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Resumo: O presente artigo, cuja a abordagem metodológica orienta-se pela pesquisa 
exploratória, propõe a criação de modelos de superfícies em software de modelagem 
digital paramétrica para desenvolvimento de malhas de trama com um sistema de 
agulhas. O principal intuito é obter malhas com estruturas tridimensionais com 
potencial de aplicação em segmentos como o do vestuário e de têxteis de interior. 
 
Palavras chave: malha de trama; superfície tridimensional; modelagem paramétrica. 
 
Abstract: The present study, which the methodology approach is based through 
exploratory research, proposes a creation of surface models in digital parametric 
modeling software to development of weft knitted with single needle system. The 
meanly objective is obtain meshes with tridimensional structures with potential 
applicability in segments, such as clothing and interior textile. 

Keywords: circular weft knit; three-dimensional surface; parametric modeling.  
 

Introdução 
Os programas de modelagem digital fazem parte das tecnologias 

inovadoras fundamentais para a projeção de formas e desenhos complexos e 

geométricos. Estes recursos relacionadas ao trabalho de designers têxteis e de 

moda, ampliam as capacidades quanto ao controle e interação de funções e 

processos de informação e formação de um projeto. Segundo Palma (2014, p. 

38), ‘a proliferação destas ferramentas digitais ocasiona a emergência de 

questões paradigmáticas que tocam tanto a teoria quanto a prática da mesma’, 

o que abre espaços à possibilidade de vários tipos de simulação baseados em 
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sistemas de cálculo complexo. No âmbio da engenharia têxtil, o uso desses 

recursos permite a criação de uma inter-relação entre as várias especialidades 

nesta área. 

Essas manifestações de sistemas complexos vão além das expressões 

patentes na aparência (superfície) ou na estrutura do objeto, sendo formados 

de muitos elementos, cujas relações mútuas influenciam e determinam 

continuamente o funcionamento do todo (NOBRE, ALENCAR e MACHADO, 

2014, p. 414). Os modeladores de superfícies digital fazem uso de operações 

matemáticas complexas definidas por dois ou mais pontos de controlo, 

podendo ser  de fácil construção, alteráveis e parametrizáveis (VETTORETI, 

2011, p. 27). 

 Com base nesta perspectiva, o presente artigo apresenta uma inter-

relação entre as aplicações informáticas de modelagem tridimensional 

parametrizável no processo de conceção do trabalho projetual na área têxtil. O 

resultado desta interação é identificado como uma possível ferramenta para 

criações de padrões para malhas de trama, tendo como base a complexidade 

de construção de superfícies bi e tridimensionais. Além disso, esses padrões 

podem ser aplicadas em diversos setores no qual o têxtil se faz necessário. O 

contexto aqui abordado é uma parte da investigação apresentada em agosto 

de 2016 para o Programa de Mestrado em Design e Marketing na Universidade 

do Minho, Portugal, cujo o título da dissertação é “Estudo e aplicação do 

Design Paramétrico a superfície da malha de trama”.  

 
A superfície têxtil  
A pesquisa e desenvolvimento de produto no design de superfície 

engloba diversos elementos da constituição da parte exterior visível dos 

produtos, sendo tema de diversos segmentos de mercado, tais como: 

papelaria, cerâmica, couro, têxtil, ambientes virtuais e componentes de 

identidade visual, entre outros. Segundo Freitas (2012, p. 13), ‘ao aliar a 

investigação da superfície com os meios projetivos e industriais do design, 

busca-se discutir as ações comunicacionais táteis do design de superfície’, 
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desenvolvendo um conjunto de soluções criativas para o beneficiamento 

estético e funcional da parte exterior visível dos objetos.  

É considerada superfície têxtil todo produto feito ou revestido de material 

têxtil, ou seja, malhas, tecidos e não-tecidos derivados de fibras têxteis naturais 

e/ou artificiais. Segundo Miles e Beattie (2011, p. 90), ‘o design de superfície é 

quase o rebatismo e uma nova descrição e definição do design têxtil e da 

função dos designers têxteis’, pois estão intimamente interligados. Em 

consideração as  áreas que envolvem o design de superfície, no qual  o design 

têxtil está inserido, a matéria-prima têxtil aparece em forma (estrutura) de 

tecido ou malha, fios e fibras, que podem ser trabalhadas no formato 

bidimensional e tridimensional. 

