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RESUMO  

O gênero feminino está atuante nos mais variados setores da sociedade e 
recentemente tem se destacado na área do motociclismo. A preferência ou a 
necessidade por um determinado estilo de vida, cada vez mais tem estimulado 
os sentidos das pessoas. Desta forma, o objetivo do presente trabalho visa 
atender as necessidades das mulheres que utilizam a motociclismo como estilo 
de vida. Buscando design, qualidade, conforto e inovação com o diferencial do 
produto no mercado, a estrutura do projeto foi baseada a partir de estudos, 
analises e testes realizados, tanto na escolha do melhor tecido, como no 
acabamento, na resistência e na estética das peças, para proporcionar a essas 
mulheres além da beleza estética, a segurança e o bem estar necessários para 
as adversidades encontradas nos trajetos diários, que podem trazer obstáculos 
noturnos, climáticos, entre outros. A coleção foi inspirada na proposta de 
arquitetura de Zaha Hadid, a qual foi utilizada como conceito da coleção. A 
conclusão do trabalho foi obtida conforme a proposta inicial e as especificações 
do público alvo, resultando em uma inovadora e necessária proposta para a 
área motociclística. 

Palavras –chave: motociclismo, design, moda e inovação. 
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ABSTRACT 
 
The female gender is active in the most varied sectors of society and has 
recently stood out in the area of motorcycling. The preference or need for a 
particular lifestyle has increasingly stimulated people's senses. Therefore, the 
objective of this study is to meet the needs of women who use motorcycling as 
a way of life. Looking for design, quality, comfort and innovation with the 
differential of the product in the market, the structure of the project was based 
on studies, analyzes and tests carried out, both in the choice of the best fabric, 
in the finish, in the strength and in the aesthetics of the pieces , To provide 
these women with the aesthetic beauty, safety and well-being necessary for the 
adversities found in the daily journeys, which can cause nocturnal and climatic 
obstacles, among others. The collection was inspired by Zaha Hadid's 
architectural proposal, which was used as a collection concept. The conclusion 
of the work was obtained according to the initial proposal and the specifications 
of the target public, resulting in an innovative and necessary proposal for the 
motorcycling area.  

Keywords: motorcycling, design, fashion and innovation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A nova sociedade é caracterizada por diversos estilos de vida, troca de 

papéis e a inclusão do gênero feminino em áreas até então restritas. Está cada 

vez maior a busca de estilos de vida alternativos, que se adequem a cada uma 

dessas mulheres. O número de integrantes motociclistas cresce a cada dia, 

fazendo com que a procura de um produto exclusivo, desenvolvido 

especialmente para elas aumente na mesma proporção. (LIMA, 2014). 

 O motociclismo é uma maneira de independência pessoal e uma forma 

de prazer diante o stress causado pelo trânsito, fazendo com que as mulheres 

optem por sentir o vento no rosto, através de uma alternativa mais leve com 

cores, formas, sons, vivenciando o ambiente.  

 Sendo assim, objetivo geral é desenvolver uma coleção de vestimentas 

específicas para mobilidade de mulheres que utilizam a moto para diversas 

situações, pensando além do agora, fazendo com que esse novo produto seja 

uma necessidade do futuro, também de forma que as mulheres sejam notadas 

perante aos grupos, dando a devida atenção á elas. 

 A problemática envolvida no presente trabalho se baseia no fato de 

existir a necessidade de uma vestimenta específica com um diferencial para as 

mulheres que tem como estilo de vida a mobilidade com a moto. Como 

situação problema partiu-se de quais são as atribuições necessárias nessa 

vestimenta que a indústria da moda ainda não atendeu. 

 A partir disso como hipótese, a intenção deste projeto é assegurar a 

proteção dessas mulheres com uma vestimenta prática/funcional que possa 

proteger das quedas e furtos atendendo as principais necessidades 

encontradas pelo público ao mesmo tempo estando esteticamente bonita 

podendo ser utilizada em outros ambientes.  

 Dessa forma justifica-se a ideia, onde o lançamento de um produto para 

esse público faria com que haja essa atenção necessária a um nicho que está 

em crescimento, a aplicabilidade da vestimenta para essas mulheres que 

necessitam de algo novo, não somente da roupa máscula de proteção. 

 Como inspiração da coleção, foram incluídos elementos da arquitetura 

de Zaha Hadid em referências visuais e conceituais que se agregaram 

juntamente com as características do público. Todo o levantamento de 
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pesquisas, testes e análises fundamentam as decisões do trabalho até a 

geração de alternativas e produto final com referências na área motociclística, 

autores consagrados no design, como Lobach, Dorotéia Pires, Verônica 

Pazmino entre outras orientações teóricas encontradas no presente estudo. 

1.1 Fotos do Produto 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Neste capítulo serão apresentados pesquisas e aprofundamentos 

relacionados à mulher e o motociclismo. Segundo as palavras de Lorgus e 

Odebrecht “A fundamentação teórica é um dos itens de maior importância 

dentro de um trabalho científico, pois trata do levantamento de material 

publicado que irá auxiliar na construção da resposta à pergunta de partida da 

pesquisa.” (LORGUS E ODEBRECHT, p.39 2011).     

 As pesquisas realizadas foram substanciais para coleta de informações 

sobre o público, a história desse estilo de vida e principalmente o acréscimo de 

conhecimento dos conteúdos que se relacionam com o presente trabalho. Os 

temas explorados foram os que se associam ao motociclismo, ao público alvo 

feminino, a relação com a moda, modelagem, design contra o crime juntamente 

com a inspiração proposta. 

 

2.1 A INSERÇÃO DO MOTOCICLISMO NA SOCIEDADE         

 

 A era do motociclismo se inicia no ano de 1868 com a invenção da 

primeira motocicleta pelo americano Sylvester Roper e o Francês Louis 

Perreaux. A virada para o século XX era baseada nos interesses da nova 

invenção. Desde os primórdios, ela já despertava o instinto de liberdade 

naqueles poucos que ousavam desafiá-la. (BALAIOS MC, 2006)  

 A partir disso, somente o público de classe alta poderiam andar em uma 

moto pelo fato da novidade possui alto custo para a época, se tornando mais 

tarde objeto de desejo para os jovens. 

Na época surgiram associações que persistiram até a década de 
trinta quando apareciam nos EUA os primeiros moto-clubes se 
tornando tendências. Nesta época eram produzidas mais de 200 
marcas de motocicletas, mas o mercado consolidou apenas três: 
Harley Davidson, Indian e Excelsior, que juntas respondiam por 90% 
das vendas. Nesta década a grande depressão devastou a indústria e 
apenas a Harley Davidson conseguiu sobreviver, apesar da Indian ter 
se mantido até 53 e retornado na década de 90. (BALAIOS MC, 
2006) 

 Com o avanço da área motociclística e o aumento do número de vendas 

das motocicletas as pessoas passaram a investir na nova tendência formando 

grupos de motociclistas se tornando mais uma forma de lazer para a 
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população, virando tendência para jovens e adultos.     

