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Resumo 

 

Este trabalho transitou entre dois mundos distantes que o tempo e a 

tecnologia juntaram: o artesanal e o tecnológico. A vestimenta artesanal feita de pele 

de animais, que com o tempo foi sendo modificada e se tornando mais técnica, e 

que o artesão, depois de séculos, assumiu como profissão e virou o profissional 

alfaiate. O alfaiate tornou-se responsável pela transformação dos materiais planos 

em formas tridimensionais adaptáveis ao corpo. Portanto, a presente pesquisa 

utiliza-se da tecnologia existente e transporta para ela o que era desenvolvido de 

maneira manual para o processo digital, onde desenho, modelagem, corte de tecido 

e às vezes até mesmo o próprio cliente que é digitalizado e transportado para o 

mundo virtual. Essa tecnologia abre caminhos para um novo momento, onde 

trabalhamos com novas possibilidades, revelando um período de novas opções de 

construção, antes da confecção do produto final. Abre-se assim um campo fértil de 

investigação para o design da moda. 

 

Palavras-chave: Design de produto; Moda; Moulage; Parametrização; Fabricação 

Digital. 

 

  



Abstract 

 

This research brought two different worlds that the time and technology torn 

apart. The tailor made clothing made of animals skins became more technical 

through the years and the artisan took the role of the professional called tailor. This 

person is responsible for transforming plain textiles into complex tridimensional 

shapes adapted to the human body. State-of-art technologies are studied in order to 

solve problems digitally, problems that were handled analogically in the past. In this 

new world, the drafting, modeling and cutting and sometimes the customer itself are 

digitalized and processed. This technologies set new ways to work, opening up new 

possibilities and revealing a broad range of new construction options even before the 

final assembly. A very wide field of research is open. 

 

Keywords: Product design; Fashion; Moulage; Parametric; Digital Fabrication. 
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1 Introdução 

 

Desde que iniciamos o desenvolvimento desse projeto, tínhamos em mente 

poder colocar parte do conhecimento acumulado até o presente momento: 

geometria, CAD, parametrização, modelagem 3D, modelagem geométrica e 

Moulage na área de moda, e programação. 

 

As técnicas de produção normalmente utilizadas a partir da revolução 

industrial (injeção, dobramento de tubos de aço, usinagem, torneamento, etc..), e as 

novas técnicas a partir das tecnologias CAD, que utilizam a fabricação digital 

(sectioning, tesselating, folding, contouring, forming) e as tecnologias de 

prototipagem rápida. 

 

Recortamos o nosso estudo de caso muito específico e bem definido, pois já 

existia um procedimento que há muito nos inquietava: modelagem de roupas; mas 

não só a simples modelagem que já conhecemos de vermos nossas mães, tias ou 

avós modelando e costurando roupas para própria família ou como um meio de 

renda monetária, como a modelagem feita em grande escala ou em alta costura. 

 

Debruçamo-nos, num primeiro momento, sobre a área da alfaiataria, que é 

muito mais específica e traz certa nostalgia lembrar que existiam alfaiates 

espalhados por todo o mundo, que faziam roupas sob medida para cada cliente, um 

processo totalmente artesanal. E, depois, foi se tornando um processo industrial, 

pois o valor de uma roupa feita sob medida por um alfaiate era muito alto e nem 

todos poderiam pagar. 

 

Esse processo nos instigou a rever todo um conhecimento adquirido e acabou 

influenciando em muito todo esse projeto. Nesse momento foi definido o foco do 

trabalho: o estudo da parametrização na indústria têxtil, já que ela tem certa 

padronização e facilitaria, num primeiro, momento o processo de desenvolvimento 

da modelagem. 
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Revendo o início do Século XX, observamos a Revolução Industrial que criou 

toda uma padronização de produtos, em linha de montagem para facilitar e baratear 

o produto final, onde, é claro, não era possível se alterar nenhuma variável sem criar 

um problema na linha de produção. 

 

Vimos que, com o passar do tempo, e com o surgimento de novos 

paradigmas de projeto, a nossa visão de objetos repetitivos e iguais começou a dar 

lugar a objetos diferenciados e personalizados e que, de início, acabavam sendo 

mais caros, pois existiam muitas variáveis que dificultavam essa personalização. 

 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, vimos florescer o “American way of 

life”, onde se criou a necessidade de consumo e ao mesmo tempo também 

começamos a vislumbrar o desenvolvimento de produtos diferenciados, um pouco 

fora do padrão, com cores e formas não tradicionais. Na década de 1950 também se 

inicia o desenvolvimento de tecnologias que até então não seriam possíveis, por 

falta de maquinário e pessoas especializadas a operá-lo. 

 

A criação dos primeiros softwares CAD estimulou novos projetos e formas, os 

projetistas começaram a ousar mais, pois agora tinham uma ferramenta que lhes 

dava mais liberdade para projetar e analisar os projetos desenvolvidos. Com o 

tempo surgiu a parametrização, que abriu um leque de possibilidades. Começamos 

a observar que depois da parametrização um novo processo estava chegando: o 

design generativo, que é uma metodologia onde a relação entre o designer e o 

produto é mediada por ferramentas capazes de gerar opções de projeto. O designer 

interage com um sistema baseado em definições abstratas capaz de produzir 

produtos de design. Essas definições são parâmetros que podem ser 

implementados e alterados conforme o desejo ou necessidade da produção. 

 

Vendo todo esse percurso, conseguimos observar que seria de grande valia o 

desenvolvimento de um projeto em que se demonstra esse processo de 

desenvolvimento que passou do meramente casual na Pré-História onde o ser 

humano se vestia com peles de animais; evoluiu e passou pelas mãos de artesãos 
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experientes que faziam as roupas, e depois com a tecnologia tomou um rumo muito 

maior: a padronização para facilitar e baratear o produto final. Hoje retoma esse 

caráter mais pessoal e personalizado mesmo que utilizando algo tão industrial, 

quanto é o processo de CAD na indústria têxtil. 

 

Veremos no nosso estudo de caso, que mesmo depois de ter sido 

descontinuado pela empresa em questão, ainda assim indicou a necessidade de 

pesquisar mais a fundo esse processo. 

 

O caso Vila Romana, a partir do relato de Luiz Carlos Jorge, ex-funcionário 

que lá trabalhou do ano 1997 a 2000, é interessante para ser analisado porque, 

segundo esse funcionário, que na época trabalhava na área de visual 

merchandising, que “é o profissional responsável em trabalhar o ambiente do ponto-

de-venda, criando identidade e personalidade através do design e da decoração. O 

funcionário tem como objetivos: aclimatar, seduzir, motivar, induzir à compra. O 

“Visual Merchandising” envolve a vitrine e o próprio PDV (WIKIPEDIA, 2013), como 

um conjunto harmonioso.” (NASSRALLAH). 

 

O mesmo relatou que além da venda tradicional de ternos com grade 

(numeração) padrão, utilizada pela indústria, existia também outro serviço que era 

prestado aos clientes que necessitassem de um produto sob medida. Esse produto 

seria a confecção de um terno nos moldes do que podemos chamar de alfaiataria 

tradicional. Lembrando que na alfaiataria tradicional, o alfaiate confeccionava o terno 

sob medida para o cliente, seguindo uma etapa de construção da roupa: tirada de 

medidas do cliente, construções do molde ou em alguns casos eram desenhados 

diretamente no tecido em que a roupa seria confeccionada; corte, costura de todas 

as partes básicas para a primeira prova e ajustes. Se necessário uma segunda 

prova era marcada, e depois a finalização, onde o mesmo costurava e dava 

acabamento à peça que fica impecável, pois como diziam “caia como uma luva”. 
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O vendedor da loja preenchia uma ficha bute1 que continha os dados do 

cliente como: nome, telefone e suas medidas em um boneco desenhado na mesma 

ficha. Era assinada pelo cliente e pelo vendedor e enviada fax e posteriormente por 

malote para a fábrica localizada no nordeste, uma cópia para o cliente, e uma 

terceira via que na loja. Ao chegar à fábrica essa via era enviada para o setor 

responsável pela confecção do produto, onde o terno era cortado e confeccionado 

sob medida, e depois de 15 dias o cliente retornava à loja para retirada do seu terno. 

Esse serviço tinha um custo um pouco maior do que o valor dos ternos tradicionais 

de prateleira, mas foi um serviço que se manteve por algum tempo até ser 

descontinuado. 

 

Mesmo depois de várias tentativas de contato com a Vila Romana e com a 

empresa que assessorava a mesma, não conseguimos nenhuma informação a 

respeito do motivo pelo qual o serviço foi descontinuado. 

