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Resumo  

Esta pesquisa baseia-se no estudo da diferenciação de caimento de materiais 
têxteis mediante distintas interferências realizadas com costuras. A modelagem 
tridimensional viabilizou a experimentação e posterior visualização dos 
resultados que confirmam que a costura é um recurso que promove alteração 
nas estruturas.   

Palavras Chave:  design de moda; recursos construtivos; modelagem 

tridimensional; caimento; costura.  

 
Abstract    
 
This research is based in the study of the differentiation of fitting between textile materials, by 

applying different interferences made with seam. The draping technic enabled the 

experimentation and visualization of the resultant variations, justifying the seam as a building 

resource. 
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Introdução 

 

Conforme Chataignier (2006), vários fatores interferem no caimento de um 

produto: a composição do tecido, a modelagem, a forma de corte, o seu peso e, 

inclusive, a costura.  O caimento correlaciona-se com a maleabilidade dos 

materiais e pode ser definido, segundo a autora, como o grau de flexibilidade de 
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uma peça ou de um tecido quando se observa o seu cair em sentido vertical. É 

importante, no entanto, no caso de produto, que esteja vestido no corpo, para 

que esta avaliação seja feita, pois o posicionamento em relação a este, influencia 

na análise. O caimento também está condicionado pela tensão aplicada ao 

material e pela sua estrutura e peso, aspectos que, além disso, interferem no 

volume e configuração.  

Para Souza (2013), uma das maneiras mais eficazes para a criação de 

produtos é aquela em que os volumes são construídos a partir da manipulação 

do material sobre o corpo, definindo assim sua forma. Neste sentido, quando se 

pretende investigar como se comportam os materiais durante o processo de 

construção, a modelagem tridimensional é instrumento imprescindível para o 

estudo. Quando tal técnica é empregada, é possível confirmar que o modo como 

o tecido cai sobre o corpo é causado por determinantes que podem ir além das 

características deste material, ou seja, ao se fazer interferências sobre ele é 

possível alterar completamente seu comportamento.  

Souza (2011) confirma que, ao se aplicar determinados recursos de 

construção em materiais têxteis, cria-se a possibilidade de manipulação do 

caimento, e esta transformação, muitas vezes, pode estar vinculada a aspectos 

de inovação do produto. 

 As costuras, dependendo do modo como são empregadas, podem ser 

consideradas como recursos construtivos. Para Fischer (2009), além de unir 

tecidos, elas contribuem na configuração de formas e na criação de efeitos em 

uma peça. Enquanto algumas exercem uma função estruturante, outras 

possuem função estética. Além de agregar valor visual, a costura também pode 

provocar sensações táteis. Segundo Júnior (2010), estas acrescentam 

características que a visão reconhece, mas que pelo tato podem ser 

complementadas ou identificadas, uma vez que o olhar não permite perceber 

integralmente tudo que se observa. 

Assim sendo, o presente estudo visa explorar e discutir a aplicação de 

recursos construtivos – neste caso, intervenções com o uso de costuras em 



11º Colóquio de Moda – 8ª Edição Internacional  
2º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica em Design e Moda 

 2015 
 

3 
 

materiais distintos – para que possam alterar o caimento destes têxteis, 

tornando-os mais, ou menos estruturados.  

 

Material e método 

Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva, com 

dados coletados sob a forma de levantamento bibliográfico e experimentos. Para 

os testes foram utilizados dois tipos de tecidos com características opostas em 

termos de caimento: veludo e musseline. O primeiro, de composição 89,50% 

poliéster, 8,47% poliamida e 2,03%, é bem estruturado e rígido, enquanto o 

outro, 100% poliéster, é fluido e leve. Manequins técnicos em escala 1:2 serviram 

de suporte para a construção das silhuetas. Posteriormente procedeu-se a 

analise subjetiva das configurações elaboradas. 

 

Experimentação e discussão 

As interferências foram selecionadas entre uma série de recursos de 

construção investigados na pesquisa de doutoramento da orientadora, vinculada 

a este estudo.  Na tese, as análises foram feitas considerando a aplicação dos 

recursos em amostras de tecidos, no entanto, a experiência aqui apresentada 

considera a aplicação em produtos confeccionados em veludo e musseline, para 

os quais elaborou-se o mesmo molde plano de vestido evasê – modelo que 

permite verificar com clareza as diferenças entre ambos (Figura 1). Definiu-se 

pelas interferências denominadas APRs5 e APRc5 (SOUZA, 2013), ambas 

aplicadas com costuras, executadas e analisadas para investigar como sua 

aplicação influencia o caimento dos tecidos.  

 

Figura: 1. As experimentações. Fonte: Própria, 2015 

                

Interferência APRc5 APRs5 

Tecido Veludo Musseline Veludo Musseline 
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Resultado 
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Aplicou-se as costuras conforme representado na Figura 1: em APRc5 

elas são interrompidas, configurando pences que se repetem em intervalos de 

2cm, de modo a obter dobras verticais; em APRs5 elas são contínuas e 

configuram dobras horizontais. Realizou-se tais intervenções antes de 

confeccionar os produtos.  

Os dois tipos de interferência tornam o modelo de musseline mais rígido: 

em APRc5, mesmo com os intervalos livres de costura, o evasê torna-se mais 

armado e percebe-se com mais nitidez a linha de contorno do molde base. Em 

APRs5 a costura acarreta um certo movimento na estrutura do material que se 
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reflete em discreta alteração da silhueta. O veludo, por outro lado, em APRs5 

mantém-se com a mesma configuração inicial, mas em APRc5 a intervenção 

altera a rigidez da silhueta pela sugestão de movimento. 

 

Considerações Finais 

 

O estudo comprova que as interferências realizadas com costuras podem 

alterar o caimento dos materiais, que na dependência do tipo de costura 

executado, pode resultar em uma mudança estrutural, de configuração, ou 

interferir no aspecto estético para agregar valor ao produto.  

Os resultados apresentados apontam para uma gama de possibilidades a 

serem obtidas com a manipulação de superfícies e confirmam a importância do 

estudo sobre o comportamento dos tecidos na construção do vestuário.  
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