 A superfície têxtil é bidimensional de origem, ou seja, primeiramente foi 

projetada sem variações volumétricas em sua face, havendo a possibilidade de 

torná-la tridimensional através de uma série de técnicas manuais e industriais. 

Essas técnicas criam volumes através da manipulação da superfície e podem 

gerar pregas, pinças, dobras e franzidos. Ainda, pode ser aplicada uma 

interferência sobre a superfície bidimensional têxtil com outros materiais e 

técnicas, como costuras, bordados, colas e tintas que, quando adicionadas a 

superfície, podem criar volumes e texturas interessantes.  

Townsend (2011, p. 313), faz a relação entre a criação de volumes em 

tecido e o corpo humano afirmando que ‘tanto o têxtil tridimensional quanto o 

bidimensional tem uma ligação física e estética única com o seu formato, e que 

este vem sendo alterado, limitado e distorcido com o passar do tempo’, o que 

pode ser constatado visualmente na História da Moda. No século XX e 

principalmente em suas décadas finais, essas alterações foram, 

essencialmente, de aumento e diminuição de larguras e comprimentos. 

Contudo, as exigências modernas e conceituais para têxteis e vestuário 

levaram ao desenvolvimento de novas fibras têxteis específicas e métodos de 

criação e produção tecnológicas, o que foi significativo para a criação de novos 

produtos por designers têxteis e de moda.  
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Townsend (2011, p.321) diz que ‘o designer de malha tem uma atividade 

muito mais extensa que um designer de moda, pois ele projeta tanto o têxtil 

quanto o produto final em uma etapa unificada’.  

 
A malha tridimensional  
As malhas com efeito 3D são obtidas de várias formas em máquinas 

retilíneas e circulares e mais facilmente quando as máquinas apresentam dois 

sistemas de agulhas. Este sistema de agulhamento pode ser trabalhado 

espacialmente na construção da malha separadoamente em cada sistema ou 

bancada de agulhas, conectando e formando tridimensionalidade ao encontrar, 

reter, transferir e adicionar pontos. Com apenas um sistema de agulhas, a 

possibilidade de criar estruturas com efeito tridimensional fica limitada a alguns 

fatores e também pela combinação das laçadas normal, carregada e flutuante. 

Ressalta-se que o têxtil tridimensional abordado neste artigo é o têxtil que por 

efeito de sua construção, possui variação volumétrica e de formas em sua 

superfície.  

Ionesi et al (2010, p.21), define alguns métodos com os quais é possível 

criar estruturas têxteis tridimensionais em teares planos, como através da 

moldagem espacila (conhecido também como flechage), pontos de tricotagem 

combinadas com movimentos das cames e o uso de malhas intarsia. 

Penciuc, Blaga e Ciobanu (2010, p. 21), afirmam que apesar das 

desvantagens que se encontra ao desenvolver formas tridimensionais, como a 

forma de programação e tempo de produção dessas formas complexas, os 

produtos têm grandes possibilidades de diversificação pela engenharia de 

espessura, desenvolvimento de estruturas diferentes e utilização do direito e 

avesso da malha, ambos como face da malha, além da possibilidade de 

preenchimento dos espaços entre as malhas com um material para formar 

volume. ‘Essas malhas têm grande potencial que podem ser explorados 

enquanto um bem para projetar produtos com propriedades controladas para 

diferentes áreas’ (PENCIUC, BLAGA e CIOBANU, 2010, p. 21). 
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O software paramétrico para criação de superfícies  

Segundo Hernandez (2006, p. 309), até recentemente o ‘design 

paramétrico era entendido como um software altamente sofisticado e 

dispendioso, feito exclusivamente para a fabricação aeroespacial, marítima e 

automobilística’. As necessidades dos designers por flexibilidade na construção 

de projetos baseado na possibilidade de modificações culminou na 

incorporação de programas de modelagem paramétrica em programas CAD 

tradicionais (BARRIOS, 2004, apud HERNANDEZ, 2006, p. 309). Nesse 

contexto, os softwares de modelação digital foram criados como ferramentas 

facilitadoras para trabalho de designers, engenheiros e arquitetos. 

