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RESUMO 

 

A modelagem equivale à concepção de moldes e gabaritos que resultam na criação de peças do 

vestuário. Existem diversas formas de modelagem, destacando-se a modelagem plana ou 

bidimensional, e a moulage, draping ou modelagem tridimensional. A modelagem plana é 

realizada com a utilização de instrumentos que proporcionam os traçados dos moldes, como 

réguas, esquadros, grafites e até sistemas computadorizados (CAD - Computer Aided Design 

ou Desenho Assistido por Computador) como os programas do Sistema Audaces. Por outro 

lado, a modelagem tridimensional é realizada sobre o manequim, pois apresenta formas 

parecidas com o corpo humano. Atualmente existem muitos métodos de modelagem, a se 

destacar o método de modelagem desenvolvido por Gil Brandão (1983), de Sidney Cunha de 

Souza (1997) e do SENAC (2003) que garantem a concepção de moldes básicos. Os seres 

humanos apresentam medidas corpóreas equivalentes, porém contornos específicos que nem 

sempre têm a adequação das peças produzidas pela indústria e fornecidas pelo mercado. E 

devido a isso, a concepção de um novo método de modelagem que proporcione conformidade 

e adequação a diferentes corpos se faz necessária. Com isso, nesta pesquisa aplicaram-se 

conceitos da Engenharia Reversa para o desenvolvimento de um novo método de modelagem, 

e a concepção de comandos em planilha do Microsoft Excel e traçados para os moldes. Os 

resultados obtidos apontam que o método desenvolvido se caracteriza como bom instrumento 

na elaboração de peças básicas, pois proporciona a criação de peças com bom caimento e 

adequação às características do corpo humano. Adicionado a isto, esse método também 

caracteriza-se como uma ferramenta utilizável na concretização de um aplicativo de uso em 

computadores, Android e IOS para a concepção de moldes. 

 

Palavras-chave: Modelagem plana. Método. Corpo. 

  



ABSTRACT 

 

Pattern making is equivalent to the design of patterns and templates that results in the creation 

of clothing parts. There are several forms of create a pattern, highlighting the flat-pattern or 

two-dimensional, and moulage, draping or three-dimensional pattern. The flat-pattern is 

performed using instruments that provide the strokes of the patterns, such as rulers, squares, 

graffiti and even computer systems (CAD - Computer Aided Design) such as the Audaces 

System programs. On the other hand, the three-dimensional pattern is performed on the 

manikin, because it presents similarities to the human body. There are many pattern methods 

currently available, highlighting to the pattern method developed by Gil Brandão (1983), by 

Sidney Cunha de Souza (1997) and SENAC (2003) that guarantee the design of basic patterns. 

The human beings have equivalent body measurements, but not always the industry has been 

produced and supplied the market with a suitability of clothes. Due to this, the design of a new 

pattern making method that may provide adaptation to different bodies is necessary. Therefore, 

were used in this research, concepts of Reverse Engineering for the development of a new 

pattern making method. Also, were used designing commands in Microsoft Excel worksheet 

and strokes for the templates. The results show that the developed pattern making method is 

characterized as a good instrument for the elaboration of basic garments, as it provides the 

creation of clothes with good trim and adaptation to the characteristics of the human body. 

Added to this, this method is also characterized as a usable tool in the implementation of an 

application for use in computers, Android and IOS for pattern design. 

 

Keywords: Flap-pattern. Method. Body. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ser humano se caracteriza como um dos mais complexos seres que são conhecidos, 

devido às necessidades (básicas ou não) e/ou desejos que podem fundamentar a existência em 

sociedade. Diversas condições são necessárias aos indivíduos atualmente, por conta dos 

estímulos que a sociedade de consumo desperta, como ações simples (que vão desde o acesso 

ao alimento, à uma habitação, à convivência, à vestimenta) ou ainda esferas mais dinâmicas e 

controversas que possam envolver bens e serviços (como o controle de sistemas ciberfísicos, o 

acesso a tecnologias que ampliam a comunicação e técnicas de modificação de princípios 

básicos da vida, como a própria genética). 

Diante dessa multidiversidade que envolve a vida cotidiana, desde os primórdios é 

percebido que os indivíduos se modificam, os costumes sofrem alterações e os princípios sociais 

se tornam determinantes para a vida social, de acordo com cada momento vivenciado. E o ser 

humano busca, em meio a essa diversidade de situações, uma melhor autonomia e condições 

favoráveis que possam lhe formar enquanto um indivíduo atuante. 

Em meio a essa realidade que circunda as condições delimitadoras das experiências 

sociais, a Economia Doméstica (ED) é considerada como um campo de estudo abrangente e de 

caráter multidisciplinar que fundamenta a qualidade de vida humana, a partir da aplicação dos 

seus conhecimentos. Na UFRPE, o Bacharelado em ED promove a integração de suas três áreas 

constituintes: Desenvolvimento Humano; Saúde, Alimentos e Nutrição; e Arte, Habitação e 

Vestuário. A partir da união e relação dos conhecimentos dessas três áreas que se distinguem e 

se confluem ao mesmo tempo, pode ser apresentado à sociedade melhores condições e 

alternativas para a saciação das demandas essenciais aos indivíduos.  

Dentre elas, o acesso ao vestuário marca a vida devido às significâncias que uma roupa 

pode atribuir socialmente. Pois nós, seres humanos, vestimos cultura, princípios, idealizações, 

condições de vida e status. Com isso, expressamos e comunicamos o que somos. 

O vestuário tem acompanhado o ser humano desde o começo de sua evolução: no 

período pré-histórico, com o uso de peles de animais, e na sequência, com a produção de fibras 

vegetais e animais, quando os indivíduos se fixaram na terra e deixaram de ser nômades 

(CAPELASSI, 2010, p. 19). 

O termo vestuário refere-se a uma cobertura para o corpo humano (GUPTA, 2014, p. 

36). E o ato de vestir-se é um dos mais significativos para os indivíduos, por poder proporcionar 

proteção contra intempéries, e ser um meio de distinção, de caracterização de grupos e de 

expressão de ideias (BRANDÃO, 1983, p. 9). 
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Segundo Spaine (2010, p. 32), as atividades de desenvolvimento do produto do 

vestuário estão divididas em seis etapas principais: criação, modelagem e corte – que 

constituem a pré-montagem do produto; preparação e costura – que correspondem a montagem 

da peça de vestuário; e o acabamento.  

A modelagem consiste numa atividade voltada para a planificação da roupa a fim de 

viabilizar a produção em escala industrial (MENEZES; SPAINE, 2010, p. 83).  É a construção 

de moldes que reproduzem a forma do corpo humano, e esses moldes são peças de fibra ou 

papel que, procurando seguir as formas do corpo humano, servem de base para o corte do tecido 

(RODRIGUES, 2017, p. 13). 

Considerando os estudos de Silveira (2008), Iervolino (2014, p. 13) conceitua os tipos 

de modelagem em: (1) modelagem plana, que é a modelagem do vestuário executada sobre um 

plano através do método geométrico com diagramas bidimensionais, que pode ser desenvolvida 

manualmente ou através de sistemas computadorizados (CAD - Computer Aided Design ou 

Desenho Assistido por Computador), como o Sistema Audaces, que compreende a um conjunto 

de softwares que contribuem para a realização de moldes bidimensionais; e a (2) moulage ou 

draping, que é a modelagem tridimensional em que a construção dos moldes de uma peça do 

vestuário é feita diretamente sobre o manequim de costura, que possui as formas e medidas do 

corpo humano. 

Em outras palavras, a modelagem plana trabalha com o método geométrico, num plano 

bidimensional, utilizando tabelas de medidas pré-estabelecidas para traçar linhas e curvas que 

representam as formas do corpo humano (RODRIGUES, 2017, p. 13). Por outro lado, a 

modelagem tridimensional consiste numa técnica de modelagem onde a construção dos moldes 

das peças do vestuário é construída diretamente sobre o corpo humano ou manequim (SPAINE, 

2010, p. 43-44). 

O processo de elaboração de um molde consiste numa fase que envolve os estudos dos 

fatores ergonômicos, da antropometria e o conhecimento do corpo do usuário. Assim, para 

realizar a modelagem plana industrial, os principais fatores a serem considerados são as formas, 

as medidas e os movimentos do corpo humano (SPAINE, 2010, p. 20).  

Porém, as construções e os tamanhos dos corpos dos consumidores são diferentes, de 

acordo com o sexo, idade e tipo de corpo. E por isso, os sistemas de dimensionamento de 

vestuário variam de país para país, porque os corpos físicos dos consumidores variam (CHUN, 

2014, p. 274). Assim, quando um vestuário não está adequado ao tipo de corpo do usuário, 

questões relacionadas ao ajuste, caimento da peça, bem-vestir e sensação de conforto 

comprometem também a qualidade estética do produto (MENEZES; SPAINE, 2010 p. 83). 
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Montemezzo e Santos (2002 apud MONTEMEZZO, 2003, p. 46), afirmam que todo 

produto de vestuário, sendo conteúdo de moda ou não, deve ser desenvolvido de forma 

consciente e responsável, para que sua ação na interface ser humano-ambiente seja eficiente e 

evite situações físicas ou mentais desfavoráveis que possam causar estresse. Isso se dá porque 

o ser humano firma uma estreita relação com a sua vestimenta, pois esta é usada diretamente 

sobre o corpo em contato com a pele, e como cada usuário possui suas particularidades 

corporais, as variações dos corpos precisam ser respeitadas e analisadas (CAPELASSI, 2010, 

p. 21). 

