvolvidas com foco no uso por 

várias estações, sem seguir tendências de moda sazonais, isso pode ser visualizado 

na modelagem, nos materiais e nas cores. Ainda evidencia que essa abordagem pode 

ser utilizada conjuntamente com o design pela empatia, e as peças criadas podem ser 

com materiais duráveis e modelagens atemporais, bem como em uma coleção 

existirem peças multifuncionais ou não, mas que todas possam ser usadas entre si de 

várias formas, fazendo com que o usuário utilize os produtos por muito mais tempo 

que os produtos convencionais. Nesta fase, os modelos das peças são esboçados. 

Na fase de seleção de tecidos, materiais e técnicas de fabricação no 

desenvolvimento de produtos, Gwilt (2014) relata que se consideram os materiais 

(entradas) que serão utilizados na peça e que é necessário pensar quais materiais 

são estes e quais os impactos que podem ter sido gerados na etapa de produção dos 

mesmos (saídas), pois “a maioria dos materiais, independentemente do tipo de fibra, 

gera impactos em algum ponto do ciclo de vida de uma peça de roupa (...)” (GWILT, 

2014, p.61). Por essa razão, a autora explica que o designer deve pesquisar os 

materiais que pretende utilizar e saber que existem alternativas, como os tecidos 

derivados de fontes orgânicas e renováveis, tecidos desenvolvidos com baixo 

impacto, ou ainda os recicláveis e biodegradáveis. Bem como, refletir sobre processos 

têxteis que poderão ser realizados na peça, como bordado e estamparia, se, por 

exemplo, na peça criada for realizado um processo de estamparia, deve-se pensar 

quais os materiais utilizados para esse processo (entradas) e quais os impactos 

gerados tanto na produção dos materiais como no processo de estamparia em si 

(saídas).  

Após a seleção de uma ou mais abordagens de design e da seleção dos 

materiais, Gwilt (2014) especifica que é criada uma ficha-técnica com as informações 

iniciais e encaminhada para a criação de moldes. Também reflete que nessa fase será 
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materializada a ideia do designer, o desenho bidimensional irá começar a se 

transformar em uma peça tridimensional através da modelagem e encaixe. A autora 

destaca algumas técnicas de modelagem que visam à redução de resíduos têxteis, 

tais como as que abordam o desperdício zero como a modelagem tridimensional por 

meio do drapejamento e a modelagem com formas geométricas que utilizam todos os 

espaços de um corte de tecidos, como as túnicas da Grécia antiga e os quimonos 

japoneses utilizavam. Gwilt (2014) acaba por concluir que combinadas a essas 

técnicas, podem ser feitas peças que vistam mais de um tipo físico, ou seja, que sejam 

tamanho único. Bem como o uso das técnicas citadas pode reduzir drasticamente as 

sobras de tecido durante o processo de corte da peça piloto, o qual ocorre 

conjuntamente a modelagem e encaixe. Após esta fase, será efetuado a confecção 

da peça-piloto, dando vida à peça idealizada. A autora esclarece que a peça-piloto 

será provada e serão avaliados vários pontos, como a estética, a vestibilidade, o 

caimento e os materiais.  

Na metodologia encontrada em Fletcher e Grose (Figura 17), é possível notar 

que ela se assemelha a de Gwilt (2014), porém as fases de “design” e “seleção de 

materiais” encontram-se em ordem diferente de execução. 

 

Figura 17 – Etapas de desenvolvimento de produto sustentável por Fletcher e Grose 

 
 

Fonte: Adaptado de Fletcher; Grose (2011). 
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No desenvolvimento de produtos sustentáveis, a seleção dos materiais 

empregados é de extrema relevância (FLETCHER; GROSE, 2011) e nessa escolha 

devem ser levadas em consideração algumas questões referentes aos materiais 

têxteis, conforme elencam Fletcher e Grose (2011, p. 13): 

 

● Interesse crescente por materiais provenientes de fontes renováveis, o 
que leva, por exemplo, a adoção de fibras têxteis de rápida renovação; 

● Materiais com nível reduzido de “insumos” de produção, como água, 
energia e substâncias químicas, o que resulta em técnicas de produção 
de fibras sintéticas com baixo consumo de energia (às vezes descritas 
como de baixa emissão de carbono) e no cultivo de fibras orgânicas, por 
exemplo; 

● Fibras produzidas em melhores condições de trabalho para os agricultores 
e produtores, conforme ilustram os códigos de conduta dos produtores e 
as fibras com certificação Fairtrade (“comércio justo”); 

● Materiais produzidos com menos desperdício, o que desperta interesse 
por fibras biodegradáveis e recicláveis provenientes dos fluxos de 
resíduos da indústria e do consumidor. 

   

As autoras explicam que, selecionados os materiais adequados, inicia-se a fase 

de design, que consiste em projetar uma ou mais peças de roupas, imaginando como 

será o design, pensando em sua forma, caimento e estética, além de configurar 

atemporalidade a peça desenvolvida, para que a mesma tenha sua vida útil 

prolongada. É possível conceder atemporalidade em roupas de inúmeras formas, uma 

delas é conceber roupas versáteis que, segundo Fletcher e Grose (2011, p. 77,) é 

“quando uma peça de roupa funcionalmente versátil substitui outras”, ou seja, uma 

peça que em sua concepção seja dotada de características que permitam prolongar o 

uso de uma roupa e evitar o uso de outras peças ou acessórios, como por exemplo, 

peças à prova de água que evitam que o usuário se molhe na chuva, acabam por 

dispensar o uso de acessórios e peças normalmente usados para esse fim 

(FLETCHER; GROSE, 2011). Outra alternativa são as roupas multiuso, que podem 

ser usadas de maneiras diferentes, como por exemplo, uma jaqueta reversível, que 

pode ser usada do “avesso” e “direito”. Ainda existe a possibilidade de criar peças 

transacionais e modulares. As primeiras visam ser um contraponto ao sistema de 

moda dominante, já que visam prolongar o uso das peças, indo contra a obsolescência 

programada que a moda sazonal institui. Já as modulares necessitam da participação 

do usuário para se transformarem, por essa razão a modularidade instiga os designers 

a pensar sobre suas próprias crenças em um vestuário duradouro e maleável, fazendo 

com que o usuário crie uma estreita relação com as peças, pois é através deles que 

elas se modificam (FLETCHER; GROSE, 2011). 
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 Fletcher e Grose (2011) analisam que novas formas de pensar e novas formas 

de fazer são lançadas como ideia aos designers de moda sustentável e que as três 

maneiras anteriores podem ser consideradas mais simplificadas, mas a criação e a 

concepção de roupas que mudam de forma é a mais desafiadora, pois, para atender 

esse desafio é necessário conhecer técnicas bastante distintas do convencional, 

pensar e confeccionar não é suficiente, é preciso criar roupas que mudam sua forma, 

mas que os usuários estejam aptos para realizar essa transformação. 

  Seguindo a metodologia, as autoras relatam que as peças criadas na fase de 

design deverão ser concebidas na modelagem e encaixe das peças, a forma como 

essa etapa irá acontecer depende do tipo de peça que foi idealizada na fase anterior. 

As autoras destacam duas técnicas de modelagem dentro do método de modelagem 

plana: layout negativo (entre as peças do molde) no próprio tecido e a modelagem 

“quebra-cabeças” que “(...) consiste em remodelar a forma e o tamanho das partes do 

molde de modo que se encaixem umas às outras” (FLETCHER; GROSE, 2011, p. 48). 

Técnicas essas voltadas para o máximo aproveitamento dos recursos e resíduo zero. 

A utilização da matéria-prima aumenta, mas o custo diminui, pois não são gerados 

resíduos, todo o tecido empregado é aproveitado (FLETCHER; GROSE, 2011). O 

corte é realizado após a conclusão efetiva da modelagem e encaixe nesta fase. 

As autoras afirmam que na montagem e finalização, as peças são costuradas 

obtendo sua forma final, essa montagem é feita da forma convencional em peças de 

tecido plano e malha circular. Visando diminuir o gasto energético, são pensadas 

anteriormente peças que possuam poucas costuras, facilitando a montagem e 

diminuindo o uso de recursos energéticos, bem como a criação de peças que integrem 

os trabalhos manuais, a fim de valorizar comunidades locais e diminuir o uso de 

máquinas elétricas. 

 Salcedo (2014, p. 39) acredita que “a função do estilista é buscar -  e encontrar 

– soluções para os desafios apresentados pelo mundo da moda hoje em dia”. Dessa 

forma, entende-se que o designer tem uma enorme responsabilidade sobre o que está 

idealizando e concebendo e precisa ter uma visão holística sobre a moda e a 

sustentabilidade para poder criar. Esse ciclo de criação inicia-se na seleção de 

materiais, que precisam estar de acordo com os requisitos sustentáveis incutidos 

nessa fase (SALCEDO, 2014).  Na Figura 18 são evidenciadas as etapas de 

desenvolvimento de produtos sustentáveis encontradas em Salcedo (2014). 
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Figura 18 – Etapas de desenvolvimento de produto sustentável por Salcedo 

 
Fonte: Adaptado de Salcedo (2014). 

 

 O design e a construção da peça andam juntos e englobam todas as 

características estéticas, simbólicas e funcionais da roupa. Nessa fase, o designer 

deve pensar em muitas questões referentes à peça e sua vida útil, levando em conta 

seu ciclo de vida (SALCEDO, 2014). 

 

O design para a sustentabilidade é, sem dúvida alguma, um novo enfoque, 
que rompe algumas barreiras do sistema de design de moda vigente na 
atualidade. No meu ponto de vista, a principal mudança é entender o 
processo de design a partir de uma abordagem do ciclo de vida útil do 
produto, que vai desde a sua concepção até as estratégias de gestão para o 
fim de sua utilização. (SALCEDO, 2014, p. 53). 

 

De acordo com a autora, o design para a sustentabilidade é, sem dúvida, um 

desafio na criação e confecção das peças e existem alguns pontos importantes a 

serem estudados no ato de criação que abordam a sustentabilidade em seus muitos 

aspectos. A desmontagem da peça deve ser pensada no âmbito do design para a 

reciclagem que segundo Salcedo (2014, p. 40) inclui: 
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1. Restringir o número de materiais em uma peça. Melhor ainda se a peça 
for toda produzida com apenas um material. 

2. Restringir o uso de tecidos de composição mista. Optar pelo 100% lã, 
100% algodão, 100% poliéster etc. 

3. Restringir o uso de enfeites (botões, zíperes, broches etc.) cujo 
acabamento implique a utilização de produtos químicos, já que estes vão 
passar por um sistema de esgoto. 

4. Utilizar acessórios e enfeites que sejam fáceis de ser removidos (dar 
preferência a botões em vez de zíperes, por exemplo), pois permitem um 
conserto mais fácil (aumentando, dessa forma, a vida útil da peça) e o 
melhor reaproveitamento da peça ao final de sua vida útil. 

 

Após o design, inicia-se a construção da peça pela fase de modelagem e 

encaixe, para a qual existem algumas técnicas interessantes, tais como a modelagem 

que incorpora as partes negativas (que não seriam utilizadas) e a técnica de criar 

moldes a partir de uma base retangular, criando as aberturas por meio de franzidos, 

drapejamentos e dobras para não precisar cortar o tecido. Após a peça será cortada 

e costurada, para posterior avaliação do protótipo. 

Entende-se que o pensamento prévio visando a menores impactos ambientais 

e desperdícios em todas as etapas de desenvolvimento, evita-se uma série de 

resíduos e danos ambientais durante e ao final do ciclo de vida do produto. Outros 

fatores também são relevantes, tais como a preocupação do designer em criar laços 

emocionais entre o consumidor e a peça, o bem-estar social dos produtores e 

trabalhadores, a durabilidade da peça, o papel do usuário, o aumento da vida útil do 

produto e a gestão dos resíduos. Todos esses fatores promovem uma idealização e 

construção de peças com responsabilidade social e ambiental, focada no 

desenvolvimento sustentável na moda e para todos os envolvidos nessa cadeia 

(GWILT, 2014; FLETCHER E GROSE, 2011; SALCEDO, 2014). 

Observou-se, na construção desta seção, que a metodologia encontrada em 

Salcedo (2014) se assemelha de forma significativa a de Fletcher e Grose (2011), bem 

como as técnicas de modelagem se assemelham às de Gwilt (2014) e Fletcher e 

Grose (2011). Por essa razão, serão consideradas para os experimentos apenas 

estas duas metodologias, bem como as técnicas de modelagem verificadas nas 

mesmas. 

2.4.3 Comparativo entre metodologias convencionais e sustentáveis 

 Com base na pesquisa realizada, percebe-se que existe distinção entre as 

metodologias convencionais e sustentáveis no desenvolvimento de produtos no 
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design de moda. Em um primeiro momento, o que se torna evidente é o número de 

etapas existentes nas metodologias, sendo que nas convencionais o número de 

etapas fica entre nove e onze. Nas metodologias voltadas à sustentabilidade, algumas 

etapas se agrupam e outras não existem, sendo que as metodologias abrangem 

apenas quatro etapas. No Quadro 9, estão discriminadas as principais etapas do 

desenvolvimento de produtos, e como elas aparecem ou não na metodologia de cada 

autor citado. 

 

Quadro 9 – Comparativo das etapas da metodologia de cada autor 
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Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Em relação aos estágios de definição de segmento e público-alvo, Sorger e 

Udale (2009) as nomeiam “definição do público-alvo” e “definição do segmento”. Em 

Renfrew e Renfrew (2010), elas surgem como “identificação do consumidor” e 

“pesquisa de mercado”, alterações de nomenclatura, porém são etapas similares. Já 

Treptow (2013) considera que essas questões já estejam definidas pela empresa 

antes do início do desenvolvimento de produto, que, para a referida autora, começa 

na “reunião de planejamento”, seguida pelas três fases posteriores, “cronograma da 

coleção”, “parâmetro da coleção” e “dimensão da coleção”, que organizam a coleção 

antes de ela ser criada. Nas metodologias sustentáveis estudadas, não foi verificada 

nenhuma fase similar às mencionadas acima. 

Outro fator de distinção são as tendências de moda, as quais são o foco 

principal da criação. Sendo que as etapas relativas a esta questão são de extrema 

relevância para um projeto efetivo, que irá proporcionar as vendas de uma 

determinada coleção (RENFREW; RENFREW, 2010; SORGER; UDALE, 2009; 

TREPTOW, 2013). Em Sorger e Udale (2009), esta etapa está discriminada em três 

fases, sendo elas “pesquisa do tema e conceito da coleção”, “criação do book de 

pesquisa” e “criação dos painéis de inspiração”. Em Renfrew e Renfrew (2010), estas 

se dividem em “pesquisa de tendências”, “painéis de inspiração” e “briefing”. Treptow 

(2013) as apresenta como “pesquisa de tendências” e “briefing da coleção”.   

Nas metodologias voltadas à sustentabilidade não existe nenhuma etapa 

relacionada a tendências. Isso se dá devido ao fato de que o projeto sustentável não 

leva em conta a efemeridade da moda, pois visa ao desenvolvimento de peças 

atemporais, que perpassem as estações e possam ter seu uso prolongado através de 

escolhas de design com características que atendam a essa questão (FLETCHER; 

GROSE, 2011; GWILT, 2014; SALCEDO, 2014). Cabe salientar que a etapa de 

“seleção de materiais”, encontrada em todas as metodologias sustentáveis, acontece 

nas convencionais, durante a pesquisa de tendências, pois os materiais também se 

alteram a cada estação. Porém, na sustentabilidade, o foco é nos materiais de origem 

sustentável e não nos que serão tendência em determinada estação (FLETCHER; 

GROSE, 2011; GWILT, 2014; SALCEDO, 2014).  

De acordo com as metodologias, segue-se a etapa de criação, que tem as 

denominações de “criação da coleção”, conforme Renfrew e Renfrew (2010), 

“desenhos da coleção” de Sorger e Udale (2009) e “desenhos” encontrada em 

Treptow (2013). Nessa fase são criados os modelos da coleção, o que também 
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acontece nas metodologias de Fletcher e Grose (2011), Gwilt (2014) e Salcedo (2014) 

na etapa de “design”. Nesse caso, novamente o foco é distinto, pois, no projeto de 

produtos convencional, projetam-se os desenhos com base nas tendências, visando 

à comercialização em larga escala destes produtos (RENFREW; RENFREW, 2010; 

SORGER; UDALE, 2009; TREPTOW, 2013). Já nos desenhos voltados à 

sustentabilidade, são consideradas opções de design que levam em conta o 

prolongamento do ciclo de vida das peças, favorecendo a durabilidade, 

atemporalidade e reuso dos produtos (FLETCHER; GROSE, 2011; GWILT, 2014; 

SALCEDO, 2014).  

Em Sorger e Udale (2009) e Treptow (2013) existe uma fase onde são 

apresentadas as ideias antes de modelagem e prototipia e que são, respectivamente, 

”apresentação das ideais” e “reunião de definição”. Essa fase acontece em Renfrew e 

Renfrew (2010) ao término do ciclo em “edição da coleção”, quando os protótipos já 

foram provados. 

Após a criação dos desenhos, eles seguem para a modelagem e prototipia, 

encontradas separadas em Sorger e Udale (2009) e Treptow (2013) e juntas em 

Renfrew e Renfrew (2010). Seguidas pelo estágio onde as peças serão provadas, 

aprovadas ou descartadas, sendo elas “ prova e aprovação dos protótipos”, “reunião 

de aprovação" e "prova”, seguindo os autores citados acima, respectivamente. Nos 

projetos de produtos sustentáveis, a modelagem acontece juntamente com o encaixe 

da peça nas etapas de “criação de moldes” em Gwilt (2014), “modelagem e encaixe” 

em Fletcher e Grose (2011) e Salcedo (2014). Após, a peça é confeccionada e 

avaliada nas fases denominadas “construção da peça-piloto”, “montagem e 

finalização” e “construção da peça-piloto”, conforme os autores citados acima, 

respectivamente. 

As comparações realizadas demonstram as similaridades e discrepâncias entre 

as próprias metodologias convencionais, bem como evidencia as diferenças 

existentes entre essas e as metodologias sustentáveis. Por meio desta análise, foi 

possível comprovar a distinção existente na forma de criar e construir peças de 

vestuário no design de moda em relação à forma convencional e à abordagem 

sustentável. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA  

A presente dissertação enquadra-se no modelo de dissertação-projeto, 

embasada na Design Science Research que “ é o método que fundamenta e 

operacionaliza a condução da pesquisa quando o objetivo a ser alcançado é um 

artefato ou uma prescrição. Como método de pesquisa orientado à solução de 

problemas, a Design Science Research busca, a partir do entendimento do problema, 

construir e avaliar artefatos que permitam transformar situações, alterando suas 

condições para estados melhores ou desejáveis. Ela é utilizada nas pesquisas como 

forma de diminuir o distanciamento entre teoria e prática” (DRESCH; LACERDA; 

ANTUNES JÚNIOR, 2015, p. 67).  

Tendo em vista o método acima citado, entende-se que a escolha do mesmo 

se deu a partir da construção dos objetivos a alcançar neste estudo. Para que isso 

acontecesse, definiu-se que a presente pesquisa teria uma abordagem qualitativa, 

tendo em vista que, segundo Hernández Sampieri, Fernández Collado e Baptista 

Lucio (2013) a pesquisa qualitativa tem por base um processo indutivo, que explora e 

descreve os fenômenos, baseando-se em mais de uma lógica para ao final gerar 

entendimento teórico. Esta abordagem vai ao encontro dos objetivos do estudo, que 

se norteiam por um processo prático de realização de experimentos, descrição dos 

processos e a análise dos mesmos. Por esta razão, pode-se dizer que sua natureza 

é aplicada, pois tem a intenção de gerar resultados capazes de auxiliar profissionais 

na resolução de problemas (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 2015). 

Configura-se também como uma pesquisa de alcance descritivo, pois os estudos 

descritivos “(...) buscam especificar as propriedades, as características e os perfis de 

pessoas, grupos, comunidades, processos, objetos ou qualquer outro fenômeno que 

se submeta a uma análise” (HERNÁNDEZ SAMPIERI; FERNÁNDEZ COLLADO; 

BAPTISTA LUCIO, 2013, p.102). Os métodos utilizados foram pesquisa bibliográfica 

e experimentos, onde foram coletados os dados para posterior análise e discussão 

dos resultados encontrados. 

O estudo visou conhecer e experimentar duas metodologias de 

desenvolvimento de produtos com abordagem sustentável no design de moda, 

aplicando as técnicas de modelagem zero waste identificadas. Na Figura 19, é 

possível verificar como o presente estudo se delimitou em termos metodológicos. 
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Figura 19 – Desenho de pesquisa  

 
Fonte: Elaborado pela autora baseado em Dresch; Lacerda; Antunes Júnior (2015) 
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O desenho de pesquisa mostra as etapas da Design Science Research (DSR) 

e como elas aconteceram na pesquisa da dissertação efetivamente, cabe explicitar 

como estas foram realizadas no desenvolvimento do estudo. 

Em um primeiro momento foi identificado o problema, e, em seguida, houve a 

“Conscientização do Problema” e para tal, foi realizada a construção do referencial 

teórico por meio de revisão bibliográfica, para aprofundar o conhecimento acerca dos 

temas norteadores deste estudo e compilar as metodologias existentes para o 

desenvolvimento de produtos de vestuário com abordagem sustentável no design de 

moda. A terceira etapa da DSR consiste em uma “Revisão Sistemática da Literatura” 

e no estudo foi realizada Análise Sistemática, buscando identificar o estado da arte 

em relação às metodologias de desenvolvimento de produtos no design de moda, a 

fim de classificar os estudos em relação à abordagem dos mesmos e verificar a 

existência, ou não, de estudos relacionados à presente pesquisa, conforme é possível 

verificar no item 2.3. A quarta etapa da DSR, “Identificação de Artefatos”, originou-se 

através da segunda etapa, onde foram identificadas e selecionadas as metodologias 

mais relevantes, nas bibliografias pesquisadas e selecionadas e com base na 

pesquisa, foram definidas três bibliografias de referência na área de Moda e 

Sustentabilidade, sendo elas, Moda sustentável: um guia prático (GWILT, 2014), 

Moda e sustentabilidade: design para mudança (FLETCHER E GROSE, 2011) e Moda 

ética para um futuro sustentável (SALCEDO, 2014), pelas razões já evidenciadas no 

item 2.4. Cabe salientar que a palavra “artefato”, segundo os autores Dresch; Lacerda; 

Antunes Júnior (2015) configura, não apenas produtos, mas também constructos, 

métodos, modelos, design propositions e instanciações. 

Em seguida foi realizada a quinta etapa, onde foram de fato selecionadas 

apenas duas metodologias das três identificadas, Gwilt (2014) e Fletcher e Grose 

(2011), pois, Salcedo (2014) apresentou metodologia e técnicas de modelagem zero 

waste muito semelhantes às demais autoras, e por esta razão, foi eliminada desta 

fase, conforme constatado nas subseções 2.2.2.3 e 2.4.3. Inseridas nessas 

metodologias, quatro técnicas de modelagem zero waste foram experimentadas: 

geométrica e tridimensional por meio de drapejamento em Gwilt (2014) e quebra-

cabeças e layout negativo em Fletcher e Grose (2011). Desta forma, totalizando o 

desenvolvimento de 16 peças, conforme demonstrado na Figura 20, nesta, pode ser 

visualizada a sexta etapa “Projeto do artefato selecionado”. 
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Figura 20 – Desenvolvimento dos produtos 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Embasando-se no projeto da etapa seis, foi realizada a sétima etapa, 

“Desenvolvimento do Artefato”, e neste momento foram realizados os experimentos, 

onde foram criadas e confeccionadas peças de vestuário, baseadas nas metodologias 

de desenvolvimento de produto com abordagem sustentável integradas com as 

técnicas de modelagem zero waste.  