 Consequentemente com a repercussão desses grupos, o motociclismo 

atingiu outros setores como os esportes radicais. “A primeira prova de 

motociclismo aconteceu no dia 29 de novembro de 1897, em Londres, a prova, 

chamada de Motorcycle Scrambles1, fez com que surgisse o motociclismo de 

competição.” (BALAIOS MC, 2006)      

 Ao longo dos anos, a moto difundiu-se  no mundo inteiro chegando ao 

Brasil no início do século XX, “com a importação de motos europeias e 

algumas americanas.  Somente em 1951 a primeira motocicleta  fabricada no 

Brasil foi a Monark com motorização inglesa da  BSA de 125 CM³.” (ANI 37, 

2012)           

 Hoje, a motocicleta está em todos os lugares, com uma infinidade de 

modelos, cores e tamanhos. O Brasil é o terceiro maior mercado motociclístico 

do planeta. As motos surgiram no século XIX, atravessaram o século XX e 

seguem firmes século XXI adentro, provando a cada dia que são muito mais 

que um simples meio de transporte, mas, um estilo de vida predominante na 

sociedade. (MDP, 2016) 

2.1.1 A relação do gênero feminino com o motociclismo  

 

 Não é de hoje que a mulher tem optado pela moto, a história iniciou-se  

em 1937 e a primeira mulher a andar de moto foi Sally Robinson, sendo a 

primeira a conseguir licença para pilotar. “Segundo o Estadão, hoje as 

mulheres representam mais de 26% dos motociclistas, no âmbito nacional.” 

(REIS, 2015).          

 Sempre houve uma relação estética entre a beleza da mulher e a beleza 

das motos, antigamente era apenas visual, nas propagandas e marketing das 

marcas, mas hoje, as mulheres cada vez estão mais inclusas no mercado 

automobilístico. Segundo Azeredo, atualmente a indústria, está fabricando 

modelos mais ergonômicos que comportam tanto o corpo masculino quanto o 

feminino. (AZEREDO, 2014) 

                                            
1 Nome da prova, significando o sentido de competição de motocicletas (7GRAUS, 2016) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1897
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
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 Além do lazer, as mulheres tem utilizado a moto profissionalmente, um 

exemplo a esportista Erika Cunha, piloto da Super Bike Series 6002 

representada na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Além de proporcionar a liberdade desejada por muitos, a moto tem sido 

mais uma opção de lazer para as mulheres, uma empresa especializada em 

pesquisa de mercado nos Estados Unidos, realizou uma pesquisa com 

participação de 1.013 mulheres motociclistas e outras 1.106 mulheres não 

motociclistas para saber um pouco mais dessa relação das mulheres com a 

moto, das que possuem esse estilo de vida 34% disseram que se sentem 

menos estressadas e mais da metade em 53% citaram que a moto é sua 

principal fonte de felicidade e que a experiência de pilotar uma moto as faz 

sentir mais livres e independentes. Três em cada quatro mulheres (75%) 

acreditam que suas vidas mudaram desde que começaram a andar de moto. 

(AZEREDO, 2014)         

 Na  figura 2, outra pesquisa feita pela marca Harley Davidson com 

mulheres motociclistas, que revela as sensações geradas pela moto, onde  

foram analisadas as respostas em relação à vida dessas mulheres, em 

porcentagem média 37% dizem são mais felizes, se sentem mais sexy em 27% 

e mais confiantes em 35%, e a influência desse estilo de vida as tornam mais 

confiantes na comunicação, com percentual em 60% e na intimidade 51%. 

 
                                            
2
 Modelo da moto utilizada em eventos radicais 

FIGURA 1- PILOTO ERIKA CUNHA 

FONTE:osmotoqueiros.com 
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2.1.2 O motociclismo e a moda 

 As roupas encontradas no mercado desde o surgimento da vestimenta 

específica para motociclistas visam à segurança em primeiro lugar, com o 

aumento desse público as roupas estão cada vez mais antenadas nas 

tendências atuais, ambos para homens e mulheres, trazendo novas tecnologias 

e inovações.          

 Hoje, os motociclistas passaram a considerar o design, acabamento, 

tecido e a qualidade da roupa, pois a vestimenta faz o conjunto com a moto e 

as mulheres especialmente se preocupam com a estética e como são vistas 

nesse meio.          

 A influência motociclista já fez parte de desfiles e são peças que 

compõem o guarda roupa das fashionistas, encontradas nas grifes como 

Balmain e Burberry representadas na figura 3, trazendo sempre tendências que 

vem se desenvolvendo na moda militar e no estilo motociclista. (DANTAS, 

2016) 

FONTE: PRNewsfoto/harley-davidson/mulheresdemoto.com  

FIGURA 2 – PESQUISA HARLEY DAVIDSON 
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2.1.3 As mulheres e os motoclubes  

 

 No editorial “sobre mulheres, flores e motos” (2016), localizados no site 

popular entre mulheres motociclistas, chamado “você e sua moto” se 

encontram diversas histórias que relatam a inclusão da mulher nesse âmbito 

motociclístico e o papel de cada uma na trajetória dos motoclubes no Brasil.

 Uma história marcante foi a de Dorothy Robinson, que até antes mesmo 

de nascer já passeava em cima de uma Harley. Filha de dois apaixonados por 

motocicletas com ela não foi diferente, desde cedo passou a correr com a 

moto, e ser uma atleta de destaque na área.     

 Dorothy casou-se com um motociclista e o casal ultrapassou barreiras 

nas estradas viajando até 89 horas, recorde na época, não satisfeita, Dorothy 

se tornou a primeira mulher da história a vencer uma competição oficial. 

 A partir disso, o estilo de vida para as mulheres integradas nessa área 

aumentou de forma surpreendente, onde Dorothy criou o primeiro motoclube 

com somente participantes mulheres chamado Motor Maids, com 49 membros. 

Com o passar dos tempos a fama de Dorothy foi se difundindo mundo afora, e 

ela se tornou a dama da motocicletas, percursora dos motoclubes femininos.  

(FILHO, 2016) 

 Na imagem a seguir demonstra-se uma das poucas fotografias 

encontradas da mentora Dorothy Robinson e sua clássica Harley Davidson. 

 

 

 

FONTE: http://www.dicassobremoda.com.br/wp-content/uploads/2012/11/moda-

motociclista.jpg 

FIGURA 3- INFLUÊNCIA DO MOTOCICLISMO NAS TENDÊNCIAS 
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2.2 O DESIGN CONTRA O CRIME  

 

 Umas das principais adversidades encontradas pelos motociclistas é o 

fato da exposição nas estradas, à moto é um dos maiores índices de roubos no 

Brasil, em média na cidade de São Paulo, são 113 ocorrências de furtos ou 

assaltos em motos por dia e esse número tem aumentado progressivamente.    