 

Mesmo com essa resposta negativa, propusemo-nos a estudar a 

parametrização e personalização a partir das novas tecnologias existentes e até que 

ponto elas estão sendo utilizadas nas várias áreas do desenvolvimento do projeto de 

produto. O recorte que faremos aqui se restringe à indústria de moda. Claro que pelo 

fato do início do estudo ter começado exatamente sob essa óptica, tomaremos como 

base para a avaliação de caso a construção de uma saia, que é um item do 

vestuário feminino que, pela simplicidade e o número pequeno de variáveis, poderá 

viabilizar os estudos propostos que depois poderão seguir com maior 

aprofundamento. 

 

Passaremos por uma introdução histórica da modelagem e do modelista na 

indústria têxtil, aspectos teóricos de algumas tecnologias CAD/CAM/CAE, corte a 

laser e lâmina, encaixe (Nesting), que são utilizadas atualmente para facilitar o 

processo de modelagem e controle de qualidade das roupas confeccionadas, e 

também o estudo em si, onde demonstraremos e compararemos o estudo entre a 

modelagem tradicional plana geométrica, Moulage, CAD e a parametrização. Temos 

�������������������������������������������������������������
�
��������������	
����	�����
������
�����������	���
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também a utilização de scanners 3D. Esse processo cria um avatar tridimensional do 

cliente e a partir dele é feita uma simulação da roupa e depois de aprovada, é feita a 

confecção final da mesma. 
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2 História 

 

 

2.1 A moda 

 

Entraremos aqui na história da indumentária, rapidamente, desde a Pré-

História até os dias atuais, de forma a não esgotar o assunto. Afirma MARIANO 

(2011, p. 44), a concordância de pesquisadores que estudam a finalidade das 

roupas que as mesmas servem para três funções principais: proteção, pudor e 

adorno. 

 

As peles por estarem disponíveis em quantidade provavelmente tenham sido 

o primeiro material utilizado no feitio de roupas e calçados (TARRANT, 1996, p. 3). 

Com o tempo as mesmas tornavam-se ressecadas e enrijeciam.  Um grande 

problema existia na utilização das peles, as mesmas ficavam secas com o tempo 

houve-se a necessidade de torna-las maleáveis conduzindo-se assim a descoberta 

do curtimento. 

 

Esse processo (o curtimento) permitiu que as peles 

fossem cortadas e moldadas, e houve então um dos maiores 

avanços tecnológicos da história do homem, comparável em 

importância à invenção da roda e à descoberta do fogo: a 

invenção da agulha de mão. Grandes quantidades dessas 

agulhas, feitas de marfim de mamute, de ossos de rena e de 

presas de leão marinho foram encontradas em cavernas 

paleolíticas. [...] Essa invenção tornou possível costurar 

pedaços de pele para amoldá-las ao corpo. (LAVER, 2001, 

pp.10 e 11). 

 

A partir desse momento pode ter surgido a necessidade da modelagem das 

roupas para que fosse mais confortável sua utilização. Conforme enunciado acima, o 

costurar a roupa acabou tornando-se necessário para molda-la ao corpo, assim 

surgindo praticamente o que conhecemos por modelagem nos dias atuais. 
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BOUCHER (in MARIANO, 2011, p.45), cita a confecção de roupas com 

pedaços pequenos de tecidos rústicos que adivinham das técnicas utilizadas na 

cestaria e eram costurados com tendões de animais ou crina de cavalo.  

 

 

2.2 A matéria têxtil 

 

O tecido é resultado da fiação e tecedura, os tecidos são formados pelo 

entrelaçamento, em ângulo reto, de dois conjuntos de fios de ligadura designados  

urdume e trama como vemos na fig. 1, e na fig. 2 os tipos de tecidos e seus 

entrecruzamentos. 

 

 

Figura 1 – Trama (branco) e urdume (azul) 

Fonte: a partir de PEZZOLO, 2007, p.27 
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Figura 2 – Padrões de entrecruzamento da trama e do urdume 

Fonte: a partir de PEZZOLO, 2007, p. 153  

 

Se compararmos a superfície construída no computador e o tecido, teremos 

praticamente só duas coordenadas: na superfície (U e V) e no tecido (TRAMA e 

URDUME), mas para Madelaine Vionnet (in KIRKE, 1998, p.54), o tecido possui três 

direções; comprimento, largura e viés (fig. 3). Ela tirou proveito em relação ao corte 

no viés, pois ele dava um melhor caimento à roupa, criando efeitos de fluidez ao 

longo do corpo feminino. 

 

 

Figura 3 – Fio reto (no urdume), fio transversal (na trama) e viés 

Fonte: MARIANO, 2011 
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2.3 Modelista 

 

Profissional responsável pela criação dos moldes das ideias criadas pelo 

estilista; esse profissional tem que possuir um grande conhecimento do corpo 

humano, suas proporções e movimentos, para que a roupa seja adequada e não 

fique muito justa ou muito folgada, em lugares indesejados. Toda a produção de 

uma indústria depende praticamente do modelista, pois o mesmo pode fazer uma 

empresa crescer ou ir à falência, dependendo do que ele fizer. 

 

 

2.4 Modelagem plana geométrica 

 

Consiste na criação de um desenho geométrico da peça do vestuário que se 

necessita criar o molde, para futura confecção. Essa técnica utiliza as medidas 

tiradas do corpo do cliente, ou uma tabela básica de medidas utilizadas pela 

indústria com alguns padrões de medidas. O modelista faz um molde-base do corpo 

e a partir dele é feita a interpretação do modelo criado pelo estilista, alterações, 

ampliações e reduções. A partir dessa modelagem é criada uma peça-piloto, que 

servirá para antever como a roupa ficará, e da necessidade ou não de ajustes ou 

modificações. Depois da aprovação dessa peça-piloto, são confeccionados os 

moldes definitivos, as peças são cortadas e vão para a linha de produção, onde 

serão costuradas e posteriormente colocadas à venda. 

 

Hoje em dia, com a utilização dos programas CAD para a modelagem de 

roupas, o processo ficou mais ágil, mas mesmo assim, não eliminando o modelista 

tradicional. O processo segue igualmente como antes. Depois do molde aprovado, o 

programa CAD é alimentado com os moldes definitivos e é feito o encaixe (Nesting), 

levando em consideração o fio do tecido, pois essa é uma variável importante na 

indústria têxtil, porque se a roupa for cortada no fio errado, pode causar, além do 

prejuízo monetário, a perda de toda a produção. 
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2.5 Moulage (modelagem tridimensional) 

 

A Moulage foi criada por Madelaine Vionnet fig. 4 e fig. 5, em Paris na década 

de 1920. Nesse processo a modelista utiliza um pedaço grande de tecido que é 

colocado sobre um manequim ou a própria cliente, e vai sendo cortado e preso por 

alfinetes para dar a forma final da roupa desejada, no caso de se estar utilizando um 

manequim; muitas vezes se faz o molde plano para depois poder cortar a peça final. 

No caso de se utilizar a própria cliente, pode-se dali praticamente alinhavar e depois 

costurar a peça final. Esse processo é mais demorado, mas dá mais liberdade ao 

modelista, inclusive para fazer alguns estudos de volume que na modelagem plana 

já seriam mais complexos. Madelaine Vionnet foi conhecida pelos seus vestidos 

fluidos, graças à técnica por ela criada. Depois dela muitos outros estilistas a 

utilizaram para poder colocar em prática suas criações. Uma das características 

dessa Moulage é que ela valoriza as formas fluidas, e os tecidos normalmente são 

cortados no viés (diagonal do tecido). 

 

 

Figura 4 – Madeleine Vionnet, Moulage no manequim  

Fonte: http://vionnet.com/about/madeleine-vionnet/ 
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Figura 5 – Madeleine Vionnet, Moulage diretamente na modelo  

Fonte: http://claudicasdemoda.blogspot.com.br/2010/04/conhecendo-um-pouco-de-madeleine.html. 

 

 

2.6 História da tecnologia CAD 

 

Embora ele nunca tivesse previsto o software de CAD, a história dessa 

tecnologia nunca seria completa sem o matemático Euclides de Alexandria, que em 

350 d.C. lançou seu tratado de matemática “Os Elementos”, onde expos muitos dos 

axiomas que são os fundamentos da geometria Euclidiana que os atuais sistemas 

CAD são baseados. 