Cabe salientar que para realizar os experimentos, foram utilizados os 

laboratórios de modelagem, costura e informática, este último para a utilização do 

software Audaces Vestuário, do Instituto Federal de Santa Catarina - Campus 
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Araranguá, devido ao fato da pesquisadora ser docente efetiva do local e ter acesso 

aos laboratórios, bem como pelo fato de os mesmos terem os recursos físicos 

necessários para o desenvolvimento do estudo. 

Na realização dos experimentos, foi criada uma minicoleção - com base nos 

princípios de sustentabilidade ambiental identificados - composta pelas quatro peças 

base do vestuário feminino, sendo elas: blusa, calça, saia e vestido. Bem como 

desenvolvida a modelagem, encaixe, corte e costura das peças, para poder avaliar a 

viabilidade técnica, aparência, caimento, usabilidade dos modelos confeccionados e 

o quão sustentáveis serão os processos realizados.  

Em todas as etapas citadas, havia uma ficha-técnica, a qual foi sendo 

construída ao longo do processo, pois iniciou-se com o projeto do desenho e foi sendo 

preenchida de acordo com as demais etapas que aconteceram. Segundo Treptow 

(2013), a ficha-técnica é um documento norteador para a correta execução dos 

métodos e técnicas, além de servir como registro de dados relativos ao consumo de 

matérias-primas, aproveitamento de tecido, modelagem, sequência operacional para 

montagem das peças e tempo de execução, visando à posterior análise de dados e 

discussão dos resultados embasados no produto final e nos dados coletados ao longo 

do processo. 

Junto aos dados coletados e as demais questões anteriormente citadas, as 

peças foram avaliadas, na etapa de “Avaliação do artefato”, sob a ótica do design de 

desperdício zero, por meio de critérios idealizados por McQuillan; Rissanen (2015), 

que podem ser verificados no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Critérios para design de moda com desperdício zero 

CRITÉRIOS 

Aparência Aparência do vestuário: vestuário visualmente agradável 

Forma 
Relação entre vestuário e corpo: ajuste e conforto 
adequados 

Sustentabilidade 
Desperdício Zero; Materiais; Atemporalidade; 
Transformação futura; Eficiência Energética 

Fabricação Garantir que a roupa pode ser fabricada 

Fonte: Adaptado de McQuillan; Rissanen (2015). 

 

Por meio dos critérios evidenciados no Quadro 10, foi possível avaliar de forma 

qualitativa, questões como aparência, forma e alguns itens relativos à sustentabilidade 

como: materiais, atemporalidade e a transformação futura da peça. Também foram 
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avaliados a possibilidade de fabricação e os demais aspectos relativos à 

sustentabilidade, como o desperdício zero e a eficiência energética. 

A etapa de “Explicitação das Aprendizagens” ocorreu na seção 4.3, onde foram  

comparados os procedimentos metodológicos, bem como identificados os métodos e 

técnicas mais relevantes para o desenvolvimento de produtos sob o enfoque da 

pesquisa. 

 Já as etapas “Conclusões” e “Generalização para uma classe de problemas” 

aconteceram de forma concomitante nas considerações finais, onde foram 

explicitadas questões acerca das ações sustentáveis e chegaram-se a considerações 

generalizadas para o desenvolvimento de produtos de vestuário com abordagem 

sustentável integrada com a modelagem zero waste.  

Com a realização das etapas mencionadas seguindo o método Design Science 

Research, objetivou-se gerar dados para analisar os processos e os produtos de 

forma a atingir os objetivos da pesquisa e comunicar os resultados por meio desta 

dissertação. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

Este capítulo apresenta todas as etapas desenvolvidas ao longo da pesquisa 

aplicada, descrevendo os experimentos realizados. Bem como, expõem as análises e 

discute os resultados obtidos ao longo do processo. 

4.1 EXPERIMENTOS 

 Esta seção descreve os experimentos realizados e todos os processos 

efetuados durante o desenvolvimento dos produtos de vestuário com abordagem 

sustentável guiado sob o enfoque das metodologias anteriormente selecionadas, Gwilt 

(2014) e Fletcher e Grose (2011). 

4.1.2 Considerações sobre a matéria-prima de origem sustentável  

 Em relação às metodologias, Gwilt (2014) sugere a seleção de materiais após 

a etapa de Design, e para  Fletcher e Grose (2011) esta é a primeira etapa. Em relação 

às matérias-primas, cabe salientar que foram pesquisados inúmeros fornecedores de 

tecidos com origem sustentável, mas a grande maioria destes apenas forneciam 

produtos a outras empresas, em grandes quantidades, não sendo possível adquiri-los 

como pessoa física. Bem como, o valor era bastante alto em relação a tecidos de 

origem não sustentável. Apenas uma empresa verificada vendia para pessoa física e 

dela foram adquiridos quatro tipos de tecidos:  dois 100% poliéster reciclado de 

garrafas PET de gramaturas diferentes; um jeans composto de 70% algodão reciclado 

e 30% poliéster reciclado na cor preta, dupla face; um tecido denominado linho 

reciclado com composição de 81% poliéster reciclado e 19% linho. Os tecidos foram 

encomendados e entregues via correio, após a abertura dos pacotes, verificou-se que 

apenas o jeans tinha caimento e aparência adequados para a confecção de vestuário, 

pois os outros três tinham aspecto favorável a itens de decoração, devido ao seu 

aspecto mais rústico e toque áspero, que não eram o objetivo da pesquisa, sendo que 

esses foram descartados como matéria-prima.  Após a verificação de que não seria 

possível utilizar tecidos de origem sustentável em todas as peças que seriam 

confeccionadas, foram sendo verificadas alternativas com tecidos monofibra, ou seja, 
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com apenas uma fibra em sua composição, objetivando a reciclagem dessas fibras 

após o descarte final de uma peça. 

4.1.3 Experimentos realizados com a metodologia de Gwilt (2014) 

 Os experimentos foram efetivamente iniciados após a verificação das matérias-

primas sustentáveis disponíveis, e optou-se por iniciar o desenvolvimento das peças 

pela metodologia de Gwilt (2014), pois as técnicas de modelagem zero waste 

encontradas pareciam menos complexas que as de Fletcher e Grose (2011). 

 Segundo a autora, a primeira etapa é o Design, onde são criados os modelos 

de uma determinada coleção (GWILT, 2014), então se iniciou o processo realizando 

a criação das peças, sendo que existiam algumas questões a serem levadas em 

consideração no momento da criação. O primeiro fator era o tipo de peça, que, 

conforme definido anteriormente, seriam confeccionadas quatro peças em cada tipo 

de modelagem zero waste, sendo elas: blusa, saia, calça e vestido. Outros fatores 

determinantes eram a abordagem de design utilizada na peça, a técnica de 

modelagem zero waste, que poderia interferir diretamente na aparência do produto 

final, bem como a origem e composição da matéria-prima e questões como 

atemporalidade e coordenação entre as peças criadas, o que permite que sejam 

utilizadas conjuntamente, questões estas, melhor discriminadas no Quadro 11. 

 
Quadro 11 – Elementos considerados para a criação das peças em Gwilt 

TIPO DE PEÇA 
ABORDAGEM DE 

DESIGN 
MODELAGEM 

MATÉRIA-
PRIMA 

ESTÉTICA 

Blusa Desmontagem Geométrica Monofibra Atemporalidade 

Saia Multifuncional 
Tridimensional por 
drapejamento 

Origem 
sustentável 

Coordenação 
com as outras 

peças 

Calça Durabilidade    

Vestido     

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Gwilt (2014) também acredita que as peças de vestuário devem ser criadas 

levando em consideração o ciclo de vida do produto e alguns dos fatores acima 

mencionados, os quais podem auxiliar no prolongamento da vida útil do mesmo. Após 

a observação e entendimento dos fatores relacionados, iniciou-se de fato a etapa de 

Design e as subsequentes da metodologia, conforme será descrito nas subseções 

posteriores. 
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4.1.3.1 Desenvolvimento das peças através da modelagem geométrica 

 A primeira peça criada foi uma calça e, para tal, foram pesquisados modelos 

que tivessem as formas geométricas básicas em sua estrutura, assim se chegou à 

conclusão de que a calça envelope seria um modelo interessante para essa técnica 

de modelagem, visto que também se configura como uma peça atemporal, pois não 

se enquadra em tendências de moda sazonal, podendo ser utilizada em variadas 

estações e confeccionada em diversos tipos de tecidos. Em seguida, foi pensado em 

qual estratégia de design a peça se enquadraria e verificou-se que seria no design 

pela desmontagem, tendo em vista que não seriam necessários aviamentos para o 

fechamento da peça e pela durabilidade, pois o modelo foi considerado atemporal em 

relação à aparência e outras questões. Também foi nesse momento que se definiu o 

tecido que seria utilizado, levando em consideração que o mesmo deveria ser 

monofibra e que sua a cor deveria ser neutra, para que pudesse ser um fator 

atemporal na peça e de fácil coordenação com outros produtos. O tecido escolhido foi 

um brim leve, 100% algodão, em uma tonalidade de azul claro. 

 O tecido foi adquirido e foi criado um desenho inicial (Figura 21), contendo o 

modelo frente e costas e informações necessárias para a execução da modelagem e 

encaixe. 

 

Figura 21 – Modelo da calça geométrica 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Inicialmente, por meio de esboços em papel, e em seguida utilizando um 

software de modelagem informatizada Audaces Vestuário, foi planejada a modelagem 

e encaixe com as formas geométricas de forma concomitante, usando as medidas 

base do tamanho 42, conforme tabela de medidas de Duarte (2013) visualizadas no 

Quadro 12. Cabe salientar que esta tabela foi escolhida como base para realizar todas 

as modelagens, tendo em vista que a pesquisadora, a qual posteriormente provou as 

peças para verificar sua vestibilidade e caimento, usa o tamanho 42, com as mesmas 

medidas da tabela. E também considerando que “a tabela é baseada nas medidas da 

mulher brasileira, de padrão mediano, com 1,60 cm de altura” (DUARTE, 2013, p. 

103), que vai ao encontro das medidas da pesquisadora. Além disso, a tabela utilizada 

é para construção das bases de moldes em tecido plano, que é o material 

contemplado nas peças a serem confeccionadas. 

Para a realização da modelagem, além das medidas base da tabela, também 

foi considerada a largura do tecido que era de 153 cm, considerando as ourelas, pois 

essas foram utilizadas na peça como parte integrante do tecido.  

 

Quadro 12 – Tabela de medidas base tamanho 42 para tecido plano 

Circunferências e Alturas Medidas Base no Tamanho 42 (em cm) 

Circunferência Busto 92  

Circunferência Cintura 72  

Circunferência Quadril 100  

Centro Costas 41,5  

Nível do Quadril Médio 20  

Nível do Gancho 26,5  

Comprimento calça base 103  

Circunferência Boca da Calça 38,5  

Comprimento saia base (um pouco acima do 
joelho) 

51,5  

Comprimento saia longa 100  

Comprimento manga 60  

Circunferência punho  23  

Fonte: Adaptado de Duarte (2013). 

 

Foram usados basicamente retângulos de variados tamanhos e uma elipse que 

foi subdividida. Mesmo com as medidas do tamanho 42 objetivou-se a utilização total 

da largura do tecido e, devido ao modelo, foi possível atingir a esse objetivo, conforme 

demonstrado na Figura 22.  



81 

Figura 22 – Planejamento da modelagem e encaixe da calça geométrica 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Cabe salientar que, embora a ideia inicial fosse fazer os acabamentos centrais 

e da barra com barra simples, após a verificação dos espaços que estavam sobrando, 

optou-se por fazer acabamentos separados a fim de aproveitar todo o tecido. 

Observando o encaixe, verifica-se que os moldes da calça frente e costas e os 

acabamentos laterais encontram-se no sentido do comprimento do tecido, que seria o 

sentido “normal” de um molde, com o fio paralelo a ourela. Já o cós frente e costas e 

os acabamentos da barra, estão no sentido contrário, pois no encaixe convencional 

estes estariam de acordo com o local onde seriam costurados, que seria na cintura da 

calça e na barra. Mas quando o objetivo é atingir o desperdício zero, os moldes são 

criados e encaixados de acordo com o melhor aproveitamento. 

Como a modelagem e o encaixe eram de fácil execução, não foi impresso o 

risco em tamanho real, para evitar resíduos de papel, e o mesmo foi realizado 

manualmente com régua esquadrada e giz de alfaiate na metragem de tecido e após 
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cortado com tesoura manual para a posterior montagem da peça. Em relação à 

confecção da peça piloto, cabe salientar que foi criada a sequência operacional de 

costura em uma ficha-técnica que estava sendo construída ao longo do processo, bem 

como realizada a cronometragem de cada operação realizada. As operações foram 

de fácil execução e realizadas em apenas duas máquinas, reta e interlock. O resultado 

do experimento da calça pode ser observado na Figura 23 e verifica-se que o fato de 

algumas partes terem sido cortadas no sentido contrário ao comprimento do tecido 

não ocasionou nenhum defeito na peça. 

 

Figura 23 – Calça geométrica frente, costas e lateral 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

A ficha-técnica foi concluída ao final do experimento da calça e o documento 

completo, contendo o desenho final, a sequência operacional de montagem e todas 

as informações encontram-se no Apêndice A.   

Seguindo a mesma técnica de modelagem, foram pensados os modelos de 

saia, blusa e vestido, sob as mesmas abordagens de design e tecido, os quais podem 

ser visualizados nas Figuras 24, 25 e 26, respectivamente. 
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Figura 24 – Modelo saia geométrica 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Figura 25 – Modelo blusa geométrica 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Figura 26 – Modelo vestido geométrico 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

A ideia era utilizar o restante do tecido inteiro para encaixar as três peças 

restantes, visto que haviam sido comprados 4,5 metros, mas após a medição 

constatou-se que eram 4,55 metros de comprimento e foram utilizados 2 metros para 

a calça, foi planejada a modelagem e encaixe das três peças nessa metragem de 

tecido de 2,55 metros com largura de 1,53. 

Para o modelo da saia, foi pensado em minimizar as costuras, sendo que a 

mesma teria apenas uma costura no centro das costas, eliminando uma das costuras 

laterais. A modelagem consistia num retângulo de 153 por 109,5 e o cordão era de 

153 por 5,5 (para ser fechado no aparelho de viés de 5,5). No mesmo planejamento 

estavam a blusa e o vestido, ambos consistiam no mesmo modelo, porém, devido às 

sobras de tecido verticais na lateral foi acrescentada uma barra larga, o que excluiu a 

barra de 3 cm que iria ser feita, aumentando o comprimento do vestido e feita uma 

faixa para amarrar na cintura. A modelagem foi composta apenas de retângulos de 

tamanhos variados. No planejamento, já foram consideradas as marcações com 

piques, para sinalizar as dobras dos acabamentos barra e cós da saia, bem como a 

barra da blusa frente e costas e também a abertura do decote do vestido e da blusa, 

que sinalizava até onde deveriam ser costurados os ombros. Esse planejamento pode 

ser visualizado na Figura 27. A maioria dos moldes encontra-se posicionada no 
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sentido do comprimento do tecido, apenas a barra e a faixa estão no sentido contrário, 

embora a faixa, por ser uma peça à parte, não tem nenhuma objeção em ser cortada 

em sentido diferente. 

 

Figura 27 – Planejamento modelagem e encaixe saia, blusa e vestido geométricos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Assim como a calça, o risco foi realizado manualmente e após cortado para a 

confecção das peças. Nesse momento, foram feitas as marcações que não foram 

sinalizadas no risco, como a centralização do local do caseado na saia, onde 

posteriormente foi passado o cordão quando houve a costura do cós, formando um 

túnel. No modelo criado, o decote era arredondado, mas acarretaria sobras, dessa 

forma, foi pensado um modelo de decote retangular que permitisse não haver sobras 

e os excessos seriam colocados para dentro da peça, formando um revel. Tendo em 

vista isso, foram marcadas a profundidade, o formato retangular para o corte do decote 
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frente e costas da blusa e o vestido com giz, cortado conforme a marcação. A Figura 

28 mostra um exemplo da marcação do decote frente da blusa. 

 

Figura 28 – Marcação decote blusa frente para corte 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Concluída a etapa de corte, as peças foram costuradas, acompanhadas de 

uma ficha-técnica para relatar as operações e demais informações, assim como na 

calça. O processo de montagem mostrou-se fácil e ágil, pois eram peças com 

operações simples de costura. As peças finalizadas podem ser constatadas nas 

Figuras 29, 30 e 31 e as fichas-técnicas completas, com as devidas alterações e 

informações encontram-se nos Apêndices B, C e D, respectivamente. 

 

Figura 29 – Saia geométrica frente e costas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Figura 30 – Blusa geométrica frente e costas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Figura 31 – Vestido geométrico frente e costas com e sem faixa 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Entende-se que o resultado final ficou conforme o esperado e a barra e faixa 

do vestido, que foram cortadas no sentido inverso aos demais moldes, não deixaram 

a qualidade da peça menor, ao contrário, configuraram um detalhe diferenciado ao 

modelo. As análises sobre as peças serão encontradas no item 4.2.1.1. Após a 

conclusão de todas as peças com a modelagem geométrica, foram iniciadas a criação 

e desenvolvimento das peças idealizadas sob o enfoque da modelagem tridimensional 

por drapejamento. Esses experimentos serão apresentados na subseção a seguir. 
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4.1.3.2 Desenvolvimento das peças através da modelagem tridimensional por    

             drapejamento 

 Para esse tipo de modelagem, a ideia foi usar uma das abordagens de design 

diferente das quatro primeiras peças, mantendo a abordagem de design pela 

durabilidade, a blusa, saia e vestido foram criadas também sob uma abordagem 

multifuncional, gerando um resultado com ainda mais peças. Para a criação da calça, 

juntamente com a abordagem pela durabilidade, foi utilizada a abordagem de design 

pela desmontagem, pois não foi possível idealizar multifuncionalidade juntamente com 

as demais peças e nem mesmo na própria peça. A ideia inicial seria transformar a 

calça em bermuda ou encurtá-la, mas imaginou-se que o acabamento, talvez como 

foi pensado para a união das demais peças, não ficaria bom na calça e não 

configuraria uma peça usável. 

 Para fazer a peça multifuncional, foi arquitetado um modelo diferenciado, 

projetado para se transformar, visando ao prolongamento do uso do produto. A calça 

foi pensada para uma modelagem industrial, que tivesse um bom caimento e com 

detalhes básicos, também com aviamentos de fácil remoção. O modelo da peça 

multifuncional pode ser analisado na Figura 32. Concomitante à criação do modelo foi 

escolhida a matéria-prima para ser utilizada e, indo ao encontro da opção monofibra, 

foi comprado um tecido 100% linho, na cor azul claro. O fechamento da calça e das 

partes “montadas” e “desmontadas” foi idealizado com caseado e botões de acrílico. 

Porém, os botões só foram adquiridos após a construção da peça, ao se saber 

quantos efetivamente seriam necessários. 
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Figura 32 – Modelo peça multifuncional  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Para realizar a modelagem da peça multifuncional, primeiramente foi tirada a 

medida da largura do tecido, que era de 149 cm, considerando as ourelas, pois estas 

foram utilizadas na peça como parte integrante do tecido. Tendo essa informação, foi 

planejada a divisão das partes (frente e costas) conforme o modelo, para cortar os 

pedaços de 47 cm por 50 cm na frente, utilizando apenas um lado e 22,5 cm por 25 

cm nas costas, esta medida é apenas a metade, pois como a modelagem seria 

simétrica, necessitava realizá-la em apenas um lado. Esses retângulos foram cortados 

duas vezes cada um deles, pois seriam utilizados para as partes superiores e 

inferiores. O tecido utilizado para realizar a modelagem foi o morim, que é próprio para 

a técnica realizada, a modelagem tridimensional em manequim no tamanho 42. Cada 

metade foi posicionada com alfinetes extrafinos número 29, na frente e nas costas 

(Figura 33), para após iniciar as adaptações para o modelo criado. 
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Figura 33 – Retângulos de morim na parte superior do manequim frente e costas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

A primeira ação realizada foi criar tomas de 2 cm cada lado da costura, juntando 

o excedente de tecido desde o ombro até a cintura, na frente e nas costas, e após 

adicionados os retângulos nas partes inferiores, unindo também as laterais e criando 

pences seguindo as tomas superiores, como pode ser visualizado na Figura 34. 

 

Figura 34 – Tomas e pences frente e costas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

  

Em seguida foram feitas as dobras para arrumar a cava frente e costas, optou-

se por fazer o transpasse do ombro das costas em direção a frente, moldando e 
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formando uma linha diagonal do decote à cava, logo também foi dobrado o excesso 

de tecido da cava para dentro (Figura 35). 

 

Figura 35 – Cava e ombro 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Com a cava moldada, foi adicionado o retângulo para a manga, considerando 

que a mesma teria punho, e realizadas as dobras necessárias para o encaixe da 

mesma na cava, levando-se em conta o acabamento que seria feito posteriormente 

(Figura 36). 

 

Figura 36 – Manga adicionada à peça 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Concluída essa parte da modelagem tridimensional por drapejamento, 

utilizando dobras e pences para a interpretação do modelo, foram pensados os 

acabamentos nas partes que seriam montadas e desmontadas, bem como os demais 

acabamentos necessários, a fim de criar as cinco peças oriundas dessa construção: 

colete, jaqueta e casaco, peças estas que dizem respeito à blusa na divisão das peças 

criadas, além do vestido e da saia. 

No planejamento da modelagem e encaixe, também realizados no software de 

modelagem informatizada, foram consideradas as medidas necessárias da largura do 

tecido que era fixas e nos moldes baseando-se em retângulos e nas marcações 

fundamentais para após costurar as partes de forma correta segundo o planejado, 

conforme demonstrado na Figura 37.  

 

Figura 37 – Planejamento da modelagem e encaixe da peça multifuncional 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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 Em relação às marcações, cabe salientar que foram feitos os piques em todos 

os locais necessários, como por exemplo nas tomas nas frentes e nas costas, em cima 

em embaixo, pois a costura abrange todo o comprimento vertical, nas pences das 

partes inferiores, frente e costas, as quais acompanham a largura das tomas, para 

que se encontrem. Também foram marcadas as bainhas das partes superiores e 

inferiores e na cabeça da manga. Na manga, para que a parte do punho da manga 

fechasse com a medida do punho colocado, foi marcada uma pence de grandes 

proporções com 9 cm para cada lado na barra terminando em 1 cm para cada lado na 

cabeça da manga. Bem como, foram feitos os piques para o transpasse do punho, 

com 6 cm, sendo 1 cm de costura e 5 cm para o transpasse efetivamente. O revel da 

frente (direita e esquerda) foi pensado para ir até a toma já costurada, sendo que a 

mesma foi tombada para a direita (no lado direito) e para a esquerda (no lado 

esquerdo), este valor total, considerando as costuras, é de 33 cm, pois até a costura 

da toma são 30 cm, mais os 2 cm com a toma tombada e ainda a costura para o 

acabamento do revel 1 cm, totalizando a medida anteriormente mencionada. A única 

marcação que não constava no encaixe era o transpasse do ombro para a frente, pois 

se decidiu marcar o mesmo após a costura do ombro no próprio manequim para 

depois arrumar na modelagem e encaixe. 