(ARCOVERDE, 2015)  

 Segundo as palavras de Bondaruk (2008), “atualmente algumas 

modificações nos produtos podem ser consideráveis ao reduzir as chances de 

um delito.” A vestimenta pode ajudar no carregamento dos pertences pessoais 

para que o transporte seja mais seguro. 

 Uma equipe de alunas do curso técnico em estilismo do SENAI/CIETEP 

(2008) de Curitiba desenvolveu protótipos de vestimentas na busca por 

soluções no uso de novas formas e modelagem.    

 A intenção, ao desenvolver esses protótipos, foi sensibilizar empresas 

da indústria de confecção e artefatos para a possibilidade de explorar novo 

nicho de mercado, que vai trazer benefícios aos consumidores dos grandes 

centros urbanos. (RÖHRIG, R. Marianne in BONDARUK L, Roberto. P.121)

FONTE: http://www.voceesuamoto.com.br/wp-content/uploads/2015/03/Dot-

Robinson-e-sua-arley-Davidson-EL-Knucklehead-1939.jpg 

FIGURA 4- DOROTHY ROBINSON 
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 As soluções foram aplicadas nas peças de vestuário (calça e jaqueta)  

de forma exploratória, que auxilia na proteção como nas imagens abaixo (figura 

5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sendo assim, o desenvolvimento de uma vestimenta segura e que possa 

transportar os principais objetos que são necessários no deslocamento, 

dispensaria o uso mochilas ou bolsas. No quesito segurança a bagagem do 

motociclista é algo que pode atrapalhar a estabilidade e ser propício à assaltos 

e furtos. 

 Um exemplo de vestimenta nesse segmento é a jaqueta Baubax 

conhecida como “melhor jaqueta do mundo” utilizada para deslocamento e 

viagens, criação de Hiral Sanghavi, estudante da Escola de Gestão Kellogg, 

na Northwestern University. Uma roupa inteligentemente projetada, onde pode-

FIGURA 5- PROTÓTIPOS DESENVOLVIDOS 

FONTE: BONDARUK R. L. Design contra o crime: prevenção situacional do delito através do design 

de produtos. Curitiba: Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Senai/PR e Núcleo de Design 

Cietep. 2009. 
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se carregar até 15 utensílios em seu interior que dispõem como referência para 

o presente projeto, na figura 6, demonstra-se o modelo da jaqueta juntamente 

com as suas aplicabilidades. (CRAVEIRO, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 MODELAGEM ERGONÔMICA PARA PROTEÇÃO 

 

A vestimenta surgiu como base de proteção e segurança para o corpo, 

com o passar dos tempos às transformações ocorridas no vestuário fizeram 

com que esse conceito fosse deixado de lado e a estética prevalecesse, 

criando tendências e a roupa se tornando uma forma de expressão e 

identidade de cada indivíduo. 

Para Saltzman (2004) a delimitação do vestuário para o corpo 
é uma necessidade a ser considerada, já que indiretamente o espaço 
da roupa na relação com o corpo pode estar relacionado como a 
medida de conforto para o usuário, requisito necessário para o 
desenvolvimento de sua atividade. Esta relação com o conforto é data 
justamente ao observar este espaço do corpo, a sua relação de 
distanciamento e proximidade com o corpo.(SALTZMAN, p. 38 2004) 

 

Atualmente há outras formas de analisar o modo de vestir, a roupa não 

consiste somente no produto que está sendo vestido, mas no que ele 

proporciona, sendo assim o motivo das diferenciações das vestimentas de 

frio/calor e outras necessidades específicas.   

FIGURA 6- JAQUETA BAUBAX 

FONTE: jura.com 
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        Nestes casos a introdução da ergonomia é feita para que a vestimenta 

cumpra suas funções fundamentais na modelagem. Em outras palavras Martins 

(2005) exemplifica “que integrem a ergonomia, a usabilidade e outras 

especialidades, para serem definidos os diferentes tipos de segundas-peles e 

suas propriedades sob diferentes condições de uso”, isto é, as peças de 

vestuário, composição de materiais, modelagem, aviamentos, etc. (MARTINS 

2005 p.60). 

Na presente coleção as adequações a serem feitas nas vestimentas 

serão para possibilitar a execução dos movimentos de forma confortável e 

segura, com a introdução ergonômica da melhor forma. Bezerra e Martins 

(2006) argumentam: 

Assim como a ergonomia estuda o homem, sua relação com 
o uso de máquinas, objetos e com o meio ambiente artificial; enfim, 
tudo o que é projetado e produzido pelo homem, com o objetivo e 
adequar os objetos, produtos e ambiente construído ao homem; o 
vestuário, a roupa, é um objeto que necessita também de estudos 
ergonômicos para que sejam adaptados e adequados aos seus 
usuários. A roupa como extensão do nosso corpo necessita de 
requisitos que contribuam para o conforto térmico, mobilidade, 
segurança, dinamismo e higiene. O projeto de produto de vestuário 
adequado, assim como a correta aplicação dos materiais 
determinarão a satisfação destes requisitos para atender as 
necessidades dos usuários. As pessoas exercem uma multiplicidade 
de funções em um único dia, e consequentemente a roupa deve 
acompanhar e se adaptar-se a esta metamorfose (BEZERRA E 
MARTINS, 2006) 

 

A modelagem é baseada conforme as especificações de gênero, 

tamanho e necessidade, onde revela a importância na forma que a roupa é 

feita, para que a vestimenta seja a adaptação do corpo, Bezerra e Martins 

(2006) também complementam esse sentido “a modelagem representa a alma 

da roupa assim como o setor de modelagem o coração da indústria. Por sua 

vez, se os moldes não estão corretos todo o resto do processo estará 

comprometido, o corte, a montagem, o produto final não terá o padrão 

desejado.” (BEZERRA E MARTINS, 2006) 

Partindo dessas informações a modelagem ergonômica será empregada 

para que especificamente a vestimenta proposta no presente projeto esteja de 

acordo com as precisões que uma roupa para mobilidade necessite. 
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2.4 A ARQUITETURA NA MODA 

 

 A moda vista no olhar conceitual é uma expressão cultural como a 

arquitetura e outras manifestações. Essa conexão faz com que uma se 

interligue com a outra, caraterísticas como o fato de ambas se basearem em 

formas, por buscarem constantemente novidade e por terem como referência, 

apesar de processos de construção distintos, princípios e significados dentro 

de um mesmo contexto histórico. (CORREIA et. Al 2010).         