A modelagem digital é o processo de desenvolvimento de um objeto 

através de uma interface computacional (Neto, 2012, p. 561). O objeto pode ser 

criado nessa interface ou ser digitalizado através de scanners para captura de 

formato, sendo transmitido para o computador para ser editado, corrigido e 

finalizado como um modelo 3D completo. Através do desenvolvimento de 

tecnologias para a modelação digital, o estudo de formas consideradas 

complexas foi facilitado por ferramentas computacionais que introduziram 

novas formas e metodologias na criação de estruturas. Em softwares CAD, 

pode-se desenhar por gráficos, por geometria ou a partir de objetos 

tridimensionais, este último ao qual chamamos de modelagem tridimensional. 

Nos primeiros modelos de ferramenta CAD, os projetos eram construídos de 

forma bidimensional, isto é, desenhado em um sistema cartesiano de 

coordenadas X e Y. Com a evolução das ferramentas computacionais, foi 

adicionada a possibilidade de construir projetos tridimensionais, ou seja, foi 

somado as coordenadas X e Y a coordenada Z para profundidade. 

O CAD paramétrico trabalha com formas de geometria primitiva e 

complexa (Souza, 2013, n.p.). As geometrias primitivas foram as primeiras 

geometrias representadas em sistemas CAD 3D e são usadas para auxiliar a 

construção de produtos. Estas geometrias representam as formas geométricas 

tradicionais, que podem ser chamados também de sólidos geométricos, como, 

entre outros, o cubo, esfera, cone, cilindro, torus e paraboloide sólido. 
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Para a construção dessas geometrias, o utilizador deve criar a forma 

clicando em sua função nas ferramentas e dimensionar informações, por 

exemplo, largura e altura para um cubo e diâmetro para uma esfera, através de 

valores numéricos ou de dimensionamento com o apoio do mouse sobre o 

espaço cartesiano. É importante a informação sobre o posicionamento do 

objeto no espaço ou plano cartesiano, principalmente se trabalhado um objeto 

tridimensional (Figura 1). É possível ter várias vistas do objeto conforme a 

posição das coordenadas e são nomeadas perspective, top, front e right (em 

tradução livre: perspectiva, superior, frente, lateral), sendo a vista perspective a 

que oferece a visão tridimensional do objeto.  

Figura 1: Informação de posicionamento no espaço X, Y e Z, respectivamente na imagem a 
vista superior, perspectiva, de frente e lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Segundo Souza (2013, n. p.), as geometrias primitivas por si só não são 

suficientes para o desenvolvimento de muitos objetos. Por esse motivo, foram 

desenvolvidas as geometrias secundárias, que figuram um importante avanço 

para o modelamento de produtos em sistemas CAD. A geometria secundária 

utiliza um perfil bidimensional constituído por retas, arcos e curvas para 

construir uma geometria tridimensional através de ferramentas de comando 

como extrusão e migração (Figura 2), conjunto de curvas e curva diretriz para 

gerar formas geométricas complexas (SOUZA, 2013, n. p.). 

 

 

Fonte: Oliveira, 2016, p. 32. 
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O conjunto de geometrias primitivas e secundárias originam a geometria 

complexa. O modelo paramétrico atua como um conjunto que tem a 

capacidade de reagir às alterações específicas que ocorrem em suas partes. 

Segundo Natividade (2015, p. 04), ‘durante a geração da forma, a manipulação 

dos parâmetros incorporados a este sistema oferece a possibilidade de obter 

vários ajustes do modelo seguindo a mesma orientação básica de intenção do 

projeto. 

No software paramétrico, o designer determina a ligação entre o 

desenho base e a função de parâmetros que ordenam propriedades 

geométricas, como a altura, largura e profundidade do objeto a ser criado. É 

um processo de criação em que várias formulações são geradas através da 

manipulação das condições e parâmetros, que são avaliadas e selecionadas 

em conjunto com aplicação de conceitos de desenho. Todos os desenhos 

gerados são possibilidades dentro da ideia do produto. Isso significa que o 

designer não necessita desenhar projetos diferentes para um produto, mas que 

a partir de parâmetros, gerará uma série de variações para esse produto. 

 

O têxtil e o vestuário através da ferramenta de modelagem digital 

Com a evolução dos paradigmas para desenvolvimento de produtos 

através de ferramentas digitais e novos materiais, muitos designers tornaram-

se referência na área do design têxtil e de moda. Trabalhando com técnicas 

Fonte: Oliveira, 2016, p. 33. 