 Nesse encaixe, foi preciso colocar moldes no sentido inverso ao convencional, 

sendo que um dos quatro moldes do punho ficou no sentido vertical, os revéis da 

frente e as tiras do cordão também. Como a modelagem e encaixe consistiram em 

retângulos com as devidas marcações, também não houve impressão do risco, sendo 

que este foi realizado manualmente como nas demais peças realizadas até o presente 

momento. Após, as peças foram cortadas e sequencialmente ocorreu a etapa de 

construção delas. Cabe mencionar que essa peça tinha um nível maior de dificuldade 

em sua criação, ao pensar em como seriam feitos os acabamentos para integralizar a 

multifuncionalidade, além de garantir a qualidade dos mesmos. Embora seja uma 

peça com bastante operações, tendo em vista que é uma peça cinco em um, as 

atividades de costura não eram complexas, pois englobavam técnicas simples de 

confecção, principalmente em máquina reta, com algumas operações em overlock e 

interlock e o caseado na caseadeira. O resultado final da peça completa e seus demais 

produtos, aparece nas Figuras 38, 39, 40, 41 e 42. A ficha-técnica concluída encontra-

se no Apêndice E. 
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Figura 38 – Peça multifuncional: casaco frente e costas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Figura 39 – Peça multifuncional: jaqueta frente e costas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Figura 40 – Peça multifuncional: colete frente e costas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Figura 41 – Peça multifuncional: vestido frente e costas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Figura 42 – Peça multifuncional: saia frente e costas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Ao analisar os produtos, percebe-se que as partes encaixadas inversamente 

não alteraram negativamente a estética das peças. Após a conclusão da peça 

multifuncional, iniciou-se o desenvolvimento da calça, esta já com modelo criado 

anteriormente juntamente à outra peça, conforme Figura 43. 
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Figura 43 – Modelo calça para modelagem tridimensional com drapejamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Para a modelagem tridimensional da calça, foram cortados retângulos no 

morim de 35 cm de largura, considerando que ¼ da circunferência do quadril mais 10 

cm de folga para moldar o gancho, por 103 cm de altura. Os retângulos foram 

colocados sobre o manequim frente e costas, já na altura pretendida para o modelo, 

descontado o valor idealizado para o cós, com alfinetes número 29, deixando sobrar 

1 cm para a lateral e acertando o centro com a medida de ¼ do quadril, deixando a 

sobra restante para moldar o gancho, conforme é possível visualizar na Figura 44. 
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Figura 44 – Retângulo sobre a frente do manequim para a modelagem da calça  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

A ação seguinte foi marcar a prega fêmea na frente, conforme definido na 

criação do modelo na frente e a pence nas costas, moldando dessa forma a cintura. 

(Figura 45). 

 

Figura 45 – Marcação da prega frente e da pence costas  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Após, foi realizada a marcação do gancho frente e costas, marcando a altura e 

a curvatura com caneta esferográfica (Figura 46). A curva foi marcada de acordo com 

a medida interna do gancho do manequim, em seguida o gancho foi cortado com 

tesoura manual, para, assim, fixar essa parte com alfinetes e verificar se ficou na 

medida correta (Figura 47). Cabe salientar que na parte das costas, foi necessário 

adicionar um outro retângulo de tecido para a largura, pois o gancho era um pouco 

mais proeminente que na frente. 

 

Figura 46 – Marcação dos ganchos frente e costas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Figura 47 – Fixação dos ganchos frente e costas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 



99 

 Com a fixação dos ganchos, o molde já estava pronto para a planificação em 

papel pardo (Figura 48). Neste momento, o molde em tecido foi colocado sobre o papel 

e com lápis 2B também foram acrescentadas as margens de costura de 1 cm nas 

laterais e entrepernas e as marcações para os detalhes frente e costas e a barra. 

Como ainda seria acrescentado o cós, a barra seria apenas marcada, pois já tinha 

comprimento o suficiente, não necessitando acrescentar margem nessa parte do 

molde. 

 

Figura 48 – Planificação dos moldes da calça 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Foi decidido digitalizar os moldes frente e costas para fazer as demais partes 

da modelagem juntamente com o encaixe diretamente no software de modelagem 

informatizada, já utilizado anteriormente, visando ao aproveitamento de 100% do 

tecido. 

 Concluída a digitalização, foi elaborado o encaixe das partes já prontas, de 

acordo com a largura do tecido, verificou-se que iria sobrar um espaço de 2 cm de 

largura na lateral após o encaixe das quatro partes da calça. Por essa razão deveria 

ser acrescentado, no comprimento, o valor da altura do cós que pronto seria de 6 cm. 

Tendo em vista isso, a altura total a ser acrescentada, considerando a parte interna e 

externa sem costura no meio, mais as margens de costura de 14 cm, foi acrescentado 

esse valor no comprimento do encaixe. A tira lateral de 2 cm foi prolongada até o final 
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do encaixe, resultando em um comprimento de 117 cm, dessa forma foi pensado em 

ocupar essa faixa, dividindo-a em 8 partes, para após uni-las e transformar na vista 

esquerda do abotoamento. Esse pedaço foi dividido em 7 partes de 14,5 cm de altura 

e a oitava parte ficou com 15,5 cm totalizando os 117 cm no comprimento, tudo pelos 

2 cm de largura. Nos 14 cm por 149 cm aumentados para colocar o cós, ainda havia 

espaços a serem aproveitados, então se optou por desenhar a vista direita de 5 cm, 

considerando a margem de costura de 1 cm e os espelhos do bolso, que foram 

marcados com 1 cm a mais do que os bolsos, pois os mesmos eram arredondados 

(pois foram aproveitados do espaço entre os ganchos) e acreditou-se que seria melhor 

uni-los depois. Esses moldes já totalizavam 55 cm, os 94 cm restantes foram utilizados 

para o cós, que somando as medidas frente e costas, mais margens de costura e 

transpasse, totalizavam 89 cm, os 5 cm restantes foram utilizados como margem de 

costura na parte do transpasse. Esse fato solucionava a questão de não haver sobra 

e também deixaria a parte do transpasse mais espessa. Todas as marcações 

necessárias também foram idealizadas neste momento. O planejamento pode ser 

observado na Figura 49. 

  

Figura 49 – Modelagem e encaixe calça tridimensional 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Observa-se que, neste encaixe, apenas os moldes do espelho do bolso ficaram 

em sentido inverso à forma que seriam costurados, mas como eles ficariam na parte 

interna, não influenciariam no resultado externo da peça. Finalizado o planejamento 

no software, tendo em vista que os moldes frente e costas existiam em papel pardo, 

o risco foi feito diretamente no tecido, a partir dos moldes principais, seguindo o 

planejamento informatizado. O corte foi realizado em seguida. Em relação à etapa de 

construção, pode-se dizer que a peça era uma calça pantalona básica e que foi de 

fácil execução, utilizando principalmente máquina reta, com algumas operações em 

overlock e interlock e a conclusão com a caseadeira. Mas, por conta do 

aproveitamento de tecido, a vista esquerda necessitou de mais operações para ficar 

no tamanho correto e ser presa à frente esquerda. Seu tamanho total seria um 

retângulo de 10 cm por 14 cm, mas a mesma foi construída com oito partes, sendo 

que houve seis costuras a mais que o necessário. Embora sejam muitas operações, 

as mesmas foram extremamente rápidas e não ocasionaram um impacto negativo no 

tempo final da peça. A ficha-técnica completa encontra-se no Apêndice F e o resultado 

final da peça pode ser visualizado na Figura 50. 

 

Figura 50 – Calça tridimensional finalizada 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Os resultados encontrados nas peças finalizadas estavam de acordo com o 

planejado e as alterações realizadas inclusive melhoraram a estética e funcionalidade 

de algumas delas. No item 4.2.1.2 são apresentadas as análises e reflexões sobre o 

desenvolvimento das peças. 

Cessados os experimentos com a modelagem tridimensional por 

drapejamento, deu-se por encerrado o desenvolvimento de produtos com base na 

metodologia projetual de Gwilt (2014). Dando sequência a pesquisa, iniciou-se o 

desenvolvimento das peças fundamentadas na metodologia de Fletcher e Grose 

(2011), que será apresentado na seção posterior. 

4.1.4 Experimentos realizados com a metodologia de Fletcher e Grose (2011) 

Para o desenvolvimento das peças sob à metodologia de Fletcher e Grose 

(2011), primeiramente foram escolhidas as matérias-primas, no caso, os tecidos que 

seriam utilizados para a confecção das peças, tendo em vista que esta era a primeira 

etapa da metodologia. 

Dessa forma, foram escolhidos o tecido jeans reciclado composto de 70% 

algodão reciclado e 30% poliéster reciclado na cor preta e dupla face, mas como a 

metragem de tecido era de apenas 2 metros, foi escolhido também um brim leve na 

cor cinza que era 100% algodão e um tecido 100% viscose na cor preta. As escolhas 

visavam, além das opções origem sustentável ou monofibra, a que os produtos 

pudessem ser usados juntos, para que houvesse harmonia entre as peças 

desenvolvidas. 

Selecionados os materiais, encaminha-se para a próxima etapa, o Design. A 

fase de Design tem algumas implicações projetuais a serem pensadas em relação à 

sustentabilidade, o primeiro fator é a atemporalidade, ou seja, criar peças que 

transcendam tendências sazonais, isso pode ser em relação aos materiais, cores e 

estratégias de design utilizadas. Para Fletcher e Grose (2011), é possível criar peças 

voltadas à atemporalidade e focadas na maior utilização destas através destas 

estratégias que podem ser roupas versáteis, aquelas que substituem usos, uma 

jaqueta impermeável com capuz pode substituir um guarda-chuva, por exemplo, as 

roupas multiuso, as quais podem ser usadas de formas diferentes. A dupla-face é uma 

alternativa e com ela também é possível idealizar peças modulares, onde uma blusa 

e uma saia se transformam em vestido, podendo usar as peças juntos ou separadas. 



103 

Outra questão a ser pensada é em qual tipo de modelagem zero waste a peça será 

construída. Essas questões podem ser visualizadas no Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Elementos considerados para a criação das peças em Fletcher e Grose 

TIPO DE PEÇA 
ABORDAGEM DE 
DESIGN 

MODELAGEM 
MATÉRIA-
PRIMA 

ESTÉTICA 

Blusa Roupas Versáteis Quebra-cabeça Monofibra Atemporalidade 

Saia Roupas Multiuso Layout negativo 
Origem 
sustentável 

 

Calça Roupas Modulares    

Vestido 
Roupas 
transacionais 

   

 
Roupas que mudam 
de forma 

   

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Optou-se por desenvolver primeiro as peças através da modelagem quebra-

cabeça com o tecido de viscose preta e depois as com a modelagem layout negativo, 

com o jeans reciclado e o brim leve. O relato dos experimentos encontra-se nas 

subseções a seguir. 

4.1.4.1 Desenvolvimento das peças através da modelagem quebra-cabeça 

 Para a modelagem quebra-cabeça, as abordagens de design escolhidas foram 

as de roupas modulares e transacionais, definiu-se que seriam feitas três peças 

separadas, uma blusa, uma calça e uma saia.   Essa blusa, unindo-se com a saia, 

transformar-se-ia num vestido, mas se fosse unida à calça, transformar-se-ia em um 

macacão. Esse pensamento configura a modularidade das roupas, a 

transacionalidade se dá por meio da escolha dos materiais e modelos das peças. 

 Tendo em vista esta questão, foram feitos os desenhos das peças, pensando 

nos acabamentos para a união das partes a fim de transformá-las.  Os modelos podem 

ser observados nas Figuras 51, 52 e 53. 
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Figura 51 – Modelo blusa modular 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Figura 52 – Modelo saia modular 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

Figura 53 – Modelo calça modular 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Após a criação dos modelos, seguiu-se para a modelagem e o encaixe. No 

software de modelagem informatizada, foram feitos os moldes, bem como o 

planejamento juntamente ao encaixe. Os moldes frente e costas foram construídos e 

em uma base retangular, foi traçado o cordão com altura de 3 cm e comprimento de 

toda a largura do tecido, que era de 140 cm. Abaixo dele foram distribuídos os moldes 

frente e costas e, na lateral de forma vertical, foram traçados os retângulos do túnel. 

Na parte dos ombros, tinha uma “caída”, na frente era de 5 cm e nas costas de 4 cm. 

Mas levando em consideração que essas partes da “caída” seriam sobras para 

aproveitar, foi pensado em deixar frente e costas de tamanhos iguais, alterando a 

frente para 4 cm também. Outros resíduos diziam respeito à parte da frente e das 

costas do decote, já que esse era arredondado. Com essas partes, foi decidido fazer 

uma flor em tecido para usar com alfinete de segurança, podendo aplicá-la no local 

desejado no momento do uso da peça. Nas Figuras 54 e 55 estão demonstrados os 

encaixes antes e depois das alterações na caída do ombro, as partes em amarelo 

mostram os resíduos que se transformaram em moldes. 
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Figura 54 – Encaixe 1 da blusa modular 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

Figura 55 – Encaixe 2 da blusa modular 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 No encaixe da blusa, o túnel ficou no sentido contrário, tendo em vista que seria 

costurado na barra da blusa. O risco foi realizado manualmente sobre o tecido com 
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base no planejamento informatizado e, após cortado, seguiu-se para a etapa de 

montagem e finalização, que ocorreu de forma ágil e eficiente.  A peça pronta pode 

ser visualizada na Figura 56. 

 

Figura 56 – Blusa modular frente, costas e flor em tecido 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Concluída a blusa, iniciou-se a modelagem e o planejamento da saia, também 

no ambiente informatizado. No primeiro momento construiu-se a base da saia no 

tamanho 42, e esta foi manipulada para fazer os moldes frente e costas do modelo 

evasê. Para tal, a pence foi transferida para a parte da barra, formando o evasê, após 

foram retirados 8 cm da altura da cintura, sendo que 5 cm seria o tamanho do túnel e 

2 cm para deixar um pouco mais baixa a cintura. Após foi elevada a lateral em 2 cm e 

feita curvatura da barra na frente e nas costas. Com esses dois moldes prontos, foram 

feitos os moldes dos forros, com 10 cm a menos de comprimento e iniciou-se o 

planejamento numa base retangular que tinha a largura do tecido 140 pelo 

comprimento dos moldes encaixados (77 cm). Verificou-se que o túnel e as partes 

para o cordão sairiam da lateral na vertical, mas que existiram muitos resíduos, 

conforme verificado nos espaços em amarelo na Figura 57. 
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Figura 57– Encaixe 1 da saia modular 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Tendo em vista essa questão, foi elaborado um segundo estudo de encaixe 

(Figura 58), pensando em transformar linhas retas em curvas e reorganizar todo o 

planejamento visando ao desperdício zero.  As laterais e a cintura dos quatro moldes 

se transformaram em retas. Na barra das saias, os 2 cm que haviam subido na lateral 

foram descidos e a barra ficou reta. Os moldes frente e costas e dos forros destes 

foram reorganizados. Também foram criados novos moldes, as nesgas, as quais 

foram costuradas na lateral das partes da frente e das costas, eram duas, que foram 

aplicadas na lateral da frente contendo 2 cm de largura em cima, dessa forma, quando 

costuradas, não aumentariam a cintura, pois iriam desaparecer com a margem. Já as 

outras duas, que foram costuradas na lateral das costas, apresentavam 4 cm, sendo 

1 cm de costura de cada lado aumentando a cintura em 2 cm de cada lado. Para 

solucionar essa questão, foram marcadas pences na cintura, de 2 cm de largura e 5,5 

cm de profundidade acompanhando a modelagem. O cordão foi realocado na lateral 

com apenas dois moldes iguais para frente e costas. Foram aumentados 10 

centímetros no comprimento do encaixe e retirados 2 cm no comprimento do forro 

para ter a largura correta para o túnel. Embora o túnel tenha ficado num tamanho 

maior que a cintura, a ideia era que o excedente fosse colocado para dentro, sendo 9 
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cm da parte menor e 12 cm da parte maior, para cada lado, na hora do preparo para 

a costura. Analisando o encaixe, verifica-se que apenas o molde do cordão está ao 

contrário, no sentido vertical, sendo que sua utilização será no sentido horizontal. 

 

Figura 58 – Encaixe 2 da saia modular 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

  

 Após a conclusão do planejamento da modelagem e do encaixe, baseando-se 

no modelo informatizado, foram executados o risco manual e o corte. Na etapa de 

montagem e finalização da peça, as operações de costura foram simples e rápidas, a 

única questão diferenciada que aconteceu foi no momento de preparar o túnel. Esse 

teve margens de costura diferentes nas laterais, pois foram colocados na parte interna 

a quantidade excedente de tecido no local, conforme evidenciado na etapa de 

modelagem e encaixe. De qualquer forma, não houve dificuldades para realizar essa 

ação e deixar o acabamento do túnel com qualidade. O resultado final da construção 

da peça encontra-se na Figura 59. 
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Figura 59 – Saia modular frente e costas 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Uma vez finalizada a saia, foi iniciada a modelagem da calça, o modelo (Figura 

53) consistia numa peça básica, mas com alguns detalhes agregados, tais como 

bolsos laterais, bolsos traseiros chapados, passantes e elos internos, os quais servem 

para amarrar os cordões da blusa, transformando a peça em um macacão. 

 Em um primeiro momento foi criada a base da calça no tamanho 42 no software 

de modelagem e após iniciou-se a interpretação para o modelo pretendido. Foram 

eliminadas as pences e 4 cm da altura da cintura frente e costas e após retirado o cós 

de 6 cm e adicionadas as margens de costura em cima e embaixo do molde. Seguindo 

com as modificações, as entrepernas foram levemente curvadas, as bocas da calça 

frente e costas diminuídas em 3 cm cada e também acrescentadas às margens de 

costura de 1 cm nas laterais e 3 cm na barra.  

Considerando que toda a largura do tecido deveria ser aproveitada, optou-se 

por fazer apenas esses moldes e encaixar para após considerar os demais 

componentes. Em uma base retangular de 140 cm (largura do tecido) e comprimento 

de 120 cm, foram encaixados os moldes já existentes. Nesse primeiro encaixe (Figura 

60), pode-se verificar que embora ainda deveriam ser criados e encaixados os moldes 

dos bolsos laterais, traseiros, as vistas do zíper, passantes e elos, ainda assim os 

espaços negativos demonstrados em amarelo, eram muito consideráveis e em alguns 

locais, como nos entrepernas e laterais, seria difícil criar algo novo para acrescentar 

na peça. 
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Figura 60 – Encaixe 1 da calça modular 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Analisando o planejamento, imaginou-se que ele poderia ser melhorado para 

atingir o desperdício zero. Então foram tomadas algumas ações (Figura 61), tais 

como: os moldes frente e costas foram reorganizados, as entrepernas foram 

transformadas em retas, as laterais também, aumentando a barra das calças e os 

valores das pences anteriormente retirados, e estas foram novamente marcadas, 

considerando as alterações realizadas na altura da cintura. Dessa forma, optou-se por 

fazer o cós em um retângulo, visando a que o formato anatômico se daria por meio da 

costura nas laterais como se fossem pences, o retângulo do cós ficou maior que o 

valor da cintura, já considerando as margens e o transpasse e, objetivando agilidade 

no momento da montagem da peça, foram adicionados piques onde compreendia toda 

a margem maior de costura e onde iniciaria o transpasse. Abaixo do cós foram 

riscados os moldes dos elos, sendo eles, retângulos de 13 cm de comprimento por 2 

cm de largura.  No encaixe abaixo, percebe-se que mais moldes ficaram no sentido 

contrário à sua utilização na costura, o espelho do bolso, o bolso traseiro e o forro do 

bolso ficaram na horizontal e o cós na vertical. 
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Figura 61 – Encaixe 2 da calça modular 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Concluído o encaixe, este foi impresso em plotter e fixado sobre a metragem 

de tecido para poder efetuar o corte manual. A montagem da peça ocorreu 

normalmente, pois as marcações previamente realizadas na modelagem e encaixe 

foram executadas também no corte, facilitando o processo como um todo. Os únicos 

processos diferenciados de uma calça não concebida sob a ótica do zero waste é ter 

que realizar uma operação de costura no cós, formando uma pence, para deixá-lo 

mais afunilado na parte de cima, para que se ajustasse perfeitamente à cintura. Outra 

questão é o fato de ter que deixar uma sobra maior para baixo, no espelho do bolso, 

pois este tinha comprimento e curvatura maiores que o forro do bolso. Para resolver 

esta questão, as partes foram overlocadas ao redor e depois unidas, deixando sobrar 

a parte maior, o que internamente não ocasionou nenhuma deformidade. A peça ficou 

conforme o esperado e o resultado final pode ser observado na Figura 62. 
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Figura 62– Calça modular 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 As peças podem ser usadas separadamente, mas a abordagem modular 

permite que as mesmas sejam unidas para vesti-las juntas, nas Figuras 63 e 64 estão 

as imagens do vestido e do macacão construídos com as peças, respectivamente.  

 

Figura 63 – Vestido modular 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Figura 64 – Macacão modular 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 O resultado idealizado na etapa de Design foi atingido, pois, com a criação de 

três peças, outras duas surgiram através da modularidade, bem como foi atingido o 

zero waste por meio da elaboração da modelagem quebra-cabeça e pelo 

aproveitamento dos possíveis resíduos na criação de adereço para usar com as peças 

criadas. As fichas-técnicas completas, com as devidas alterações nos modelos e 

inserção das demais informações, encontram-se nos Apêndices G, H e I. 

 Concluídas as peças construídas sob a modelagem quebra-cabeça, seguiu-se 

para a criação e desenvolvimento das peças através da modelagem layout negativo, 

apresentadas na subseção a seguir. 

4.1.4.2 Desenvolvimento das peças através da modelagem layout negativo 

 Uma vez concluídos os experimentos com a modelagem quebra-cabeça, 

iniciaram-se as atividades práticas com base na mesma metodologia, porém 

utilizando-se da técnica de modelagem layout negativo. Inicialmente foram definidas 

as abordagens de design para as peças, sendo que estas seriam multiuso e 

transacionais. Optou-se por criar também três peças, mas inicialmente foram 
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projetadas a saia e a calça no tecido jeans reciclado, e após a blusa em brim leve 

cinza claro. Esta última peça, com a adição de uma parte inferior, transforma-se em 

um vestido e, tendo em vista essa questão, a abordagem modular foi acrescentada a 

configuração da peça. 

 Definidos os materiais e abordagens, foram criadas as peças por meio de 

esboços. Após a realização dos desenhos técnicos, pensando nos acabamentos que 

seriam feitos em todas as peças, levando em consideração que era dupla face e que 

uma delas ainda seria modular. Os desenhos podem ser observados nas Figuras 65, 

66 e 67. 

  

Figura 65 – Desenho da saia dupla face 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Figura 66 – Desenho da calça dupla face 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Figura 67– Desenho da peça modular dupla face 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 A modelagem e o encaixe foram realizados diretamente no computador. 

Inicialmente foram elaborados os moldes frente e costas através da base da saia 
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tamanho 42, a qual já se encontrava no ambiente informatizado. Logo, foram 

eliminadas as pences, frente e costas, a altura da cintura foi reduzida em 5 cm e 

retirado mais 2 cm referentes ao acabamento que seria feito no local, totalizando 7 

cm. Aos moldes frente e costas da saia foi acrescentada margem de costura de 1 cm 

ao redor e ainda mais 0,5 cm nas costas, considerando a costura inglesa nas laterais, 

para que o acabamento ficasse igual do direito e avesso. Após foram encaixados em 

um retângulo com largura correspondente à do tecido, a qual era de 151 cm e foram 

feitos os demais moldes, tais como o cós e a barra frente e costas e o acabamento da 

frente, como pode ser visualizado na Figura 68. 

 

Figura 68 – Encaixe 1 da saia dupla face 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Foi verificado no encaixe que existiam espaços negativos, os quais estão em 

amarelo na Figura 68 e, pensando em possíveis alterações na modelagem para 

melhor aproveitamento do material, nas sobras da cintura, optou-se por fazer prega 

de ambos os lados, sendo que de um lado ficaria prega fêmea e do outro prega macho. 