 Na forma de criação entre a arquitetura e a moda como representado na 

figura 7, há pontos decisivos para desenvolvimento dos produtos, Pires (2008) 

exemplifica: 

Os pontos são definidos como: De origem,(comportamento social que 
gera movimentos socioculturais que definem a estética), pontos de 
congruência (espacialidade, elementos estéticos, construção de 
conceito), e  pontos de convergência (conforto, funcionalidade, 
comunicação visual entre outros). (PIRES, p.77, 2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outras definições trazem o conceito dessa relação de arquitetura com a 

moda, Adolfo (2003) acredita que a “fusão” entre moda e arquitetura estaria 

FIGURA 7-  DIAGRAMA MODA E ARQUITETURA 

FONTE: Pires (2008) Olhares Diversos 
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ligada não só à apropriação dos tecidos de decoração, nas criações de moda 

ou o contrário, mas também ao “surgimento de um novo comportamento e, em 

alguns casos de novos conceitos em design”. ( ADOLFO, 2003)  

 Conceito esse que pode ser definido agora nessa nova sociedade, onde 

as ações introduzidas nos processos artísticos, conceituais, arquitetônicos e 

nas mais diversas formas possuem aspectos que englobam outras áreas 

baseadas nas pessoas e nessa nova forma de pensar. (ADOLFO, 2003)  

      

2.5 ZAHA HADID E A CONEXÃO DE MODA E ARQUITETURA 

 

 A arquiteta Zaha Hadid foi uma das mulheres mais influentes da 

arquitetura mundial, recebeu muitos prêmios e é consagrada pelas obras 

conceituais em torno do mundo. Seus trabalhos eram como as formas de um 

artesão pensadas milimetricamente em torno do espaço. (CRISTINI, 2015) 

 A iraquiana naturalizada britânica nasceu em Bagdá em 31 de 
outubro de 1950, estudou matemática na Universidade Americana de 
Beirute antes de se mudar para Londres, a Associação Architectur. 
Depois de se formar em 1977, mesmo que por um curto período, ele 
se juntou ao Office of Metropolitan Architecture (OMA). Longe dos 
esquemas clássicos tipológicas, influenciados russo-garden dos anos 
vinte e alta tecnologia, Zaha mudou a geometria dos edifícios com um 
espírito modernista que tornou o principal expoente no panorama da 
de desconstrutivismo na arquitetura. (CRISTINI, pg.2 2015) 

 
 Suas obras marcantes na história da arquitetura foram: a estação de 

fogo, a seção do museu do Millennium Dome, a Bergisel, MAXXI Museu 

Nacional de século XXI, pelo qual ela ganhou o Prémio Stirling em 2010, em 

Brixton, entre inúmeras outras obras de arte feitas por ela. (CRISTINI, 2015) 

 
 A percepção de Hadid junta-se à experimentação de novas 
tecnologias, criando um padrão de fluido de linhas oblíquas e 
ondulado em superfícies lisas e polidas.Geometrias perdem a sua 
fisicalidade desanexação da textura dos materiais e criar formas 
dinâmicas de arquitetura e inesperado. Os experimentos Zaha 
Hadid incluem campos tão diversos foi concebido e encomendados 
por Karl Lagerfeld, Mobile Art Pavilion para a Chanel que, a partir de 
2010, depois de paradas em Hong Kong, Tóquio e Nova York, em 
Paris, l ' Moonsoon elegante restaurante-bar (1990), em Sapporo e 
Folies pavilhão em Osaka (CRISTINI, p.3 2015) 
 

 Zaha Hadid tinha forte relação com a moda, criou coleções para marcas 

como Melissa, Lacoste, Louis Vuitton  e Swarovski . As contribuições feitas por 
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ela no mercado da moda fizeram com que essa conexão da arquitetura e moda 

trouxesse valor e conceitos para ambos os lados.    

 Duas de suas principais obras servirão como fonte de inspiração na 

coleção, com os elementos que caracterizam os detalhes fundamentais. 

 As imagens a seguir representam a primeira obra inspiracional vista de 

diversos ângulos, chamado de Galaxy Soho, é um edifício com cinco torres 

localizadas em Pequim na China, com grandes movimentos curvilíneos, as 

estruturas possuem cerca de 330.000 m², segundo Souza (2012) é uma 

composição de cinco volumes separados, fluidos e contínuos, interligados por 

passarelas alongadas. Estes volumes adaptam-se uns aos outros em todas as 

direções, gerando uma arquitetura panorâmica. (SOUZA, 2012). O autor ainda 

acrescenta: 

 “Os grandes espaços internos são inspirados na arquitetura 

tradicional chinesa, onde os pátios conformam espaços abertos 
contínuos. A arquitetura não é composta por blocos rígidos, mas 
constituída de volumes que se aglutinam para criar um mundo de 
adaptação mútua e contínua, com um movimento fluido entre cada 
edifício como movimentos de águas.    
 Os deslocamentos possuem grandes platôs que impactam 
sobre o outro gerando um profundo senso de imersão e envolvimento 
de águas fluidas.      
 Os três primeiros níveis são destinados a residências, 
instalações públicas, comércio e entretenimento. Os pavimentos 
acima são locais para agrupamento de empresas inovadoras. O topo 
do edifício é dedicado a bares, restaurantes e cafés, que oferecem 
vistas para uma das principais avenidas da cidade, ambos com 
iluminação natural. 
 Estas diferentes funções interconectam-se através de interiores 
intimistas que sempre são ligados às ruas, contribuindo que o Galaxy 
Soho seja um marco urbano para a cidade.” (SOUZA, 2012) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8-  CROQUI GALAXY SOHO 

FONTE: http://www.archdaily.com.br/br/01-80246/galaxy-soho-zaha-hadid-

architects/508ee0be28ba0d7fe700000c_galaxy-soho-zaha-hadid-

architects_general_plan 
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 As figuras 08, 09 e 10 representam as principais características dessa 

estrutura artística, com a conceitualização do rio Pearl, próximo ao 

empreendimento com as estruturações que remetem os movimentos das águas 

com elementos representativos pensados desde o croqui ao edifício completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Outra obra inspiracional foi o Guangzhou Opera House, segundo a 

escritora Tamaki (2011) ”Todo o projeto foi baseado na paisagem natural, 

evocando os princípios de erosão e geologia. A arquitetura foi influenciada das 

transformações dos movimentos do desgaste da terra” demonstradas na figura 

11. (TAMAKI, 2011) 

FONTE:http://parquedacidade.com.br/wpontent/uploads/2015/08/capa.jpg 

FIGURA 9-  GALAXY SOHO 

FIGURA 10 - FORMAS GALAXY SOHO 

FONTE: Elaborado pela autora 
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  Conforme as palavras de Delaqua (2016) “A Ópera de Guangzhou fica 

em perfeita harmonia com a sua localização ribeirinha, no centro de 

desenvolvimento cultural de Guangzhou. A obra abre para o Rio das Pérolas, 

unificando os edifícios culturais adjacentes com as torres das finanças 

internacionais em Zhujiang.” O autor ainda complementa as características 

relevantes: 

 “As linhas dobradas nesta paisagem definem territórios e zonas 
dentro da Ópera, cortando cânions dramáticos em seus interiores e 
exteriores para a circulação, lobbies e cafés, e permitindo que a luz 
natural entre profundamente no edifício. Transições suaves entre 
elementos díspares e diferentes níveis continuam esta 
analogia paisagística. O interior do auditório continua a linguagem 
arquitetônica de fluidez e uniformidade através de sua materialidade. 
 O projeto se tornou um catalisador para o desenvolvimento de 
equipamentos culturais na cidade, incluindo novos museus, biblioteca 
e arquivo. A Ópera combina as tradições culturais que moldaram a 
história de Guangzhou, com a ambição e otimismo que criará o seu 
futuro.” (DELAQUA 2016) 

 

 Segundo as palavras do autor as características são explicadas de 

forma clara que demonstram as propriedades visuais externas e internas que 

remetem a conceitualização da obra encontradas na imagem a seguir. 