 

Figura 2: Criação de sólido (polysurfaces) por migração utilizando formato de estrela e 
pentágono e extrusão vertical e horizontal feito no software Rhinoceros 3D. 
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inovadoras e tradicionais de construção do têxtil e do vestuário, esses 

designers redesenham, a cada projeto, o caminho entre a moda e a arte para 

produzir obras vestíveis. São vários os que trabalham com ferramentas digitais 

de forma inovadora, ao que segue neste trabalho um breve levantamento 

desses designers.  

O trabalho da designer holandesa Iris Van Herpen representa uma 

reciprocidade entre artesanato e inovação tecnológica em técnicas e materiais 

(Iris Van Herpen, 2016, n. p.). Ela cria uma visão moderna sobre alta costura, 

combinando técnicas de trabalhos manuais delicados com tecnologia digital. As 

suas criações resultam em formas, estruturas e materiais de imperativa 

expressão, tornando suas criações objetos únicos para moda, muitos vindo a 

ser expostos em museus (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noa Raviv é uma estilista israelita que desenvolveu imagens digitais 

manipuladas com software de modelagem computacional através de um 

comando que seria difícil ser executado pela tecnologia têxtil usual, com uma 

configuração complexa de parâmetros, componentes e códigos. Apoiada pela 

empresa de tecnologia multi-materiais Strasasys, uniu impressão 3D a tecidos 

para compor uma coleção. Chamada de Hard Copy, a coleção foi construída 

com a impressora 3D Objet500 Connex3 Cor Multi-material, que permitiu 

concretizar sua visão de formas distorcidas não-simétricas e padrões de grade 

Figura 3: Linha Haute Couture de Iris Van Herpen.  

Fonte: www.irisvanherpen.com, 2016. 
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em conjunto a tecidos do tipo tule e organza de seda em tons de preto e branco 

que foram torcidos e plissados em formas volumosas (Noa Raviv, 2016, n. p.). 

A coleção Hard Copy (Figura 4) foi escolhida para participar da exposição 

Manus X Machina Exhibition no Metropolitam Museum of Art, em Nova Iorque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estúdio Nervous System é uma empresa de design generativo que 

funciona na intersecção da ciência, arte e tecnologia utilizando a simulação de 

computador para gerar projetos e fabricação digital para realizar produtos 

(Nervous System, 2015, n. p.). Em 2014, desenvolveu o projeto Kinematic 

Dress, um vestido maleável impresso totalmente em impressora 3D que 

representa uma nova abordagem para a fabricação que integra firmemente 

design, simulação e fabricação digital para criar produtos complexos (Nervous 

System, 2015, n. p.). Feito com pequenos painéis triangulares rígidos 

impressos com fio de Nylon, é um produto que se torna maleável por ser 

construído com dobradiças durante o processo de impressão (Figura 5).  

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.noaraviv.com/hard-copy-collection/, 2016. 

Figura 4: Coleção Hard Copy de Noa Raviv.  
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Metodologia 
Este trabalho norteia-se pela abordagem de investigação exploratória 

orientada para o desenvolvimento da superfície de malha de trama, tendo 

como suporte digital a modelagem parametrizável.  
Para o desenvolvimento das superfícies, foi utilizado o Rhinoceros 3D 

V5, um software de modelagem tridimensional que foi usado em conjunto com 

o plug-in Grasshopper, uma ferramenta de criação generativa para o Rhino. O 

software e o plug-in funcionam juntos, e a estrutura é criada no Grasshopper e 

visualizada na interface Rhinoceros. Inicialmente, um sólido geométrico é 

criado na interface Rhinoceros. O primeiro sólido foi gerado usando formas 

quadradas tridimensionais que foram soldadas em uma única geometria, 

formando uma nova figura geométrica complexa. Este sólido geométrico é o 

motivo padrão (célula estrutural) que será repetido para formar virtualmente a 

superfície do tecido. Mantendo a interface no Rhinoceros, uma superfície de 

base para representação virtual de uma seção de tecido é desenvolvida, ou 

seja, uma superfície. A primeira estrutura criada é aplicada nesta superfície e 

alterando os parâmetros no plug-in Grasshopper, a superfície dessa seção é 

alterada. A Figura 6 mostra o método descrito: 
 

Fonte:http://n-e-r-v-o-u-s.com/projects/albums/kinematics-dress-6/, 2016. 