Ainda assim sobraram dois retângulos e eles seriam aproveitados após o corte para 

fazer uma flor de tecido para usar com a saia. O resultado do segundo encaixe está 

na Figura 69. Nesse planejamento, todos os moldes ficaram posicionados em seu 

sentido normal. 
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Figura 69 – Encaixe 2 da saia dupla face 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Após a conclusão do encaixe, o risco e corte foram efetuados manualmente de 

acordo com o que foi idealizado digitalmente. A montagem da peça ocorreu com 

algumas operações diferenciadas. A margem utilizada para deixar os acabamentos 

ao redor da saia (cós, barra e acabamento da frente) teve largura idealizada de 1,75 

cm e não de apenas 1 cm.  Eles prontos teriam 2 cm de cada lado (direito e avesso), 

sendo que se o retângulo tivesse 6 cm no total, ficaria correto, mas como os retângulos 

dos acabamentos da frente ficaram com 7,5 cm cada no encaixe, os demais foram 

elaborados com a mesma largura. Dessa forma, a margem de costura na operação 

foi maior do que realmente precisaria. Cabe salientar que esse processo foi feito com 

muita atenção, para que todos os acabamentos ficassem da mesma largura e com 

qualidade. Outra questão diferenciada foi o fato da costura lateral ser “tipo inglesa”, 

que consiste em deixar ambos os lados com o aspecto do acabamento externo e isso 

ocasionou uma operação a mais em cada lateral.  O resultado da peça confeccionada 

e do acessório encontram-se na Figura 70 e a ficha-técnica completa e com todas as 

alterações realizadas na peça durante o processo encontra-se no Apêndice J. 
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Figura 70 – Saia dupla face lado direito e avesso e detalhe da flor em tecido 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Concluída a saia, iniciou-se a modelagem da calça dupla face. Em um primeiro 

momento, no software de modelagem informatizada, foi transformada a base da calça 

tamanho 42, a qual já havia sido construída digitalmente em outro momento. A 

transformação incluiu a eliminação das pences e a diminuição de 10 cm da altura da 

cintura frente e costas, sendo 4 cm para deixar a cintura média e 6 cm referentes ao 

cós. Também foram levemente curvadas as entrepernas, diminuídas as bocas das 

calças frente e costas em 3 cm no total cada uma. Foram acrescentadas as margens 

de costura de 1 cm nas laterais da frente e 1,5 cm nas laterais das costas, pois seria 

feita a costura inglesa, tendo em vista que a calça é dupla face e o acabamento precisa 

estar igual de ambos os lados. Também foram acrescentados 2 cm para a barra. 

Com os moldes prontos, estes foram encaixados em pares, espelhando as 

partes, conforme o esboço de encaixe verificado previamente (Figura 71). 

 

Figura 71 – Encaixe 1 da calça dupla face 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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 Ao analisar o encaixe acima, verificou-se que existiam espaços negativos em 

demasia e, pensando nos demais moldes a serem criados e também como seriam a 

modelagem destes, foram pensadas quais ações deveriam ser tomadas a fim de 

melhorar o aproveitamento, utilizando os espaços negativos no próprio molde. Na 

lateral da calça frente e costas, como a barra foi afunilada, sobraram espaços nas 

laterais e foi decidido agregá-los às respectivas partes. Dessa forma, foram 

aumentadas as bocas da calça frente e costas para a lateral, sobrando ainda o espaço 

nas entrepernas. Neste local foi pensado em utilizar para fazer um modelo 

diferenciado de cós, sendo que a parte das costas seria mais alta e a da frente mais 

baixa no gancho. Tendo em vista esse novo modelo de cós, o mesmo não comportava 

mais ter fechamento frontal com vista e zíper, então se fez um fechamento lateral, 

utilizando a própria margem de costura, para colocar pequenos botões de pressão 

manuais. A cintura da calça era afunilada e existia um espaço negativo na curvatura 

e, levando em consideração que a barra da calça havia sido aumentada 

consideravelmente, decidiu-se deixar as laterais completamente retas (sem a 

curvatura do quadril e cintura) e fazer um recorte no centro da peça, visando diminuir 

a largura da peça nesses locais. Os espaços entre os ganchos tornaram-se detalhes 

sobrepostos nas laterais frente e costas. Mesmo com todas essas alterações, que 

podem ser verificadas na Figura 72, ainda sobraram pequenos espaços negativos na 

cintura, com eles, foi decidido pensar em algum adereço posteriormente. A maioria 

dos moldes do encaixe ficaram no sentido do comprimento do tecido, apenas o cós, 

oriundo de aproveitamento, ficou no sentido vertical ao invés de horizontal, que seria 

o normal para um cós em tecido plano. 
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Figura 72 – Encaixe 2 da calça dupla face 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Com o encaixe finalizado, devido à sua complexidade, foi decidido realizar a 

plotagem do risco. Após a fixação do mesmo sobre a metragem de tecido, efetuou-se 

o corte manual. Foi iniciada a montagem da peça, começando pelos recortes frente e 

costas e a sequência operacional foi montada ao longo do processo. O centro do cós 

das costas foi unido formando uma pence, com a intenção de que o mesmo ficasse 

do tamanho certo da cintura de forma mais anatômica. O cós teve que ser cortado em 

uma das laterais para fazer a abertura e fechamento do mesmo com botões, fato que 

não foi idealizado no encaixe, pois como o cós ficaria maior que a cintura, decidiu-se 

medir antes da montagem e realizar essa ação. Ainda em relação ao cós, a ponta que 

sobrou na lateral aberta foi embutida na costura.  

Na aplicação do sobreposto, a dificuldade consistiu em acertar as laterais dos 

mesmos, de forma a ficarem exatamente da mesma altura, pois as curvas eram 

diferentes e no momento da costura, as margens poderiam deixá-los diferentes. Por 

essa razão, eles foram passados a ferro antes da aplicação e foram dobrados para 

dentro os valores necessários para que ficassem corretos. 
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A peça (Figura 73) ficou visualmente agradável, mas, devido a um erro de 

planejamento ao fazer recortes na frente e costas, idealizados para diminuir o valor 

das pences e das barras, acabaram por deixar a peça um tamanho menor. Como foi 

retirado por completo no comprimento e as margens de costura acabaram por superar 

o valor que deveria ser retirado, a calça apertou no quadril e não vestiu no manequim 

42 e sim no manequim tamanho 40. A calça foi considerada de um nível elevado de 

complexidade, devido à falta de linearidade na sua montagem, sendo que o processo 

foi oneroso e difícil em sua totalidade. A ficha-técnica completa do produto encontra-

se no Apêndice K. 

 

Figura 73 – Calça dupla face frente, costas, detalhe lateral e aplicação 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Com a finalização da calça dupla face foi iniciado o último experimento da 

pesquisa, que consistia na construção da peça modular dupla face, conforme modelo 

pré-estabelecido na etapa de Design (Figura 67). 

 A modelagem foi realizada no software de modelagem, assim como algumas 

peças anteriores. Iniciou-se com a transformação da base da blusa frente e costas no 

tamanho 42. E após terem sido feitas todas as alterações necessárias para que a peça 
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ficasse de acordo com o modelo projetado, foi realizado um encaixe prévio (Figura 74) 

para verificar os espaços negativos e as soluções. 

 

Figura 74 – Encaixe 1 da peça modular dupla face 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Analisando o encaixe prévio, verificou-se a existência de inúmeros espaços 

negativos (em amarelo), embora ainda faltassem os moldes para as carcelas da 

manga, que seriam projetados de acordo com as sobras do encaixe, ainda sobrariam 

muitas partes. Algumas soluções foram pensadas, como por exemplo, deixar as 

laterais da peça frente e costas retas, pois as curvas deixavam espaços difíceis de 

aproveitar. Outra questão foi analisar a curvatura das cavas e verificar que poderiam 

ser utilizados estas partes negativas para fazer o pé-de-gola de forma separada. No 

resíduo abaixo do abotoamento foram projetadas as carcelas e pensado em colocar 
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passantes que seriam aplicados na peça, pois já havia sido identificado que um 

espaço maior iria sobrar e poderia ser feita uma faixa para a cintura. As mangas foram 

realocadas e optou-se por utilizar as sobras laterais das mesmas como um detalhe 

sobreposto nas próprias mangas. O espaço dos decotes transformou-se em pala e 

sobreposto pala e as sobras dos ombros tornaram-se detalhes sobrepostos nos 

ombros frente e costas.  Ainda assim, sobraram espaços negativos entre as cabeças 

das mangas e na lateral um retângulo (Figura 75). 

 

Figura 75 – Encaixe 2 da peça modular dupla face 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Com o quadrado de 35 cm por 35 cm, foi decidido dividir por quatro e fazer a 

faixa da cintura, já nos locais negativos entre as cabeças das mangas foram 

idealizadas ponteiras para a faixa, sendo que, o excesso de tecido seria colocado 

como margem de costura internamente, tornando esta parte mais rígida, como se 
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tivesse uma entretela fina e evitando desperdício. O encaixe final com todas as 

alterações pode ser visualizado na Figura 76. Na figura, vê-se que vários moldes 

ficaram no sentido oposto ao convencional, sendo eles: punhos, golas, mangas, pés-

de-gola, faixa e ponteiras da faixa. Esse planejamento foi plotado e o risco colocado 

sobre o tecido para efetuar o corte manual. 

 

Figura 76 – Encaixe final da peça modular dupla face 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 A etapa de montagem e finalização teve muitas operações de costura, todas 

realizadas na máquina reta, apenas foi utilizada a máquina caseadeira para os 

caseados. Algumas ações foram complexas, como a costura do abotoamento 

escondido superior e inferior que, embora tenham sido feitas as marcações, a forma 

de realizá-lo efetivamente foi um pouco diferenciada do que se tinha imaginado no 

projeto do molde. A costura do pé-de-gola também exigiu margens diferentes, pois a 

curvatura das cavas frente e costas eram um pouco distintas, exigindo colocar as 
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diferenças para dentro da costura, sem eliminá-las. Dessa forma, a curvatura do pé-

de-gola se manteria com um formato uniforme. Essa peça foi considerada com um 

processo de confecção complexo e onerosos como um todo. O resultado final pode 

ser visualizado nas Figuras 77 e 78 e a ficha-técnica completa encontra-se no 

Apêndice L. 

 

Figura 77 – Vestido modular frente e costas dos lados direito e avesso sem e com 
faixa 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Figura 78 – Camisa modular frente e costas dos lados direito e avesso 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Em relação aos experimentos no geral, cabe salientar que foram bastante 

produtivos e com projetos e soluções interessantes e não convencionais e que 

acabaram por gerar mais peças do que o esperado. A proposta do estudo era 

desenvolver 16 peças, mas, no Quadro 14 é possível observar que foram geradas 

mais peças ao longo do processo. 

 

Quadro 14 – Panorama das peças geradas no estudo 

Item Metodologia 
Abordagem de 

design 
Tipo de 

peça 
Modelagem Quantidade 

1 Gwilt 
Design pela 

desmontagem e 
pela durabilidade 

Blusa  Geométrica 1 

2 Gwit 
Design pela 

desmontagem 
pela durabilidade 

Saia Geométrica 1 

3 Gwit 
Design pela 

desmontagem 
pela durabilidade 

Vestido  Geométrica 1 

4 Gwit 
Design pela 

desmontagem 
pela durabilidade 

Calça 
envelope 

Geométrica 1 

5,6,7 Gwit 
Design 

multifuncional e 
pela durabilidade 

Peça 
multifuncional: 
Vestido,saia, 

colete (casaco 
e jaqueta)* 

Tridimensional 
por 

drapejamento 

3 peças 
(vestido, saia e 
blusa:colete) 
propostas no 

estudo 
 

Extra: jaqueta 
e casaco (peça 

5 em 1) 

8 Gwit 
Design 

desmontagem 
pela durabilidade 

Calça  
Tridimensional 

por 
drapejamento 

1 

9 
Fletcher e 

Grose 
Design modular e 

transacional 
Calça 

multifuncional  
Quebra-cabeça 1 

10 
Fletcher e 

Grose 
Design modular e 

transacional 
Saia 

multifuncional  
Quebra-cabeça 1 

11,12 
Fletcher e 

Grose 
Design modular e 

transacional 
Blusa modular Quebra-cabeça 

2 
(blusa e 
vestido 

propostas no 
estudo) 

 
Extra: 1 

macacão 
(unindo-se com 

a calça) 
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Continuação do Quadro 14. 

Item Metodologia 
Abordagem de 

design 
Tipo de 

peça 
Modelagem Quantidade 

13 
Fletcher e 

Grose 

Design 
multiuso e 

transacional 

Saia dupla 
face 

Layout negativo 
/ geométrica 

1 

14 
Fletcher e 

Grose 

Design 
multiuso e 

transacional 

Calça dupla 
face 

Layout negativo 1 

15,16 
Fletcher e 

Grose 

Design 
multiuso, 

transacional e 
modular 

Peça modular 
dupla face: 

 
Vestido e 
camisa 

Layout negativo 

2 
Blusa (camisa) 

e vestido 
propostos no 

estudo 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 A peça multifuncional, criada sob esta abordagem de design, acabou por gerar 

as três peças propostas no estudo, vestido, saia e blusa, que no caso era o colete e 

além destas, a jaqueta e o casaco comprido. Nas peças modulares, foram geradas a 

saia, a calça e a blusa que unidas umas às outras geraram o vestido, já esperado e, 

além deste, um macacão. 

 Analisando essa situação, cabe salientar que a mesma é interessante do ponto 

de vista da pesquisa, pois, além dos resultados esperados terem sido atingidos, mais 

respostas positivas foram alcançadas, gerando mais reflexões acerca das soluções 

projetuais encontradas no desenvolvimento de produtos de vestuário com abordagem 

sustentável integradas com a modelagem zero waste. 

 O próximo capítulo apresenta as reflexões acerca dos experimentos e dos 

produtos gerados. 

4.2 ANÁLISE DOS PRODUTOS FINAIS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

        SOB O ENFOQUE DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL   

 O objetivo da seção é abordar as reflexões acerca do desenvolvimento dos 

produtos, analisando quais as ações e procedimentos foram ao encontro da 

sustentabilidade ambiental nas metodologias utilizadas, bem como sugerir melhorias 

no processo como um todo. Cabe salientar que os produtos finais foram provados pela 

pesquisadora, para que esta pudesse avaliar o caimento e conforto de cada peça 

vestida. A análise ocorreu sob uma abordagem qualitativa utilizando o Quadro 10, 
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(Página 75) citado na Metodologia de Pesquisa (Capítulo 3), avaliando as questões 

relacionadas às peças de forma global. 

4.2.1 Análise dos experimentos e peças realizados com a metodologia de 

          Gwilt (2014) 

 Primeiramente, seguindo a ordem do capítulo anterior, serão analisadas as 

peças finais e procedimentos metodológicos realizados através da metodologia de 

Gwilt (2014), que poderão ser observados nas subseções a seguir.  

4.2.1.1 Análise do desenvolvimento das peças através da modelagem geométrica 

 Ao analisar a calça geométrica, primeiramente se avalia o seu aspecto estético. 

A peça ficou visualmente agradável, ao provar a mesma, a pesquisadora verificou que 

estava confortável e com caimento adequado, desta forma, entende-se que a peça é 

usável. Em relação à sustentabilidade ambiental observada, o desperdício zero foi 

atingido, sendo que toda a área do tecido foi utilizada na peça, o material escolhido é 

apenas de algodão, mas em contrapartida, a origem da fibra não é sustentável, ou 

seja, a fibra foi cultivada de forma convencional e o processamento dos fios e, 

posteriormente do tecido, também foi realizado de forma industrial comum, e devido à 

maciez do tecido, pode-se dizer que o mesmo passou por processo de amaciamento, 

além do tingimento, sendo o tecido colorido. As linhas de costura para a máquina reta 

e na agulha da interlock eram 100% algodão, como o tecido, mas as linhas 

texturizadas, usadas nas lançadeiras eram 100% poliéster.  

 Em relação ao ciclo de vida, na etapa de Design, o modelo da roupa foi 

considerado levando em conta características de atemporalidade, e isso também foi 

ponderado em relação à escolha do tecido e da cor do mesmo. Referindo-se à 

produção na criação dos moldes e encaixe, não houve nenhum desperdício de 

material, pois o planejamento foi realizado através de um software de modelagem 

informatizada e o risco feito diretamente no tecido. A peça é de fácil confecção, pois 

a modelagem não tem uma grande complexidade, e as operações são relativamente 

simples, o tempo de costura foi de 39 minutos, normal para uma calça de tecido plano 

com acabamento de qualidade. No projeto também foi pensada a fase de uso do 

produto, os aspectos positivos são o fato de o modelo como um todo ser versátil e 



130 

fácil de combinar com diversas peças, também deve-se observar que a peça é 

bastante ampla e pode ser ajustada para diversos tamanhos, maiores ou menores, 

permitindo o prolongamento do uso, caso a pessoa sofra alguma alteração corporal 

como emagrecimento ou ganho de peso. Ainda em relação ao uso, cabe salientar que 

o tecido é resistente, não suja com facilidade, que embora tenha que ser lavado, não 

necessita ser com tanta frequência, mas como tecido de fibra 100% natural, necessita 

de passadoria após a lavagem. Pensando no descarte, a peça, concebida sob a 

abordagem de design pela desmontagem, se mostra como uma alternativa 

interessante para quando não houver mais possibilidade de repassar a peça adiante, 

esta pode ser encaminhada para a reciclagem, pois seus componentes são de fácil 

separação. No Quadro 15, estão discriminados os aspectos evidenciados no relato 

anterior. 

 

Quadro 15 – Avaliação da calça geométrica sob o design de desperdício zero 
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Aparência Aparência do vestuário: vestuário visualmente agradável 

Forma Relação entre vestuário e corpo: ajuste e conforto adequados 

Sustentabilidade 

Desperdício Zero (100% aproveitamento do tecido); 
Materiais: tecido brim leve, 100% algodão (monofibra); 
Linhas de costura de mesma fibra (100% algodão) em sua maioria e em 
quantidade inferior de fibras diferentes (100% poliéster); 
Atemporalidade: peça independente de tendências sazonais, cor neutra, 
material atemporal. 
Transformação futura: tamanho ajustável para tamanhos maiores e 
menores; 
Eficiência Energética: o tempo de execução foi normal para uma calça 
de tecido plano. 

Fabricação 

Modelagem e encaixe pouco complexos, que podem ser realizados de 
forma manual ou informatizada; 
Operações de costura simples; 
Utilização de apenas dois tipos de máquinas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Em relação às três peças confeccionadas após a calça, as considerações sobre 

os materiais utilizados e as abordagens de design seguem a mesma linha, devido ao 

fato de terem sido produzidas com o mesmo material e sob as mesmas abordagens. 

As avaliações individuais sob o design de desperdício zero das peças podem ser 

observadas nos Quadros 16, 17 e 18. 
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Quadro 16 – Avaliação da saia geométrica sob o design de desperdício zero 
C

R
IT

É
R

IO
S

 

Aparência Aparência do vestuário: vestuário visualmente agradável; 

Forma Relação entre vestuário e corpo: ajuste e conforto adequados; 

Sustentabilidade 

Desperdício Zero (100% aproveitamento do tecido); 
Materiais: tecido brim leve, 100% algodão (monofibra);  
Linhas de costura de mesma fibra (100% algodão) em sua maioria e em 
quantidade inferior de fibras diferentes (100% poliéster); 
Atemporalidade: peça independente de tendências sazonais, cor neutra, 
material atemporal. 
Transformação futura: tamanho ajustável para tamanhos maiores e 
menores; 
Eficiência Energética: o tempo de execução foi normal para uma saia de 
tecido plano. 

Fabricação 

Modelagem e encaixe pouco complexos, que podem ser realizados de 
forma manual ou informatizada; 
Operações de costura simples; 
Utilização de apenas dois tipos de máquinas para a grande maioria das 
operações.  

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Quadro 17 – Avaliação do vestido geométrico sob o design de desperdício zero 
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Aparência Aparência do vestuário: vestuário visualmente agradável; 

Forma Relação entre vestuário e corpo: ajuste e conforto adequados; 

Sustentabilidade 

Desperdício Zero (100% aproveitamento do tecido); 
Materiais: tecido brim leve, 100% algodão (monofibra);  
Linhas de costura de mesma fibra (100% algodão) em sua maioria e em 
quantidade inferior de fibras diferentes (100% poliéster); 
Atemporalidade: peça independente de tendências sazonais, cor neutra, 
material atemporal. 
Transformação futura: a modelagem da peça permite que seja utilizada 
para tamanhos principalmente menores, e alguns tamanhos maiores; 
Eficiência Energética: o tempo de execução foi normal para um vestido 
de tecido plano. 

Fabricação 

Modelagem e encaixe pouco complexos, que podem ser realizados de 
forma manual ou informatizada; 
Operações de costura simples; 
Utilização de três tipos de máquinas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Quadro 18 – Avaliação da blusa geométrica sob o design de desperdício zero 
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Aparência Aparência do vestuário: vestuário visualmente agradável com ressalvas 

Forma 
Relação entre vestuário e corpo: ajuste e conforto adequados com 
ressalvas 

Sustentabilidade 

Desperdício Zero (100% aproveitamento do tecido); 
Materiais: tecido brim leve, 100% algodão (monofibra);  
Linhas de costura de mesma fibra (100% algodão) em sua maioria e em 
quantidade inferior de fibras diferentes (100% poliéster); 
Atemporalidade: peça independente de tendências sazonais, cor neutra, 
material atemporal. 
Transformação futura: a modelagem da peça permite que seja utilizada 
para tamanhos principalmente menores, e um tamanho maior; 
Eficiência Energética: o tempo de execução foi normal para uma blusa 
de tecido plano. 

Fabricação 

Modelagem e encaixe pouco complexos, que podem ser realizados de 
forma manual ou informatizada; 
Operações de costura simples; 
Utilização de três tipos de máquinas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

  

Além dos aspectos comuns às quatro peças, individualmente, cabe ressaltar 

alguns itens relativos ao design zero waste, como por exemplo, o fato de que a saia 

poderia ter sido riscada independente das demais peças, mas a blusa, caso fosse 

riscada isoladamente, teria um retângulo lateral de sobra, o que poderia se 

transformar numa faixa para a cintura. Porém, a blusa deveria ter mais comprimento 

para comportar este detalhe, o que acarretaria uma sobra mais comprida, o que não 

seria negativo, pois a faixa teria um caimento melhor. Já o vestido, caso fosse riscado 

isoladamente, ou ficaria sem barrado ou sem faixa, teria que escolher entre os dois 

detalhes ou ainda fazê-los mais estreitos. O que também não acarretaria uma 

mudança tão significativa. Entende-se que o desperdício zero iria acontecer de 

qualquer forma, seguindo o formato retangular as peças.  

As operações de costura foram simples nas três peças, bem como o tempo de 

execução desse processo foi eficiente, tendo a saia levado 11:04 minutos, a blusa 

06:30 minutos e o vestido 14:00 minutos. Ressalta-se que como foi feita apenas uma 

peça, o tempo decorrido em uma produção industrial possivelmente seria menor que 

o realizado no experimento e mesmo com o tempo decorrido, as peças seriam viáveis 

se fossem produzidas industrialmente. 

O tamanho que as peças foram idealizadas foi o 42, mas por terem uma 

modelagem ampla, podem ser usadas por variados tamanhos, o que faz com que o 

uso seja prolongado, assim como na calça. A saia é completamente ajustável, o 

vestido pode ser ajustado também e a blusa ficará mais soltinha em pessoas de 
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proporção menor e um pouco mais ajustada em usuários de proporções um pouco 

maiores. Mas acredita-se que poderia ser um pouco mais comprida para que seu 

caimento ficasse mais adequado aos tamanhos maiores. 

4.2.1.2 Análise do desenvolvimento das peças através da modelagem  

             tridimensional por drapejamento 

 As peças desenvolvidas com a modelagem tridimensional por drapejamento 

têm em comum o fato de necessitarem ser planejadas no manequim com outro tecido, 

o que acarreta o uso de um material que, após sua utilização na modelagem, será 

descartado. Uma vez realizada e planificada a modelagem, não é necessário manter 

os moldes em tecido. Também, no caso da calça especificamente, foi planificada a 

modelagem da frente e das costas em papel pardo, utilizando um pouco mais de 

material, com a diferença de que esses moldes podem ser guardados, caso o 

modelista deseje reutilizar os moldes para modelos similares. De qualquer forma, 

existe uso de material a mais do que na modelagem geométrica. 

 Individualmente, as peças foram analisadas qualitativamente em relação ao 

design de desperdício zero e a sustentabilidade ambiental. No Quadro 19 pode ser 

visualizada a avaliação referente à peça multifuncional. 