 

FIGURA 11- GUANGZHOU OPERA HOUSE 

FONTE:http://anniri.ru/system/redactor_assets/pictures/920/zdanie-opery-

guanzhou.jpg 

http://www.archdaily.com.br/br/tag/guangzhou
http://www.archdaily.com.br/br/tag/guangzhou
http://www.archdaily.com.br/br/tag/guangzhou
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 Nessa composição de imagens representadas pela figura 12 mostram a 

estruturação da arquiteta Hadid desde o croqui da obra até o interior do edifício 

com mais de 70000,00 m² de uma arquitetura conceitual com formas, cores e 

movimentos. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 12 -  OBRA GUANGZHOU OPERA HOUSE 

FONTE: Elaborado pela autora 

____________________ 



30 
 

 

3  MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA 

 

 Seguindo as ferramentas de Baxter (2001) o trabalho será desenvolvido 

conforme as suas metodologias, as suas formas determinam etapas que 

garantem um projeto bem sucedido. 

 A fixação de metas no desenvolvimento de produtos só é útil se 
for acompanhada dos procedimentos para verificar se essas metas 
serão atingidas. Essas metas podem ser alcançadas em duas etapas. 
Primeira, gerando todas as alternativas possíveis para se alcançar 
essas metas, selecionando-se a melhor dessas alternativas. Esse 
procedimento é adotado pelas metodologias em geral, e na segunda 
etapa é realizada com o uso das especificações do projeto. 
(BAXTER, 2001 p.14) 

 De acordo com as especificações metodológicas, o levantamento de 

dados se dá juntamente com características do público, inspiração e conceito 

que serão atribuídos na composição da coleção. 

3.1 ANÁLISE DIACRÔNICA  

 

 A evolução de um produto, qualquer que seja, possui uma ordem 

cronológica desde o surgimento até os dias atuais. 

  Segundo Lorgus e Odebrecht (2011, p.58), “trata-se da coleta de 

material histórico que demonstre as transformações ocorridas em determinado 

produto no transcurso do tempo.” (LORGUS E ODEBRECHT, 2011 p. 58). 

  Desde sempre, a vestimenta sempre se diferenciou conforme o 

ambiente ou a situação, por exemplo, a roupa usada em casa não é a mesma 

que as roupas utilizadas em algum lugar formal. De certa forma essa 

diferenciação é causada simultaneamente de acordo com a necessidade do 

ambiente, a análise diacrônica do presente projeto é baseada nas vestimentas 

utilizadas no deslocamento de mulheres, desde os primórdios até os dias 

atuais. 

 No decorrer da história, aceitam-se os processos de transformação e 

modernização de qualquer peça, sendo essas modificações que revelam a 

identidade da época. 

  Há diversas teorias para o surgimento da primeira vestimenta na história, 

desde a era primitiva onde os homens utilizavam a pele de animais para se 

camuflar e proteger do frio, outras menções também relatam na época da 

Roma antiga, onde surgiram os casacos para proteção, ambos utilizados 
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também no deslocamento seguro (DANASHE, 2012).   

 Situando-se na área motociclística a partir do século XIX foram surgindo 

roupas específicas que caracterizavam o estilo dos motociclistas. 

Foi por volta de 1910 que surgiram os primeiros sinais de 
equipamentos em couro feitos especialmente para motos. A 
Leathertogs, de Boston, foi uma das pioneiras que começou a fazer 
roupas de couro para as concessionárias Harley-Davidson. No 
começo eram calças inspiradas em modelos de montaria, caneleiras, 
luvas, e capacetes bem simples. Também apareceram casacos 
curtos ou longos, feitos de couro de cavalo ou couro de porco. Eram 
inspirados em capas de chuva, paletós esportivos (cavalaria) e 
casacos militares. As primeiras jaquetas, adaptações da jaqueta de 
aviação com fecho frontal com botões, dois bolsos no quadril, e gola 
arredondada.(AZEVEDO, 2015) 

 Depois disso houve várias contribuições para o design nas vestimentas 

para motociclistas, como peças com recortes de proteção, diversidade de 

cores, outras formas de modelagem como o clássico colete, entretanto apenas 

para o gênero masculino; Só mais tarde foram introduzindo peças destinadas 

mulheres, mas ainda faltando proporção e variedade de modelos.  

 Atualmente ainda há essa falta de opção para as mulheres, e o que tem 

no mercado muitas vezes não é coerente com o corpo feminino, o custo é 

muito elevado, ou há dificuldade de encontrar por se tratar de um público que 

está crescendo aos poucos. No entanto tem variáveis de produtos que vem se 

aprimorando ao longo do tempo, melhorando com a difusão desse estilo de 

vida.           

 As imagens a seguir da análise diacrônica iniciam-se a partir do século 

XX, quando a mulher passou a ter a sua liberdade de escolha em relação a sua 

vestimenta usando o que caracterizava a sua personalidade, a partir disso 

foram representadas as roupas especificamente para motociclistas, em versões 

masculinas e femininas evidenciando as formas e os estilos no decorrer da 

história.          

 A conclusão da análise realizada é a introdução dos elementos, 

modelagens e detalhes que foram usados ao longo da história na presente 

coleção, fazendo com que essa mistura de componentes resulte em uma 

inovação diferente das demais com aspectos que melhor definem a geração 

atual de motociclistas do gênero feminino. 
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Vestimenta Feminina século XX 

 A modelagem era mais justa 

deixando a liberdade de escolha da 

mulher em comprimentos e 

modelos. Hoje mais conhecido 

como sobretudo,  das mais 

diversas formas as mulheres 

usavam casacos mais compridos e 

acessórios maiores para se 

deslocar. 

FONTE: 

<http://evolucaodamoda.weebly.com/uploads/

1/6/4/1/1641572/842959.jpg> 

Primeira vestimenta para 

motociclismo 1910 

Na versão masculina, inspirado em 

trajes de cavalaria, a vestimenta de 

algodão se especifica para 

motociclistas. 

FONTE:

 <http://blog.blackboots.com.br/wp-

content/uploads/2015/06/historia-jaquetas-

motos-5.jpg> 

FONTE:                                                                          

<http://blog.blackboots.com.br/wp-

content/uploads/2015/06/historia-jaquetas-

motos-9.jpg> 

Primeiros acessórios e vestimentas 

em couro para motociclistas 1921 

O estilo de vida vem ganhando 

força e com isso as tendências 

passaram a ser baseada no estilo 

Rock, ainda com versões 

masculinas. 