Refletindo sobre as características desejáveis nos produtos, Iida (2005, p. 313) aponta 

que basicamente todos os produtos que entram em contato com o ser humano devem possuir 

como características essenciais: qualidade técnica (eficácia na execução das funções), qualidade 

ergonômica (adaptação antropométrica) e qualidade estética (combinação de formas, cores, 

texturas). Montemezzo (2003, p. 46) salienta que tais aspectos podem ser relacionados 

diretamente com os produtos de vestuário no que diz respeito a agregação de requisitos 

significativos atribuídos às produções e que garantem a competitividade e maior peso ao design 

das peças, como o caimento, estética e conforto.  

Desse modo, com base nos resultados das pesquisas PIBITI 2015/2016 e PIBITI 

2016/2017 e utilizando como referência os métodos de modelagem sob medida de Brandão 

(1983), de modelagem bidimensional industrial de Souza (1997) e o método de modelagem do 

SENAC (2003), pretende-se desenvolver um novo método de modelagem, através da aplicação 

da reengenharia, com o objetivo de atingir a produção de peças de vestuário que atendam às 

necessidades de diferentes indivíduos com características corpóreas distintas e que agreguem 

qualidade aos produtos, quando relacionada ao conforto, bom caimento e padrões estéticos. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

 Correlacionar as medidas antropométricas aplicadas em três métodos de modelagem 

(Brandão, Souza e SENAC) de acordo com as NBRs da ABNT em vigor, objetivando 

programar sequências de comando no Microsoft Excel, para o desenvolvimento de novo método 

de modelagem com concepções de soluções de problemáticas relacionadas ao design e 

indicadores de desempenho e vestibilidade. 
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2.2 ESPECÍFICOS 

 

● Desenvolver um método de modelagem baseado na Engenharia Reversa e nos 

princípios da reengenharia na gestão de planejamento e controle de produção; 

● Avaliar o atendimento do método desenvolvido tanto para uma tabela de medidas 

corporais ampliada como para um conjunto de medidas corporais customizadas; 

● Elaborar os traçados e os comandos necessários para o desenvolvimento de 

modelagem industrial e personalizada; 

● Agregar ao método estratégias de tomada de decisão relacionadas à interpretação de 

modelos e caimento das roupas no corpo;  

● Adicionar ao método táticas de ajustes quanto à escolha de materiais, maquinário e 

sequência operacional; 

● Estruturar o conteúdo para o desenvolvimento de um aplicativo para Android, IOS 

e Web como solução para o desenvolvimento de produtos vestimentares que 

atendam aos requisitos normativos e de mercado. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 MODELAGEM 

 

A modelagem é a construção de moldes e gabaritos que reproduzem a forma do corpo 

humano, de acordo com a criação proposta pelo designer (RODRIGUES, 2017, p. 12) e outros 

profissionais que possam contribuir com a elaboração dos projetos, como os/as modelistas. 

Sendo assim, na indústria e mercado do vestuário, a modelagem consiste na transformação de 

ideias em produtos.  

Dinis e Vasconcelos (2009, p. 83) explicam que “existem diversas formas de se obter 

uma modelagem, e cada técnica empregada utiliza metodologias diferenciadas de construção, 

em especial relacionadas às medidas do corpo humano”.  

Segundo Zakaria e Gupta (2014, p. 3) as roupas são uma necessidade na vida humana, 

e é importante que sejam utilizadas nos tamanhos adequados, porque assim tornam-se 

confortáveis e podem se conformar ao corpo do/a usuário/a de melhor maneira. 

Os produtos desenvolvidos e ofertados aos consumidores devem ser destinados à 

satisfação das necessidades dos indivíduos (GONÇALVES; LOPES, 2006, p. 5). Com isso, 
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compreende-se que independente do tamanho ou complexidade das necessidades, os produtos 

disponibilizados no mercado existem para a satisfação dos seres humanos. 

Durante o desenvolvimento de uma peça de vestuário, a modelagem, por permitir que o 

produto idealizado seja adaptado aos usuários, equivale a uma das fases de maior impacto de 

todo o procedimento. Além disso, o processo de elaboração de um molde consiste numa fase 

que envolve os estudos dos fatores ergonômicos, da antropometria e o conhecimento do corpo 

do usuário (MENEZES; SPAINE, 2010, p. 83). 

De acordo com a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO, 2018), a ergonomia 

é uma disciplina científica relacionada à concepção das interações entre os seres humanos e 

outros mecanismos, atividades ou sistemas. 

Dentre os elementos de estudo da ergonomia, a antropometria é uma das ciências que 

compreendem as especificidades dos seres humanos (GONÇALVES; LOPES, 2006, p. 2). Mais 

diretamente, é o campo da ergonomia que se debruça ao estudo das medidas do corpo humano. 

Produtos ergonomicamente desenvolvidos devem considerar as diversas esferas que 

envolvem a vida humana (cultura, tipo de corpo, idade, capacidade física, força, habilidade, 

etc.), pois assim as estimativas de uso dos produtos ofertados podem ser satisfeitas.  

Em seus estudos, Gonçalves e Lopes (2006, p. 5) recordam apontamentos de Rech 

(2001) quanto a relação existente entre o corpo e o vestuário. É compreendido que um produto 

de moda e vestuário não apenas cobre e protege o corpo, mas assume função pragmática, social 

e estética. 

Entre os problemas relacionados ao uso de roupas que não se adequam aos tamanhos 

dos usuários, através dos estudos de Anders et al. (2005), Yoo e Yoo (2012) e Eungpinichpong 

et al. (2013), Gupta (2014, p. 34-35) salienta que esse fato pode causar restrição e alteração de 

movimentos, resultando em uma série de problemas e incapacidades aos indivíduos. 

Sendo assim, Capelassi (2010, p. 22) afirma que os princípios ergonômicos devem ser 

considerados durante a elaboração de um produto de vestuário, porque características como 

conforto e usabilidade da peça podem ser fatores de destaque para a peça. Além disso, 

Montemezzo (2003, p. 58) aponta que durante a elaboração de produtos de moda, é vital que 

haja uma aproximação com o público-alvo, pois os indivíduos estabelecem estreita relação com 

o vestuário no período que o utilizam, e por isso é importante conhecer esse público.   

Ergonomicamente, o conforto assume um caráter complexo a ser conceitualizado. 

Porém, a ergonomia dos produtos desenvolvidos e que apresentarão contato direto com o corpo 

humano, é relacionada a aspectos físicos, como a temperatura, medidas e formas que facilitem 

o uso do produto (GONÇALVES; LOPES, 2006, p. 7).    
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Além desses aspectos, outras reflexões devem ser realizadas devido ao design e 

ergonomia das peças de vestuário destinadas aos diversos grupos de usuários, assim como 

considera Capelassi (2010, p. 24) em seus estudos: 

Na projetação de roupas que podem ser utilizadas por crianças, adolescentes, 

mulheres, homens e idosos, com biótipos e tamanhos antropométricos variáveis e com 

características corporais que variam significativamente, a preocupação deve ser 

mantida, independentemente do público para o qual o produto seja destinado, pois são 

essas diferenças que vão influenciar o design e a ergonomia (CAPELASSI, 2010, p. 

24). 

 

3.2 O CORPO HUMANO E A VESTIMENTA 

 

Todo fabricante entende que existe a necessidade de acomodar a maior parte de seus 

consumidores com um sistema de medidas de alta cobertura (ZAKARIA; GUPTA, 2014, p. 

30), levando a produção de peças de vestuário a se adequar à maioria dos indivíduos em 

tamanho fixo de vestimenta. 

Os estudos de Sheldon (1940 apud IIDA, 2005, p. 104), apontam a existência de três 

tipos físicos de corpos: o ectomorfo, mesomorfo e endomorfo (Figura 1). Cada um possui 

características específicas, mas os indivíduos, de ambos os sexos, podem possuir aspectos de 

não apenas um tipo físico, ocorrendo uma combinação entre eles.   

Associado a isso, existem outras compreenções sobre a silhueta humana. O sexo, a 

idade, a genética, a classe social e outros fatores, são alguns dos aspectos que podem interferir 

na variação da silhueta em: ampulheta (cintura mais fina que ombros e quadris), triângulo 

(ombros estreitos e quadris volumosos), triângulo invertido (ombros largos e quadris estreito), 

retângulo (cintura, ombros e quadris com medidas equivalentes) e oval (formas arredondadas) 

(MELO; ROCHA, 2011, p. 5-6).  
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Figura 1 - Tipos físicos de corpos: ectomorfo, mesomorfo, endomorfo 

 
Fonte: Iida (2005, p. 104) 

 

Em uma relação simbiótica, a vestimenta se incorpora ao sujeito, como segunda pele, e 

participa das trocas com o entorno, em nível individual e coletivo. Neste sentido, pode-se situar 

a vestimenta como o primeiro espaço habitado pelo corpo/indivíduo, o qual adentra outros 

ambientes, evidenciando um encadeamento sucessivo de espaços habitados, em que a 

vestimenta atua como meio de adaptação física, expressão individual e representação social 

(SANCHES, 2016, p. 15). 

Zakaria e Gupta (2014, p. 31) afirmam que a utilização de novas metodologias e técnicas 

para a criação de sistemas de medidas podem proporcionar a criação de vestimentas que se 

adequam a maior parte da população, sem a necessidade de desenvolvimento de peças com 

tamanhos muito diferentes. Atrelado a isso, 

A ciência das medidas humanas é significativa para a produção industrial de roupas 

de forma coletiva, pois um único tamanho de vestuário precisa vestir adequadamente 

diversos tipos de corpos, o que é exigido pelas necessidades da produção em massa. 

A utilização de modelos ou padrões baseados em dados antropométricos de referência 

no desenvolvimento de um projeto se justifica em áreas envolvendo a interface entre 

o corpo humano e o vestuário (CAPELASSI, 2010, p. 26). 

 

A antropometria, por sua vez, é um ramo da ergonomia que é definido como um estudo 

sobre as maneiras pelas quais as pessoas trabalham e atuam (GUPTA, 2014, p. 35). 