 

Quadro 19 – Avaliação da peça multifuncional sob o design de desperdício zero 
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Aparência 
Aparência do vestuário: vestuário visualmente agradável, modelo 
diferenciado, esteticamente bonito com ressalvas em relação as mangas; 

Forma 
Relação entre vestuário e corpo: ajuste e conforto adequados, bom 
caimento no geral, com pequenas ressalvas em relação às mangas; 

Sustentabilidade 

Desperdício Zero (100% aproveitamento do tecido); 
Materiais: tecido 100% linho (monofibra);  
Linhas de costura de fibras diferentes; 
Uso de materiais extras para modelagem; 
Atemporalidade: peça independente de tendências sazonais, material, 
cores e modelagem atemporais; 
Transformação futura: a modelagem da peça foi realizada para servir 
apenas no tamanho 42, porém, a saia separada, pode ser utilizada em 
tamanhos maiores e menores; 
Eficiência Energética: o tempo de execução foi normal, considerando a 
quantidade real de peças. 

Fabricação 

Modelagem tridimensional exige maior tempo para execução; 
O tipo de peça exigiu pensamento prévio e atenção para idealizar os 
acabamentos na modelagem e encaixe; 
Encaixe de fácil montagem no geral (manual ou informatizado) mas exige 
cuidado e atenção nas marcações;  
Operações de costura simples no geral, mas complexa em alguns detalhes; 
Utilização de diversos tipos de máquinas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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 A peça ficou visualmente agradável em suas diversas formas de uso, e foi 

possível usar duas abordagens de design, a durabilidade e a multifuncionalidade, 

sendo que ambas foram atendidas na configuração geral do modelo. O caimento e o 

ajuste no corpo ficaram adequados, necessitando, além dos botões de união das 

partes, de alguns botões de pressão, colocados manualmente, para o melhor 

fechamento da peça completa. Uma ressalva é em relação às mangas que, devido ao 

fato da cabeça e da cava não serem arredondadas, como nos modelos convencionais 

de casacos e jaquetas, essa região ficou com algumas sobras de tecido. Outra 

questão diz respeito ao fato de que a manga, partindo de um retângulo, teve que ter 

uma operação de costura a mais realizada, para que o punho ficasse do tamanho 

correto. Foi feita uma pence de grandes proporções para o ajuste adequado, o que 

gerou um certo volume no local. Além de que, a manga ficou comprida, assim o punho 

teve que ser dobrado para cima e feitos caseados e botões para unir o transpasse 

dessa forma. 

 Em relação aos materiais empregados, o tecido foi utilizado em sua totalidade 

pois, todas as possíveis sobras foram utilizadas na peça como outras partes de 

moldes ou foram incorporadas com pences, pregas e tomas. O linho, além de ser uma 

fibra natural que oferece boa transpiração e regulação térmica, tem processos de 

cultivo tradicionais de menor impacto ambiental do que a fibra de algodão, por 

exemplo, visto que, faz pouco uso de fertilizantes e pesticidas e não precisa de 

irrigação (SALCEDO, 2014). Em contrapartida, por ser tingido e não ser tão áspero, 

possivelmente tenha passado por diversos processos produtivos que não englobaram 

a sustentabilidade ambiental, pois não haviam informações acerca desse fato. As 

linhas de costura não eram da mesma fibra que o tecido, sendo que a linha utilizada 

para operações de máquina reta, caseadeira e na agulha da overlock e interlock era 

100% algodão e as linhas texturizadas, usadas nas lançadeiras eram 100% poliéster.  

Ainda considerando os materiais, foi empregado material extra, como o morim, que foi 

utilizado para realizar a modelagem tridimensional, conforme já citado no início dessa 

seção. 

 De acordo com as abordagens aplicadas no projeto do produto, a peça foi 

criada com aparência, materiais, cores e modelagem independente de tendências 

sazonais, visando a seu uso prolongado ao longo do ciclo de vida. Mas não foi possível 

fazer a roupa de uma forma que a mesma fosse vestida por diversos tamanhos, sendo 
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que apenas a saia pode ser usada dessa forma. Em relação ao descarte, a peça pode 

ser totalmente desmontada e os botões reaproveitados.  

 A peça demorou um tempo relativamente adequado, de 45:46 min para ser 

costurada e, tendo em vista que gerou cinco peças diferentes, pode-se considerar que 

a mesma teve um tempo rápido. Embora tenham sido utilizadas as máquinas reta, 

overlock, interlock e caseadeira, além do trabalho manual para pregar os botões, 

poderiam ser feitas melhorias no projeto para fazer alguns acabamentos de forma 

diferente. Isso ocasionaria deixar de utilizar apenas uma máquina, a overlock, pois 

poderiam ter dado mais margens e fazer o acabamento completamente limpo nos 

locais onde isso não foi feito. Outra questão é que se tivesse sido usada uma máquina 

botoneira para pregar os botões, esse processo seria mais eficiente. 

De qualquer forma, a parte mais demorada foi a modelagem tridimensional, que 

exigiu um tempo maior de execução em relação às peças construídas com a 

modelagem geométrica, pois além do fato da tridimensionalidade, o pensamento 

sobre os acabamentos e as marcações necessárias exigiu concentração e tempo para 

se concretizar. 

Em relação à peça multifuncional, entende-se que o projeto de produto exigiu 

além de tempo, conhecimentos em relação à construção de um produto de vestuário, 

dos acabamentos para fazer uma peça que tivesse funcionalidade e qualidade, e 

ainda aproveitasse todo o tecido empregado. Embora esse pensamento prévio 

também tenha acontecido nas demais peças avaliadas, a peça multifuncional 

demandou ainda mais conhecimento para pensar em estratégias para a fabricação de 

uma peça complexa como essa. 

A calça tridimensional foi mais rápida e fácil de fazer, pois a modelagem foi 

elaborada em curto espaço de tempo, devido ao fato de ter sido feito apenas a frente 

e as costas e os demais moldes terem sido planejados posteriormente juntamente 

com o encaixe. A planificação e digitalização das partes citadas também aconteceram 

de forma ágil. Os acabamentos eram fáceis de idealizar, visto que se tratava de um 

modelo convencional de calça. A avaliação encontra-se no Quadro 20. 
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Quadro 20 – Avaliação da calça tridimensional sob o design de desperdício zero 
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Aparência 
Aparência do vestuário: vestuário visualmente agradável, esteticamente 
bonito; 

Forma 
Relação entre vestuário e corpo: ajuste e conforto adequados, bom 
caimento, com ressalva em relação ao cós e comprimento total; 

Sustentabilidade 

Desperdício Zero (100% aproveitamento do tecido); 
Materiais: tecido 100% linho (monofibra);  
Linhas de costura de fibras diferentes; 
Uso de materiais extras para modelagem; 
Atemporalidade: peça independente de tendências sazonais, material, 
cores e modelagem atemporais; 
Transformação futura: a modelagem da peça foi realizada para servir 
apenas no tamanho 42; 
Eficiência Energética: o tempo de execução foi normal; 

Fabricação 

Modelagem tridimensional foi rápida; 
Encaixe de fácil montagem (manual ou informatizado);  
Operações de costura simples; 
Utilização de diversos tipos de máquinas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

 A aparência do produto ficou esteticamente agradável, a modelagem feita 

diretamente no manequim moldou corretamente as formas do corpo, principalmente 

nas reentrâncias, como no gancho, por exemplo. Este ficou confortável em toda sua 

extensão, não pressionando a região. Apenas a calça ficou com o comprimento maior 

que o esperado e o cós ficou sobrando um pouco, muito provavelmente pelo fato de 

que este deveria ser mais anatômico, e como era um retângulo, a solução seria 

costurar por dentro como se fosse uma pence, esta ação já ajustaria o valor 

necessário e não ocasionaria sobra de tecido, pois o mesmo seria englobado 

internamente. O tecido foi 100% aproveitado, não foi gerado nenhum resíduo, pois foi 

feito uso de pences e pregas para o ajuste das sobras na cintura, bem como foi feito 

um modelo mais largo nas pernas e até mesmo o espaço entre os ganchos frente e 

costas foi utilizado para fazer um bolso lateral juntamente com uma parte retangular. 

As considerações sobre o tipo de matérias-primas empregadas já foram mencionadas 

na avaliação da peça multifuncional e cabe para esta, tendo em vista que eram os 

mesmos materiais. 

 Em relação ao prolongamento do uso, este apenas pode ser mencionado 

devido ao modelo da roupa, as cores e materiais, pois esta peça não pode ser usada 

por tamanhos maiores e menores, para tal, deveria ser feita a graduação para os 

tamanhos maiores e menores. O que acarretaria fazer pregas e pences de valores 

menores para os tamanhos superiores e maiores para os inferiores, bem como utilizar 
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os 2 cm restantes para aumentar um pouco a circunferência se necessário, e ainda 

encontrar espaço para a vista que foi encaixada em oito pedaços verticalmente. Isso 

não seria problema pois, levando em conta que o cós dianteiro teve uma margem de 

costura maior para não haver sobras, essa sobra poderia ser destinada para a vista. 

E ainda assim o zero waste seria alcançado. 

 O tempo de execução foi normal, apenas 22 minutos, para uma calça de tecido 

plano, com pences, pregas e bolsos laterais. As operações de costura eram simples, 

mas foram empregados diversos tipos de máquinas, as mesmas já operadas na peça 

anterior. Isso não é um problema, pois se fosse eliminar a interlock, utilizada para o 

fechamento dos ganchos e laterais, o número de operações iria dobrar nos locais, pois 

teriam que ser usadas reta e overlock para realizar o trabalho da interlock, então não 

valeria a pena. Como citado no produto anterior, a botoneira teria aumentado a 

eficiência ao pregar os botões, mas ao mesmo tempo, o trabalho manual não 

demanda energia elétrica. Finalizadas as análises sobre as peças desenvolvidas com 

a metodologia de Gwilt (2014), seguiram-se na próxima seção, as análises sobre as 

peças desenvolvidas com base na metodologia de Fletcher e Grose (2011). 

4.2.2 Análise dos experimentos e peças realizados com a metodologia de    

 Fletcher e Grose (2011) 

Na presente seção serão analisadas as peças finais e procedimentos 

metodológicos realizados através da metodologia de Fletcher e Grose (2011), 

iniciando pelas desenvolvidas com a modelagem quebra-cabeça e seguindo com a 

modelagem layout negativo. 

4.2.2.1 Análise do desenvolvimento das peças através da modelagem quebra  

             cabeça 

 As peças desenvolvidas sob essa abordagem metodológica foram criadas 

concomitantemente, devido ao fato de serem peças modulares, ou seja, uma pode 

juntar-se a outra para formar novas peças. A blusa podia unir-se à calça convertendo-

se em macacão ou unir-se à saia para transformar-se em vestido. Nos Quadros 21, 

22 e 23 tem-se um panorama da avaliação das três peças individualmente. 
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Quadro 21 – Avaliação da blusa modular sob o design de desperdício zero 
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Aparência 
Aparência do vestuário: vestuário visualmente agradável, esteticamente 
bonito; 

Forma 
Relação entre vestuário e corpo: ajuste e conforto adequados, bom 
caimento; 

Sustentabilidade 

Desperdício Zero: 100% aproveitamento do tecido, resíduos aproveitados 
após o corte; 
Materiais: tecido 100% viscose (monofibra);  
Linhas de costura de fibras diferentes; 
Atemporalidade: peça independente de tendências sazonais, material, 
cores e modelagem atemporais; 
Transformação futura: a modelagem da peça foi realizada para servir 
apenas no tamanho 42; 
Modularidade e transacionalidade; 
Eficiência Energética: o tempo de execução foi normal; 

Fabricação 

Modelagem básica e rápida; 
Encaixe de fácil montagem (manual ou informatizado);  
Operações de costura simples; 
Utilização de três tipos de máquinas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Quadro 22 – Avaliação da saia modular sob o design de desperdício zero 
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Aparência 
Aparência do vestuário: vestuário visualmente agradável, esteticamente 
bonito; 

Forma 
Relação entre vestuário e corpo: ajuste e conforto adequados, bom 
caimento; 

Sustentabilidade 

Desperdício Zero (100% aproveitamento do tecido); 
Materiais: tecido 100% viscose (monofibra);  
Linhas de costura de fibras diferentes; 
Atemporalidade: peça independente de tendências sazonais, material, 
cores e modelagem atemporais; 
Transformação futura: a modelagem da peça foi realizada para servir 
apenas no tamanho 42; 
Modularidade e transacionalidade; 
Eficiência Energética: o tempo de execução foi normal; 

Fabricação 

Modelagem básica e rápida; 
Encaixe de fácil montagem (manual ou informatizado);  
Operações de costura simples; 
Utilização de três tipos de máquinas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 

 

 

 

 



139 

Quadro 23 – Avaliação da calça modular sob o design de desperdício zero 
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Aparência 
Aparência do vestuário: vestuário visualmente agradável, esteticamente 
bonito; 

Forma 
Relação entre vestuário e corpo: ajuste e conforto adequados, bom 
caimento; 

Sustentabilidade 

Desperdício Zero (100% aproveitamento do tecido); 
Materiais: tecido 100% viscose (monofibra);  
Linhas de costura de fibras diferentes; 
Atemporalidade: peça independente de tendências sazonais, material, 
cores e modelagem atemporais; 
Transformação futura: a modelagem da peça foi realizada para servir 
apenas no tamanho 42; 
Modularidade e transacionalidade; 
Eficiência Energética: o tempo de execução foi normal; 

Fabricação 

Modelagem básica, porém, com detalhes que juntamente com o encaixe, 
deveriam comportar a utilização de toda área do tecido; 
Operações de costura simples; 
Utilização de diferentes tipos de máquinas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 Em relação às peças acima, pode-se fazer algumas avaliações em conjunto, 

como por exemplo no que se refere às matérias-primas. O tecido utilizado era 

monofibra (100% viscose) porém, de origem não sustentável, as linhas eram de 

composições diferentes do tecido, pois não foram encontradas linhas com essa 

composição no varejo. Todas as peças configuram atemporalidade devido aos 

modelos, cores e materiais escolhidos e tinham aparência e caimento adequados, 

sendo além de esteticamente bonitas, confortáveis e passíveis de uso.  

 Individualmente, ressalta-se no tocante à blusa – que, embora tenham sobrado 

resíduos no decote -, esses foram transformados em uma flor que se torna um adereço 

para essa peça e também outras. Dessa forma, entende-se que o desperdício zero foi 

totalmente atingido pois, nada foi descartado. A peça permite transformação futura 

juntando-se à saia, elaborando um vestido e à calça, criando um macacão, bem como 

suas dimensões amplas, permitem que a mesma seja usada em tamanhos maiores, 

e menores também, sendo que no primeiro caso ficará mais ajustada de acordo com 

o manequim que a vestisse e no segundo caso ficaria mais ampla, e cabe lembrar que 

ela possui cordões que podem ajustá-la se necessário. 

 O produto é passível de ser fabricado, tendo em vista que a modelagem e o 

encaixe são simples e podem ser realizados em meio digital ou manual e as operações 

de costura são acessíveis e foram utilizados três tipos de máquinas já amplamente 

empregados em confecções, a reta, overlock e interlock. O tempo de execução foi 

normal de 12:13 min. 
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 A saia teve aproveitamento total do tecido e os excessos foram colocados para 

dentro do túnel dando firmeza ao local. A peça permite transformação futura unindo-

se a blusa, conforme citado anteriormente, mas ela pode ser usada apenas no 

tamanho 42 ou menores. Para que pudesse ser utilizada em tamanhos maiores, 

deveria ter sido feita mais larga, podendo dessa forma eliminar as nesgas da 

modelagem e encaixe e o túnel deveria ser na própria saia e não separado, permitindo 

um melhor ajuste ao franzi-la ou apenas amarrá-la.  

 A fabricação do produto é simples em relação à modelagem, encaixe e 

operações de costura. O tempo de execução da costura foi de 10:21 min, considerado 

adequado, bem como foram utilizadas apenas os três tipos de máquinas também 

utilizados na blusa. 

 A calça modular foi um experimento diferenciado, pois foram encontradas 

soluções de modelagem e encaixe que agregaram ainda mais valor estético ao 

modelo e o zero waste foi atingido com competência, apenas necessitando fazer 

marcações nos moldes que permitissem a correta montagem da peça. Como isso, foi 

realizada a costura da peça foi efetuada com facilidade e o tempo foi normal 

considerando todos os detalhes do produto, de 29:21 min. Em relação à 

transformação futura, cabe salientar que a mesma se transforma unindo-se a blusa, 

mas veste apenas o tamanho 42 e não comporta o uso em tamanhos menores ou 

maiores. 

 A próxima subseção elucidará sobre as peças confeccionadas embasadas na 

mesma metodologia, porém, configuradas com a modelagem layout negativo. 

4.2.2.2 Análise do desenvolvimento das peças através da modelagem layout  

             negativo 

 Findadas as análises sobre as peças produzidas sob a modelagem quebra-

cabeça, iniciam-se as avaliações das peças fabricadas com o enfoque na modelagem 

layout negativo.  

As primeiras peças a serem confeccionadas foram a saia e a calça dupla face, 

a matéria-prima utilizada para ambas foi o jeans reciclado. Este, de origem 

sustentável, mas, cabe salientar que embora os processos para a sua fabricação e as 

fibras sejam de procedência sustentável, o tecido é composto de duas fibras 

diferentes, o que acarreta dificuldades para a reciclagem quando a peça chegar 
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efetivamente ao final do ciclo de vida. O ideal seria um tecido 100% algodão reciclado 

ou orgânico. Já as linhas utilizadas para a confecção de ambas as peças era 100% 

algodão, o que é positivo, tendo em vista que essa fibra compunha a maior parte do 

tecido utilizado. As semelhanças entre as primeiras peças limitam-se à questão do 

material empregado e as demais questões serão abordadas individualmente nos 

Quadros 24 e 25. 

 

Quadro 24 – Avaliação da saia dupla face sob o design de desperdício zero 

C
R
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É

R
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Aparência 
Aparência do vestuário: vestuário visualmente agradável, esteticamente 
bonito; 

Forma 
Relação entre vestuário e corpo: ajuste e conforto adequados, bom 
caimento; 

Sustentabilidade 

Desperdício Zero: 100% aproveitamento do tecido, resíduos aproveitados 
após o corte; 
Materiais: tecido de origem sustentável jeans reciclado com composição 
de 70% algodão reciclado e 30% poliéster reciclado na cor preta e dupla 
face; 
Linhas de costura de fibra com composição da fibra de maior quantidade 
no tecido; 
Atemporalidade: peça independente de tendências sazonais, material, 
cores e modelagem atemporais; 
Transformação futura: a modelagem da peça foi realizada no tamanho 
42, mas pode ser ajustada para outros tamanhos; 
Peça multiuso e transacional; 
Eficiência Energética: o tempo de execução foi relativamente alto; 

Fabricação 

Modelagem básica apenas com acabamentos diferenciados para a peça 
dupla face; 
Encaixe de fácil montagem (manual ou informatizado);  
Operações de costura que exigiam atenção para um acabamento de 
qualidade; 
Utilização de dois tipos de máquinas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 A saia ficou visualmente agradável, também confortável e com um caimento 

bom para o tecido mais espesso, com o qual a mesma foi confeccionada. O tecido 

teve aproveitamento total, pois inclusive os possíveis resíduos foram transformados 

em um acessório para ornamentar e agregar mais valor à roupa. O tecido por si só já 

configura atemporalidade, sendo um material de cor neutra, com uma modelagem 

básica, e aviamentos metálicos utilizados no segmento jeans. A ideia era vestir o 

tamanho 42 e também corpos de menores e maiores proporções, permitindo a 

transformação da peça através da aplicação dos botões mais para o lado esquerdo 

ou direito. A saia é multiuso, o fato de ser dupla face permite que a mesma seja vestida 

de ambos os lados, conforme o gosto do usuário. O tempo de execução foi mais alto 
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do que as outras duas saias confeccionadas na pesquisa, sendo que esta demorou 

21:11 min. Isto se dá devido ao fato dos acabamentos serem completamente limpos 

de ambos os lados e de que estes deveriam ficar com o tamanho correto ao redor de 

toda peça, apenas com o guia de bainha, já que não foi utilizado aparelho de viés, 

pois não tinha um aparelho para este fim, no tamanho necessário. E também pelo fato 

de ter muitos botões e eles terem sido colocados na peça manualmente, o uso de uma 

botoneira agilizaria o processo e diminuiria o tempo de execução da operação.  

A modelagem da peça em si era básica, apenas foram trocados o cós e as 

bainhas por um acabamento duplo e limpo dos lados direito e avesso. O encaixe era 

simples, podendo ser realizado manual ou digitalmente. Apenas dois tipos de 

máquinas foram utilizados, a máquina reta em sua maioria e a caseadeira para fazer 

as casas para os botões. 

 Continuando as avaliações, a calça dupla face atende às mesmas questões em 

relação à matéria-prima, mas as demais questões exigem atenção diferenciada por 

problemas que ocorreram ao longo do processo de modelagem e encaixe. Devido às 

ocorrências já mencionadas na subseção 4.1.4.2, a peça ficou visualmente agradável, 

mas seu ajuste e conforto não puderam ser avaliados pela pesquisadora através da 

prova. Isto porque, algumas escolhas erradas no design da peça acabaram por 

eliminar margens de costura em excesso e deixar a peça um tamanho menor, sendo 

que esta foi vestida apenas no manequim tamanho 40 para a avaliação visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

Quadro 25 – Avaliação da calça dupla face sob o design de desperdício zero 
C

R
IT

É
R
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Aparência Aparência do vestuário: vestuário visualmente agradável, com ressalvas; 

Forma 
Relação entre vestuário e corpo: não foi possível coletar dados 
referentes a ajuste e conforto; 

Sustentabilidade 

Desperdício Zero: 100% aproveitamento do tecido, resíduos aproveitados 
após o corte; 
Materiais: tecido de origem sustentável jeans reciclado com composição 
de 70% algodão reciclado e 30% poliéster reciclado na cor preta e dupla 
face; 
Linhas de costura de fibra com composição da fibra de maior quantidade 
no tecido; 
Atemporalidade: peça independente de tendências sazonais, material, 
cores e modelagem atemporais; 
Transformação futura: a modelagem da peça foi realizada no tamanho 
42, mas ficou um número menor; 
Peça multiuso e transacional; 
Eficiência Energética: o tempo de execução foi demorado; 

Fabricação 

Modelagem diferenciada, com acabamentos especiais para a peça dupla 
face; 
Encaixe mais complexo;  
Muitas operações de costura para apenas uma peça, que exigiam cuidado 
e margens diferenciadas; 
Utilização de um tipo de máquina. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
  

No que se refere ao aproveitamento do tecido, este foi 100% empregado na 

peça e os possíveis resíduos transformaram-se em um adereço para agregar na calça 

através de um alfinete de segurança. O modelo do produto era atemporal, pelas 

mesmas razões evidenciadas na avaliação da saia e também por ser uma modelagem 

de calça diferenciada. Um ponto positivo era que a peça foi confeccionada para ser 

dupla face e poderia ser usada de ambos os lados. O tempo de montagem na costura 

foi o mais oneroso das calças confeccionadas no estudo e, embora o número de 

operações fosse inferior ao da calça modular, algumas operações foram de difícil 

execução devido às diferenças nas margens de costura. 

 A modelagem foi feita de forma simples no início, mas existiu uma certa 

dificuldade em entender como seria feito o cós aproveitando o espaço das entrepernas 

para que o mesmo encaixasse na cintura ao ser costurado. E foi percebido que o 

mesmo precisaria ser cortado ao meio em um dos lados apenas no momento da 

montagem. A solução para os espaços entre os ganchos foi demorada para se 

concretizar pois, nas duas outras calças que tinham bolso, esses espaços foram 

utilizados para este fim, porém, a calça dupla face não comportaria esse detalhe. O 

encaixe poderia ter sido feito manualmente, mas no ambiente informatizado a 

visualização do todo é mais facilitada, sem contar a agilidade e a não utilização de 
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papel durante o processo. Devido a algumas questões já evidenciadas anteriormente, 

o processo de costura da peça foi considerado complexo, mas um ponto positivo foi o 

fato de utilizar apenas uma máquina durante a montagem. Embora o uso de máquina 

fechadeira eliminaria sempre uma operação da costura inglesa, pois, faz o processo 

de uma só vez. 