QUADRO 1- ANÁLISE DIACRÔNICA 
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                    FONTE:   

http://files.ani37.com/200001441-

309be3195f/4.jpg 

Tendências vestimenta anos 2000 

 Chegando ao gênero feminino 

os casacos, as parkas, e jaquetas 

passaram a estar em frente do que 

era ser novo na época no estilo 

militarismo, trazendo a atitude no 

vestir. As mulheres passaram a fazer 

parte do motociclismo usando bota e 

blusa para se deslocar, 

independentes em todas as formas. 

Tendências em couro com versões 

unissex 1980 

O couro de cavalo passou a ser 

símbolo dos motociclistas da época, 

com modelos diferencias se tornando 

tendência do momento e marca 

registrada de jovens motociclistas.                     FONTE:   

<http://blog.blackboots.com.br/wp-

content/uploads/2015/06/historia-jaquetas-

motos-6.jpg> 

                    FONTE:   

http://blog.blackboots.com.br/wp-

content/uploads/2015/06/historia-jaquetas-

motos-13.jpg 

Tendências para Motociclistas 1990 

A cada lançamento de moda da 

época, peças em couro de diversas 

formas e modelos eram fabricados 

sendo peças chaves para a 

população, com a chegada do zíper 

fez com que a peça atingisse 

diversos nichos. 
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                      FONTE:    

http://4.bp.blogspot.com/-

AiL_4N5xXUw/UIGKLYxm1PI/AAAAAAAAFb

g/PUurAedI2Pk/s1600/a1970-biker-style.jpg 

Tendências vestimenta 2001/2005 

 As tendências no segmento da 

inclusão feminina no motociclismo ao 

longo desse tempo foram o rock, os 

couros em diversas cores, acessórios 

e apliques metalizados nas roupas. 

Peças com diferenciais em detalhes, 

e customização.  

FONTE: Elaborado pela autora 

                      FONTE:    

http://data.whicdn.com/images/145238328/ori

ginal.jpg 

Tendências vestimenta 2006/2014 

 A tendência do militarismo 

com a alfaiataria despojada 

permaneceu por um longo tempo 

dentro dos grupos de motociclistas, 

Nesse período a diferenciação foi às 

roupas mais leves, esportivas e 

coloridas para os mais diversos 

estilos. 

Tendências vestimenta 2015/2016 

 A tendência glam rock nesse 

estilo vida é permanente, peças mais 

casuais que representam a 

feminilidade da mulher misturada 

com a identidade marcante do rock, 

peças clássicas estilizadas, usada 

em todos os momentos. 

                      FONTE:    

<http://www.abcmotoaventura.com.br/media/c

atalog/product/cache/1/image/9df78eab33525

d08d6e5fb8d27136e95/c/a/capa-chuva-

feminina-02.png> 
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3.2 ANÁLISE SINCRÔNICA 

 

 A análise sincrônica é a exploração dos produtos na atualidade que 

representam os itens semelhantes que estão no mercado, “aquela que 

reconhece o “universo” do produto analisado para “evitar reinvenções” 

(BONSIEPE 1984, p.38)                                              

 Conduzindo para a visão do design, a análise sincrônica, é a busca de 

similares do produto em questão. Por ser tratar de uma roupa específica para 

um grupo sociocultural, as vestimentas encontradas no mercado foram de difícil 

acesso o que justifica a necessidade estabelecida pelo público, os itens 

encontrados possuem custo elevado e com pouca variedade para o gênero 

feminino. Estes produtos atendem algumas das dificuldades encontradas pelo 

público, mas, possuem poucas funções necessárias para uma vestimenta 

específica.         

 Segundo as palavras de Pazmino (2015) “O designer deve estar atento 

às estratégias usadas pelos concorrentes e similares para atrair e reter clientes 

por meio de funções, estilos, cores, conceitos, preço, etc.” (PAZMINO, 2015 , 

p.60).          

 Seguindo essa linha, a análise sincrônica é feita pela busca desses 

semelhantes e o que falta nos produtos atuais para lançamento de um novo 

produto que se diferencie dos demais.     

 Dentro dos produtos selecionados como similares há alguns parâmetros 

que serão acrescentados na coleção, como: a modelagem específica para 

proteção em áreas mais expostas (cotovelo e joelho), a estética do produto, 

para que essa roupa possa ser utilizada em outros ambientes, inclusão de 

tecidos alternativos, refletores e mais resistentes, formas na modelagem que se 

adaptam ao corpo feminino juntamente com especificações feitas pelo público. 

 A conclusão realizada com os produtos encontrados como similares, 

demonstraram as necessidades que devem ser supridas e os parâmetros que 

essa vestimenta deve conter que são essenciais em uma roupa para 

motociclista. 
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FONTE:         

http://mulheresdemoto.com.br/wp-

content/uploads/2016/06/colec%CC%A7a%

CC%83o-riffel.jpg 

Coleção Marca Riffel para mulheres 

motociclistas 

Chamada de “Be Ready” a coleção é 

composta por roupas femininas e 

masculinas, para as adversidades da 

estrada com tecidos específicos. 

Lojas em: E-commerce da marca e 

lojas especializadas  

Valor: 979,00 R$ 

 

 

Jaqueta Feminina para motociclista 

X11 EVO 

Peças vendidas separadamente ou 

com conjunto, e acessórios femininos 

em couro sintético 

Lojas em: Venda Online  

Valor: 699,00R$ 

Jaqueta Relay RCS Harley Davidson 

Designada como uma peça chave na 

coleção RCS (Sistema de Conforto do 

Piloto), a jaqueta possui exterior de 

poliéster macio à prova de vento com 

forro de fleece. -  

Lojas:vendas em lojas especializadas 

e e-commerce da marca 

Valor: 2899,00 Reais 

FONTE: 

<http://images4.tcdn.com.br/img/img_prod/2

32249/18487_4_20150305140829.jpg> 

FONTE:                                              

<http://hdmerchandise.com/por/categoria.ph

p?id=2 > 

QUADRO 2 – ANÁLISE SINCRÔNICA   
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FONTE: 

<https://www.facebook.com/Labellamafiabra

sil/photos/a.186977058019304.62908.13893

3592823651/1192269830823350/?type=3&t

heater > 

Coleção de leggins e calças 

refletivas LabellaMafia 

A marca possui produtos 

exclusivos para esportes e 

academia com opções protetivas 

e esteticamente femininas para os 

mais diversos estilos de vida. 

Lojas em: Shoppings,Lojas 

Especializadas, site da marca 

Valor: 299,00 Reais 

 

 

Calças Fashion para mulheres 

motociclistas Aliexpress 

Variedades de modelos em couro 

sintético, com forma despojada, 

para as mulheres que andam de 

moto. 

Lojas em: venda Online 

Valor: 197,00 Reais 

Calça jeans com acessórios para 

proteção 

Calça jeans para motociclistas em 

formato skinny, com joelheiras 

removíveis. 