 

Os softwares CAD foram desenvolvidos originalmente para a área de 

engenharia; quem primeiramente se beneficiou dele foi à indústria aeroespacial, e 

por causa do seu poder de desenvolvimento em relação a formas e cálculos, obrigou 

os desenvolvedores a criarem novas estratégias de projeto utilizando os softwares e 

o recurso que os computadores proporcionavam em cálculos complexos e 

velocidade de processamento, mesmo naquela época onde o computador era 

menos potente em relação a processamento de dados como os atuais. As 

necessidades surgiam, e cada vez mais os softwares eram aprimorados para poder 
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atendê-las com precisão, para que o projeto pudesse ser desenvolvido com mais 

coerência e confiabilidade. Com isso, vários outros centros de desenvolvimento 

começaram a estudar maneiras de criar cada vez mais recursos para esse para esse 

tipo de trabalho, com isso, novas empresas foram abertas. E começou a grande 

revolução que vemos até hoje na área de design. 

 

Com o grande crescimento das indústrias automobilísticas as fábricas 

também começaram a utilizar os mesmos softwares que serviam nas indústrias 

aeroespaciais, criando assim um campo fértil para o desenvolvimento dos recursos 

que esses softwares poderiam trazer para o aprimoramento de desenhos de 

projetos. Claro que, ao mesmo tempo outros recursos começaram a ser 

desenvolvidos. Além do CAD (Computer Aided Design), começamos a observar o 

desenvolvimento na área de CAM (Computer Aided Machining), onde se observou 

um grande desenvolvimento na área de manufatura, com equipamentos 

automatizados que executavam o trabalho que um operário demoraria dias, em 

algumas horas apenas, e ainda mais diminuindo com isso o número de acidentes e 

aumentando a qualidade do serviço executado. 

 

O primeiro sistema gráfico SAGE foi desenvolvido para a Força Aérea 

Americana (um sistema semiautomático para defesa aérea), desenvolvido no 

Laboratório Lincoln no MIT – Massachusetts Institute of Technology, o mesmo era 

composto de um CTR (monitor de vídeo) que visualizava os dados de um satélite e 

outras informações processados por um computador. 

 

O Dr. Patrick J. Hanratty, conhecido como “o Pai do CAD / CAM” por sua 

contribuição pioneira na área do CAD (projeto auxiliado por computador) e 

fabricação, desenvolveu o primeiro software comercial de programação de controle 

numérico (CNC). Durante os anos seguintes tivemos outras contribuições e 

empresas sendo criadas especificamente para o estudo na área de desenvolvimento 

de softwares para projeto. Mas em 1963 praticamente 2300 anos depois de Euclides 

Ivan Shuterland, então estudante do MIT, desenvolveu o Sketchpad como sua tese 

de doutorado. Esse programa era composto por um computador que ocupava uma 
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área de 93m2 cuja memória principal era de 320Kb. Para o armazenamento de 

dados contava-se com uma fita magnética de 8Mb, havia também um CTR (monitor) 

com uma tela quadrada de 7 polegadas, com uma caneta que emitia um feixe de luz 

era possível se desenhar na tela. O computador reconhecia os pontos no plano 

cartesiano e então criava uma linha virtual, esse foi praticamente o primeiro console 

CAD. 

 

“Em meados de 1960 pesquisadores franceses (Renault) trabalhavam em um 

complexo sistema de curvas algorítmicas virtuais que originou os modernos sistemas 

CAD” (website www.cadazz.com), esses avanços foram decisivos para o surgimento 

de várias empresas e vários softwares CAD. 

 

Na década de 1970, os sistemas CAD passaram das pesquisas 

desenvolvidas por universidades e grandes empresas, para o comércio 

principalmente nas áreas de indústrias automobilísticas e aeroespaciais, mas os 

mercados supra citados continuaram o desenvolvimento de novas ferramentas e 

implementações para criarem cada vez mais um software ágil e facilitador dos 

projetos dos produtos desenvolvidos por essas empresas, claro que ainda 

continuavam contando com o auxílio de universidades nesses desenvolvimentos. 

Exemplos: Ford (PDGS), General Motors (CADANCE), Mercedes-Benz (SYRCO), 

Nissan e Toyota. 

 

Até o final da década de 1970 os Mainframes (fig. 6), reinavam absolutos, 

computadores enormes, trancados em salas refrigeradas e operados por poucos, 

apenas grandes empresas e bancos podiam investir milhões de dólares para tornar 

mais eficientes alguns processos internos e o fluxo de informações. 
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Figura 6 – Mainframe - BRLESC-1 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/BRLESC-1_computer.jpg 

 

Segundo o Computer History Museum, o primeiro computador pessoal foi o 

Kenbak-1 (fig. 7), lançado em 1971. Tinha 256 bytes de memória, não possuía CPU, 

foi projetado para uso educativo (demonstrar como um computador de verdade 

funcionava). Em 1975, surge o Altair 8800, um computador pessoal baseado na 

CPU Intel 8080. Inicialmente vendido como um kit de montar através de uma revista 

especializada, se comunicava com o usuário através de luzes que piscavam. Entre 

os primeiros usuários estavam o calouro da Universidade de Harvard, Bill Gates e o 

jovem programador, Paul Allen, que desenvolveram uma linguagem “Basic” para o 

Altair. Pouco tempo depois fundaram a Microsoft. Nos anos seguintes foram 

lançados os TRS-80, comercializados no Brasil com o nome de CP-300 e CP-500. 

Em 1977 foi lançado o primeiro computador como conhecemos hoje, o Apple II, 

mesmo depois do grande resultado em vendas, muitos executivos ainda achavam 

que os computadores pessoais não passavam de brinquedos. 

 



29�
�

 

Figura 7 – Kenbak-1  

Fonte: http://pcweb.com.br/wp-content/uploads/2012/03/1-Kenbak-1.jpg 

 

Em 1981 a IBM lança o seu PC (fig. 8), causando um grande impacto no 

mercado, esse foi praticamente o grande início para o desenvolvimento dos 

softwares de CAD para o usuário comum, pois os valores apesar de ainda estarem 

altos já colocaram o usuário de menor porte na mira das empresas, com isso um 

novo ciclo se abriu – o desenvolvimento de softwares mais acessíveis às empresas 

de menor porte e amplificando a cadeia de produtos diferentes de aeronaves e 

automóveis que eram os únicos que os utilizavam essa tecnologia. Nesse momento 

outro grande lançamento veio abrir mais opções para os usuários; a Apple lança em 

1984 seu primeiro Macintosh (fig. 9), abrindo mais uma opção para o usuário final. 

 

 

Figura 8 – IBM PC-5150 

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/IBM_PC_5150.jpg 
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Figura 9 – Macintosh  

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Macintosh_128k_transparency.png 

 

Apesar dos softwares facilitarem o desenvolvimento de projetos, eles ainda 

eram vistos como pranchetas eletrônicas e não como efetivamente um software para 

desenvolvimento de projetos. Mas com esses desenvolvimentos o mercado foi 

aquecido criando cada vez mais a necessidade de utilização de computadores no 

desenvolvimento de projetos. As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por 

grandes impulsos tecnológicos para a área de softwares, grandes máquinas 

estavam sendo criadas e novas tecnologias estavam sendo desenvolvidas, e 

implementadas nos softwares para os usuários finais. 

 

Atualmente os sistemas CAD / CAM / CAE estão totalmente difundidos em 

todas as áreas da Engenharia, Arquitetura, Design de Produtos, entre outras. De 

diferentes maneiras os sistemas auxiliam no desenvolvimento e controle de 

problemas. Eles auxiliando em praticamente todos os processos: cálculos, testes, 

superfícies, sólidos, e imagens de todos os tipos de objetos. 
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2.7 CAD na indústria têxtil 

 

Aqui veremos separadamente a história do software de CAD inserido na 

indústria têxtil, usando como exemplo: duas empresas mais conhecidas 

mundialmente no ramo, Lectra e Audaces. 

 

Em 1973 é fundada a Lectra. E em 1976 tem seus primeiros sistemas CAD 

vendidos. A partir de 1985 torna-se líder mundial em soluções CAD para a indústria 

do vestuário e entra no mercado de CAM. Mesmo atuando em outras áreas tais 

como calçados, automobilística e de mobiliário, seus interesses estão diretamente 

ligados ao que é desenvolvido para a indústria têxtil, pois todas as ferramentas 

desenvolvidas para as outras áreas são basicamente no processo de corte de 

estofamentos para mobiliário e automóvel e, por óbvio, a indústria calçadista que 

está diretamente ligada à moda. Em 1991 após passar por grave crise, se reergue e 

a partir de 2000 torna-se novamente a “número um” do mundo. Entre 2005 e 2007, 

após o fim das cotas têxteis, impulsiona sua evolução para coincidir com novos 

desafios, e depois de todo esse trabalho, em 2008-2009 é severamente afetada pela 

crise mundial, tendo um corte de custos gerais, traçado de novo roteiro para se 

preparar para a economia pós-crise. 2010-2011 prova sua capacidade de resistência 

e forte recuperação na atividade de vendas. 2012, novas versões do software 

Lectra, renovação da oferta de equipamentos CAD/CAM, novos planos e 

investimentos para o período de 2013-2015. (LECTRA, 2013). 