 A terceira e última peça a ser confeccionada com a modelagem layout negativo 

foi tão onerosa quanto a calça dupla face, com algumas peculiaridades em relação a 

todo o processo. No Quadro 26 é possível visualizar as avaliações de forma sintética. 

 

Quadro 26 – Avaliação da peça modular dupla face sob o design de desperdício 
zero 

C
R
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É

R
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Aparência Aparência do vestuário: vestuário visualmente agradável, com ressalvas; 

Forma Relação entre vestuário e corpo: ajuste relativo e conforto adequado; 

Sustentabilidade 

Desperdício Zero: 100% aproveitamento do tecido; 
Materiais: tecido brim leve, 100% algodão (monofibra);  
Linhas de costura de mesma fibra (100% algodão); 
Atemporalidade: peça independente de tendências sazonais, material, 
cores e modelagem atemporais; 
Transformação futura: a modelagem da peça foi realizada no tamanho 
42, mas poderia ser usada em tamanhos maiores; 
Peça modular, transacional e multiuso; 
Eficiência Energética: o tempo de execução foi demorado; 

Fabricação 

Modelagem demorada, diferenciada, com acabamentos especiais para a 
peça dupla face; 
Encaixe complexo para acomodar as partes da modelagem, moldes com 
sentido do fio alterado; 
Muitas operações de costura, algumas complexas e margens 
diferenciadas; 
Utilização de dois tipos de máquina. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

 A peça ficou visualmente agradável no todo, mas, apresentou algumas 

particularidades estéticas. Essa vestimenta ficou relativamente larga e as mangas um 

pouco compridas. A faixa utilizada para ajustá-la resolve parcialmente o problema da 

largura, pois, devido à espessura do acabamento escondido e dos botões, quando a 

peça é ajustada aquele volume não se ajeita no corpo. Quando usada apenas como 

camisa, a mesma ficou com um aspecto estético bonito e o comprimento das mangas 

pode ser resolvido dobrando os punhos para cima. 

 O tecido brim leve de cor cinza, com composição monofibra de 100% algodão 

foi completamente empregado na peça. A linha de costura reta era da mesma 
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composição do tecido, facilitando o processo de reciclagem ao fim da vida 

efetivamente útil do produto. O modelo da peça era diferenciado, atemporal devido à 

sua estética, cor e materiais. O projeto era para ser usado apenas no tamanho 42, 

mas, devido às escolhas para melhorar o encaixe, deixando à peça maior e mais reta, 

pode ser usado em tamanhos maiores e menores com a faixa, ou separadamente 

como camisa. Salienta-se que ambas as peças geradas podem ser vestidas dos lados 

direito e avesso. 

 A modelagem e o encaixe foram considerados os mais onerosos da pesquisa 

pois, além de interpretar a modelagem através da base da blusa e da saia, também 

foi necessário pensar em diversas soluções para o melhor aproveitamento do tecido. 

Assim como em outras peças, alguns moldes tiveram a sua posição normal de encaixe 

alterada para o contrário, neste caso foi a maior quantidade, inclusive as mangas que 

poderiam causar um desconforto visual e de ajuste nas cavas, mas isso acabou não 

acontecendo. Outra etapa bem complexa foi a montagem da peça, pois a mesma tinha 

diversos detalhes sobrepostos, margens diferenciadas e acabamentos difíceis de 

montar. O ponto positivo foi que foi utilizada a máquina reta em praticamente todas as 

operações, exceto nos caseados, onde foi empregada a máquina caseadeira. Assim 

como as demais peças dupla face, a utilização da máquina fechadeira teria eliminado 

operações e otimizado o processo para fazer a costura inglesa nos locais indicados. 

 Findadas as análises, a próxima seção apresenta a discussão dos resultados 

da presente pesquisa. 

4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 A partir do relato dos experimentos e da análise dos processos e produtos foi 

possível identificar os pontos chave para a discussão dos resultados obtidos. A 

proposta deste capítulo é, com base no cruzamento dos dados dos relatos e das 

análises, discutir os resultados a respeito dos processos metodológicos e das técnicas 

de modelagem zero waste evidenciando os procedimentos mais relevantes para a 

pesquisa. 

 As metodologias que embasaram a realização dos experimentos, Gwilt (2014) 

e Fletcher e Grose (2011) comportavam etapas semelhantes, porém, a ordem de 

execução era distinta em dois pontos. Para Gwilt (2014) o “Design” é a primeira etapa 

e a “Seleção de Materiais e Técnicas de Fabricação” vem em seguida no 
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desenvolvimento de produtos com abordagem sustentável. Já para Fletcher e Grose 

(2011) estas fases estão em ordem inversa e entende-se que a “Seleção de Materiais” 

apenas determina os materiais que serão empregados nas peças e após, são 

elaborados os modelos da coleção no “Design”. Tendo em vista os experimentos, 

percebe-se que a seleção dos materiais deve ser a primeira fase do processo, pois 

antes mesmo de iniciar os experimentos houve uma pesquisa para encontrar os 

tecidos de origem sustentável no mercado e mesmo nos experimentos embasados 

em Gwilt (2014), os materiais acabaram sendo determinados concomitantemente à 

criação dos modelos. E, mesmo que já existam fornecedores, é preciso conhecer as 

matérias-primas com as quais se irá trabalhar, compreendendo sua origem, 

composição, textura e caimento. Só após a verificação da disponibilidade dos 

materiais e dos aspectos citados que deverá ser iniciada a criação dos esboços dos 

modelos de roupas. 

 Os esboços podem ser criados livremente, mas, ao idealizar as peças, o 

designer já pode detectar qual técnica de modelagem zero waste será empregada na 

criação dos moldes do modelo, pois, nos experimentos foi primeiramente considerado 

o tipo de modelagem e após iniciou-se a criação dos modelos, o que também pode 

acontecer. Dependendo do formato e detalhes da peça já é possível verificar qual 

técnica se adequaria para a elaboração da modelagem. Cabe salientar que podem 

ser empregadas uma ou mais das técnicas experimentadas, pois, percebe-se que nas 

peças elaboradas sob a modelagem quebra-cabeça, houve o emprego de formas 

geométricas, bem como a utilização de sobras para a construção de partes da própria 

peça e acessórios, considerando isso como sendo a técnica de layout negativo. A 

técnica de layout negativo também foi utilizada nas peças tridimensionais que, após a 

colocação das frentes e costas foi pensado em como aproveitar os espaços que 

estavam ociosos, criando os moldes que faltavam para compor a peça projetada. Já 

nas peças criadas com a técnica de modelagem geométrica, os espaços que iriam ser 

resíduos foram empregados na própria peça como detalhes.  

Na etapa de Design também cabe a escolhas dos aviamentos e técnicas de 

fabricação. De acordo com o modelo e acabamentos, já podem ser determinadas as 

máquinas e demais recursos que serão necessários para a construção da peça e a 

ficha-técnica inicia-se nessa fase, e continua sendo preenchida ao longo das demais 

etapas. Em seguida, concordando com ambos os autores, segue-se para a fase de 

modelagem que aparece como “Criação de Moldes” em Gwilt (2014) e “Modelagem e 
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Encaixe” em Fletcher e Grose (2011), sendo que, a nomenclatura mais adequada é a 

segunda citada. Nessa fase são elaborados os moldes, mas concomitante a essa 

elaboração já acontece o encaixe das partes e no próprio encaixe são criados moldes 

de acordo com os espaços que seriam resíduos. Nesta etapa podem acontecer 

alterações no modelo proposto, porque, em alguns casos, dependendo do tamanho 

das possíveis sobras, é necessário aumentar valores ou ainda criar novos detalhes 

na peça, a fim de aplicar toda a área do tecido na roupa. 

 Em relação às quatro técnicas testadas na pesquisa, pode-se dizer que estas 

têm alguns pontos positivos e negativos. A modelagem geométrica é capaz de 

aproveitar o tecido em sua totalidade com mais facilidade devido aos modelos criados 

terem dimensões mais amplas, porém não permitiu grandes variações estilísticas, 

ficando estas variações por conta de amarrações e faixas. A modelagem 

tridimensional por drapejamento obteve peças com variações estilistas, mas, 

dependendo do modelo, pode ser uma técnica mais demorada e que utiliza mais 

recursos, como tecido para a moldagem no manequim e papel pardo para a 

planificação dos moldes, bem como, poderia ser feita de forma plana. E após a 

modelagem dos moldes iniciais no manequim, as demais partes da modelagem foram 

elaboradas de forma bidimensional, utilizando-se das técnicas de modelagem 

geométrica e layout negativo. A modelagem quebra-cabeça permite mais variações 

de estilo, mas tem algumas limitações na forma de realizar esta técnica, pois, segundo 

Flecther e Grose (2011) a modelagem quebra-cabeça consiste em ir aumentando os 

moldes para que estes acabem por ocupar toda uma área retangular, o que às vezes 

pode não ser interessante ao modelo proposto, como por exemplo, a barra da calça 

modular ficou maior que o esperado, devido à necessidade de realizar este aumento, 

claro que, como o tecido era mais fino, o caimento ficou bom, mas com tecidos de 

maior gramatura talvez a barra mais larga não fique adequada e acabe sendo 

necessário utilizar-se da técnica de layout negativo para aproveitar os espaços sem 

aumentar os demais moldes. 

 Já a técnica de layout negativo permite que sejam feitas peças com mais 

curvaturas, porém, a utilização dos espaços negativos é mais complexa e exige muita 

atenção em como estes serão empregados na peça, sem alterar significativamente o 

modelo e às vezes, alterando-o de forma efetiva.  

 A última etapa considerada diz respeito à costura das partes para realmente 

dar vida à peça idealizada nas fases anteriores. Gwilt (2014) nomeou-a como 
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“Construção da Peça-piloto” e Fletcher e Grose (2011) a entenderam como 

“Montagem e Finalização”. Ambas as nomenclaturas são adequadas, pois a peça-

piloto pode ser muitas vezes uma peça já finalizada, bem como pode necessitar de 

alterações e ser apenas arrumada ou refeita, mas, pensando no aproveitamento total 

do tecido, provavelmente ela deveria ser refeita, pois não caberia eliminar partes da 

peça fazendo ajustes, pois o conceito de zero waste não iria se consolidar. Acredita-

se que caberia uma etapa de “Prova e Avaliação”, tendo em vista que as peças devem 

ser analisadas como qualquer outro produto, mesmo que o seu projeto tenha sido bem 

planejado, sempre podem acontecer alterações quando provadas em uma modelo 

real. Por essa razão, a pesquisadora provou todas as peças, exceto a que não serviu, 

para poder avaliá-las em relação ao ajuste e ao conforto e ao aspecto visual no corpo 

humano. 

 Cabe salientar ainda, em relação à montagem das peças que, algumas delas 

foram bastante complexas e onerosas, como a calça dupla face e a peça modular 

dupla face, ambas elaboradas com a modelagem layout negativo, o que faz perceber 

que para um projeto de produto eficaz com esse tipo de técnica é necessário fazer 

muitos exercícios e ter conhecimento de máquinas e aparelhos e costura que possam 

facilitar as operações. 

 Concluída a discussão dos resultados, o capítulo final elucidará sobre as 

considerações finais sobre a pesquisa desenvolvida. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No presente estudo foram analisados os processos metodológicos para o 

desenvolvimento de produtos de vestuário com abordagem sustentável integrados 

com a modelagem zero waste. Para tanto, foi identificado que o método de pesquisa 

Design Science Research era o mais adequado para nortear o estudo, devido ao fato 

do mesmo objetivar diminuir as distâncias entre a teoria e prática, bem como a 

abordagem qualitativa corroborou com a pesquisa, tendo em vista o objetivo geral que 

era realizar um estudo comparativo a fim de verificar e refletir sobre quais as ações 

sustentáveis integradas com a modelagem zero waste, encontradas nas metodologias 

utilizadas, que efetivamente são passíveis de serem realizadas no desenvolvimento 

de produtos de vestuário com abordagem sustentável no design de moda. E para 

testar efetivamente as metodologias era necessário realizar a parte aplicada, 

propondo objetivos específicos para este fim. 

 Os objetivos do estudo foram alcançados pois, inicialmente foram pesquisadas 

de forma teórica as metodologias projetuais com abordagem sustentável e as técnicas 

de modelagem zero waste, sendo que foram encontradas e selecionadas para o 

estudo as metodologias de Fletcher e Grose (2011) e Gwilt (2014), bem como as 

técnicas de modelagem zero waste layout negativo, quebra-cabeça, geométrica e 

tridimensional por drapejamento. Posteriormente foram criados produtos de vestuário 

embasados nas metodologias selecionadas, bem como foi desenvolvida a modelagem 

e o encaixe das peças com as técnicas de modelagem verificadas, objetivando o 

desperdício zero de tecido, otimizando o uso deste recurso. Após a conclusão da 

modelagem e encaixe foram desenvolvidos os protótipos das peças afim de verificar 

a viabilidade de fabricação dos mesmos.  

Os dados coletados durante os experimentos permitiram que fossem realizadas 

comparações entre as metodologias, tendo em vista os processos e técnicas 

realizados em cada uma delas, e ainda verificar quais destas ações eram mais 

relevantes ao desenvolvimento de produtos com abordagem sustentável integrado 

com a modelagem zero waste. 

 Cabe salientar que o fato da pesquisadora ter realizado os experimentos e 

participando do processo do início ao fim, tendo em vista a sua experiência como 

profissional da área, foi possível obter reflexões contundentes acerca do processo de 
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desenvolvimento de produtos com abordagem sustentável, bem como entender como 

este acontece de forma diferenciada em relação ao processo de desenvolvimento de 

produtos de vestuário convencional. 

 Percebeu-se que a escolha dos materiais é de extrema importância no produto 

com abordagem sustentável, que a sua origem faz toda a diferença para validar a 

sustentabilidade ambiental já no início do processo de desenvolvimento. Bem como 

foi identificado que as matérias-primas de origem sustentável não existem em 

abundância no mercado, e que este setor ainda está em crescimento e que os tecidos 

disponíveis, em sua maioria são vendidos apenas em lotes maiores, comportando 

uma produção em maior escala. Outra questão diz respeito ao fato de os tecidos terem 

um custo mais elevado que os convencionais, e que os de custo menor, também não 

configuram uma qualidade excelente. Cabe salientar que não foram encontrados 

aviamentos de origem sustentável, as linhas de costura disponíveis tinham 

composições de 100% algodão e 100% poliéster, composições estas não encontradas 

em todos os tecidos empregados. Os demais aviamentos, como botões e alfinetes de 

segurança também foram adquiridos no varejo e não se tem conhecimento de que 

existam os fabricados de acordo com noções de sustentabilidade ambiental. 

 A etapa de “Design” foi uma surpresa positiva, pois havia um receio de que não 

seriam geradas peças visualmente bonitas, com caimento e usáveis, porém, as peças 

geradas ficaram em sua maioria esteticamente bonitas e com caimento, conforto e 

ajuste adequados. Essa fase exigiu criatividade e conhecimento dos processos 

produtivos que seriam realizados posteriormente na modelagem, encaixe e costura 

da peça.  

 Entendeu-se que a modelagem e o encaixe não podem acontecer 

separadamente quando são empregadas técnicas de modelagem zero waste, e sim, 

devem acontecer de forma concomitante visando ao melhor aproveitamento do tecido. 

Também se compreendeu que, neste momento, os modelos criados anteriormente no 

“Design” podem ser alterados de acordo com a planejamento da modelagem e 

encaixe. Nessa fase, deve ser efetivado o pensamento de como a peça será costurada 

e como as marcações realizadas nos moldes podem auxiliar o processo posterior. 

Outra questão que foi possível verificar, foi que o uso do software de modelagem 

informatizada, embora não tenha sido idealizada a sua utilização no planejamento 

inicial da pesquisa, foi de grande valia no sentido de melhor elaborar os moldes e 

visualizar o planejamento do encaixe, bem como agilizar o processo como um todo. 
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 A construção da peça na costura exigiu conhecimento dos processos e 

habilidade em utilizar os maquinários de costura e habilidade manual, tendo em vista 

que foram empregadas diversas máquinas, como a reta, overlock, interlock e 

caseadeira, bem como foram realizados processos manuais para pregar botões e 

confeccionar os acessórios oriundos dos resíduos. 

 Tendo em vista os experimentos realizados, as análises e questões elencadas 

nessa conclusão, entende-se que o desenvolvimento de produtos de vestuário com 

abordagem sustentável integrado com as técnicas de modelagem zero waste é ainda 

uma forma de desenvolvimento recente e pouco pesquisada. E que o profissional que 

encarar esse desafio, deverá ter uma formação acadêmica e profissional completa e 

abrangente, pois foram empregados no estudo diversos conhecimentos. Foi utilizada 

a pesquisa de matérias-primas e seus processos de fabricação para a escolha das 

mesmas, criação de produtos de vestuário, modelagem do vestuário, encaixe e risco, 

costura e maquinários, processos manuais de geração de alternativas, organização 

do processo produtivo nas operações de costura e tomadas de tempo, entre outros 

muitos aspectos. Cabe salientar que a pesquisadora conseguiu realizar efetivamente 

todos os processos, pois possui experiência profissional e acadêmica nas áreas de 

criação, modelagem, costura, processos produtivos e gestão da produção, 

conhecimentos estes, que permitiram que fossem realizadas as técnicas ainda não 

testadas e os resultados esperados fossem alcançados. 

 Os resultados do estudo sugerem que é possível desenvolver e produzir 

produtos de vestuário com abordagem sustentável, bem como a modelagem zero 

waste é viável, mas que é necessário estudo e prática para que estas técnicas sejam 

empregadas em uma produção industrial que demanda pensamento rápido e 

agilidade nos processos produtivos como um todo. 

 Para estudos futuros, destaca-se a importância de avaliar a formação dos 

profissionais de moda na academia, verificando a grade curricular e perfil dos 

egressos a fim de propor melhorias nos projetos pedagógicos dos cursos visando à 

formação integral e holística do aluno, tendo em vista que as questões relativas à 

sustentabilidade farão parte do cotidiano da sociedade e das empresas de confecção 

de vestuário. 
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GLOSSÁRIO 

Carretilhar: ato de transferir com o auxílio de uma carretilha o desenho de um molde 

de um pedaço de papel para outro que se encontra embaixo do primeiro. 

 

Digitalizar: transferir um molde plano manual para o computador com o auxílio de 

quadro ou mesa digitalizadora e software específico. 

 

Esquadro: régua em forma de triângulo retângulo que serve para traçar ângulos retos 

ou linhas perpendiculares. 

Giz de alfaiate: giz em formato triangular para realizar traçado do molde no tecido. 

Interlock: máquina de costura que trabalha com duas agulhas. Utiliza quatro fios. Além 

de fazer o que a overloque faz, ela faz um ponto de segurança um pouco mais 

afastado.  

Pences: prega afunilada costurada no tecido para dar caimento à peça de roupa. 

 

Prega: uma ou mais dobraduras feitas no tecido, muitas vezes parcialmente 

costuradas.  

 

Margem de costura: quantidade de tecido livre no molde no ponto em que duas partes 

serão unidas por uma costura. 

 

Morim: Tecido de trama simples, 100% algodão, utilizado para moldar o manequim na 

modelagem tridimensional. 

 

Overlock: máquina de costura usada para chulear o tecido dando acabamento. Tem 

apenas uma agulha e trabalha com três fios, duas linhas de overloque que passam 

pelas lançadeiras e uma linha comum que passa pela agulha. 

 

Tomas: espécie de pence costurada em linha reta.
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APÊNDICE A – Ficha-técnica da calça geométrica 

FICHA TÉCNICA 

Modelo: Calça geométrica 
Ref: CG001 

Segmento: Feminino 

Descrição do modelo: 
 
Calça envelope, com acabamento duplo nas laterais e barra, cós com amarração frente e 
costas. 
 

Grade de tamanhos: 36 ao 46 Tamanho Base: 42 

Desenho Técnico 

 
          FRENTE                                                COSTAS 

 

 
Matéria Prima 

Ref.: Descrição: 
Quantida

de 
Largura 

(tecido)/Tamanho 

TAG001 Tecido 100% Algodão Jeans Leve Azul 200 cm  153 cm 

LRA001 Linha 100% algodão azul claro ------------- ------------------------- 

LTA001 Linha 100% poliéster azul claro ------------- ------------------------- 

Acabamento/Beneficiamento 

NÃO POSSUI 

Observações 
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IDENTIFICAÇÃO DOS MOLDES 

Nº do 
Molde 

Nome do Molde Tecido Forro Entretela 

1 Frente e Costas 2 X --------------- ------------------ 

2 Cós frente 2 X --------------- ------------------ 

3 Cós Costas 2 X --------------- ------------------ 

4 
Acabamento 

Lateral 
4 X --------------- ------------------ 

5 
Acabamento 

Barra 
2 X --------------- ------------------ 

6 
 Ponteira Cós 

Frente 
2 X --------------- ------------------ 

7 
 Ponteira Cós 

Costas 
4 X --------------- ------------------ 

 
SEQUÊNCIA OPERACIONAL 

Nº 
Sequência 

Operacional 
Margem de 

Costura 
Máquina Tempo Cronometrado 

1 Unir Ganchos 1 cm Interlock 00:00:37  

2 
Pespontar 
Ganchos  Reta 00:01:03 

3 

Aplicar 
acabamento 
lateral frente  

(2) 

1 cm Reta 00:02:55 

4 

Pespontar 
acabamento 
lateral frente  

(2) 

0,01 cm Reta 00:05:22 

5 

Aplicar 
acabamento 
lateral costas 

(2) 

1 cm Reta 00:01:49 
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6 

Pespontar 
acabamento 
lateral costas  

(2) 

0,01 cm Reta 00:04:00 

7 

Fechar 
acabamento 
barra frente  

(4) 

1 cm Reta 00:00:12 

8 
Aplicar barra  

(2) 
1 cm Reta 00:02:33 

9 
Pespontar barra 

 (2) 
0,01 cm Reta 00:03:54 

10 
Unir centro cós 

frente 
1 cm  Reta 00:00:06 

11 

Unir ponteira no 
cós frente 

(2) 

1 cm  Reta 00:00:07 

12* 

Fechar cós 
frente até a 
marcação 

(2) 

Da ponteira 
até o início do 
cós 0,5 cm e 
após  1 cm 

Reta 00:01:44 

13 

Desvirar cós 
frente 

(2) 

---------------- Manual 00:00:45 

14 
Fixar cós na 
cintura frente 

1 cm Reta 00:00:43 

15 
Pespontar cós 

frente  Reta 00:03:34 

16 
Unir centro cós 

costas 
1 cm  Reta 00:00:04 

17 

Unir parte 
superior ponteira 

no cós costas 

(2) 

0,5 cm Reta 00:00:19 

18 

Unir ponteira no 
cós costas 

(2) 

1 cm  Reta 00:00:10 
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**19 

Fechar cós 
frente até a 
marcação 

(2) 

Na ponteira: 
0,5 Início do 

cós: 1, 5 cm e 
suavizar para 

após 1 cm 

Reta 00:02:35 

20 

Desvirar cós 
costas 

(2) 

---------------- Manual 00:00:48 

21 
Fixar cós na 

cintura costas 
1 cm Reta 00:01:03 

22 
Pespontar cós 

costas 
0,01 cm Reta 00:04:28 

    Tempo Total:   39 min 

Observações costura: 

* No item 12 foram usadas margens de costura diferentes em uma mesma operação, pois 
(devido ao aproveitamento de partes na modelagem e encaixe), a largura das partes 
costuradas ficou com 0,5 cm de cada lado diferente. 

**No item 19  foram usadas margens de costura diferentes em uma mesma operação, 
pois   (devido ao aproveitamento de partes na modelagem e encaixe), a largura das partes 
costuradas ficou com 1,5 cm de um lado diferente. 
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APÊNDICE B – Ficha-técnica da saia geométrica 

FICHA TÉCNICA 

Modelo: Saia geométrica 
Ref:SG001 

Segmento: Feminino 

Descrição do modelo: 
 
Saia retangular, com bainha na parte inferior e bainha na cintura, com caseado e cordão 
para franzir. 
 