Lojas: venda Online 

Valor: 289,00 Reais 

FONTE:        

<http://pt.aliexpress.com/item/Plus-Size-

New-2014-female-trousers-in-high-waist-

slim-motorcycle-tight-fitting-PU-leather-

Pants/2026085135.html > 

FONTE:              

<http://www.aliexpress.com/item-

img/Uglybros-moto-pants-ton-up-G-stylish-

jeans-women-jeans-Motorcycle-pants-

Jeans/32441757006.html?spm=2114.10010

308.0.53.MkLG4v 
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FONTE: 

<http://www.gridmotors.com.br/fotos/grande/

3087fg1/macacao-feminino-tutto-moto-lady-

2-pecas.jpg > 

Macacão feminino para 

motociclista Tutto Moto 

A marca possui referência em 

produtos para uso em esportes e 

motociclismo, com peças 

diferenciais. 

Lojas em: site da marca, lojas 

especializadas. 

Valor:3.220,00 Reais 

 

 

 

Macacão esportista feminino para 

motociclista marca Texx Diana 

Com variações de cores e formas, 

o macacão é uma opção para 

quem procura segurança, com 

tecidos estruturados a roupa 

permite segurança em qualquer 

situação. 

Lojas em: venda Online 

Valor: 2.999,00 Reais 

Macacão motociclista feminino 

marca Texx Diana 

Macacão especializado térmico, 

com formas protetivas para 

utilização em motos. 

Lojas: venda Online 

Valor: 3.049,00 Reais 

FONTE:        

<http://www.l7motos.com.br/produto/macaca

o-feminino-texx-diana-2-pecas/21261 > 

FONTE:              

<http://marquinhomotos.vteximg.com.br/arqu

ivos/ids/173930-420-420/macacao-texx-

diana-preto.jpg> 
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FONTE:                      

<http://store.theoneharley-

davidson.com.br/comprar/!-feminino-coletes-

colete%20de%20tecido%20?produtoId=258 

> 

Colete feminino para motociclista 

Harley Davidson 

A marca referência para 

motociclistas, possui modelos 

especializados para compor a 

vestimenta com coletes em 

tecidos estruturados. 

Lojas em: Especializadas, site da 

marca 

Valor: 240,00 Reais 

 

 

Colete para mulheres 

motociclistas Americanas 

Variedades em formas, com 

detalhes em pelúcia, para 

atribuição de estilo para as 

mulheres motociclistas. 

Lojas em: venda Online, shopping 

Valor: 100,00 Reais 

Colete fashion para motociclista 

feminino Harley Davidson 

Variedades em modelos e tecidos, 

com forma despojada, para as 

mulheres que andam de moto 

com estilo. 

Lojas: venda Online, site da marca 

Valor: 234,00 Reais 

  FONTE:            

<http://www.americanas.com.br/produto/119

509390/colete-joy-com-gola-

peluci?opn=YSMESP&loja > 

FONTE:                                                                 

< http://store.theoneharley-

davidson.com.br/comprar/!-feminino-coletes-

colete%20de%20tecido%20?produtoId=551 

FONTE: Elaborado pela autora 
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3.3 ANÁLISE SEMIÓTICA 

 

 A semiótica é a ciência que tem como objetivo a investigação das mais 

variadas formas de linguagens que possam existir, podendo analisar o 

significado de qualquer objeto terrestre. De acordo com o pensamento lógico 

foram analisados os principais elementos da coleção que são de extrema 

importância na fundamentação do projeto. 

 

           “As bases da semiótica, as categorias de primeiridade, 
secundidade e terceiridade, contribuem de forma significativa para se 
compreender as coisas. Tomar os conceitos da semiótica de Peirce 
para pensar uma estética é um uso válido de “conceitos teóricos da 
semiótica que versam sobre a natureza, comportamento, potenciais e 
limites dos signos, com a finalidade de se pensar uma teoria estética 
aplicável à leitura e interpretação dos signos artísticos” (SANTAELLA, 
2000, p. 173). 
 

 Os elementos principais que caracterizam a coleção envolvem a 

conexão de moda e arquitetura. Nesse contexto Tuan (1930) explica (...) "As 

pessoas são seres complexos. Os dotes humanos incluem órgãos sensoriais 

que são coroados por uma capacidade excepcionalmente refinada para a 

criação de símbolos em torno do espaço" (TUAN, 1930, p.5)   

 Dessa forma o autor exemplifica essa relação que as pessoas adquirem 

com as suas percepções no espaço arquitetônico com suas preferências  

adquirindo interpretação com o visual. 

 

 “O espaço é experiência do quando há lugar para se mover. 
Ainda mais, mudando de um lugar para outro a pessoa adquire um 
sentido de direção. que são diferenciados pela experiência, isto é, 
conhecidos subconscientemente no ato de movimentar-se. O espaço 
assume uma organização coordenada rudimentar centrada no eu, 
que se move e se direciona. Os olhos humanos, por terem 
superposição bifocal e capacidade esteroscópica, proporcionam às 
pessoas um espaço vívido, em três dimensões. A experiência, 
contudo é necessária" (TUAN; 1930, p.13) 

. 

 

 

 

 

FIGURA 13 – OS SENTIDOS E AS PERCEPÇÕES NA SEMIÓTICA 

FONTE:http://arquiteturaecorpo.wixsite.com/arquiteturaecorpo/introduo 



41 
 

FONTE: Painel elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No painel representado acima se encontra uma das obras inspiracionais 

que compõe o estudo semiótico trazendo a significação do conceito da coleção 

com símbolos interpretantes da obra Galaxy Soho que remete o movimento 

natural de águas fluídas, o aspecto visual e as formas do rio Pearl, 

demonstrando a flexibilidade, clareza, contraste e movimentação. Essa 

representação dos índices trazem visualmente os movimentos e as formas que 

o rio faz com linhas desconstrutivas em ângulos diferentes, juntamente com os 

aspectos visuais que suavizam e trazem harmonia aos expectadores. (SOUZA, 

2012) A arquitetura traz conceitos visuais e elementos que se adequam aos 

sentidos do design, segundo as palavras de Costa (1998), “A intenção plástica 

e visual dos componentes é a escolha subentende e é precisamente o que 

distingue a arquitetura das construções” ( COSTA 1998, p. 68) Os elementos 

que caracterizam a obra de Zaha Hadid são:    

 Arquitetura: Refere-se à arte ou a técnica de projetar edificações ou 

ambientes de uma construção. É a arte de projetar espaços organizados e 

criativos para abrigar os diferentes tipos de atividades. (7GRAUS)  

 Também identificada como formação de estruturas artísticas no espaço, 

criação de monumentos, exploração do ambiente para função de abrigo, 

essência de criatividade, sobrevivência; (CUNHA, 2014)  

 Movimento:  Com ação de deslocar, com efeito de mudança pela qual 

um corpo está sucessivamente presente em diferentes pontos do espaço, ou 

mais precisamente em agitação de diferentes sentidos.   