Adicionalmente, Gupta (2014, p. 38) também define mais detalhadamente a antropometria, da 

seguinte forma: 

O termo “Antropometria” é derivado de uma combinação das palavras Gregas anthrop 

(que significa humano) e metricos (que significa medidas). Refere-se a medidas 

científicas e coleção de informações sobre características físicas humanas como as 
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dimensões do corpo, volume do corpo, massa de segmentos do corpo, centro de 

gravidade e propriedades inertes (GUPTA, 2014, p. 38).1 

 

Através da antropometria, é possível realizar a criação de tabelas de medidas que 

contribuem para o desenvolvimento de produtos de moda. As tabelas de medidas podem ser 

caracterizadas como “um referencial que o profissional da área deverá seguir para que as peças 

se encaixem de maneira adequada no perfil físico dos usuários que irão adquiri‐las” 

(CAPELASSI, 2010, p. 26).  

Atualmente existem Normas Brasileiras Regulamentadoras determinadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que especificam as medidas para o 

desenvolvimento de peças de vestuário, incluindo-se as NBRs 16060/20122 e 15800/20093. 

Porém, como cada usuário possui particularidades corporais, as variações dos corpos precisam 

ser respeitadas e analisadas durante a produção de uma peça da indumentária. 

 

3.3 ENGENHARIA REVERSA 

 

A Engenharia Reversa é considerada por Sanches da Silva (2005, p. 2) como uma 

técnica de desenvolvimento, melhoria, aperfeiçoamento ou adaptação de produtos. Entretanto, 

alguns fatores auxiliaram na divulgação desta técnica a partir dos anos 1990: a diminuição 

crescente do ciclo de vida dos produtos, o que obriga as empresas a desenvolver novos produtos 

com maior frequência e rapidez; o uso de novas ferramentas de computação gráfica, como o 

scanner digital; e a maior precisão dos sistemas CAD (MURY, 2000, p. 10). 

Pode-se definir Engenharia Reversa como a tecnologia utilizada para analisar um 

dispositivo ou sistema existente, e os recursos necessários para redesenhar e duplicar estes 

componentes, sem o auxílio de desenhos ou documentação, afim de se obter um produto 

reconstruído a partir de um modelo original. Consiste em duplicar uma peça, sub-montagem ou 

produto existente (SANTOS, 2017, p. 15).  

Existem diversas convicções quanto à Engenharia Reversa. Por exemplo, de acordo com 

Chandru e Manohar (1997, p. 213) e Lee e Woo (1998, p. 21) a Engenharia Reversa consiste 

no processo de construção de um modelo em CAD a partir de uma parte física; se trata 

basicamente de um processo de design, que recebe o auxílio da computação gráfica.  

                                                           
1 The term ‘Anthropometry’ is derived from a combination of Greek words anthrop (meaning human) and metricos (meaning measurement). 
It refers to the scientific measurement and collection of data about human physical characteristics such as body dimensions, body volumes, 

masses of body segments, centre of gravity, and inertial properties (GUPTA, 2014, p. 38). 

 
2 ABNT NBR 16060:2012. Vestibilidade para homens corpo tipo normal, atlético e especial. 

 
3 ABNT NBR 15800:2009. Vestibilidade de roupas para bebê e infanto-juvenil. 
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Em uma abordagem mais abrangente, Otto e Wood (1998, p. 227) apontam que a 

Engenharia Reversa tem início quando a voz do cliente é ouvida por uma instituição, com o 

objetivo de atingir adaptações e melhorias em produtos já existentes antes que sejam 

reconstruídos.  

Além disso, a Engenharia Reversa apresenta-se como a técnica mais adequada no 

desenvolvimento de produtos, quando o objetivo é partir de parâmetros de qualidade de 

produtos já existentes e melhorá-los, considerando itens de qualidade determinados pelo cliente. 

Neste contexto, obtém-se um resultado final próximo do produto já conhecido no mercado, mas 

suficientemente diferente, dadas eventuais melhorias, adequações e otimizações incorporadas 

(MURY; FOGLIATTO, 2002, p. 6). 

Em concepções mais atuais, Bartz, Staudt e Souza (2005, p.169) afirmam que a 

Engenharia Reversa é entendida como uma engenharia ao inverso, que corresponde à 

desmontagem e análise de produtos, identificando os componentes e materiais que o compõe, 

com o objetivo de conhecer suas funções e o processo utilizado em sua fabricação.  

Por outro lado, Mury (2000, p. 21-22) menciona que apesar de possuir algumas etapas 

semelhantes, a Engenharia Reversa se difere do processo tradicional de desenvolvimento de 

produtos, pois utiliza como ponto de partida um produto já concebido, e no método tradicional, 

o processo de desenvolvimento se inicia com a concepção de uma nova ideia. Ou seja, no 

processo de Engenharia Reversa, o ponto de partida está em produtos que já existem e não em 

ideias concebidas. 

Porém, para a realização deste estudo, será considerada a concepção de Slack et al. 

(1997) quanto à Engenharia Reversa. Tais estudiosos compreendem que: 

A “Engenharia Reversa” consiste em desmontar um produto para entender como uma 

organização concorrente o fez. Analisar exata e cuidadosamente um projeto de um 

concorrente e como foi produzido pode ajudar a identificar as características-chave do 

projeto que valem a pena ser seguidas como exemplo. Como resultado disso uma 

empresa pode melhorar e incorporar suas características-chave. Alternativamente, 

pode adaptar para uso, sob licença, a parte do produto que parece estar proporcionando 

a diferença (SLACK et al., 1997, p. 152). 

Desse modo, pode-se afirmar que a Engenharia Reversa equivale ao método de 

reconstrução de determinado objeto, considerando como base para o seu desenvolvimento e 

aplicação, o próprio objeto com suas características iniciais. Com isso, realiza-se a análise desse 

material e observa-se o que será modificado para atingir o seu melhoramento.   
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4 METODOLOGIA 

 

O presente estudo adota caráter qualitativo, utilizando como base para o seu 

desenvolvimento as informações disponibilizadas pelas Normas Brasileiras Regulamentadoras 

(NBRs) 16060/2012 e 15800/2009 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

assim como também os dados obtidos através do método de modelagem industrial de Souza 

(1997), método de modelagem sob medida de Brandão (1983), e o método de modelagem do 

SENAC (2003). 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha 

com o universo de significados, motivos, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das realizações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO et al., 2002, p. 21-22). 

Além disso, as informações adquiridas com pesquisas PIBITI anteriores realizadas em 

2015/2016 e 2016/2017, quanto à programação das etapas dos métodos de modelagem e 

execução dos traçados, e aspectos relacionados com a usabilidade, estética e desempenho dos 

produtos elaborados, respectivamente, também foram consideradas para o prosseguimento e 

desenvolvimento desta pesquisa. Desse modo, foram utilizadas as peças femininas que também 

foram aplicadas previamente, ou seja, a saia básica, a blusa e a calça. 

Inicialmente, os materiais utilizados e aplicados para a obtenção dos resultados das 

pesquisas anteriores, foram analisados e realizou-se a aplicação dos princípios da Engenharia 

Reversa nas peças desenvolvidas, para possibilitar a identificação de possíveis modificações 

necessárias. Com isso, as peças foram remodeladas e aplicaram-se mudanças nos traçados para 

que as peças apresentassem melhor conformação quando submetidas à prova.  

Todos os moldes desenvolvidos foram traçados segundo os dados correspondentes ao 

manequim 42 da tabela contida no método de modelagem industrial de Souza (1997).  

Os moldes correspondentes à saia básica, à blusa e à calça foram traçados em folha de 

papel A3 em escala de 1:2 (saia e blusa) e 1:5 (calça) e depois foram ampliados em tamanho 

real em folha de papel Kraft (Figura 2). Com os moldes riscados (traçados), seguiu-se para o 

corte dos moldes, realizou-se o enfesto do tecido (camadas de tecido sobrepostas para realizar 

o corte) e corte de tecido. 
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Figura 2 - Moldes em folha de papel Kraft 

 
Fonte: A autora (2018) 

 

Utilizou-se TNT (tecido não tecido) para a execução da primeira transferência dos 

moldes com todas as marcações e pences. Foram acrescentadas as margens de costura (quando 

necessário) nas laterais para possibilitar a junção das partes através da costura, e obtenção da 

montagem das peças em 3D. As peças produzidas com o TNT podem ser verificadas na Figura 

3. 

Figura 3 - Peças produzidas em TNT: saia, blusa, calça
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Fonte: A autora (2018) 

 

Para a costura das peças, utilizou-se máquina de costura reta doméstica pertencente ao 

Laboratório de Vestuário do Departamento de Ciências Domésticas (DCD) da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 

Em seguida, com as peças prontas, foi realizada a prova das roupas em manequim vivo, 

onde houve a colaboração de uma estudante voluntária do Departamento de Ciências 

Domésticas, que tem as medidas do corpo aproximadamente correspondente ao manequim 42 

da tabela de Souza (1997). Na Tabela 1 verifica-se as medidas adotadas como padrão para o 

desenvolvimento dos moldes e as medidas da Modelo Voluntária 1. 

 

Tabela 1 - Medida correspondente ao manequim 42 (Souza, 1997) e medidas da Voluntária 1 

 Manequim 42 (Souza) Voluntária 1 

Busto 92cm 89cm 

Cintura 70cm 70cm 

Quadris 100cm 102cm 
Fonte: A autora (2018) 

 

Após a finalização dos testes com a modelo e aplicação de ajustes, realizou-se a 

concepção dos comandos no Microsoft Excel para a modelagem de cada peça, onde houve a 

inclusão das informações necessárias para a reprodução dos produtos desenvolvidos, após feitas 

as modificações, que podem ser verificadas na Figura 3. 