   

  

Grade de tamanhos: 36 ao 46 Tamanho Base: 42   

Desenho Técnico   

  
                                                FRENTE                               COSTAS 
 

 

  

Matéria Prima   

Ref.: Descrição: 
Quantida

de 
Largura(tecido)/Tamanho   

TAG001 Tecido 100% Algodão Jeans Leve Azul 115 cm   153 cm   

LRA001 Linha 100% algodão azul claro -------------- -------------------------   

LTA001 Linha 100% poliéster azul claro -------------- -------------------------   

Acabamento/Beneficiamento   

NÃO POSSUI   

Observações   
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MODELAGEM 

IDENTIFICAÇÃO DOS MOLDES 

Nº do 
Molde 

Nome do Molde Tecido Forro Entretela 

1 SAIA 1 X ----------------------- ------------------ 

2 CORDÃO 1 X ----------------------- ------------------ 

 
SEQUÊNCIA OPERACIONAL 

Nº 
Sequência 

Operacional 
Margem de 

Costura 
Máquina 

Tempo 
Cronometrado 

1 
Fazer casa no centro 

frente da saia 
3 cm Caseadeira 00:00:04 

2 Fechar cordão 2 cm  

Reta com aparelho 
de viés de 5,5 cm 

(cordão pronto de 
3,5) 

00:01:19 

3 
Fechar ponta cordão 

(2 lados) 
1 cm Reta 00:00:55 

4 
Unir centro costas da 

saia 
1 cm Interlock 00:00:34 

5 
Fazer bainha 

superior 
4 cm Reta 00:03:32 

6 Fazer bainha inferior 3 cm Reta 00:03:00 

7 
Colocar cordão na 

bainha superior 
------------------ Manual 00:01:41 

Tempo Total: 11:04 min 

Observações costura: 
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APÊNDICE C – Ficha-técnica da blusa geométrica 

FICHA TÉCNICA 

Modelo: Blusa geométrica 
Ref: BG001 

Segmento: Feminino 

Descrição do modelo: 
 
Blusa retangular, com decote retangular com revel, bainha na parte inferior e nas cavas. 

   

  

Grade de tamanhos: 36 ao 46 Tamanho Base: 42   

Desenho Técnico   

  
                                            FRENTE                               COSTAS 
 

 

  

Matéria Prima   

Ref.: Descrição: Quantidade Largura(tecido)/Tamanho   

TAG001 Tecido 100% Algodão Jeans Leve Azul 60 cm  153 cm   

LRA001 Linha 100% algodão azul claro -------------------- -------------------------   

LTA001 Linha 100% poliéster azul claro -------------------- -------------------------   

Acabamento/Beneficiamento   

NÃO POSSUI   

Observações   
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IDENTIFICAÇÃO DOS MOLDES 

Nº do 
Molde 

Nome do Molde Tecido Forro Entretela 

1 BLUSA FRENTE 1 X 
--------------

---- 
---------------- 

2 BLUSA COSTAS 1 X 
--------------

-- 
---------------- 

 
SEQUÊNCIA OPERACIONAL 

Nº 
Sequência    

Operacional 
Margem de 

Costura 
Máquina 

Tempo 
Cronometrado 

1 
Unir ombros 

(2) 
1 cm Interlock 00:00:13 

2 
Unir laterais 

(2) 
1 cm Interlock 00:00:17 

3 
Overlocar cava 

(2) 

------------------- Overlock 00:00:47 

4 
Overlocar decote costas 

 

------------------- Overlock 00:00:43 

5 
Overlocar decote frente 

 

------------------- Overlock 00:00:40 

6 
Pespontar decote frente e 

costas 
0,01 cm Reta 00:02:38 

7 
Fazer bainha cava 

(2) 
1 cm Reta 00:01:18 

    Tempo Total:  06:30 min  

Observações costura: 
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APÊNDICE D – Ficha-técnica do vestido geométrico 

FICHA TÉCNICA 

Modelo: Vestido geométrico 
Ref: VG001 

Segmento: Feminino 

Descrição do modelo: 
 
Vestido retangular, com decote retangular com revel, acabamento duplo na parte inferior e 
bainha nas cavas. 

   

  

Grade de tamanhos: 36 ao 46 Tamanho Base: 42   

Desenho Técnico   

  

                                              FRENTE                               COSTAS 
 

 

  

Matéria Prima   

Ref.: Descrição: 
Quantidad

e 
Largura(tecido)/Tamanho   

TAG001 
Tecido 100% Algodão Jeans 

Leve Azul 
80 cm   153 cm   

LRA001 
Linha 100% algodão azul 

claro 
------------- -------------------------   

LTA001 
Linha 100% poliéster azul 

claro 
------------- -------------------------   

Acabamento/Beneficiamento   

NÃO POSSUI   

Observações   
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MODELAGEM 

IDENTIFICAÇÃO DOS MOLDES 

Nº do 
Molde 

Nome do Molde Tecido Forro Entretela 

1 VESTIDO FRENTE 1 X ------------------ ---------------- 

2 VESTIDO COSTAS 1 X ------------------ ---------------- 

3 FAIXA 2 X ------------------ ---------------- 

4 PONTEIRA 2 X ------------------ ---------------- 

 

SEQUÊNCIA OPERACIONAL 

Nº 
Sequência    

Operacional 
Margem de 

Costura 
Máquina 

Tempo  
Cronometrado 

1 
Unir ombros 

(2) 
1 cm Interlock 00:00:14 

2 
Unir laterais 

(2) 
1 cm Interlock 00:00:19 

3 
Overlocar cava 

(2) 
------------------- Overlock 00:00:31 

4 Overlocar decote costas ------------------- Overlock 00:00:39 

5 Overlocar decote frente ------------------- Overlock 00:00:31 

6 
Pespontar decote frente e 

costas 
0,01 cm Reta 00:02:00 

7 
Fazer bainha cava 

(2) 
1 cm Reta 00:01:58 

8 
Unir laterais do barrado 

(2) 
1 cm Reta 00:00:10 

9 Aplicar barrado no vestido 1 cm Reta 00:01:33 

10 
Unir ponteira na faixa 

(2) 
1 cm Reta 00:00:14 

11 Fechar faixa 1 cm Reta 00:01:41 

12 Desvirar faixa -------------- Manual 00:00:29 

13 Fazer pesponto faixa 0,01 cm Reta 00:03:33 

      Tempo Total: 14 min  

Observações costura: 
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APÊNDICE E – Ficha-técnica da peça multifuncional 

FICHA TÉCNICA 

Modelo: Peça Multifuncional 
Ref:PM001 

Segmento: Feminino 

Descrição do modelo: 
 
Peça multifuncional cinco em um: vestido, casaco, jaqueta, colete e saia. 
Peça com transpasse amplo na frente. Mangas destacáveis, parte superior e inferior 
destacáveis, fechamento de ambas com caseado e botões. 
Tomas superiores frente e costas, pences inferiores frente e costas, revel frente, bainha no 
decote costas. 
Fechamento saia com cordão passando pelo caseado e botões de pressão manuais. 
 

Grade de tamanhos: 36 ao 46 Tamanho Base: 42 

Desenho Técnico 
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Matéria Prima 

Ref.: Descrição: Quantidade Largura(tecido)/Tamanho 

TL001 
Tecido 100% linho azul 

claro 
171 cm 149 cm 

LRA001 
Linha 100% algodão azul 

claro 
------------------ ------------------------- 

LTA001 
Linha 100% poliéster azul 

claro 
------------------ ------------------------- 

BTAC001 
Botões de acrílico 

transparentes 
37  unidades 1,5 cm 

BP001 
Botões de pressão 

manuais 
3 unidades 5 mm 

BTAC001 
Botões de acrílico azul 

claro 
4 unidades 1,5 cm 

Acabamento/Beneficiamento 

NÃO POSSUI 

Observações 

Botões de acrílico transparente para união das peças; 
Botões de pressão (manual) para fechamento da peça; 
Botões de acrílico azul claro nos punhos; 

 

MODELAGEM 

IDENTIFICAÇÃO DOS MOLDES 

Nº do 
Molde 

Nome do Molde Tecido Forro Entretela 

1 FRENTE SUPERIOR 
DIREITA 

1 X ------------------- ------------------ 

2 FRENTE SUPERIOR 
ESQUERDA 

1 X ------------------- ------------------ 

3 FRENTE INFERIOR 
DIREITA 

1 X ------------------- ------------------ 

4 FRENTE INFERIOR 
ESQUERDA 

1 X ------------------- ------------------ 

5 COSTAS 
SUPERIOR 

1 X ------------------- ------------------ 

6 COSTAS INFERIOR 1 X ------------------- ------------------ 
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7 REVEL FRENTE 
DIREITA 

1 X ------------------- ------------------ 

8 REVEL FRENTE 
ESQUERDA 

1 X ------------------- ------------------ 

9 MANGA DIREITA 1 X ------------------- ------------------ 

10 MANGA 
ESQUERDA 

1 X ------------------- ------------------ 

11 PUNHO 4 X ------------------- ------------------ 

12 CORDÃO 1 X ------------------- ------------------ 

13 TIRA CORDÃO 2 X ------------------- ------------------ 

 
SEQUÊNCIA OPERACIONAL 

Nº Sequência 

Operacional 

Margem de Costura Máquina Tempo 

Cronometrado 

1 Fechar toma frente 
superior 

(2) 

2 cm Reta 00:00:30 

2 Fechar pence saia 
frente 

(2) 

Início 2 cm 
(terminando em nada 
conforme marcação) 

Reta 00:00:20 

3 Fechar toma costas 
superior 

(2) 

2 cm Reta 00:00:44 

4 Fechar pence saia 
costas 

(2) 

Início 2 cm 
(terminando em nada 
conforme marcação) 

Reta 00:00:17 

5 Overlocar 
gola/ombro costas 

0.5 cm Reta 00:00:08 

6 Overlocar 
gola/ombro frente 

(2) 

0.5 cm Reta 00:00:11 

7 Overlocar revel 
frente  superior 

(2) 

0.5 cm Reta 00:00:26 
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8 Bainha revel 
frente  superior 

(2) 

2 cm Reta 00:00:35 

9 Unir barra revel com 
barra frente  superior 

(2) 

1 cm Reta 00:00:16 

10 Unir revel com a 
frente  superior (até à 

pence) 

(2) 

1 cm Reta 00:01:22 

11 Unir ombros 

(2) 

1 cm Reta 00:00:30 

12 Overlocar laterais e 
cava superior 

(2) 

0.5 cm Overlock 00:00:26 

13 Overlocar barra 
frente superior 

(2) 

0.5 cm Overlock 00:00:14 

14 Overlocar barra 
costas superior 

0.5 cm Overlock 00:00:14 

15* Pespontar 
transpasse ombro e 

decote costas 

Ombro 0,01 cm 
seguindo  no decote, 
conforme marcação 

Reta  00:01:45 

16 Costura de reforço 
no transpasse ombro 

(2) 

1 cm Reta 00:00:07 

17 Pesponto barra cava 

(2) 

Conforme marcação Reta 00:01:52 

18 Unir laterais frente e 
costas superiores 

(2) 

1 cm Reta 00:00:48 

19 Pesponto frente 
superior 

(todo ao redor) 

0,01 cm Reta 00:05:11 

20 Overlocar cabeça da 
manga 

0,5 cm Overlock 00:00:05 
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(2) 

21 Overlocar laterais 
manga 

(4) 

0,5 cm Overlock 00:00:19 

22 Unir laterais manga 

(2) 

1 cm Reta 00:00:51 

23 Fechar prega interna 
manga 

(2) 

Início (cabeça 
manga): 1 cm 

Final (barra manga): 
9 cm 

Reta 00:00:23 

24 Fixar prega interna 
aberta em cima 

(2) 

1 cm Reta 00:00:03 

25 Fixar prega interna 
aberta embaixo 

(2) 

1 cm Reta 00:00:02 

26 Fechar punho 

(2) 

1 cm Reta 00:01:02 

27 Fixar punho na barra 
da manga 

(2) 

1 cm Reta 00:02:34 

28 Pespontar punho  

(2) 

0,01 cm Reta 00:04:23 

29 Costura reforço 
transpasse punho  

(2) 

1 cm Reta 00:00:13 

30 Bainha cabeça 
manga 

(2) 

2 cm Reta 00:01:16 

31 Unir laterais saia 
frente e costas  

(2) 

1 cm Interlock 00:00:29 

32 Bainha de baixo da 
saia frente e costas 

2 cm Reta 00:02:19 
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33 Bainha de cima da 
saia frente e costas 

3 cm Reta 00:02:23 

34 Acabamento centro 
frente saia 

(2) 

1 cm Reta 00:01:04 

35 Unir retângulo ao 
cordão 

(2) 

1 cm Reta 00:00:08 

36 Fechar cordão 1 cm Reta 00:04:05 

37 Fazer casas saia 

frente e costas 

(21) 

2 cm Caseadeira 00:01:40 

38 Fazer casas cabeça 
da manga 

(16) 

1, 5 cm Caseadeira 00:01:04 

39 Fazer casas punho 

(4) 

1,5 cm Caseadeira 00:00:16 

40 Pregar botões na 
barra frente e costas 

superior 

(21) 

------------------- Manual com 
agulha de 

mão 

00:10:30 

41 Pregar botões na 
cava 

(16) 

--------------------- Manual com 
agulha de 

mão 

00:08:00 

42 Pregar botões no 
punho 

(4) 

-------------------- Manual com 
agulha de 

mão 

00:02:00 

    Tempo Total:  45:46 min 

Observações costura: 

*Antes dessa operação o transpasse foi marcado diretamente com a peça vestida no 
manequim. 
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APÊNDICE F – Ficha-técnica da calça tridimensional 

FICHA TÉCNICA 

Modelo: Calça Tridimensional 
Ref:CT001 

Segmento: Feminino 

Descrição do modelo: 
 
Calça pantalona, com pregas frontais, pences traseiras e bolsos laterais. Cós com 
transpasse, fechamento com caseado e botões, bainha inferior. 
 

Grade de tamanhos: 36 ao 48 Tamanho Base: 42 

Desenho Técnico 

   
    FRENTE                                   COSTAS 

 
Matéria Prima 

Ref.: Descrição: 
Quantidad

e 
Largura(tecido)/Tamanho 

TL001 Tecido 100% linho azul claro 117 cm 149 cm 

LRA001 
Linha 100% algodão azul 

claro 
-------------- ------------------------- 

LTA001 
Linha 100% poliéster azul 

claro 
-------------- ------------------------- 
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BTAC002 Botões de acrílico azul claro 
5 

unidades 
1,5 cm 

Acabamento/Beneficiamento 

NÃO POSSUI 

Observações 

 

 
IDENTIFICAÇÃO DOS MOLDES 

Nº do 
Molde 

Nome do Molde Tecido Forro Entretela 

1 FRENTE 2 X --------------------- ------------------ 

2 COSTAS 2 X --------------------- ------------------ 

3 CÓS 1 X --------------------- ------------------ 

4 VISTA ESQUERDA 8 X --------------------- ------------------ 

5 VISTA DIREITA 1 X --------------------- ------------------ 

6 BOLSO 2 X --------------------- ------------------ 

7 ESPELHO BOLSO 2 X --------------------- ------------------ 

SEQUÊNCIA OPERACIONAL 

Nº Sequência 

Operacional 

Margem de 
Costura 

Máquina Tempo 

Cronometrado 

1 Overlocar bolso (retangular) 

(2) 

0,5 cm Overlock 00:00:24 

2 Overlocar bolso (com canto 
arredondado) 

(2) 

0,5 cm Overlock 00:00:12 

3 Overlocar vista de cima ao 
redor 

0,5 cm Overlock 00:00:07 

4 Unir partes vista de baixo 

(8) 

0,5 cm Overlock 00:00:41 
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5 Overlocar vista de baixo ao 
redor 

0,5 cm Overlock 00:00:15 

6 Overlocar gancho frente 

(2) 

0,5 cm Overlock 00:00:13 

7 Unir gancho costas 1 cm Interlock 00:00:11 

8 Fechar prega frente 
(profundidade) 

(2) 

VER Reta 00:00:14 

9 Fixar prega frente 

(2) 

VER Reta 00:00:04 

10 Fixar revel na boca do bolso 

(2) 

1 cm Reta 00:00:30 

11 Pespontar boca do bolso 

(2) 

0,01 cm Reta 00:00:57 

12 Fixar espelho do bolso na 
lateral (com o revel) 

(2) 

1 cm Reta 00:00:24 

13 Unir revel e espelho do bolso 

(2) 

1 cm Reta 00:00:46 

14 Fixar bolso na cintura 

(2) 

1 cm Reta 00:00:07 

15 Fixar vista zíper direita (de 
cima) 

1 cm Reta 00:00:08 

16 Fixar vista esquerda (de 
baixo) 

1 cm Reta 00:00:10 

17 Unir gancho frente 1 cm Reta 00:00:41 

18 Pespontar vista direita Conforme 
marcação 

Reta 00:00:18 

19 Costura de reforço no 
encontro das vistas direita e 

esquerda do zíper 

0,5 Reta 00:00:03 

20 Fechar pence costas 

(2) 

Conforme 
marcação 

Reta 00:00:17 

21 Unir laterais 1 cm Interlock 00:01:22 
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(2) 

22 Unir entrepernas 1 cm Interlock 00:00:58 

23 Bainha calça 

(2) 

2 cm Reta 00:02:34 

24 Fechar ponta cós do lado 
direito 

1 cm Reta 00:00:03 

25 Fixar cós na peça 1 cm Reta 00:01:41 

26 Pesponto cós  0,01 cm Reta 00:05:22 

27 Fazer casas na vista direita 

(5) 

2,2 cm Caseadeira 00:00:20 

28 Pregar botões na vista 
esquerda 

(5) 

----------- Manual com 
agulha de mão 

00:03:00 

                                                                        Tempo Total:  22 min    

Observações costura: 
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APÊNDICE G – Ficha-técnica da blusa modular 

FICHA TÉCNICA 

Modelo: Blusa Modular 
Ref: BMD 001 

Segmento: Feminino 

Descrição do modelo: 
 
Blusa retangular, decote canoa, sobreposto no ombro com pesponto, bainha nos decotes e 
cavas, túnel na barra e cordão para franzir e amarrar às peças inferiores. 
 

Grade de tamanhos: 36 ao 46 Tamanho Base: 42    

Desenho Técnico    

  
                                     FRENTE                                          COSTAS 

 

   

Matéria Prima    

Ref.: Descrição: 
Quantida

de 
Largura(tecido)/Tamanho    

TVS001 Tecido 100% Viscose preto 60 cm  140 cm    

LRA002 Linha 100% algodão preta ------------- -------------------------    

LTA002 Linha 100% poliéster preta ------------- -------------------------    

AFS001 
Alfinete de segurança de 

metal 
1 unidade 1 cm    

Acabamento/Beneficiamento    

NÃO POSSUI    

Observações    

 

*O cordão serve para unir a saia SMD 001 à blusa, formando um vestido. 
**O cordão serve para unir a calça CMD 001 à blusa, formando um macacão. 
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MODELAGEM 

IDENTIFICAÇÃO DOS MOLDES 

Nº do 
Molde 

Nome do Molde Tecido Forro Entretela 

1 FRENTE 1 X ----------------- ------------------ 

2 COSTAS 1 X ----------------- ------------------ 

3 TÚNEL 2 X ----------------- ------------------ 

4 CORDÃO 1 X ----------------- ------------------ 

5 SOBREPOSTO 

OMBRO 

FRENTE 

2 X ----------------- ------------------ 

6 SOBREPOSTO 

OMBRO 

COSTAS 

2 X ----------------- ------------------ 

7 FLOR 1 1 X ----------------- ------------------ 

8 FLOR 2 1 X ----------------- ------------------ 

SEQUÊNCIA OPERACIONAL 

Nº Sequência 

Operacional 

Margem de 
Costura 

Máquina Tempo 

Cronometrado 

1 Fixar sobreposto nas 
costas com pesponto 

(2) 

1 cm Reta 00:00:19 

2 Fixar sobreposto na frente 
com pesponto 

(2) 

1 cm Reta 00:00:16 

3 Overlocar laterais do túnel 

(2) 

0,5 cm Overlock 00:00:18 

4 Fechar cantos túnel 

(4) 

1 cm Reta 00:00:08 

5 Pesponto abertura túnel 

(4) 

0,05 cm Reta 00:00:28 
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6 Unir ombros 

(2) 

1 cm Interlock 00:00:22 

7 Unir laterais 

(2) 

1 cm Interlock 00:00:29 

8 Unir túnel na blusa 

(2) 

1 cm Interlock 00:01:22 

9 Overlocar decote frente e 
costas 

0,5 cm Overlock 00:00:26 

10 Overlocar cava 

(2) 

0,5 cm Overlock 00:00:32 

11 Bainha decote frente e 
costas 

1 cm Reta 00:01:11 

12 Bainha cava 

(2) 

1 cm Reta 00:01:22 

13 Pesponto na parte superior 
do túnel  

0,01 cm Reta 00:01:30 

14 Fechar cordão 1 cm Reta 00:01:55 

15 Fazer flor com os resíduos 
de tecido 

------------------
- 

Manual 00:01:30 

 Tempo Total: 12:13 min 

Observações costura: 
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APÊNDICE H – Ficha-técnica da saia modular 

FICHA TÉCNICA 

Modelo: Saia Modular 
Ref:SMD 001 

Segmento: Feminino 

Descrição do modelo: 
 
Saia evasê com nesgas laterais frente e costas, túnel e cordão para acabamento na cintura, 
bainha lenço e forro. 
 

Grade de tamanhos: 36 ao 46 Tamanho Base: 42    

Desenho Técnico    

  
                                               FRENTE                                          COSTAS 

 

   

Matéria Prima    

Ref.: Descrição: Quantidade Largura(tecido)/Tamanho    

TVS001 Tecido 100% Viscose preto 87 cm  140  cm    

LRA002 Linha 100% algodão preta ----------------------- -------------------------    

LTA002 Linha 100% poliéster preta ----------------------- -------------------------    

Acabamento/Beneficiamento    

NÃO POSSUI    

Observações    

 
*O cordão serve para unir a saia a blusa BMD 001, formando um vestido. 
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MODELAGEM 

IDENTIFICAÇÃO DOS MOLDES 

Nº do 
Molde 

Nome do Molde Tecido Forro Entretela 

1 FRENTE 1 X ------------------ ------------------ 

2 COSTAS 1 X ------------------ ------------------ 

3 FORRO FRENTE 1 X ------------------ ------------------ 

4 FORRO COSTAS 1 X ------------------- ------------------ 

5 TÚNEL 2 X ------------------ ------------------ 

6 NESGA FRENTE 2 X ------------------ ------------------ 

7 NESGA COSTAS 2 X ------------------ ------------------ 

8 CORDÃO 2 X ------------------ ------------------ 

 
SEQUÊNCIA OPERACIONAL 

Nº 
Sequência 

Operacional 

Margem de 
Costura 

Máquina 
Tempo 

Cronometrado 

1 
Fechar pence costas 

(2) 

Conforme 
marcação 

Reta 00:00:14 

2 

Unir nesgas frente com a 
frente 

(2) 

1 cm Interlock 00:01:07 

3 

Unir nesgas costas com 
as costas  

(2) 

1 cm Interlock 00:00:54 

4 
Unir laterais  

(2) 
1 cm Interlock 00:00:53 

5 Unir laterais forro 1 cm Interlock 00:00:43 

6 Bainha saia 1 cm Reta 00:01:30 

7 Overlocar barra do forro 0,05 cm Overlock 00:00:35 

8 

Fazer bainha na lateral do 
túnel 

(4) 

0,05 cm Reta 00:00:22 
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9 
Fechar cordão 

(2) 
1,5 cm Reta 00:02:00 

10 
Unir túnel na saia 

(2) 
1 cm Interlock 00:00:50 

11 
Inserir cordão no túnel 

(2) 
----------------- Manual 00:01:05 

    Tempo Total: 10:21 min 

Observações costura: 
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APÊNDICE I – Ficha-técnica da calça modular 

FICHA TÉCNICA 

Modelo: Calça Modular 
Ref: CMD 001 

Segmento: Feminino 

Descrição do modelo: 
 

Calça com pences na cintura frente e costas, bolsos laterais, bolsos traseiros chapados, cós 
com transpasse, fechamento com vista e braguilha com zíper e botões, passantes externos 
e elos internos. 
 