 

Em 1992 é fundada a Audaces Automação e Informática Industrial, com um 

foco na inovação para o mercado cada vez mais exigente. 1993 é feito o lançamento 

do primeiro sistema da empresa o Audaces Plano de Corte. 1996, lança seu primeiro 

software para o setor da confecção o Audaces Vestuário. Em 1997, primeira 

exportação do Audaces Vestuário para a Argentina. 2004, lançamento do Audaces 

Digiflash e do primeiro hardware da empresa o plotter Audaces Jet Ultra. Em 2006, 

lançamento do Audaces Jet Slim. 2007, dois lançamentos importantes o Audaces 

Neoplan e o Audaces Idea. Lançamento da Audaces Neocut, primeira máquina de 

corte fabricada no Brasil e do primeiro plotter do mundo que imprime na vertical, o 
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Audaces Tower Jet. 2010, lançamento do Audaces Digiflash XT. 2012, lançamento 

do Audaces 3D. (AUDACES, 2013) 

 

 

2.8 O que é parametrização? 

 

De acordo com o Dicionário da LÍNGUA PORTUGUESA parâmetro é uma 

expressão ou equação, letra cujo valor numérico pode ser fixado arbitrariamente; 

padrão, escalão, modelo, referência. 

 

O dicionário Aurélio por sua vez, paramétrico é relativo a parâmetro. Por sua 

vez, parâmetro significa variável ou constante à qual numa relação determinada ou 

numa questão especifica, se atribui um papel particular e distinto das outras 

variáveis ou constantes. E ainda todo elemento cuja variação de valor modifica a 

solução de um problema sem lhe modificar a natureza. Padrão, escalão, craveira. 

 

Tomando como base as definições, parametrização é o ato ou efeito realizado 

pelos parâmetros, modelos, que ajudarão na construção de um programa ou projeto 

(CAD), por meio de variáveis que serão informadas por um indivíduo que pode ser 

um programador ou usuário final. Com esses parâmetros definidos, o programa 

pode criar várias opções para o desenvolvimento do projeto. 

 

A parametrização é o ato ou efeito realizado pelos parâmetros que irão definir 

como a geometria vai funcionar, qual a sua função, qual o seu formato final, etc.. 

 

Com a Revolução Industrial que criou a padronização de produtos, e no 

momento atual com a revolução digital onde a padronização dos produtos cede lugar 

ao conceito de customização em massa (TOFFLER, 1970; DAVIS, 1987), é possível 

a participação dos consumidores no processo de produção, sem aumentar o custo 

da mesma. Com o auxílio das tecnologias CAD/CAM (Computer Aided Design / 
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Computer Aided Manufacturing), o designer tem controle da informação, desde a 

concepção do projeto até a sua fabricação. Assim, as tecnologias digitais podem ser 

utilizadas não apenas como mera ferramenta de representação, mas como 

ferramentas de geração de formas, utilizando técnicas de design generativo 

(KOLAREVIC, 2003). 

 

Design Generativo é uma metodologia de projeto onde a relação entre o 

designer e o produto é mediado por ferramentas capazes de gerar opções de 

projeto. O designer interage com um sistema baseado em definições abstratas 

capazes de produzir produtos de design (FISCHER e HERR, 2001). Essas 

definições são parâmetros de projeto que podem ser implementados e alterados 

conforme o desejo ou necessidade da produção. 

 

 

Figura 10 – Mudança de paradigma do design  

Fonte: FISCHER e HERR, 2001 

 

Essas habilidades do indivíduo de transmitir e ter acesso fácil à informação, 

que antes eram difíceis ou impossíveis de se conseguir, reflete as transformações 

sociais, culturais e econômicas e indicam novos caminhos do desenvolvimento 

(KOLAREVIK, 2003) 
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3 Tecnologias aplicadas 

 

A seguir são apresentadas algumas das tecnologias que foram estudadas e 

podem ser aplicadas para os processos desenvolvidos no estudo de caso da 

pesquisa em questão. 

 

 

3.1 Plotagem 

 

A plotagem consiste basicamente na impressão do molde para corte 

individual, ou a impressão do encaixe para corte manual vê-se na fig. 11 a 

impressão de um encaixe completo para corte posterior. 

 

 

Figura 11 – Plotagem de encaixe para corte manual 

Fonte: http://www.audaces.com/br/Producao/Audaces-Jet-Lux 
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3.2 Encaixe (Nesting) 

 

Aqui vemos dois exemplos de como a tecnologia CAD pode facilitar o 

desenvolvimento e execução de encaixe de peças para corte. 

 

O processo de encaixe, Nesting consiste na distribuição dos elementos 

(peças) que serão cortados em uma área: placa ou tecido, definida pelo usuário, 

esses elementos serão distribuídos de maneira que se desperdice o mínimo de 

material na área do corte. Esse processo vem sendo utilizado há anos na indústria 

têxtil com grande êxito, e outras áreas acabaram se aproveitando desse recurso tais 

como: automobilística, aeroespacial, naval, etc.. 

 

Vemos nas figuras. 12 e 13, o Nesting utilizado na indústria têxtil. 

Observamos no topo da imagem as peças separadas e suas respectivas 

graduações e abaixo o encaixe desenvolvido e pronto para ser executado. 

 

 

Figura 12 – Encaixe (Nesting)  

Fonte: http://i1.ytimg.com/vi/QRGdJOYHIDw/maxresdefault.jpg?feature=og 
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Figura 13 – Encaixe (Nesting) 

Fonte: http://i1.ytimg.com/vi/KLP8UIYfpeA/maxresdefault.jpg 

 

No processo de desenvolvimento de um barco (Kasten Marine Design, Inc)., 

desdobram-se as superfícies em formas planas (Figura 14). 

 

Figura 14 – Seções 

Fonte: http://www.kastenmarine.com/_screenshots/valdemar_frames_fwd.GIF 

 

Na figura. 15, vemos as peças e a dimensão das placas onde os mesmos 

serão distribuídos. 
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Figura 15 – Seções antes do Nesting 

Fonte: http://www.kastenmarine.com/_screenshots/frames_pre_Nesting.jpg 

 

Após o detalhamento de cada forma plana (fig. 16), estas são distribuídas de 

forma otimizada no plano da chapa. O software que faz essa distribuição também 

pode mostrar a porcentagem da placa que é utilizada no corte.  
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Figura 16 – Nesting 

Fonte: http://www.kastenmarine.com/_drawings/Nestings.gif 

 

A diferença entre os dois métodos reside no fato de na indústria naval, por ser 

utilizada uma placa de aço, não ser necessária nenhuma variável especial para a 

distribuição das peças, enquanto na indústria têxtil tem-se o problema do fio do 

tecido, que acaba criando uma situação mais complexa, pois é preciso encaixar 

todas as peças alinhadas ao fio, para que não haja nenhum problema na hora da 

montagem da peça de roupa. 

 

O corte plano, mesmo trabalhado em CNC, usa apenas duas dimensões. 

Temos os seguintes processos nessa categoria: corte a plasma e corte a jato de 

água, corte a laser e corte de folhas com lâminas de corte  que estão entre os 
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processos de fabricação CNC mais simples...” (POTTMANN, 2007). 

 

A partir desse exemplo, podemos observar que o intercâmbio de tecnologias 

é grande em várias áreas, pois as mesmas vão agregando o que outras já utilizam e 

acabam implementando novas opções. 

 

 

3.3 Corte com lâmina 

 

No caso da indústria têxtil, usa-se normalmente o corte de tecido por lâminas. 

Vemos na figura 17, corte manual de tecido com lâminas de aço. O mesmo consiste 

no posicionamento dos moldes sobre camadas de tecido sobrepostas, chamado de 

enfesto, como visto na figura 18. O posicionamento dos moldes é manual e existe 

certa preocupação no posicionamento dos mesmos de maneira correta, para que se 

tenha o fio que foi marcado no molde, totalmente alinhado com o fio do tecido. 

Vemos também um grande cuidado ao se fazer o encaixe (Nesting), com isso tendo 

menos desperdício de matéria prima. 