Com isso, foram realizados novos testes com outras 5 modelos voluntárias, para realizar 

a avaliação das peças em diferentes corpos. Desse modo, a amostra foi ampliada para 6 modelos 

voluntárias com características corpóreas distintas, que compreenderam em 5 estudantes 
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solteiras, e uma dona de casa. A Tabela 2 apresenta as medidas e alturas de todas as 

participantes. Esses fatores foram determinantes para a realização da análise das peças quando 

vestidas pelas voluntárias. 

 

Tabela 2 - Medidas e alturas das Modelos Voluntárias 

  Voluntária 1 Voluntária 2 Voluntária 3 Voluntária 4 Voluntária 5 Voluntária 6 

Busto  89cm 78cm 77cm 81cm 82cm 92cm 

Cintura  70cm 61cm 60cm 72cm 65cm 73cm 

Quadris  102cm 85cm 85cm 101cm 88cm 99cm 

Altura  1,69m 1,53m 1,54m 1,65m 1,66m 1,66m 
Fonte: A autora (2018) 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas Tabelas 3, 4 e 5 estão apresentados os resultados alcançados com o 

desenvolvimento de novos comandos para a realização da modelagem da saia básica, blusa e 

calça feminina. As peças desenvolvidas, de acordo com os comandos apresentados, foram 

analisadas com a participação de voluntárias que apresentam medidas aproximadamente 

correspondentes com as aplicadas para o desenvolvimento das peças, ou seja, a tabela de 

medidas industrial de Souza (1997). 

Os novos comandos foram concebidos a partir da análise da aplicabilidade dos métodos 

de modelagem de Brandão (1983), Souza (1997) e do SENAC (2003). Com isso, foi realizada 

a idealização dos comandos para o novo método de modelagem com estrutura organizada em 

planilha que descreve o passo a passo, valores em cm e direção dos tracejados das ações 

necessárias para a criação de moldes básicos. Dessa forma, buscou-se contemplar uma fórmula 

com linguagem técnica e coloquial, com diálogo simples e que resultasse em moldes fáceis 

quanto à interpretação. 

 

Tabela 3 - Comandos para traçado da saia básica 

SAIA BÁSICA FEMININA 

Modelagem PIBITI 

Escala: 1:2 – Manequim 42 

MEDIDAS NECESSÁRIAS: 

QUADRIS 100 Cm 

CINTURA  70 Cm 

COMPRIMENTO DA SAIA 40 Cm 

ALTURA DOS QUADRIS 20 Cm 

SEPARAÇÃO DO BUSTO 21 Cm 

PROFUNDIDADE DA PENCE  4 Cm 
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MODELAGEM 

Passo a Passo Valores cm  
Direção dos 

tracejados 

Traçar duas linhas perpendiculares (da esquerda para a 

direita com margens de 2cm) e indicar o ponto A na 

extremidade de encontro entre as linhas 

* * 

Dividir a medida dos quadris por 2; indicar a partir de A 

como o ponto B 
50 Direita 

O comprimento da saia deve ser indicado abaixo ao ponto 

A, e referenciado como o ponto C 
40 Baixo  

Criar linha paralela à A-B a partir do ponto C; feche o 

retângulo e indique o ponto D 
50 Direita 

Ligar C - D em linha reta (barra da saia) * * 

Dividir o valor de A-B por 2; o resultado deve ser indicado 

à direita de A como o ponto E  
25 Direita 

Com o mesmo valor utilizado para encontrar E, marque o 

ponto F à direita de C 
25 Direita 

Ligar E - F em linha reta (lateral da saia) * * 

Volte ao ponto A e utilizando o valor correspondente à 

altura dos quadris, indique o ponto G 
20 Baixo  

Com o mesmo procedimento utilizado para encontrar o 

ponto G, indique o ponto H a partir de B 
20 Baixo  

Ligar G - H em linha reta (quadris) * * 

Indique o encontro entre E-F e G-H como o ponto I * * 

I-F representará a lateral da saia; G-C representará o meio 

da frente; H-D representará o meio das costas 
* * 

A partir de A, marque o ponto J, considerando ¼ da medida 

da cintura + valor da profundidade da pence 
21,5 Direita 

A partir de B, marque o ponto K, considerando ¼ da 

medida da cintura + valor da profundidade da pence 
21,5 Esquerda 

Ligar J e K ao ponto I utilizando curva suave que possa se 

encontrar com a reta I-F de maneira uniforme 
* * 

* J - I e K - I representarão a localização dos quadris e 

quanto mais harmônicas, melhor será o caimento 
* * 

Considere a metade da medida da separação do busto e 

indique, a partir de A o ponto L 
10,5 Direita 

A partir de L, marque em linha reta, o mesmo valor como o 

ponto L1 
10,5 Baixo  

Volte para L e marque M 2 Esquerda 

Volte para L e marque N  2 Direita 

Ligue M - L1; L - L1; N - L1 em linha reta (pence da 

frente) 
* * 

Considere a metade da medida da separação do busto e 

indique, a partir de B o ponto O 
10,5 Esquerda 

A partir de O, marque P 2 Direita 

A partir de O, marque Q 2 Esquerda 

Com o valor correspondente à distância de B-Q, marque a 

partir de Q o ponto Q1 em linha reta 
12,5 Baixo  

Ligue Q - Q1; O - Q1; P - Q1 em linha reta (pence das 

costas) 
* * 

* A pence das costas se encontra em posição inclinada 

devido à anatomia da região lombar 
* * 
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Volte ao ponto B e indique o ponto R 2 Esquerda 

Para determinar R1, retorne ao ponto B e aplique o mesmo 

procedimento utilizado para encontrar Q1 
12,5 Baixo  

Ligue R - R1 em linha reta (pence do meio das costas) * * 

*A região das costas apresentará 3 pences em posições 

diferentes, que poderão influenciar no caimento 
* * 

##ACRESCENTAR MARGENS PARA COSTURA##     

Fonte: A autora (2018) 

 

Tabela 4 - Comandos para traçado da blusa 

BLUSA BÁSICA FEMININA 

Modelagem PIBITI 

Escala: 1:2 – Manequim 42 

MEDIDAS NECESSÁRIAS: 

BUSTO 92 Cm 

CINTURA 70 Cm 

COMPRIMENTO DA FRENTE 47,5 Cm 

COMPRIMENTO DAS COSTAS 43,5 Cm 

COSTADO 36 Cm 

ALTURA DO BUSTO 19 Cm 

SEPARAÇÃO DO BUSTO 21 Cm 

INCLINAÇÃO DO OMBRO 4 Cm 

PENCES DA FRENTE (PROFUNDIDADES) 2, 4 e 5 Cm 

PENCE DAS COSTAS (PROFUNDIDADE) 3 Cm 

 

MODELAGEM FRENTE 

Passo a Passo  Valores cm  Direção dos tracejados 

Traçar duas linhas perpendiculares (da esquerda para 

a direita com margens de 2cm) e indicar o ponto A 

na extremidade de encontro entre as linhas 

* * 

Utilizar 1/4 da medida do busto e acrescentar 2cm 

para determinar, a partir de A, o ponto B 
25 Direita 

O comprimento da blusa deve ser indicado como o 

ponto C 
47,5 Baixo 

Criar linha paralela à A-B a partir do ponto C; fechar 

o retângulo e indique o ponto D 
25 Direita 

Para estabelecer o ponto E, considere a altura do 

busto e marque o valor abaixo de A  
19 Baixo 

Com o mesmo valor utilizado para encontrar E, 

marque o ponto F abaixo de B 
19 Baixo 

Marque F1 a partir de F 1 Baixo 

Ligue E - F em linha reta (linha da cava) * * 

Para encontrar o ponto G, considere 1/2 da medida 

do costado e marque a partir de A 
18 Direita 

Com o mesmo procedimento utilizado 

anteriormente, indique o ponto H a partir da direita 

de E 

18 Direita 

Ligue G - H em linha reta * * 

Considere o valor da inclinação do ombro e marque 

a partir de G o ponto G1 
4 Baixo 
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Para encontrar o ponto I, considere 1/2 do valor 

entre G1 - H, e marque na mesma reta 

Verificar no 

molde 
* 

A partir de I, indique o ponto I1 2,5 Esquerda 

Ligue os pontos G1 - I1 - H em linha curva até 

encontrar o ponto F1 (cava) 
* * 

Considere 1/3 da distância entre G - H, e marque a 

partir de A o ponto J 

Verificar no 

molde 
Direita 

Utilizando o valor anterior, acrescente 1,5 e marque 

J1 na diagonal A – H 

Verificar no 

molde 
Diagonal 

Utilize o valor de J1 e acrescente 1 cm para 

determinar J2 a partir de A 

Verificar no 

molde 
Baixo 

Ligue J - G1 em linha reta (ombro) * * 

Ligue J - J1 - J2 em curva (decote) * * 

Marque o ponto J3 a partir de B, considerando o 

mesmo valor referente à distância A - J2 

Verificar no 

molde 
Baixo 

A partir de J2, indique o ponto K considerando o 

valor da altura do busto  
19 Baixo 

A partir de J3, siga o procedimento anterior e 

marque o ponto L  
19 Baixo 

Ligue K - L em linha reta (linha do busto) * * 

Considere a metade do valor correspondente à 

separação do busto, e marque M a partir de K 
10,5 Direita 

Para encontrar N, considere o processo anterior, 

porém, a partir de C 
10,5 Direita 

Ligue M - N em linha reta * * 

Marque L1 a partir de L (pence da frente 1) 2 Cima 

Marque L2 a partir de L (pence da frente 1) 2 Baixo 

Ligue L1 - M e L2 - M em linha reta (pence da 

frente 1) 
* * 

Marque N1 a partir de N (pence da frente 2) 1 Esquerda 

Marque N2 a partir de N (pence da frente 2) 1,5 Direita 

Marque N3 a partir de N2 (pence da frente 2) 2,5 Direita 

Ligue N1 - M, N2 - M e N3 - M em linha reta (pence 

da frente 2) 
* * 

A partir de F1, indique o ponto F2 (pence da frente 

3) 1 Baixo 

Ligue F1 - M e F2 - M em linha reta (pence da frente 

3) * * 

##ACRESCENTAR MARGENS DE COSTURA##     

   