Grade de tamanhos: 36 ao 46 Tamanho Base: 42    

Desenho Técnico    

  

                                     FRENTE                                          COSTAS 

 

   

Matéria Prima    

Ref.: Descrição: Quantidade Largura(tecido)/Tamanho    

TVS001 Tecido 100% Viscose preto 115,5  cm  140  cm    

LRA002 Linha 100% algodão preta ----------------------- -------------------------    

LTA002 Linha 100% poliéster preta ----------------------- -------------------------    

BTAC003 Botões de acrílico preto 2  unidades 2  cm    

ZPC001 Zíper comum preto 1 unidade 15 cm    

Acabamento/Beneficiamento    

NÃO POSSUI    

Observações    
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*Os elos internos são para unirem-se ao cordão da blusa CMD 001, formando um macacão.    

 

MODELAGEM 

IDENTIFICAÇÃO DOS MOLDES 

Nº do 
Molde 

Nome do Molde Tecido Forro Entretela 

1 FRENTE 2 X ------------------- ------------------ 

2 COSTAS 2 X ------------------- ------------------ 

3 CÓS 1 X ------------------- ------------------ 

4 BOLSO TRASEIRO 2 X ------------------- ------------------ 

5 ESPELHO DO BOLSO 2 X ------------------- ------------------ 

6 FORRO DO BOLSO 2 X ------------------- ------------------ 

7 VISTA ESQUERDA 1 X ------------------- ------------------ 

8 VISTA DIREITA 1 X ------------------- ------------------ 

9 ELO 2 X ------------------- ------------------ 

10 PASSANTE 5 X ------------------- ------------------ 

 

SEQUÊNCIA OPERACIONAL 

Nº 
Sequência 

Operacional 

Margem de 
Costura 

Máquina 
Tempo 

Cronometrado 

1 
Overlocar forro bolso 

(2) 
0,5 cm Overlock 00:00:13 

2  

Overlocar espelho 
bolso 

(2) 

0,5 cm Overlock 00:00:11 

3 
Overlocar vista  direita 

 

0,5 cm Overlock 00:00:08 

4 
Overlocar vista 

esquerda 

 

0,5 cm Overlock 00:00:06 

5 

Overlocar gancho 
frente 

(2) 

0,5 cm Overlock 00:00:12 

6 Fechar pence frente Conforme marcação Reta 00:00:13 
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(2) 

7 
Fechar pence costas  

(2) 
Conforme marcação Reta 00:00:16 

8 
Fixar zíper na vista 

direita 
2 cm Reta 00:00:21 

9 
Fixar vista direita na 

frente direita 
1 cm Reta 00:00:09 

10 
Pespontar vista 
direita  na borda 

0,01 cm Reta 00:00:17 

11 

Pespontar vista direita 
até união ganchos com 
arredondado na parte 

inferior  

2 cm de largura pela 
altura do zíper 

Reta 00:00:27 

12 
Fixar zíper na vista 

esquerda 
1 cm Reta 00:00:09 

13 
Fixar vista esquerda na 

frente esquerda 
1 cm Reta 00:00:25 

14 
Unir ganchos frente 

com pesponto 
0,01 cm Reta 00:00:37 

15 
Costura reforço vista 

direita com vista 
esquerda 

0,5 cm Reta 00:00:04 

16 

Fixar forro do bolso na 
frente formando 

a  abertura 

(2) 

1 cm à partir da 
lateral e conforme 

marcação  
Reta 00:01:40 

17 

Pesponto abertura 
bolso 

(2) 

0,01 cm Reta 00:01:04 

18* 

Fixar espelho do bolso 
no forro e frente 

(2) 

1 cm Reta 00:00:35 

19 

Fechar espelho e forro 
ao redor 

(2) 

 0,5 cm (mas 
seguindo formato 
diferenciado das 

duas partes) 

Reta 00:00:24 

20 
Fixar bolso na cintura 

frente 
1 cm Reta 00:00:17 
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(2) 

21 Unir ganchos costas 1 cm Interlock 00:00:15 

22 
Pespontar gancho 

costas 
0,01 cm Reta 00:00:43 

23 

Passar bolso traseiro 
com gabarito 

(2) 

Conforme gabarito 
Ferro de 
passar 

00:00:40 

24 

Fazer bainha bolso 
traseiro 

(2) 

2,5 cm Reta 00:00:18 

25 

Fixar bolso traseiro na 
peça 

(2) 

Conforme marcação Reta 00:02:52 

26 
Unir laterais] 

(2) 
1 cm Interlock 00:01:15 

27 Unir entrepernas 1 cm Interlock 00:01:52 

28 
Fechar passante 

(5) 
1,5 cm Reta 00:00:35 

29 
Pesponto passante 

(5) 
0,01 cm Reta 00:00:17 

30 
Fechar elos 

(2) 
1 cm Reta 00:00:16 

31 

Unir laterais cós em 
pence 

(2) 

Conforme marcação Reta 00:00:40 

32 

Fixar passantes na 
cintura 

(5) 

2 cm Reta 00:00:10 

33 
Fixar elos internos 

(2) 
0,03 cm Reta 00:00:02 

34 Fixar cós na cintura 1 cm Reta 00:02:33 

35 
Fechar o cós com 

pesponto 
0,01 cm Reta 00:05:30 
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36 

Costura reforço sobra 
inferior passante  

(5) 

0,01 cm Reta 00:00:14 

37 
Fazer barra calça 

(2) 
3 cm Reta 00:01:55 

38 
Caseado 

(2) 
2,5 cm Caseadeira 00:00:08 

39 
Pregar botão 

(2) 
------------------ 

Manual com 
agulha de 

mão 
00:01:10 

    Tempo Total: 29:21 min  

Observações costura: 

*A margem de costura era de 1 cm no geral, mas, ficou maior a partir no fundo, pois um 
molde era mais comprido que o outro. 
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APÊNDICE J– Ficha-técnica da saia dupla face 

FICHA TÉCNICA 

Modelo: Saia dupla face 
Ref:SDF 001 

Segmento: Feminino 

Descrição do modelo: 
 
Saia envelope, dupla face, com abotoamento de ambos os lados (avesso e direito), 
acabamento de 2 cm ao redor da saia e costura inglesa nas laterais. 
 

Grade de tamanhos: 36 ao 46 Tamanho Base: 42    

Desenho Técnico    

    
                                         FRENTE                                                    COSTAS 
 

 

   

Matéria Prima    

Ref.: Descrição: Quantidade Largura(tecido)/Tamanho    

JR001 
Jeans 70% CO reciclado e 30% 

poliéster reciclado preto 
59 cm  151 cm    

LPSP 001 
Linha de pesponto 100% algodão 

ocre 
------------- -------------------------    

BTM Botões de metal 12 unidades 1,5 cm    

AFS001 Alfinete de segurança de metal 1 unidade 1,5  cm    

Acabamento/Beneficiamento    

NÃO POSSUI    

Observações    

 
Botões em ambos os lados “avesso” e “direito”; 
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MODELAGEM 

IDENTIFICAÇÃO DOS MOLDES 

Nº do 
Molde 

Nome do Molde Tecido Forro Entretela 

1 FRENTE 2 X --------------------- ------------------ 

2 COSTAS 1 X --------------------- ------------------ 

3 CÓS FRENTE 2 X --------------------- ------------------ 

4 CÓS COSTAS 1 X --------------------- ------------------ 

5 BARRA FRENTE 2 X --------------------- ------------------ 

6 BARRA COSTAS 1 X --------------------- ------------------ 

7 
ACABAMENTO 

FRENTE 
2 X --------------------- ------------------ 

8 RETÂNGULO FLOR 1 1 X --------------------- ------------------ 

9 RETÂNGULO FLOR 2 1 X --------------------- ------------------ 

 
SEQUÊNCIA OPERACIONAL 

Nº 
Sequência 

Operacional 

Margem de 
Costura 

Máquina 
Tempo 

Cronometrado 

1 
Fechar prega frente 

(2) 

Conforme 
marcação 

Reta 00:00:12 

2 

Fixar prega frente na 
horizontal 

(2) 

1 cm Reta 00:00:05 

3 
Fechar prega costas 

(2) 

Conforme 
marcação 

Reta 00:00:06 

4 

Fixar prega costas na 
horizontal 

(2) 

1 cm Reta 00:00:04 

5 

Unir laterais frente e 
costas 

(2) 

1,5 cm de um 
lado e 0,5 do 

outro 
Reta 00:00:58 

6 
Pespontar laterais 

frente e costas 
0,5 cm Reta 00:01:42 
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(2) 

7* 

Aplicar acabamento 
frente 

(2) 

1 cm Reta 00:00:47 

8 

Pespontar acabamento 
frente 

(2) 

0,01 cm Reta 00:01:32 

9 

Unir acabamento barra 
frente e costas 

(2) 

1 cm Reta 00:00:05 

10 

Fechar ponta do 
acabamento da barra 

(2) 

1 cm Reta 00:00:05 

11** 
Aplicar acabamento 
barra frente e costas 

1 cm Reta 00:02:10 

12 
Pesponto acabamento 
barra frente e costas 

0,01 cm Reta 00:03:19 

13 
Unir cós frente e costas 

(2) 
1 cm Reta 00:00:04 

14 
Fechar ponta do cós 

(2) 
1 cm Reta 00:00:07 

15*** Aplicar cós na cintura 1 cm Reta 00:02:03 

16  Pesponto cós 0,01 cm Reta 00:03:06 

17 
Fazer casas 

(6) 
2 cm Caseadeira 00:00:18 

18 
Pregar botões na peça 

(12) 
---------------- 

Manual com 
agulha de mão 

00:04:00 

    Tempo Total: 21:11 min 

Observações costura: 

* Margem de 1 cm na frente e de 1,75 cm no acabamento; 

** Idem acima; 

*** Idem acima. 
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APÊNDICE K– Ficha-técnica da calça dupla face 

FICHA TÉCNICA 

Modelo: Calça dupla face 
Ref: CDF 001 

Segmento: Feminino 

Descrição do modelo: 
 
Calça dupla face, com cós transpassado na frente, recortes centrais e detalhes sobrepostos 
frente e costas, fechamento lateral com botões de pressão manuais, costura inglesa nos 
ganchos, recortes e laterais. 
 

Grade de tamanhos: 36 ao 46 Tamanho Base: 42    

Desenho Técnico    

       
                                         FRENTE                                                    COSTAS 
 

 

   

Matéria Prima    

Ref.: Descrição: Quantidade 
Largura(tecido)/Ta

manho 
   

JR001 
Jeans 70% CO reciclado e 30% poliéster 

reciclado preto 
97 cm  151 cm    

LPSP 
001 

Linha de pesponto 100% algodão ocre ------------- -------------------------    

BPM 001 Botões de pressão metal 6 unidades 0,7 cm    
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Acabamento/Beneficiamento    

NÃO POSSUI    

Observações    

 
Botões em ambos os lados “avesso” e “direito”; 
 

   

 
MODELAGEM 

IDENTIFICAÇÃO DOS MOLDES 

Nº do 
Molde 

Nome do Molde Tecido Forro Entretela 

1 FRENTE 2 X ------------------- ------------------ 

2 COSTAS 2 X ------------------- ------------------ 

3 LATERAL FRENTE 2 X ------------------- ------------------ 

4 LATERAL COSTAS 2 X ------------------- ------------------ 

5 CÓS  2 X ------------------- ------------------ 

6 SOBREPOSTO FRENTE 2 X ------------------- ------------------ 

7 SOBREPOSTO COSTAS 2 X ------------------- ------------------ 

8 ADEREÇO 1 2 X ------------------- ------------------ 

9 ADEREÇO 2 2 X ------------------- ------------------ 

 
SEQUÊNCIA OPERACIONAL 

Nº Sequência 

Operacional 

Margem de 
Costura 

Máquina Tempo 

Cronometrado 

1 Unir recortes frente 

(2) 

1,5 cm de um 
lado e 0,5 do 

outro 

Reta 00:02:57 

2 Pespontar recortes frente 

(2) 

0,5 cm Reta 00:03:42 

3 Unir recortes costas 

(2) 

1,5 cm de um 
lado e 0,5 do 

outro 

Reta 00:02:48 
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4 Pespontar recortes costas 

(2) 

0,5 cm Reta 00:04:18 

5 Unir gancho costas 1,5 cm de um 
lado e 0,5 do 

outro 

Reta 00:00:16 

6 Pespontar gancho costas 0,5 cm Reta 00:01:03 

7 Unir gancho frente 1,5 cm de um 
lado e 0,5 do 

outro 

Reta 00:00:21 

8 Pespontar gancho frente 0,5 cm Reta 00:00:53 

9 Fixar detalhe sobreposto 
frente na abertura lateral 

1 cm Reta 00:00:10 

10 Fixar detalhe sobreposto 
costas na abertura lateral 

1 cm Reta 00:00:11 

11 Unir laterais frente e 
costas abaixo da abertura 

1,5 cm de um 
lado e 0,5 do 

outro 

Reta 00:01:30 

12 Pespontar laterais frente e 
costas abaixo da abertura 

0,5 cm Reta 00:01:50 

13 Pespontar detalhe 
sobreposto frente 

0,01 cm Reta 00:01:12 

14 2º Pesponto na lateral 
do  detalhe sobreposto 

frente 

1 cm Reta 00:00:09 

15 Pespontar detalhe 
sobreposto costas 

0,01 cm Reta 00:00:41 

16 2º Pesponto na lateral 
do  detalhe sobreposto 

costas 

1 cm Reta 00:00:10 

17* Fixar detalhe sobreposto 
frente 

1 cm  Reta 00:00:54 

18** Fixar detalhe sobreposto 
costas 

1 cm Reta 00:00:36 

19 Unir laterais frente e 
costas sem abertura 

1,5 cm de um 
lado e 0,5 do 

outro 

Reta 00:00:53 

20 Pespontar laterais frente e 
costas sem abertura 

0,5 cm Reta 00:01:54 
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21 Unir entrepernas 1,5 cm de um 
lado e 0,5 do 

outro 

Reta 00:02:36 

22 Pespontar entrepernas 0,5 cm Reta 00:05:56 

23 Unir centro cós com 
pence  

Conforme 
marcação 

Reta 00:00:20 

24*** Fechar ponta do cós 
frente 

(2) 

Conforme 
marcação 

Reta 00:00:19 

25 Fixar o cós na cintura 1 cm Reta 00:01:10 

26 Pespontar cós 0,01 cm Reta 00:04:21 

27 Costura reforço encontro 
do transpasse cós frente 

1 cm Reta 00:00:03 

28 Bainha calça 

(2) 

2 cm Reta 00:01:31 

29 Aplicar botões de pressão 

(6) 

----------------- Manual com 
agulha de 

mão 

00:03:00 

Tempo Total: 46:13 min 

Observações Costura: 

* A margem de costura foi de 1 cm no geral, mas foi se alterando na curvatura para fechar 
com o sobreposto costas; 

**A margem de costura foi de 1 cm no geral, mas foi se alterando na curvatura para fechar 
com o sobreposto frente; 

*** O valor excedente foi colocado para dentro nessa operação. 
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APÊNDICE L– Ficha-técnica da peça modular dupla face 

FICHA TÉCNICA 

Modelo: Peça modular dupla face 
Ref:PMDF 001 

Segmento: Feminino 

Descrição do modelo: 
Peça dupla face, vestido com parte inferior removível, abotoamento central superior e 
inferiores escondido do lado direito, com casas internas e abotoamento simples do lado 
esquerdo com botões. Abotoamento na barra da blusa escondido com casas e da parte 
inferior simples com botões. Peça com gola e pé-de-gola, pala com detalhe sobreposto, 
sobreposto ombros frente e costas e nas mangas. Mangas com punho transpassado 
abotoado e carcela. Passantes. 
Faixa à parte para amarrar na cintura. 

Grade de tamanhos: 36 ao 46 Tamanho Base: 42    

Desenho Técnico    

 

 

   



202 

Matéria Prima    

Ref.: Descrição: Quantidade Largura(tecido)/Tamanho    

TAG002 
Tecido 100% Algodão Brim Leve  cinza 

claro 
147 cm   150 cm    

LRA003 Linha 100% algodão cinza claro ---------------- -------------------------    

LTA003 Linha 100% poliéster cinza claro ---------------- -------------------------    

BTAC004 
Botões de acrílico cinza claro com 

transparência 
25 

unidades 
1 cm    

Acabamento/Beneficiamento    

NÃO POSSUI    

Observações    

 

    

 
MODELAGEM 

IDENTIFICAÇÃO DOS MOLDES 

Nº do 
Molde 

Nome do Molde Tecido Forro Entretela 

1 FRENTE DIREITA 1 X -------------------- ------------------ 

2 FRENTE ESQUERDA 1 X -------------------- ------------------ 

3 COSTAS 1 X -------------------- ------------------ 

4 SAIA FRENTE DIREITA 1 X -------------------- ------------------ 

5 SAIA FRENTE 
ESQUERDA 

1 X -------------------- ------------------ 

6 SAIA COSTAS 1 X -------------------- ------------------ 

7 MANGA 2 X -------------------- ------------------ 

8 PUNHO 4 X -------------------- ------------------ 

9 ABOTOAMENTO 1 X -------------------- ------------------ 

10 SOBREPOSTO MANGA 4 X -------------------- ------------------ 

11 PALA DECOTE 1 X -------------------- ------------------ 

12 SOBREPOSTO PALA 
DECOTE 

1 X -------------------- ------------------ 

13 GOLA 4 X -------------------- ------------------ 

14 PÉ-DE-GOLA 1 2 X -------------------- ------------------ 
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15 PÉ-DE-GOLA 2 2 X -------------------- ------------------ 

16 SOBREPOSTO OMBRO 
FRENTE 

2 X -------------------- ------------------ 

17 SOBREPOSTO OMBRO 
COSTAS 

2 X -------------------- ------------------ 

18 CARCELA 2 X -------------------- ------------------ 

19 PASSANTE 2 X -------------------- ------------------ 

20 FAIXA 4 X -------------------- ------------------ 

21 PONTEIRA FAIXA 2 X -------------------- ------------------ 

SEQUÊNCIA OPERACIONAL 

Nº Sequência 

Operacional 

Margem de 
Costura 

Máquina Tempo 

Cronometra
do 

1 Aplicar sobreposto frente 

(2) 

1 cm Reta 00:00:36 

2 Aplicar sobreposto costas 

(2) 

1 cm Reta 00:00:40 

3 Unir ombros 

(2) 

1,5 cm de um 
lado e 0,5 cm 

do outro 

Reta 00:00:20 

4 Pespontar ombros 

(2) 

1 cm Reta 00:00:25 

5 Pregar manga na cava 

(2) 

1,5 cm de um 
lado e 0,5 cm 

do outro 

Reta 00:00:38 

6 Pespontar manga  

(2) 

1 cm Reta 00:01:12 

7 Aplicar acabamento na 
abertura da manga 

(carcela) 

(2) 

0,75 cm Reta com 
aparelho de 

viés  

00:01:08 

8 Unir sobreposto manga 

(2) 

1 cm Reta 00:00:26 
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9 Pespontar sobreposto 
manga 

(2) 

0,01 cm Reta 00:00:28 

10 Aplicar sobreposto manga 

(2) 

1 cm Reta 00:01:19 

11 Unir lateral superior 

(2) 

1,5 cm de um 
lado e 0,5 cm 

do outro 

Reta 00:02:02 

12 Pespontar lateral superior 

(2) 

1 cm Reta 00:03:39 

13 Unir centro da gola 

(2) 

1 cm Reta 00:00:08 

14 Fechar gola ao redor 1 cm Reta 00:00:35 

15 Pespontar gola 0,01 cm Reta 00:00:22 

16 Unir centro do pé-de-gola 

(2) 

1 cm Reta 00:00:10 

17 Pregar gola no pé-de-gola 
e fechar pé-de-gola ao 

redor 

1 cm Reta 00:00:25 

18 Unir punho 

(2) 

1cm Reta 00:00:41 

19 Desvirar punho 

(2) 

-------------------- Manual 00:00:30 

20 Pregar punho na manga 

(2) 

1 cm Reta 00:01:13 

21 Pespontar punho 

(2) 

0,01 cm Reta 00:02:43 

22 Fazer toma da barra 
superior 

2 cm 

(Conforme 
marcação) 

Reta 00:01:20 

23 Pespontar toma da barra 
superior 

2 cm Reta 00:02:02 

24 Pregar abotoamento 
direito 

1 cm Reta 00:00:26 
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25 Fazer toma do 
abotoamento direito 

2 cm Reta 00:01:18 

26 Pespontar toma 
abotoamento direito  

 2 cm Reta 00:01:25 

27* Pespontar abotoamento 
direito 

1 cm (interno) e 
0,01 (externo) 

Reta 00:00:35 

28 Aplicar sobreposto pala 
na pala 

0,5 cm Reta 00:00:18 

29 Aplicar pala nas costas 1 cm Reta 00:00:30 

30 Aplicar pé-de-gola no 
decote 

1 cm Reta 00:01:15 

31 Pespontar pé-de-gola 0,01 cm Reta 00:02:15 

32 Unir lateral inferior 

(2) 

1,5 cm de um 
lado e 0,5 cm 

do outro 

Reta 00:00:36 

33 Pespontar lateral inferior 

(2) 

1 cm Reta 00:00:40 

34 Pespontar abotoamento 
esquerdo (fazendo 

acabamento) 

2 cm Reta 00:00:24 

35 Bainha de cima da parte 
inferior 

2 cm Reta 00:00:42 

36 Bainha de baixo da parte 
inferior 

2 cm Reta 00:00:51 

37** Bainha de cima 
abotoamento inferior 

direito 

2 cm Reta 00:00:20 

38** Bainha de baixo do 
abotoamento inferior 

direito 

2 cm Reta 00:00:20 

39 Aplicar vista inferior direita 
na frente inferior 

1 cm Reta 00:00:07 

40 Fazer toma do 
abotoamento inferior 

direito 

2 cm 
(Conforme 
marcação) 

Reta 00:00:15 

41 Pespontar abotoamento 
direito inferior na frente 

inferior 

1 cm (interno) e 
0,01 (externo) 

Reta 00:00:25 

42 Fechar passante com 
pesponto de um lado 

1 cm Reta 00:00:21 
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(2) 

43 Pesponto passante (outro 
lado) 

(2) 

0,01 cm Reta 00:00:22 

44 Pregar passante na peça 

(4) 

1 cm Reta 00:00:24 

45 Unir partes faixa 

(3) 

1 cm Reta 00:00:15 

46 Unir ponteira na faixa 

(2) 

1 cm Reta 00:00:12 

47**** Fechar faixa 1 cm Reta 00:00:57 

48 Desvirar faixa ---------------------
- 

Manual 00:00:17 

49 Pesponto faixa 0,01 cm Reta 00:02:13 

50 Caseado 

(25) 

1,2 cm Caseadeira 00:01:15 

51 Pregar botões na peça 

(25) 

--------------------- Manual com 
agulha de mão 

00:12:50 

Tempo Total: 55:00 min  

Observações Costura: 

*Até este item as operações correspondem às partes superiores da peça; 

** Nessa operação a margem de costura foi maior pois, foi necessário fazer um “canto” 
no local para que o mesmo encaixasse na parte superior; 

***Já nessa a margem de dois foi feita normalmente, sem “canto”; 

**** Nesta operação, deve deixar uma pequena abertura para desvirar a faixa e a toda a 
sobra da ponteira foi colocada para dentro da costura, deixando esta parte mais rígida. 

 