 

Figura 17 – Corte de tecido feito manualmente 

Fonte: http://dc354.4shared.com/doc/n2HSgoiy/preview.html 
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Figura 18 – Enfesto  

Fonte: 
http://2.bp.blogspot.com/_EEhQEyZALCQ/SmEV9bfZMII/AAAAAAAAAMQ/fEUoQAyHTPg/s1600-

h/enfest1.png 

 

Vemos na figura 19 a máquina de corte com lâmina computadorizada, que é a 

tecnologia mais avançada que existe, onde todo o processo é praticamente é 

desenvolvido via computador, a modelagem, a graduação, o encaixe e finalmente o 

corte. 

 

 

Figura 19 – Maquina de corte computadorizada 

Fonte: http://www.audaces.com/br/Producao/Audaces-Neocut 
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3.4 Corte a laser 

 

“O corte a laser é um processo sem formação de cavaco para corte e 

decoração de materiais. É um processo muito preciso baseado nas informações de 

um arquivo CAD. Em resumo, funciona por meio de um feixe de luz focalizado e 

muito concentrado, gerando milhões de watts de energia por centímetro quadrado...” 

(LEFTERI, 2009, pag. 40). Na indústria de moda esse processo é para o corte do 

tecido ou couro, nesse caso não é possível o trabalhar ser desenvolvido com várias 

camadas de tecido (enfesto), pois a potência do laser teria que ser muito alta e 

acabaria queimando a peça que está sendo cortada. 

 

A indústria de moda está utilizando este corte, basicamente, na área 

calçadista, acessórios, corte de detalhes ou peças inteiras do vestuário, etc. Aqui 

veremos só alguns exemplos na indústria da moda. 

 

O uso de laser dá-se tanto no corte como em um processo chamado costura 

a laser (figura 20), em que o feixe de luz funde peças entre si.  

 

 

Figura 20 – Roupa íntima cortada a laser 

Fonte: http://www.liz.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/51801.jpg 
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Vemos nas figuras 21 e 22, detalhes de uma peça de couro cortada a laser, 

que pode ser para confeccionar uma roupa ou um calçado. 

 

 

Figura 21 – Couro cortado a laser 

Fonte: http://www.cutlite.com.br/sitelaser/wp-content/uploads/2010/11/DSC00851.JPG 

 

       

Figura 22 – Saia e vestido, costados a laser 

Fonte: http://sorelladesign.files.wordpress.com/2012/09/sem-tc3adtulo-3.jpg 
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4 Precedentes 

 

Mostramos abaixo alguns estudos de autores que fundamentaram o estudo 

desta dissertação. 

 

 

4.1 DA CONSTRUÇÃO À DESCONSTRUÇÃO: A MODELAGEM COMO 

RECURSO CRIATIVO NO DESIGN DE MODA 

 

A autora passa pela definição do ato de modelar seja uma peça do vestuário, 

uma escultura ou outro objeto. O desejo, a curiosidade e a aptidão em transformar o 

entorno, manipulando e dando sentido as diversas matérias-primas ao seu alcance, 

estão sempre presentes na evolução das técnicas e mesmo antes da invenção da 

escrita, o homem do paleolítico já criava, além de ferramentas e armas, imagens de 

representação tridimensional em pinturas. 

 

A autora ainda detém-se na descrição de como, em períodos diferentes da 

história, o corpo foi representado com suas proporções e formas diferentes e como 

ele era visto e modificado dependendo do local. 

 

Detém-se ainda no papel da modelagem na história da indumentária, suas 

origens, a industrialização e as inovações desenvolvidas pela alta-costura e 

seguindo com o pret-à-porter (pronto para vestir). 

 

A modelagem no design do vestuário, processos, métodos e técnicas é outro 

dos focos do livro. Ela descreve e discute o que é a modelagem bidimensional (2D), 

a modelagem tridimensional tradicional (Moulage) e digital, onde são utilizados 

softwares para fazer a modelagem no computador, incluindo a modelagem como 

processo, o fenômeno japonês, a desconstrução de Martin Magiela e a modelagem 

criativa no design de moda nacional. 
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O trabalho acaba sendo uma grande referência para quem pesquisa a 

modelagem na moda, pois, passando por todos esses pontos na construção do seu 

pensamento, a mesma termina demonstrando que a modelagem na moda não é 

simplesmente o desenho, a modelagem bidimensional nem só a modelagem 

tridimensional, mas, sim, um conjunto de todos esses processos para poder, de 

maneira criativa, chegar ao objetivo e ter um resultado que possa atingir não só os 

indivíduos consumidores de moda, mas, sim, todos aqueles que necessitam de uma 

modelagem específica, por causa de alguma deformidade física, algum acidente, 

etc., e são esquecidos pelos estilistas ou tem que recorrer a casos extremos de 

adaptações de modelos existentes. 

 

 

4.2 DESIGN DE CORPOS: UMA ANÁLISE NA COMUNICAÇÃO ENTRE 

DESIGNERS DE MODA E MODELISTAS 

 

Aqui vemos outro enfoque, onde a autora discute a transposição do corpo 

estilizado para o corpo real, que acaba causando muitos problemas na hora da 

interpretação das peças desenhadas para a indústria. 

 

Vemos a diferença do desenho do corpo nas empresas e nas academias de 

moda: O olhar do modelista, corpo vestido, o desenho de moda que é meramente 

uma ilustração, e a modelagem que é o caso real. Ela traça todo esse percurso para 

poder demonstrar ao profissional de moda que o mundo real é diferente do 

idealizado pela indústria da moda, para que o produto consiga ser o mais real 

possível. 

 

Vemos a necessidade de demonstrar que os dois trabalhos aqui citados falam 

sobre a modelagem 3D, como sendo Moulage (3D), mas, erroneamente, pois no 

processo de Moulage tradicional, não temos que saber qual é a forma de uma saia 

ou de uma camiseta para podermos começar a modelar, podemos trabalhar 

exatamente como Vionet fazia em seu ateliê, onde com a ajuda de uma modelo ou 
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do seu manequim, ela simplesmente posicionava o tecido sobre o manequim ou a 

modelo e desenvolvia suas formas e volumes e com a ajuda de tesoura e alfinetes, 

para posteriormente desenhar o molde. 

 

Nos softwares citados pelas autoras, Optitex (MARIANO) e CLO 3D 

(SOARES), o processo é bem parecido, temos um avatar 3D, desenhamos os 

moldes das peças, muitas vezes sem muita precisão, apesar de em alguns casos se 

poder importar os moldes criados em algum software CAD, tendo assim mais 

precisão na modelagem e na apresentação do modelo criado. 

 

 

4.3 Systematic representation and application of a 3D computer-aided 

garment construction method Part I e Part II 

 

O artigo em questão descreve um novo processo de construção de vestuário 

trabalhando a partir de um modelo de corpo 3D. A peça utilizada como exemplo é 

um vestido, aqui ele descreve que foi realizado o estudo em uma única peça do 

vestuário, e que os princípios podem ser aplicados a outras peças do vestuário. Ele 

transforma a superfície em uma malha de polígonos para poder posteriormente 

aplicar características físicas do tecido para poder efetuar outros estudos. 

 

Em relação a estudos anteriores o mesmo foi desenvolvido num corpo 3D 

computadorizado, garantindo assim um conforto maior na peça gerada para corte e 

montagem posterior. O processo utilizado parte da utilização de um corpo 3D que foi 

subdividido longitudinalmente, para obtenção das curvas que servirão como MEIO 

DA FRENTE, MEIO DAS COSTAS, LATERAL, criou-se planos para gerar as curvas 

de BUSTO, CINTURA e QUADRIL. 

 

Depois das curvas básicas definidas, gerou-se uma superfície que deu origem 

a um modelo tridimensional, esse modelo foi planificado gerando um molde, não se 

cita nada no artigo sobre a confecção da peça física.  
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5 Estudo de caso 

 

Tratamos a seguir de descrever e compreender os processos de modelagem 

plana geométrica adotados na indústria tradicional de moda. A compreensão desses 

processos permitirá, mais adiante, desenvolver processos computacionais que os 

repliquem e abram a possibilidade de variações, combinando a parametrização 

tradicional com a possibilidade de cortes exclusivos. 

 

O processo de modelagem plana geométrica baseia-se na planificação do 

corpo humano para a construção geométrica. O molde aqui criado é uma base justa 

para o corpo, que depois servirá para a construção de qualquer modelo, é o que 

chamamos de BASE DO CORPO, no caso em estudo, utilizaremos o TAMANHO 38. 

Nos anexos temos o procedimento detalhado para consulta. Os procedimentos 

utilizados no estudo são os do SENAI CETIQT (BRANDÃO, 1982) e a do SENAC 

(GAYEGOS e CRISAFULLI, 2001), que utiliza um padrão desenvolvido pela escola 

francesa ESMOD. 