MODELAGEM COSTAS 

Passo a Passo Valores cm  Direção dos tracejados 

Traçar duas linhas perpendiculares (da direita para a 

esquerda com margens de 2cm) e indicar o ponto A 

na extremidade de encontro entre as linhas 

* * 

Utilizar 1/4 da medida do busto e retire 1cm para 

determinar, a partir de A, o ponto B 
22 Esquerda 

O comprimento da blusa deve ser indicado como o 

ponto C 
43,5 Baixo 

Criar linha paralela à A-B a partir do ponto C; fechar 

o retângulo e indique o ponto D 
22 Esquerda 
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Para estabelecer o ponto E, considere a altura do 

busto e marque o valor abaixo de A  
19 Baixo 

Com o mesmo valor utilizado para encontrar E, 

marque o ponto F abaixo de B 
19 Baixo 

Marque F1 a partir de F 1 Baixo 

Ligue E - F em linha reta (linha da cava) * * 

Para encontrar o ponto G, considere 1/2 da medida 

do costado e marque a partir de A 
18 Esquerda 

Com o mesmo procedimento utilizado 

anteriormente, indique o ponto H a partir da 

esquerda de E 

18 Esquerda 

Ligue G - H em linha reta * * 

Considere o valor da inclinação do ombro e marque 

a partir de G o ponto G1 
4 Baixo 

Para encontrar o ponto I, considere 1/2 do valor 

entre G1 - H, e marque na mesma reta 

Verificar no 

molde 
* 

A partir de I, indique o ponto I1 2,5 Direita 

Ligue os pontos G1 - I1 - H em linha curva até 

encontrar o ponto F1 (cava) 
* * 

Considere 1/3 da distância entre G - H, e marque a 

partir de A o ponto J 

Verificar no 

molde 
Esquerda 

Marque J1 abaixo de J 2 Baixo 

Marque J2 abaixo de A 2 Baixo 

Ligue A - J1 em linha reta  * * 

A partir de J1, na reta J1 - A, indique J3 3 Inclinado 

Ligue J - J3 - J2 em linha curva (decote) * * 

A partir de E, indique 1/2 da medida do busto como 

o ponto K 
9,5 Baixo 

A partir de F, siga o procedimento anterior e marque 

o ponto L 
9,5 Baixo 

Ligue K - L em linha reta (linha do busto) * * 

Marque M, a partir de D 2 Direita 

Ligue F1 - M em linha reta * * 

Utilize 1/2 da medida de separação de busto -1cm e, 

a partir de D, indique o ponto N 
9,5 Direita 

Marque N1 a partir de N (pence das costas) 1,5 Esquerda 

Marque N2 a partir de N (pence das costas) 1,5 Direita 

Utilizando o mesmo processo para encontrar N, 

indique O a partir de L 
9,5 Direita 

Ligue O - N1 e O - N2 em linha reta * * 

##ACRESCENTAR MARGENS DE COSTURA##     
Fonte: A autora (2018) 

 

Tabela 5 - Comandos para traçado da calça 

CALÇA BÁSICA FEMININA 

Modelagem PIBITI 

Escala: 1:5 – Manequim 42 

MEDIDAS NECESSÁRIAS: 

COMPRIMENTO 105 Cm 

QUADRIS 100 Cm 
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CINTURA 70 Cm 

ALTURA DOS QUADRIS 20 Cm 

ALTURA DO GANCHO 26 Cm 

ALTURA DOS JOELHOS 42,5 Cm 

CIRCUNFERÊNCIA DOS TORNOZELOS 20 Cm 

PROFUNDIDADE DAS PENCES 4 Cm 

   

MODELAGEM 

Passo a Passo  Valores cm  Direção dos tracejados 

Traçar duas linhas perpendiculares (da esquerda para 

a direita com margens de 10cm) e indicar o ponto A 

na extremidade de encontro entre as linhas 

* * 

Utilize a medida correspondente ao comprimento da 

calça e a partir de A indique B 
105 Direita 

Considere 1/2 da medida correspondente aos quadris 

e marque C a partir de A 
50 Baixo 

Criar linha paralela à A-B a partir do ponto C; fechar 

o retângulo e indique o ponto D 
105 Direita 

Para encontrar o ponto E, indique 1/2 da reta A – C 25 * 

Com o mesmo procedimento utilizado para encontrar 

E, marque o ponto F na reta B – D, e ligue E – F 
25 * 

Indique a partir de E o ponto E1, considerando a 

medida da altura dos quadris 
20 Direita 

Marque os pontos E2 e E3 a partir de E1 1 Cima e baixo 

A partir de A, indique E4, considerando o 

procedimento utilizado para descobrir E1 
20 Direita 

A partir de C, indique E5, considerando o 

procedimento utilizado para descobrir E1 
20 Direita 

Ligue os pontos E4 - E1 - E5 (linha dos quadris) * * 

Indique a partir de E o ponto E6, considerando a 

medida da altura do gancho + 2cm 
28 Direita 

Marque os pontos E7 e E8 a partir de E6 1,5 Cima e baixo 

A partir de A, indique E9, considerando o 

procedimento utilizado para descobrir E6 
28 Direita 

A partir de C, indique E10, considerando o 

procedimento utilizado para descobrir E6 
28 Direita 

Ligue os pontos E9 - E6 - E10 (linha do gancho) * * 

Indique a partir de E1 o ponto E11, considerando a 

medida da altura do joelho 
42,5 Direita 

A partir de E4, indique E12, considerando o 

procedimento utilizado para descobrir E11 
42,5 Direita 

A partir de E5, indique E13, considerando o 

procedimento utilizado para descobrir E11 
42,5 Direita 

Ligue os pontos E12 - E11 - E13 (linha dos joelhos) * * 

Para encontrar o ponto G, indique 1/4 da medida da 

cintura + 4cm de folga a partir de A 
21,5 Baixo 

Para encontrar o ponto H, siga o procedimento 

anterior, a partir de C 
21,5 Cima   

Ligue em curva G - E2 e H - E3 (quadris) * * 

Volte ao ponto E11 e marque 5cm como o ponto G1 5 Cima 

Volte ao ponto F e marque 7cm como o ponto G2 7 Cima 

Ligue os pontos E2 - E7 - G1 e em seguida G1 - G2 

em curva com formato em S 
* * 
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Volte a B e marque o ponto B1 1 Baixo 

Volte ao ponto E4 e marque o ponto I 1 Cima 

Volte ao ponto E9 e marque 7cm seguido de 2cm 

como o ponto I1 
7, 2 Cima, Direita 

Volte ao ponto E12 e marque 1cm como o ponto I2 1 Cima 

Ligue A - I - I1 em linha curva acentuada (gancho da 

frente) 
* * 

Ligue I1 - I2 - B1 em linha curva suave (perna) * * 

Marque a metade da distância entre A - G como o 

ponto J 

Verificar no 

molde 
* 

Marque a metade da distância entre B1 - G2 como o 

ponto J1 

Verificar no 

molde 
* 

Ligar J - J1 em linha reta (vinco da frente) * * 

Volte ao ponto E11 e marque 8cm como o ponto H1 8 Baixo 

Volte ao ponto F e marque 13cm como o ponto H2 13 Baixo 

Ligue os pontos E3 - E8 - H1 - H2 em linha curva 

com formato em S * * 

Volte ao ponto D e marque 6cm como o ponto D1 6 Baixo 

Volte ao ponto C e marque 2cm como o ponto C1 2 Esquerda 

Ligue os pontos C1 - H em linha reta * * 

A partir de E10, considere 1/2 da medida da altura 

do gancho + 4cm  17 Baixo 

Desloque 2cm a partir do ponto anterior e indique o 

ponto K 2 Deslocamento à direita 

Volte ao ponto E5 e marque K1, utilizando 1/2 da 

medida de K - 1cm 7,5 Baixo 

Volte ao ponto E13 e marque K2, utilizando 1/2 da 

medida de K 8,5 Baixo 

Ligue C1 - K1 - K em linha curva bem acentuada 

(gancho das costas) * * 

Ligue K - K2 - D1 em linha curva suave * * 

Marque o ponto L, como sendo a metade da 

distância entre D1 - H2 

Verificar no 

molde * 

Considere a distância entre D - L e marque o mesmo 

valor a partir de C, como o ponto L1 

Verificar no 

molde * 

Ligue L - L1 em linha reta (vinco das costas) * * 

Volte a J e marque os pontos M e N 2 Cima, baixo 

Marque o ponto O a partir de J 10 Direita 

Ligue M - O - N em linha reta (pence da frente) * * 

Indique P considerando 1/2 da distância entre H – C 

Verificar no 

molde * 

Marque os pontos Q e R a partir de P 2 Cima, baixo 

Indique S a partir de P 12 Direita 

Ligue Q - S - R em linha reta (pence das costas) 

Volte ao ponto H e marque o ponto T 

Indique T1 a partir de H com deslocamento para 

cima 

Ligue T – T1 (pence meio das costas) 

* 

2 

12, 2 

* 

* 

Baixo 

Direita, cima 

* 

##ACRESCENTAR MARGENS DE COSTURA##     
Fonte: A autora (2018) 
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5.1 COMANDOS PARA A MODELAGEM 

 

A modelagem, de acordo com Araújo (1996 apud IERVOLINO, 2014, p. 11) consiste 

na “arte de confecção de moldes a partir de um modelo pré-estabelecido”. 