Figura 5: Kinematic Dress 6 de Nervous System, 2014.  
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 O próximo passo consistiu em traduzir essas superfícies em estruturas 

tricotadas de trama. Ao combinar os pontos de malha básicos – carregada, 

normal e flutuante, foi possível replicar as formas 3D obtidas com modelagem 

paramétrica. Em particular, a laçada normal e flutuante alternanadas foram 

utilizadas para obter um efeito elevado na superfície da malha. Para produzir 

as malhas, utilizou-se um tear de trama seamless Jacquard MERZ modelo 

MBS, com um calibre E28, diâmetro de 13" e 1152 agulhas de trava. Foi 

utilizado o fio multifilamento de 78 dtex feito com poliamida e um fio de elastano 

nu de 44 dtex. O comprimento do laço utilizado foi de 0,28 cm. É importante 

notar que o efeito da superfície 3D nas estruturas com base em jersey está 

presente no avesso técnico da malha. 

A forma escolhida para inserir os desenhos simulados no tear foi a 

reprodução do projeto planejado na célula de ponto estrutural do software da 

máquina, uma vez que a integração do software Rhinoceros com o software 

Multi Pattern Editor não foi alcançada. As áreas com volume na simulação 3D 

foram identificadas como colunas alternadas de pontos de malha carregado e 

flutuante. 

 

 

H2 H2A H2B 

Figura 6: Método para a obtenção das estruturas de superfície (H2, H2A e H2B) a serem 
transformadas em tecido de malha de trama. 

Fonte: Oliveira, 2016, p. 47. 
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Resultados obtidos 
Os motivos padrão (célula estrutural) aplicados como superfície foram 

desenvolvidos no software Rhinoceros 3D e aqui apresenta-se três resultados, 

nomeados de H2, H2A e H2B. Para transferir esta célula estrutural para o 

software Multi Pattern Editor do tear de trama, foi necessário dividir esse motivo 

padrão em quatro partes, resultando em espaços quadrados que seriam 

preenchidos com quatro partes do motivo padrão (Figura 7). O resultado visual 

obtido no tecido (Figura 7. 1D, 2D, 3D) foi muito semelhante à imagem 

simulada digitalmente no software Rhinoceros 3D. A malha de trama 

desenvolvida no tear circular com elos de laçada normal e flutuante alcançou a 

tridimensionalidade pretendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais 
A modelagem digital é uma ferramenta que permite a criação e 

visualização do produto antes de ser processada fisicamente. O design 

paramétrico e generativo permite explorar a geração de novos produtos através 

da modificação  de pequenas variações de parâmetros. Embora as superfícies 

1A 1B 1C 2D 2E 

2A 2B 2C 2D 2E 

3A 3B 3C 3D 3E 

Figura 7: A – Simulação em Rhinoceros 3D das malhas H2 (1), H2A (2) e H2B (3); B – 
Desenhos traduzidos para o tear; C –  Repetições do padrão; D –  efeitos 3D no avesso 

técnico; E – direito técnico da malha. 

Fonte: Oliveira, 2016, p. 61 e 62. 
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desenvolvidas para este trabalho tenham sido criadas no software Rhinoceros 

3D para serem aplicadas diretamente no software do tear de trama, foi 

necessário adaptar os projetos desenvolvidos ao software da máquina de 

tricotar trama. Para isso, inseriu-se o desenho  recriando-o neste software por 

meio  da divisão em quatro partes dos motivos padrão (célula estrutural). As 

características do fio e o comprimento do laço não foram variados, mas as 

diferentes estruturas criadas têm variações de espessura e design de 

superfície, responsável pela diferença de resultados e indicações de 

aplicações. O desenvolvimento de malhas tridimensionais no tear de trama 

através da geração de superfícies no software de modelagem digital provou ser 

de grande valor, já que o tempo gasto para criar superfícies foi diminuído e as 

opções de design foram  melhoradas e facilitadas. 

Assim, pode-se afirmar que a modelagem computacional paramétrica 

pode ser uma ferramenta valiosa para propor novas estruturas 3D na área 

têxtil, uma vez que estas podem gerar  possibilidades que podem então ser 

selecionadas de acordo com as necessidades atuais. 
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