 

Após a apresentação dos dois processos estudados, apresenta-se o 

desenvolvimento dos dois programas em Grasshopper / Rhinoceros. 
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Figura 23 – Materiais utilizados para a modelagem plana 

Fonte: arquivo do autor 

 

 

5.1 Processo 1 - SENAI CETIQT 

 

Começamos traçando o retângulo básico (figura 24), com as medidas da 

altura da saia (pts. 1 � 2), altura do quadril (pts. 1 � 3) e largura da saia (pts. 1 � 

4). Obs.: sempre trabalhamos com a metade do desenho. Primeiro desenvolveremos 

o molde da frente da saia. 
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Figura 24 – Traçado do retângulo básico  

Fonte: Arquivo do autor 

 

 

Com a utilização da curva francesa, traçamos a curva da cintura e a curva da 

lateral do quadril, como vemos na figura 25. 
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Figura 25 – Traçado da cintura e lateral do quadril 

Fonte: Arquivo do autor 

 

Como vimos anteriormente a pence serve para ajustar a roupa ao corpo, aqui 

além da pence, temos a curva da lateral do quadril (figura 26). 

 

 

Figura 26 – Traçado da pence da frente  

Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 27 – Traçado da cintura, lateral e pence das costas 

Fonte: Arquivo do autor 

 

Aqui já temos o diagrama quase que totalmente pronto, apenas faltando 

alguns detalhes para finalizar. Figura 28. 

 

 

Figura 28 – Separação das peças que não farão parte do molde  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Depois disso basta fechar as pences, acertar a curva da cintura e transportar 

o molde para outra folha, colocando a identificação do molde no nosso caso BASE 

SAIA 38 e marcar o sentido do FIO do tecido, como vemos na figura 29. 
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Figura 29 – Transporte do molde para outra folha, marcação das informações 

Fonte: Arquivo do autor 

 

Depois de todo esse processo, só resta o corte do tecido e a montagem da 

peça. Observa-se que o molde tradicional é ele mesmo, um desenho paramétrico. 

As medidas tiradas do corpo ou manequim são os parâmetros que definirão a 

dimensão e forma finais da peça. 
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5.2 Processo 2 – SENAC (ESMOD) 

 

Vemos das figuras 30 a 38, o desenvolvimento do segundo processo. 

 

 

Figura 30 – Traçado do retângulo e das laterais  

Fonte: Arquivo do autor 

 

 

Figura 31 – Pences FRENTE e COSTAS  

Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 32 – Fechamento da pence da FRENTE, ajuste da cintura  

Fonte: Arquivo do autor 

 

 

 

Figura 33 – Pence da FRENTE, já com a cintura ajustada  

Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 34 – Fechamento da pence das COSTAS, ajuste da cintura 

Fonte: Arquivo do autor 

 

 

 

Figura 35 – Pence das COSTAS, já com a cintura ajustada  

Fonte: Arquivo do autor 



55�
�

 

Figura 36 – Detalhe das Pences e Laterais da FRENTE e das COSTAS  

Fonte: Arquivo do autor 

 

 

 

Figura 37 – Molde final com a marcação do FIO  

Fonte: Arquivo do autor 



56�
�

 

Figura 38 – Transporte do molde para outra folha, marcação das informações  

Fonte: Arquivo do autor 
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5.3 Solução parametrizada SENAI CETIQT 

 

Antes de demonstramos o início do processo, vemos na figura 39, o fluxo de 

dados para melhor entendimento no desenvolvimento do algoritmo. 

 

 

Figura 39 – Fluxo de dados do processo parametrizado  

Fonte: Arquivo do autor 
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Na figura 40, vemos o resultado da definição paramétrica para a construção 

do molde, utilizando a definição de construção geométrica, utilizada pelo SENAI 

CETIQT. Aqui já podemos observar que a definição cria o molde da maneira 

tradicional e já separam os dois moldes: FRENTE e COSTAS, para posteriormente 

fazer a marcação das informações necessárias para o processo seguinte, que seria 

a impressão em papel para corte tradicional. Também se pode cortar diretamente a 

laser sem a necessidade da impressão do molde em papel. 

 

 

Figura 40 – Resultado definição geométrica 2D SENAI CETIQT  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Na figura 41, temos a primeira definição desenvolvida; simplesmente a 

decodificação direta da construção geométrica tradicional para a paramétrica, sem a 

preocupação de deixar o código mais simples e com uma organização menos 

elaborada. Podemos observar que a definição fica um tanto quanto complexa, mas 

começamos a perceber sua funcionalidade para poder verificar as variantes de 

modificação e reestruturação em um código mais claro e eficiente. 
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Figura 41 – Primeira definição geométrica 2D, SENAI.(Vide Anexos)  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Na figura 42, depois de estudar mais detalhadamente, podemos observar a 

melhora na organização do código, deixando-o mais claro e conciso, inclusive com a 

possibilidade de poder trabalhar de duas maneiras: uma utilizando a tabela padrão 

utilizada pela indústria e a outra deixando o usuário entrar com as medidas da 

cliente. Cria-se então um molde de acordo com as medidas do usuário e atendê-lo 

com mais facilidades, sem gerar problemas posteriores. 

 

 

Figura 42 – Reestruturação, definição geométrica 2D, SENAI. (Vide Anexos)  

Fonte: Arquivo do autor 
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5.4 Solução parametrizada SENAC ESMOD 

 

Na figura 43, vemos o código desenvolvido para a construção geométrica 

utilizada pelo SENAC ESMOD, aqui podemos observar que a definição torna-se 

mais clara, eis que. depois de desenvolvida a definição mostrada anteriormente, 

SENAI CETIQT, já se começa a pensar o processo mais racionalmente e assim as 

ideias são expressas, mais claramente. 

 

 

Figura 43 – Definição SENAC ESMOD. (Vide Anexos)  

Fonte: Arquivo do autor 

 

O resultado final da definição do SENAC ESMOD, que também criará as 

peças separadas, para posterior impressão e corte a laser está na figura 44. 

 

 

Figura 44 – Resultado Definição SENAC ESMOD  

Fonte: Arquivo do autor 



61�
�

Na figura 45 vemos o molde final da definição do SENAC ESMOD. 

 

 

Figura 45 – Molde final SENAC ESMOD  

Fonte: arquivo do autor 
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5.5 Comparação dos processos de modelagem geométrica SENAI CETIQ e 

SENAC ESMOD 

 

Neste ponto é onde encontramos a primeira diferença no procedimento da 

construção. Enquanto no método adotado pelo SENAI CETIQT, adota a modelagem 

das duas partes, FRENTE e COSTAS no mesmo retângulo base, a do SENAC 

ESMOD utiliza um retângulo duplo para a construção da FRENTE e COSTAS uma 

ao lado da outra. 

 

Em contrapartida, a diferença maior é observada na peça final, onde a 

produzida pela definição SENAI CETIQT (Figura 46) criou um volume indesejado 

entre a cintura e o quadril, o que não acontece na modelagem tradicionalmente 

desenvolvida no processo manual (Figura 47). Nesse processo utilizamos uma curva 

francesa para acertar a curvatura lateral do quadril e na definição trabalhamos com 

uma definição de curva cônica, que pelo fato de utilizarmos uma altura quadril 

menor, 18 cm pode ter gerado tal problema. 
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Figura 46 – Definição SENAI CETIQT 

Fonte: Arquivo do autor 

  

Figura 47 – Modelagem plana geométrica 

Fonte: Arquivo do autor 

 

 

Já a definição do SENAC ESMOD (Figura 48), foi a que apresentou melhor 

resultado, pois a mesma utiliza uma altura de quadril mais proporcional e que é 

normalmente utilizado na indústria 20 cm, o arco cônico manteve-se sem alteração, 

deixando uma curvatura suave e sem causar um volume indesejado, o mesmo 

acontecendo na modelagem geométrica (Figura 49). 
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Figura 48 – Definição SENAC ESMOD  

Fonte: Arquivo do autor 

  

Figura 49 – Modelagem plane geométrica  

Fonte: Arquivo do autor 
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5.6 Modelagem tridimensional (Moulage) 

 

Existem vários modelos de manequins para Moulage (figura 50), tem tamanho 

fixo (o de número 38), existem outros tamanhos, e ainda há alguns com pernas, e 

modelos masculinos bem como os infantis. O modelo da figura 51 é um manequim 

ajustável tornando o trabalho mais fácil, pois pode-se ter um único manequim para 

todos os tamanhos almejados. 

 

É necessária a marcação do manequim, para facilitar a criação do modelo 

desejado, aqui vemos a marcação básica. 