Iervolino (2014, p. 88) salienta que os traçados para a construção de um molde devem 

explicar os porquês das ações e comandos, mesclar linguagem técnica e coloquial referente a 

ação que deve ser executada, organizar as informações dos comandos através de diálogo 

simples e natural, separar os traçados de acordo com a ação que se deseja obter. 

De acordo com as Tabelas 3, 4 e 5, pode-se observar os comandos aplicados para a 

realização da modelagem das peças de vestuário feminino que foram desenvolvidas. Verifica-

se que tais comandos apresentam características positivas quanto à comunicação estabelecida 

para a execução dos traçados por parte de modelistas e/ou estudantes. Além disso, as 

informações caracterizam-se de maneira distinta de outros métodos de modelagem, devido às 

justificativas presentes e pela organização dos comandos, onde são separadas as ações, medidas 

necessárias e direções dos tracejados, de modo que o/a usuário/a do método possa compreender 

os traçados que são aplicados, resultando na concepção de moldes básicos das três peças 

propostas, de forma clara, dinâmica e com a concepção de moldes não poluídos.  

 

5.2 ADEQUAÇÃO: O CORPO HUMANO E A VESTIMENTA 

 

De acordo com Menezes e Spaine (2010, p. 83), o processo de modelagem industrial 

pode determinar por meio de suas características as formas, volumes, caimento, conforto que 

se configuram ao redor do corpo e deve, desse modo, analisar detalhadamente a morfologia do 

corpo e seus movimentos realizados.   

A precisão das medidas antropométricas (estudo das medidas do corpo humano), o 

cálculo matemático durante o traçado das bases, o uso das proporções entre as partes do corpo 

e o posicionamento das linhas de equilíbrio, podem fazer toda a diferença no caimento da roupa, 

e torná-la ergonomicamente projetada (MENEZES; SPAINE, 2010, p. 86). 

Para este estudo, foram verificadas alguma características referentes às peças 

desenvolvidas a partir da aplicação do método de modelagem criado. Dentre os critérios de 

avaliação, foram observados alguns aspectos de adequação de determinadas localizações das 

peças. Na blusa, observou-se as regiões da cintura, busto, cava e decote. Na saia foram 

verificadas a cintura e quadris. E na calça, verificou-se a cintura, quadris, joelho e ao longo das 

pernas. 
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Durante as análises, foram observadas as peças vestidas pelas modelos voluntárias, no 

que diz respeito a folgas, ajustes, bom caimento e conforto. As opiniões das modelos sobre as 

peças provadas durante os testes de vestibilidade também foram consideradas.  

Assim, através da concepção das peças que foram desenvolvidas, verificou-se que as 

três peças do vestuário feminino apresentaram formas adequadas, bom caimento e conforto 

durante a realização de movimentos aplicados durante as provas das peças. 

A saia básica apresentou-se com bom caimento e ajustada na cintura e nos quadris. A 

blusa possui boa adequação à região superior, com decote e cavas confortáveis, bom caimento, 

cintura e costas que valorizam as formas do corpo humano. A calça desenvolvida possui bom 

caimento, conforto na região do gancho e ao longo das pernas, cintura e quadris adequados ao 

formato do corpo. A Figura 4 apresenta as peças desenvolvidas em cetim (100% poliéster), 

onde podem ser verificadas as informações apresentadas acima (destaque azul). 

Cabe apontar que o tecido escolhido para a execução dos experimentos compreende um 

material brilhante, liso, macio e de toque fluido de entrelaçamento em sarja. Devido a tais 

características, esse é um tecido bastante utilizado atualmente na concepção de artefatos de 

moda. Porém, verificou-se durante as análises que essa matéria-prima não é de fácil manuseio, 

pois amassa-se facilmente. 

 

5.3 ATRIBUTOS PARA O BOM CAIMENTO E ADEQUAÇÃO DAS PEÇAS 

 

Segundo concepções de Koch e Giuliano (2017, p. 2), a variação de folgas na 

modelagem pode oscilar em silhueta justa, ajustada, levemente ampla, ampla e muito ampla. 

Quando justa, a modelagem evidencia as formas anatômicas do corpo, e quando muito ampla, 

a peça não evidencia a anatomia do corpo. 

As pences se configuram como artifícios que permitem que a modelagem envolva o 

corpo de maneira mais eficaz. Como o corpo humano tem formatos arredondados e possui 

volumes variados em locais diferentes, as pences servem para que uma estrutura plana consiga 

aderir-se ao perímetro do corpo, respeitando os volumes existentes. Elas são realizadas em 

locais côncavos ou convexos e devem ter seus limites e profundidades desenhados sobre os 

moldes, permitindo que quando eles forem afastados do corpo e acomodados novamente em 

um plano bidimensional, levem consigo estes desenhos, que são informações de onde a peça 

deve ser costurada para que venha acomodar-se ao corpo por completo (SOARES, 2013, p. 55). 

Desse modo, foram aplicadas pences que proporcionassem melhor conformação das 

peças no corpo humano. Com isso, nas três peças desenvolvidas ocorreu a inserção de pences 
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com localizações e profundidades distintas. Na saia básica houve o posicionamento de duas 

pences na região da frente, e três na região das costas, onde todas possuem 4cm de profundidade 

(destaque vermelho). Quanto à blusa, aplicaram-se seis pences na região frontal (com 

profundidades distintas) e duas nas costas (com profundidades equivalentes) (destaque verde). 

Na calça aplicaram-se duas pences na frente e três nas costas, com profundidades equivalentes 

entre si (destaque laranja), como pode ser observado na Figura 4. 

Com isso, pôde-se verificar que as pences aplicadas na saia favoreceram a região do 

quadris e cintura; as aplicadas na blusa influenciaram positivamente no caimento e adequação 

da peça ao corpo humano, principalmente na região do decote, cava, busto e cintura; e as 

aplicadas na calça também apresentaram boa adequação da peça à cintura e quadris. A Figura 

5 apresenta a representação das peças produzidas, e pode-se observar onde as pences foram 

aplicadas para melhor adequação das peças nos corpos.  

 

Figura 4 - Peças produzidas em cetim: saia, blusa, calça (Voluntária 1)
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Fonte: A autora (2018) 

 

 

 

 

Figura 5 - Representação das peças (saia básica, blusa e calça) e emprego das pences 

 
Fonte: A autora (2018) 
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5.4 ANÁLISE DE TESTES COM OUTRAS MODELOS VOLUNTÁRIAS  

 

O grupo participante da pesquisa caracteriza-se segundo as informações apresentadas 

na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Caracterização das participantes 

Voluntária 1 Voluntária 2 Voluntária 3 Voluntária 4 Voluntária 5 Voluntária 6 

Estudante Estudante Estudante Dona de casa Estudante Estudante 

Solteira Solteira Solteira Solteira Solteira Solteira 

Sem filhos Sem filhos Sem filhos Com 3 filhos Sem filhos Sem filhos 
Fonte: A autora (2018) 

 

As análises e imagens correspondentes aos testes vestimentares da Modelo Voluntária 

1 podem ser verificadas no item 5.3 desse material. Porém, destaca-se que, de modo geral, as 

três peças apresentaram bom caimento e adequação ao corpo da modelo. Tanto a saia quanto a 

calça representaram bom ajuste na região da cintura e dos quadris da modelo. Já a blusa obteve 

boa adequação à cintura, busto, decote e cava. Com isso, todos os atributos apresentaram pontos 

positivos durante o teste com a Modelo 1. 

Considerando a prova das três peças, analisa-se que a Modelo 2 apresentou, quanto a 

saia, bom ajuste na cintura, porém, houve folga nos quadris. A calça não se adequou em nenhum 

dos quesitos analisados, que incluíam a região da cintura, quadris, pernas e joelhos, 

apresentando por fim, folga extrema. Por outro lado, a blusa resultou em boa adequação em 

todos os quesitos analisados, ou seja, na região da cintura, busto, cava e decote. Os detalhes da 

prova da Modelo 2 podem ser verificados na Figura 6 (destaques em laranja). 
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Figura 6 - Peças produzidas em cetim: saia, blusa, calça (Voluntária 2) 

 
Fonte: A autora (2018) 

 

Quanto à prova realizada pela Modelo Voluntária 3, notou-se boa adequação da saia 

tanto na região da cintura, quanto na área dos quadris. A calça também apresentou boa 

adequação na cintura, mas não contemplou bons resultados de adequação corpórea nos quadris 

e ao longo das pernas, com muita folga nessas regiões. No que diz respeito à blusa, observou-

se que a cintura e decote obtiveram boa adequação, mas o busto e a cava não se destacaram 

positivamente quanto ao ajuste da peça ao corpo da modelo voluntária. A Figura 7 apresenta o 
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registro das provas com a Voluntária 3, e podem ser verificadas as observações apresentadas 

(detalhes em laranja). 

 

Figura 7 - Peças produzidas em cetim: saia, blusa, calça (Voluntária 3) 

 

 
Fonte: A autora (2018) 

 

No que diz respeito à prova realizada com a Modelo 4, destaca-se que todas as peças 

resultaram em boa adequação ao corpo da voluntária, considerando todos os atributos 

analisados. A única observação de destaque é configurada à cava da blusa, que apresentou um 

pouco de folga, não excessiva ou que causasse desconforto, mas ainda assim apontada pela 

modelo durante a análise. A Figura 8 possui o registro do teste com a Voluntária 4 (detalhes em 

laranja). 
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Figura 8 - Peças produzidas em cetim: saia, blusa, calça (Voluntária 4) 

 

 
Fonte: A autora (2018) 

 

Durante a prova das peças da Voluntária 5, a saia apresentou boa adequação ao corpo 

da modelo. Por outro lado, a cintura e quadris da calça obtiveram folga, mas o caimento ao 

longo das pernas apresentou-se positivo. No que diz respeito à blusa, assim como a Voluntária 

4, essa modelo também destacou uma pequena folga na cava, porém os outros requisitos 

destacaram-se positivamente. Na Figura 9 estão apresentadas as observações que foram 

levantadas durante a análise das peças com a Modelo Voluntária 5 (detalhes em laranja). 
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Figura 9 - Peças produzidas em cetim: saia, blusa, calça (Voluntária 5)

 

 
Fonte: A autora (2018) 

 

A Modelo Voluntária 6 realizou a prova das três peças, e verificou-se resultados 

positivos em todos os requisitos das peças em análise. Tanto a saia, quanto a calça e a blusa 

apresentaram boa adequação ao corpo da modelo em todos os requisitos. Com a observação da 

Figura 10 pode-se verificar os resultados quanto aos atributos da blusa (cava, decote, cintura, 

busto), saia (cintura, quadris) e calça (cintura, quadris, joelho, ao longo das pernas). Porém, a 

cintura da blusa não se encontrou com a cintura da calça (detalhes em laranja). 
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Figura 10 - Peças produzidas em cetim: saia, blusa, calça (Voluntária 6) 

 

 
Fonte: A autora (2018) 

 

 Vale apontar que as características corpóreas das modelos voluntárias são distintas, 

como apontado anteriormente na Tabela 2. Porém as três peças apresentaram, de forma geral, 

boa adequação à todas as participantes. A blusa adequou-se às regiões da cintura, decote, busto 

e cava das voluntárias; a saia apresentou características positivas nos quadris e cintura; e a 

cintura e quadris da calça também corresponderam às medidas das modelos, porém o joelho e 

a perna apresentaram folga. Ainda assim, os resultados obtidos corresponderam às expectativas 

esperadas com o desenvolvimento desta pesquisa, visto que em grande parte das análises foram 

verificados fatores positivos. 
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5.5 APLICABILIDADE DO MÉTODO DESENVOLVIDO 

 

 No que diz respeito ao método desenvolvido, aponta-se que a aplicabilidade do método 

criado equivale a um fator favorável ao desenvolvimento de vestimentas e conhecimentos 

referentes à modelagem. Esse método foi elaborado com base nos métodos de modelagens de 

Souza (1997), SENAC (2003) e Gil Brandão (1983). Mais especificamente, destaca-se que 

houve um aperfeiçoamento da técnica utilizada no método de modelagem de Gil Brandão 

(1983), no que diz respeito à linguagem de transmissão dos comandos, manuseio do método e 

ordem de execução dos traçados.  

De acordo com Iervolino (2014, p. 94), o método de modelagem de Gil Brandão 

corresponde a um dos mecanismos de modelagem que atendem a alguns requisitos usuais na 

concepção de moldes, como o fornecimento de feedback, diagnóstico, correção e comunicação 

dinâmica com os/as usuários/as. Desse modo, justifica-se que ainda hoje esse pode ser um 

método considerado atual, mesmo tendo sido criado na década de 1960. Porém, o 

aperfeiçoamento do método de modelagem de Gil Brandão faz-se necessário, pois algumas 

desconformidades também são apontadas por Iervolino (2014, p. 94), como a má apresentação 

gráfica, muitas ações demandadas ao mesmo tempo e, não há padronização de termos durante 

a concepção dos comandos. 

Com isso, o método elaborado equivale a uma ferramenta desenvolvida com base em 

um método já consolidado pela indústria do vestuário. E consiste em um produto adequado para 

proporcionar a execução das atividades de empresas e instituições de ensino, no que diz respeito 

a criação de peças do vestuário e desenvolvimento de conhecimentos. 

 

5.6 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 

Devido ao fato de realizarem as compras cada vez mais criticamente, os consumidores 

tentam encontrar vestimentas que sejam ajustáveis as dimensões de seus corpos (SCHOFIELD; 

LABAT, 2005 apud CHUN, 2014, p.274). Associado a isto, Shinozaki (1994) destaca que, 

As crescentes complexidades dos produtos usados e vestidos pelas pessoas têm lugar 

especial na garantia de que os itens comprados nas lojas vão satisfazer os três objetivos 

seguintes: aptidão funcional, sensibilidade humana e bem-estar. A necessidade por 

tais garantias, demandam que os fatores humanos (tamanho, forma e sensibilidade) 

devem ser considerados durante o design e desenvolvimento do processo 

(SHINOZAKI, 1994 apud LEE, 2014, p. 197-198). 4 

                                                           
4 The increased complexities of the products people use and wear place a premium on the assurance that the item bought at the store will fulfill 

the following three objectives: functional suitability, human sensibility and human welfare. The need for such assurance requires that human 

factors (size, shape factor and human sensibility) be taken into account early in the design and development process (SHINOZAKI, 1994 apud 
LEE, 2014 p. 197-198). 
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No mercado competitivo, o querer dos/as consumidores/as expressa qual será a ambição 

das instituições de produção. Desse modo, cabe a cada criador atender precisamente as 

demandas dos diferentes indivíduos, considerando seus quereres, expectativas e sonhos, pois as 

necessidades humanas no âmbito industrial põem a movimentação das produções a favor do ser 

humano. 

Estudos apontam que o mundo está vivenciando mais uma revolução industrial. E mais 

uma vez, o setor têxtil e de confecção apresentará papel fundamental na ampliação da nova 

concepção de indústria para o mundo. Uma mudança nos paradigmas de consumo está para 

acontecer (BRUNO, 2016, p. 38), e um dos segmentos que sofrerá impactos com esse 

acontecimento será o mercado e produtos do vestuário e moda. 

Desse modo, percebe-se as modificações do mundo da moda, que passou da construção 

de roupas luxuosas feitas por costureiras, para vestimentas práticas e resistentes desenvolvidas 

em maior escala com a utilização de teares a vapor, seguida da produção em massa com as 

grandes máquinas industriais e na concepção de alta produtividade criada junto aos sistemas 

eletrônicos e de TI.  

Estas condições possibilitam o surgimento do fast fashion5, e percebe-se que apesar 

disso, os consumidores desejam possuir exclusividade diante do que lhes é oferecido. 

Adicionalmente, os sistemas ciberfísicos proporcionam e proporcionarão amplitude na 

concretização dos desejos humanos relacionados ao consumo de artefatos de moda. 

Sendo assim, e diante dos resultados alcançados com a presente pesquisa, foi elaborado 

um Documento de Requisitos (verificar Plano de Desenvolvimento de Software no Quadro 1) 

com ideias equivalentes a criação de um aplicativo de uso em computadores, Android e IOS, 

que possibilite a concepção de modelagens e protótipos de peças do vestuário. E para que sejam 

alcançados tais resultados, a aplicação do método desenvolvido em forma de comandos de um 

software pode ser o mecanismo para a criação de modelagens de produtos diferenciados, com 

atributos individualizados destinados a cada consumidor. 

Vale destacar que o Documento de Requisitos apresentado foi elaborado segundo as 

concepções de Braude e Bernstein (2011), Conallen (2003) e Sommerviller (2007), e está 

sujeito a modificações e atualizações. Não sendo, portanto, um documento finalizado, mas que 

possibilite a criação de um aplicativo para uso futuramente. Assim, possíveis ajustes podem ser 

aplicados quando necessário no Documento de Requisitos apresentado a seguir no Quadro 1. 

 

                                                           
 
5 Fast fashion - oferta de produtos que incorporam elementos de estilo com ciclos de vida curta; produtos que procuram atender as demandas 
de consumo estabelecidas no mercado, mas com preços moderadamente baixos. 
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Quadro 1 - Documento de Requisitos 

Plano de Desenvolvimento de Software 

 

Histórico da Revisão 

Data Versão Descrição Autor 

07/2018 1.0 Versão Inicial - descrição de ideia 

para o produto. 

Thayelen Karine Silva do 

Nascimento; 

Maria Alice Vasconcelos Rocha. 

    

 

 

Plano de Desenvolvimento de Software 

1 Introdução 

1.1 Propósito do Documento de Requisitos 

Desenvolver aplicativo para computadores, Android e IOS que proporcione a criação de 

modelagens 3D. A utilização pode favorecer o trabalho de profissionais e instituições que buscam 

criações mais aperfeiçoadas e direcionadas para os/as seus/as consumidores/as. 

1.2 Escopo  

O sistema deve proporcionar a modelagem de vestimentas específicas, a partir da 

identificação das medidas corpóreas de cada indivíduo com interesse em utilizar o aplicativo de 

produção, que irá considerar as particularidades dos corpos dos usuários. Após a identificação das 

informações (medidas) básicas para a criação, estas devem ser direcionadas a um scanner 3D, que 

propicie a visualização antecipada de aspectos da roupa que será desenvolvida. Esse aplicativo deve 

favorecer a acessibilidade de uso e ser apto ao manuseio em computadores, Android e IOS.  

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 

RF - Requisito funcional 

NF - Requisito não funcional 

 

1.4 Visão Geral do Documento de Requisitos  

Este Plano de Desenvolvimento de Software contém as seguintes informações: 

Visão Geral do Projeto — Desenvolver aplicativo de modelagem 3D. 

Organização do Projeto — O projeto será executado com a contribuição inicial de discentes e 

docentes do Departamento de Ciências Domésticas, no que diz respeito à idealização do projeto. Em 

seguida, será necessária a participação de profissionais da área de Tecnologia da Informação para a 

execução das ideias planejadas e aperfeiçoamentos futuros. 

Processo de Gerenciamento — Estima-se que os recursos materiais e de infra-estrutura necessários 

para a execução do projeto sejam os pertencentes ao Departamento de Ciências Domésticas (DCD) e 

outros departamentos da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que possam 

contribuir para a implantação e monitoramento das ideias referentes a este projeto.  