 

 

Figura 50 – Manequin 
utilizado para Moulage  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Figura 51 – Manequim para Moulage com ajustes  

Fonte: http://bimg2.mlstatic.com/manequim-ajustavel-singer-busto-
pcostura-regulavelMoulage_MLB-F-4238788636_042013.jpg 
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Figura 52 – Marcação do manequim  

Fonte: Arquivo do autor 

 

 

Figura 53 – Outros exemplos de marcação para criação do modelo  

Fonte: http://unpeudusucre.files.wordpress.com/2010/03/monday-Moulage.jpg 
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Modelagem de uma saia básica - esse é um dos processos utilizados na 

Moulage, pois existem várias maneiras: uma trabalha de uma forma mais livre, 

utilizando simplesmente o tecido sobre o manequim, onde são feitas as marcações, 

alfinetamos, cortamos, e depois de pronto, tiramos do manequim para podermos 

fazer o molde da planificação em papel. O outro consiste em um processo que 

unifica dois procedimentos: a modelagem geométrica plana e a Moulage. Esse 

segundo acaba sendo mais rápido e prático, pois no final do processo já se tem 

todas as marcações e simplesmente resta passar o molde para o papel. 

 

 

5.7 Processo de Modelagem 

 

Figura 54 – Modelo de Saia Reta 

Fonte: Arquivo do autor 

 

          

Figura 55 – Posição na Moulage  

Fonte: (GILEWSKA, TERESA. Le modélisme de mode vol. 3 – Moulage les bases, pag. 132) – 
Alterado pelo autor 
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Figura 56 – Retângulo da FRENTE  

Fonte: (GILEWSKA, TERESA. Le modélisme de mode vol. 3 – Moulage les bases, pag. 132) – 
Alterado pelo autor 

 

Figura 57 – Retângulo das COSTAS  

Fonte: (GILEWSKA, TERESA. Le modélisme de mode vol. 3 – Moulage les bases, pag. 133) – 
Alterado pelo autor 

 

Recortam-se dois retângulos de tecido com a medida de 35x70cm, com o FIO 

no sentido do comprimento. 
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Deixa-se uma margem de 3cm (figura 58), na lateral maior e marca-se o eixo 

do centro da FRENTE e COSTAS. 

 

Figura 58 – Marcação da margem que servirá de eixo da FRENTE / COSTAS  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Figura 59, acomoda-se o tecido no manequim na altura da cintura, deixando 

5cm de folga acima da cintura, para não faltar tecido no fechamento da pence. 

 

Acomoda-se o tecido na linha do quadril colocando uma pinçadinha (0,5cm) 

de conforto para não ficar justo demais. Marca-se a cintura, o quadril frente e o 

quadril lateral. 
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Figura 59 – Acomodando tecido no manequim (FRENTE) 

Fonte: Arquivo do autor 

 

Tira-se do manequim e leva-se para a mesa para esquadrinhar o quadril 

frente e o quadril lateral em direção à barra da saia, figuras 60 e 61. 

 

Figura 60 – Esquadrinhando o quadril  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Figura 61 – Esquadrinhando a lateral 

Fonte: Arquivo do autor 

 

Divide-se a linha do quadril entre a lateral e a frente em 3 partes, e em 

direção da lateral para o centro pega-se 1/3, esquadrinhe em direção da cintura, 
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essa linha será a linha do FIO. 

 

Figura 62 – Marcando o FIO  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Coloca-se o tecido que será a parte de trás e esquadrinha-se o quadril com 

eixos opostos. 

 

Figura 63 – Marcando o FIO  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Posiciona-se o tecido no manequim o tecido das costas alinhado pelo quadril. 

Dá-se uma pinçadinha conforto no quadril, marca-se a cintura e quadril lateral. 
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Figura 64 – Acomodando tecido no manequim (COSTAS)  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Seguir o mesmo procedimento, esquadrinhar a lateral do quadril em direção 

da barra da saia e divide-se a distância do quadril entre a lateral e o centro traseiro 

em 3 partes iguais, e pega-se 1/3 na direção da lateral para o centro do traseiro e 

traçar o fio. 
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Figura 65 – Esquadrinhando a lateral 
(COSTAS)  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Figura 66 – Marcando o FIO  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Acrescentando costura 1 cm de costura do quadril em direção a barra 

(FRENTE e COSTAS). 
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Figura 67 – Acrescentando costura (FRENTE e COSTAS)  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Dá-se um pique na costura do quadril e cortar toda a costura no sentido da 

barra. 

      

Figura 68 – Cortando a costura da lateral  

Fonte: Arquivo do autor 
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Unem-se as duas partes pela costura da lateral a partir do quadril em direção 

da barra, dar a pinçadinha no quadril da frente e das costas e colocar novamente no 

manequim. 

 

Figura 69 – Fechando a lateral  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Figura 70 – Colocando a modelagem no 
manequim  

Fonte: Arquivo do autor 
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Olhando-se o manequim a ¾ frente e costas, posiciona-se o fio de maneira 

que o mesmo fique perpendicular ao quadril, o que sobrar é pence. Dá-se um 

pinçadinha de conforto na cintura, frente e nas costas. 

 

    

Figura 71 –  Posicionando o FIO (FRENTE e COSTAS)  

FONTE: Arquivo do autor  
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Marca-se a pence da frente com a cintura, sobre a linha princesa ou a metade 

da frente, fazer o mesmo para as costas. 

   

Figura 72 – Marcando as pences (FRENTE e COSTAS) 

 Fonte: Arquivo do autor 

 

Junta-se a frente com as costas, marca-se a cintura em relação a lateral e o 

pequeno quadril em relação a lateral, para poder acertar a curvatura com a curva 

francesa. 

 

Figura 73 – Marcando a lateral (FRENTE e COSTAS)  

Fonte: Arquivo do autor 
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Leva-se novamente o tecido para a mesa, acha-se o meio das pences e é 

traçada uma perpendicular em direção ao quadril, sobe-se 5 cm do quadril em 

direção da cintura para o final da pence, traça-se a pence. 

   

Figura 74 – Traçando as pences (FRENTE e COSTAS)  

Fonte: arquivo do autor 

 

Traça-se a lateral com a curva francesa, frente e costas, coloca-se a costura. 

 

Figura 75 – Traçando a curva do quadril (FRENTE e COSTAS)  

Fonte: Arquivo do autor 
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Fecham-se as pences da frente e costas, e faz-se o traço da cintura, não 

podendo se esquecer de subir 0,5 cm, na cintura lateral, acrescentando a costura e 

corte, e estará pronto a Moulage da saia básica. 

 

Figura 76 – Fechando as pences e a lateral  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Colocando a Moulage no manequim. 

      

Figura 77 – Moulage no manequim  

Fonte: Arquivo do autor 
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Nas figuras a seguir, vemos o molde final da Moulage da SAIA (Fig. 90) e 

outra do CORPO INTEIRO (Fig. 91). 

 

 

Figura 78 – Molde final, (Moulage SAIA)  

Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 79 – Molde final, (Moulage CORPO INTEIRO) 

Fonte: Arquivo do autor 
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5.8 Solução parametrizada 

 

 

Figura 80 – Definição STRIP - Antonio Turiello. (Vide Anexos)  

Fonte: http://antonioturiello.blogspot.com.br/2012/05/digital-fabrication.html 

 

Na Figura 80, vemos a definição Strip desenvolvida por Antonio Turiello, a 

mesma que serviu de base para os primeiros estudos do que poderia ser uma 

definição final ou quase final para o processo de criação de um molde a partir de o 

modelo 3D. Veremos a seguir dois testes realizados com essa definição. Pegou-se 

uma superfície simples figura 81, e a mesma foi divida em 5 e 10 partes (fig. 90 e fig. 

93), a planificação desenvolvida pela definição foi impressa (figuras 82 e 85), em 

seguida cortada em tecido e montada (figuras 84 e 87). 

 

Esses estudos preliminares demonstraram a flexibilidade da definição em 

caimento, pois podemos selecionar uma superfície qualquer e a mesma será 

planificada e poderá ser montada facilmente. Pode-se utilizar esse tipo de processo 

para qualquer área, tais como: Arquitetura (coberturas tencionadas), Mobiliária 

(capas de cadeiras e estofados, abat jours), Moda (roupas básicas num primeiro 

momento, podendo partir para estudos mais avançados), Automobilística 

(estofamento de bancos). 