Planos e Diretrizes Aplicáveis — Para a concepção desse software, serão utilizadas linguagens de 

programação que possibilite a criação de um produto apto à utilização em computadores, Android e 

IOS, e por isso é necessária a contribuição de programadores e profissionais Engenheiros/as em 

Computação que possuam conhecimentos, métodos, ferramentas e técnicas para a criação e realização 

das idéias aqui descritas. 

 

2 Visão Geral do Projeto 

2.1 Perspectiva do Projeto 

Este documento tem por finalidade propiciar a concepção de um aplicativo para uso em 

Android, IOS e WEB, que proporcionará a aplicação dos valores das medidas corpóreas dos usuários 

e a concepção de modelagens 3D de vestimentas.   
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2.2 Funções do Produto 

Esse aplicativo deve ser utilizado para a aplicação de medidas corpóreas de diferentes 

indivíduos e possibilitar a visualização antecipada da modelagem do produto desejado.  

Para isso, é necessário que haja a disponibilidade das medidas em um respectivo campo onde serão 

apresentadas as regiões do corpo (ex.: cintura, busto, quadris, etc.). Desse modo, serão geradas 

imagens em 3 dimensões onde poderão ser visualizadas as peças. 

2.3 Característica dos Usuários 

Esse produto é direcionado a empresas, profissionais, e estudiosos/as da indústria da moda, 

que poderão prestar serviços à sociedade quanto à criação de peças do vestuário específicas, 

desenvolvidas de acordo com as características particulares de cada indivíduo solicitante do serviço.  

2.4 Restrições 

Este Projeto de Sistema de aplicação de medidas e criação de modelagens não deve ser 

finalizado no presente momento, podendo ser acrescidas novas informações e técnicas de captação 

e/ou aplicação de medidas, para tornar as construções cada vez mais precisas. 

2.5 Suposições e Dependências 

Dentre os fatores que possam interferir nas concepções dos requisitos estabelecidos neste 

documento, cabe mencionar que é de grande significância que ocorra a capacitação de profissionais 

quanto à utilização da ferramenta.  

Esses profissionais devem ser cientes dos processos de produção das peças, e a estrutura do 

local onde ocorrerá a execução da produção deve favorecer a obtenção das informações necessárias.  

É fundamental que ocorra a articulação de dados captados ao aplicativo para que o protótipo seja 

criado. 

 

3 Requisitos Funcionais 

Cadastro 

● [RF001] Criar 

Descrição do caso de uso: Este componente permite que o usuário crie um novo campo de 

acesso e armazene informações. 

● [RF002] Excluir 

Descrição de caso de uso: Permite que informações sejam excluídas de qualquer instância do 

aplicativo. 

● [RF003] Alterar 

Descrição do caso de uso: Permite que o usuário altere os dados de um componente. 

Medidas 

● [RF001] Modelo Feminina/Masculino 

Descrição de caso de uso: Selecionar manequim. 

● [RF002] Adicionar Medida 

Descrição do caso de uso: As informações referentes às medidas corpóreas poderão ser 

indicadas em campos correspondentes à sua localização (cintura, quadris, busto, etc.).  

● [RF003] Folgas 

Descrição do caso de uso: Permite a adição ou exclusão de folgas na peça, considerando as 

medidas dos/as usuários/as. 

● [RF004] Modificar Medida 

Descrição do caso de uso: As informações referentes às medidas corpóreas poderão ser 

modificadas de acordo com as necessidades de cada usuário referentes às mudanças das medidas 

corpóreas, devido à modificações nas características do corpo humano, seja por causa hormonal, 

ganho de peso, aumento na estatura e outras condições que possam interferir nas medidas dos/as 

usuários/as.  

Protótipo 

● [RF001] Gerar Protótipo  

Descrição do caso de uso: Permite a visualização prévia da produção em manequim. 

● [RF002] Adicionar Recursos 

Descrição do caso de uso: As pences, franzidos e barras poderão (caso necessárias) ser 

adicionadas no protótipo, indicando localização e dimensões necessárias. 

● [RF003] Gerar Novo Protótipo  
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Descrição do caso de uso: Permite a visualização da produção (modificada ou não) em 

manequim. 

● [RF004] Voltar e Editar 

Descrição do caso de uso: Proporcionar a realização de alterações necessárias quanto às 

medidas informadas e recursos adicionados. 

● [RF005] Salvar 

Descrição do caso de uso: Permite salvar as alterações realizadas nos componentes.  

Relatórios 

● [RF001] Emissão de relatórios  

Descrição do caso de uso: Possibilita a criação de relatórios com as informações das 

produções realizadas. 

● [RF002] Exportar 

Descrição do caso de uso: Permite ao usuário exportar documentos com a utilização de outros 

softwares e hardwares.  

● [RF003] Importar 

Descrição do caso de uso: Permite ao usuário importar documentos com a utilização de outros 

softwares e hardwares.  

 

4 Requisitos Não-funcionais 

● [NF001] Usabilidade 

Descrição do caso de uso: A interface do software é fundamental para o sucesso do sistema. 

O usuário não possui ampla disponibilidade para aprender como utilizar o sistema com suas mais 

detalhadas especificidades, e por isso o software apresentará interface amigável e dinâmica. 

● [NF002] Desempenho 

Descrição do caso de uso: Verifica-se a qualidade do sistema a partir do seu desempenho. 

● [NF003] - Software e Hardware  

Descrição do caso de uso: Esse aplicativo pode receber informações de outros softwares que 

possibilitem o compartilhamento de informações referentes às atividades que são desejadas para 

realização. Do mesmo modo, pode existir a necessidade de utilização de hardwares diferentes para a 

concretização das atividades desejadas 

 

REFERÊNCIAS 

BRAUDE, E. J.; BERNSTEIN, M. Software engineering: modern approaches. John Wileyand Sons, 

inc., 2011. 

CONALLEN, J. Desenvolvimento de aplicativo WEB com UML. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

SOMMERVILLER, I. Engenharia de Software. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2007. 
Fonte: A autora (2018) 

 

Vale salientar que esta é a primeira versão do documento, que poderá ser ajustada 

durante discussões com a equipe de desenvolvimento do software. No entanto, este exercício 

de elaboração dos requisitos traz conteúdos que podem colaborar com outras formas de 

desenvolvimento de modelagem, como o ajuste do método de realização (checklist) e quanto 

ao ensino da temática (sequência de aprendizagem). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Economia Doméstica é um campo de estudo onde há a fundamentação de três áreas 

distintas e seus respectivos segmentos de maneira holística para a obtenção de melhores 

condições para a vida do ser humano em sociedade. Entre as áreas de estudo, Arte, Habitação 

e Vestuário se configura diante de uma das necessidades mais básicas do ser humano: o vestir.  

A obtenção de artefatos do vestuário para uso, é uma prática de grande significância 

para a vida, devido às diversas atribuições que uma vestimenta ou outros elementos da 

indumentária podem proporcionar aos indivíduos. O vestuário demonstra percepções e 

atribuições que os seres humanos possuem sobre seus hábitos culturais, estilo de vida, 

idealizações e personalidade. Desse modo, entende-se que uma peça do vestuário possui não 

apenas fios e linhas em sua formação, mas também carrega artifícios para a compreensão do 

ser humano no cotidiano. O vestuário é um elemento de leitura dos indivíduos, onde podem ser 

verificados o conforto, bem-estar e boa conformação da peça sobre um corpo. 

Diante disso, os resultados obtidos neste estudo indicam que o método de modelagem 

desenvolvido proporciona a criação das peças básicas da vestimenta feminina com melhor 

adequação ao corpo humano, ressaltando aspectos relacionados ao conforto, bom caimento e 

bom ajuste. 

Devido à aplicação da Engenharia Reversa, pôde-se atingir a criação de peças básicas 

da saia, blusa e calça feminina que apresentaram boa adaptação à conformação das formas 

características dos corpos dos indivíduos.  

Associado a isso, verificou-se que a utilização de pences, localizadas em regiões 

diferentes e com profundidades distintas, se consolida como um artifício favorável para a 

criação de peças da indumentária que melhor possam se adequar às características dos 

indivíduos. E desse modo, os produtos desenvolvidos podem ser classificados como uma boa 

possibilidade de disponibilização ao mercado. 

Viu-se também a necessidade de desenvolvimento de um aplicativo para a promoção da 

modelagem de peças através de computadores, Android e IOS, por serem ferramentas de grande 

uso atualmente. Por isso, foi iniciada a formação de um Documento de Requisitos ou Plano de 

Desenvolvimento de Software, com os fatores necessários para a concretização do aplicativo 

de modelagem, para uso futuramente. 

Desse modo, a tecnologia desenvolvida se caracteriza como uma ferramenta relevante 

para a sociedade, devido aos atributos que pode proporcionar às peças desenvolvidas. Com isso, 

o seu uso por profissionais que atuam na concepção de artefatos do vestuário, pode possibilitar 
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a construção de peças com características antropométricas positivas, que sejam confortáveis, 

de fácil utilização e adequável a distintas características corpóreas.  

O uso desta técnica por Economistas Domésticos/as pode possibilitar a criação de 

artefatos do vestuário que podem ser considerados positivos, devido às concepções e 

conhecimentos possuídos pelos profissionais em Economia Doméstica. Além disso, a aplicação 

do método pode facilitar a aquisição dos conhecimentos referentes à modelagem pelos 

estudantes em Economia Doméstica e de outros campos de estudo. 

Com isso, este estudo se configura como uma produção relevante para a Economia 

Doméstica e para a sociedade. Pois possui caráter inovador diante dos resultados obtidos com 

o desenvolvimento de três Desenhos Industriais junto ao Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial, além de ter sido uma produção reconhecida pelo Prêmio Emídio Cantídio de Oliveira 

Filho, edição 2017, como produção acadêmica de destaque pela Universidade Federal Rural de 

Pernambuco e sua Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.   
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