 

Pode-se ver que o leque de aplicações é bem amplo. No presente momento 

foram feitos apenas os primeiros testes, podendo a partir destes, serem feitos outros  

mais aprofundados e criando definições mais complexas. 
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Figura 81 – Superfície utilizada para os primeiros testes de planificação  

Fonte: Arquivo do autor 

 

 

Figura 82 – Divisão em 5 partes utilizando a definição SRIP  

Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 83 – Planificação utilizando a definição STRIP  

Fonte: Arquivo do autor 

 

 

Figura 84 – Montagem do modelo 3D em tecido (5 divisões) 

Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 85 – Divisão em 10 partes utilizando a definição STRIP  

Fonte: Arquivo do autor 

 

 

 

 

Figura 86 – Planificação utilizando a definição STRIP  

Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 87 – Montagem do modelo 3D em tecido (10 divisões) 

Fonte: Arquivo do autor 
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5.9 Testes 3D 

 

 

Figura 88 – Pré-modelo 3D para Moulage parametrizada digital  

Fonte: Arquivo do autor 

Na figura 88, vemos o primeiro teste com um modelo 3D, desenvolvido 

aleatoriamente sem medidas padrão. Esse estudo foi realizado com o único fito de 

ver o resultado que teríamos ao utilizar a definição de STRIPS. Podemos ver que o 

resultado, a priori, parece ser bem satisfatório figura 89, mas ainda não é possível 

testar os moldes em um caso real, pois, mesmo depois de impressos e montados, 

não seria possível ver o seu encaixe em um objeto real. 

 

Figura 89 – Planificação a partir da definição STRIP  

Fonte: Arquivo do autor 
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5.10 Moulage digital 

 

 

Figura 90 – Definição em desenvolvimento  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Na figura 90 vê-se a imagem da definição em estudo, pois aqui além de 

desenvolvermos o modelo 3D do manequim, desenvolveremos também a BASE DO 

CORPO que serão utilizadas nos testes reais de montagem. A definição base para a 

definição em estudo será a definição STRIP, vista e testada anteriormente. 

 

Figura 91 – Planificação da Moulage DIGITAL (SAIA)  

Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 92 – Peça piloto da Definição 3D (SAIA)  

Fonte: Arquivo do autor 

    

 

 

Figura 93 – Planificação da Moulage Digital (CORPO)  

Fonte: Arquivo do autor 
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Vemos nas figuras 94 e 95, peças-piloto cortadas e montadas a partir da 

definição criada para estudo. 

 

    

Figura 94 – Peça piloto (1º TESTE)  

Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 95 – Peça piloto (2º TESTE  

Fonte: Arquivo do autor 

 

Na figura. 96, vemos o corte a laser das peças que serão utilizadas na 

montagem, mas fizemos outros testes anteriormente da maneira tradicional, com a 

impressão e corte do tecido manualmente. 
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Figura 96 – Corte a laser do tecido 

Fonte: Arquivo do autor 

 

 

Figura 97 – Partes da peça piloto cortados a laser 

Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 98 – Montagem da peça piloto cortada a laser (3º TESTE)  

Fonte: Arquivo do autor 
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6 Considerações finais 

 

Observamos que a partir do estudo de caso, onde trabalhamos dois métodos 

tradicionais de modelagem utilizando um diagrama geométrico: SENAI CETIQT e 

SENAC ESMOD, e um método tradicional de modelagem tridimensional (Moulage). 

Alguns acertos mesmo na modelagem tradicional devem ser feitos, relativos a 

algumas alterações em medidas ou até mesmo a utilização de uma tabela única, o 

que não acontece normalmente na indústria, pois, cada confecção acaba utilizando 

um dos métodos aqui apresentado e faz suas alterações para poder obter um 

produto com melhor ajuste e caimento. 

 

Quanto ao processo digital, podemos perceber que a melhor opção para 

futuro desenvolvimento, se deu com a definição do SENAC ESMOD, exatamente 

pelo problema verificado no ajuste da lateral do quadril onde trabalhamos com uma 

curva cônica, esse processo deverá passar por implementação futura, abrindo leque 

de possiblidades, com maior de opção de moldes de outros modelos de saia. Já o 

processo utilizado pelo SEAI CETIQT, deverá passar por uma alteração, utilizando-

se outra tabela de medidas, que não a proposta, para podermos avaliar melhor se 

essa definição tem possibilidades de futura implementação para e não apresentar 

mais o erro recorrente da tabela utilizada. 

 

O processo de Moulage é o mais simples, pois trabalhamos a peça 

diretamente no manequim, então qualquer possibilidade de erro é retirada durante o 

processo. Comparando-se o processo de Moulage tradicional com o digital, 

podemos observar, que algumas alterações devem ser observadas e estudos 

aprofundados devem ser realizados, conseguindo assim um resultado adequado. 

Esse estudo mais aprofundado será de grande valia a partir do momento que se 

utilizar um scanner 3D para digitalizar a cliente e obter suas medidas e formas reais 

para o desenvolvimento do molde de BASE DO CORPO. Observamos ainda que 

esse processo pode ser de grande ajuda na confecção de indumentária para 

pessoas com deformidades, o que agilizaria o processo de desenvolvimento de uma 

peça de roupa ou, quem sabe, levando esse estudo para outra área, o 
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desenvolvimento de calçados para pessoas com deformidades nos pés. 

 

Dessa forma podemos concluir depois de todo o trabalho desenvolvido, 

mesmo sem a intenção de esgotar o assunto, abrimos a porta para um campo vasto 

no estudo da modelagem tridimensional digital, a partir da utilização de avatar 

humano, onde poderão servir de base para o desenvolvimento dos modelos para a 

indústria da moda como um todo. 
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8 Glossário 

 

Curtimento – Técnica de amaciamento e impermeabilização pelo tratamento com 

ácido tânico ou tanino extraído da casca de árvores como o salgueiro e o carvalho, 

procedimento ainda usado atualmente (LAVER, 2001, p.10). 

Buteiro – Substantivo masculino (1913). 1 aquele que faz ou conserta butes; 

sapateiro, remendão. 2 Brasil informal. Alfaiate que faz consertos. 

Enfesto – É o conjunto de folhas de tecido dispostos em camadas umas sobre as 

outras, obedecendo a uma metragem pré-estabelecida para uma quantidade de 

peças que se deseja cortar. O enfesto também é conhecido por colchão ou 

estendida. 

Encaixe – Diz-se da distribuição de uma quantidade de moldes, que compõem um 

modelo, sobre uma metragem de tecido ou papel, visando o melhor aproveitamento 

possível do tecido. 

Fio reto – Direção paralela à trama do tecido. 

Fio viés – Direção diagonal a trama do tecido. 

Modelagem – Operação de modelar; representar por meio de modelo ou molde, 

delinear. 

Modelar – 1 Fazer o modelo de; representar por meio de modelo, 2 Assinalar os 

contornos de; ajustar-se a; 3 Moldar. 

Moulage – palavra francesa para a técnica de modelagem feita diretamente com o 

tecido sobre o corpo. Só depois a criação é desenhada. Em um segundo momento a 

modelagem propriamente dita, é feita sobre a base em tecido, modelada no corpo. 

Margem da costura – É um espaço acrescentado em volta do molde, 

posteriormente utilizado para união de duas ou mais partes do tecido; varia de 

acordo com tecido e bitolas das máquinas. Quando o tecido tem a facilidade de 

desfiar; deixa-se maior espaço para margem de costura. 

Pence – Pequena prega que vai afinando gradativamente nos dois sentidos ou em 

um só, feito no avesso do tecido, para ajustar ou amoldar ao corpo as diferentes 

peças do vestuário. 

Piques – Pequenos cortes dados nas folgas de costuras, para fazer com que a 

roupa caia melhor nas partes curvas do corpo. 

Trama – 1 Conjunto dos fios passados no sentido transversal do tear, entre os fios 

da urdidura. 2 Tela. 3 Fio grosso de seda. 4 Fio grosso com que se faz certos 

tecidos. 
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Urdidura / Urdume – 1 Ato ou efeito de urdir; urdimento, urdume. 2 O conjunto dos 

fios dispostos no tear paralelamente ao seu comprimento, e por entre os quais 

passam os fios da trama. 
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9 Anexos 

 



Entrada dos Dados

Diagrama
FRENTE

Diagrama
COSTAS

Molde
COSTAS

Molde
FRENTE
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Entrada dos Dados

Diagrama
FRENTE / COSTAS

Molde
COSTAS

Molde
FRENTE
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Tabelas



Tabelas

Diagrama
FRENTE / COSTAS

Molde
COSTAS

Molde
FRENTE

Padrão

Manual
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Entrada da
Superfície

No. de Divisões

Distância entre
as peças Planificadas

Altura do
Texto

No. de
Linguetas

Offset da Borda
até a Peça

Ângulo das
Linguetas

Desenho
Linguetas

Planificação das Curvas
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