 A terceiridade da semiótica revela o movimento como marcha real ou 

QUADRO 3- ANÁLISE SEMIÓTICA 
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aparente dos corpos celestes, também variante nas formas, circulação, 

agitação de sentidos, força que se move. (7GRAUS, 2016)    

 Flexibilidade: Característica do que é flexível, que consegue dobrar-se 

com facilidade; maleável. Transmite sentido de rapidez, ser ágil, maleável com 

sensação de macieza/afabilidade. (7GRAUS, 2016)    

 Estruturação: estado daquilo que está estruturado; organização; formas 

concretas, algo sustentável. Também visto como palavra que remete 

objetividade, segurança, consistência signo de pessoa estável em aspectos 

financeiros. (7GRAUS, 2016)       

 Fluidez: Propriedade ou particularidade do que flui; espontaneidade ou 

naturalidade. Sentimento de clareza ou naturalidade de expressão; com a 

terceiridade de fluência ou aquiescência. Solto essência de leve, contínuo, que 

gera sensações de bem-estar. (7GRAUS, 2016)    

 Outro objeto interpretante para estudo foi umas das principais obras de 

Hadid, a Guangzhou Opera House, assemelhando-se com  o outra obra citada, 

no conceito de movimentação da natureza, representando os princípios de 

erosão e geologia, o índice é encontrado visualmente pelas estruturas do 

edifício, contraste das cores do branco e a transparência, juntamente com os 

elementos principais que remetem os movimentos nas formas triangulares que 

acontecem com a terra após o período de seca, os detalhes representantes 

são posicionados de forma visível para que o conceito fique em evidência. 

(DELAQUA, 2016) 

 

  

 

 

 

 

 

FONTE: Painel elaborado pela autora 
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 Na composição da obra foram analisados também os elementos 

simbólicos e objetos que representam a estruturação e o conceito da inspiração 

como: 

 Repetição: Ação ou efeito de repetir ou de dar continuidade em algo do 

mesmo segmento. Grafismo. Erro caracterizado pela duplicação, ou 

continuidade do mesmo. Refere-se também à ação ou objeto, bom ou ruim que 

volta a acontecer no sentido sígnico pessoal, também podendo ser algo 

contínuo resultante da mesma matéria. (7GRAUS, 2016)   

 Contemporaneidade: Característica, particular ou estado 

contemporâneo, moderno. qualidade de coexistência. Também o que diz 

modernismo, signo de inovação, essência do atual. (7GRAUS, 2016) 

 Contraste: grau marcante de oposição ou diferença, comparação; O 

contraste se revela na diferenciação de tonalidade ou aspectos visuais que 

geram sensações positivas ou negativas de acordo com o contexto. (7GRAUS, 

2016)          

 Assimetria: Grande disparidade, diferença, ausência de simetria. Nada 

mais representante que os aspectos naturais como elementos de assimetria.

 Natureza: Conjunto de coisas que existe em mundo físico.  Condição 

própria, Conjunto de caracteres particulares, que distinguem um indivíduo. 

Essência dos seres terrestres, estado natural das pessoas, estado natural dos 

signos e sentimentos geneticamente próprios.  (7GRAUS, 2016)  

 Urbano: Oposição rural refere-se ás cidades e tudo o que nela habita. 

Significa “pertencente à cidade”. Urbano é tudo aquilo que está relacionado 

com a vida, materializado, concretizado. (7GRAUS, 2016)  

 Outros elementos para estudo que se relacionam com o público e ao 

embasamento teórico do presente projeto são:  

 Motociclismo: Prática de deslocamento com sistema de viação que 

utiliza a motocicleta como veículo. Com terceridade na categoria de 

movimentação por duas rodas, sinônimo de liberdade e expressões de 

adrenalina. (7GRAUS, 2016)       

 Feminilidade: Designação do sexo feminino, estado de comportamento 

da mulher. A maneira da mulher se transpor, signos de beleza, delicadeza que 

se relacionam com a visão do gênero feminino. (7GRAUS, 2016)  
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 Estilo de Vida: É a expressão que serve para descrever um conjunto de 

ideias ou atitudes que fazem parte da vida de um indivíduo ou grupo. Pode ser 

definida por uma conduta que rege a forma de viver de uma pessoa. Muitas 

vezes essas normas são marcadas por uma religião, ou um contexto pessoal. 

(7GRAUS, 2016) 

 

3.4  TEXTO DE PÚBLICO ALVO 

 

 O público alvo são as pessoas para quem o presente projeto se destina, 

que possuem um conjunto de características semelhantes, com pontos 

determinantes que influenciam na construção da coleção.  

 Seguindo a base de pesquisa de Pazmino (2015), serão utilizadas 

análises conforme as especificações atribuídas pela autora. 

Para o desenvolvimento de um projeto  é importante a 
definição correta do público-alvo, ou seja o grupo de consumidores ou 
usuários com homogeneidade de preferências que serão usuários ou 
consumidores do produto a ser desenvolvido. Para definição do 
público-alvo,  deve-se utilizar a segmentação geográfica geográfica, 
demográfica, psicográfica e comportamental. (PAZMINO, 2015 p.104)
  
 

 Na seleção de público, foi requerido um questionário feito com duzentas 

e dezoito mulheres brasileiras, decidindo o público alvo a partir das 

características comuns entre todas. O público é composto por mulheres em 

44,9% com idade entre 26 e 39 anos, na maioria solteira ou em uma união 

estável com percentual médio de 28 e 24% cursando ou com graduação 

completa atuando em áreas específicas, com renda mensal em média entre 

dois a três salários (1.100,00 R$ à 2.800,00 R$) independentes que residem 

nas regiões Sul e Sudeste. 

 Elas costumam frequentar lugares ao ar livre, casa de familiares, amigos 

e encontros com mulheres de moto clubes, com percentuais semelhantes entre 

20 e 32%, a maioria gasta seu dinheiro com viagens, passeios e lazer, praticam 

atividades físicas e gostam de cuidar de seu corpo, porém não deixam de 

comer em restaurantes nos fins de semana.      

 Essas mulheres são vaidosas e compram suas roupas geralmente em 

lojas populares, shoppings centers, ou pela internet com percentual médio de 

FONTE: Elaborado pela autora 
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43% á 26,5%, as preferências de estilo variam do casual ao moderno, com 

variações de tons de preto e branco à tons escuros com tecidos mais 

estruturados e o clássico couro preto, vestem tamanhos entre 36 ao 40 com 

preferências em roupas acinturadas em 55,3% e que seja usual podendo ser 

utilizada em outros ambientes.       

 Em relação ao estilo de vida utilizam a moto para praticamente todas as 

situações em 62,8%, sendo mais utilizada para lazer, as preferências de vias 

variam de rodovias ou áreas urbanas, os trajetos são feitos em momentos 

oportunos ou diariamente em caminhos curtos, a escolha da moto é por opção 

pessoal e preferência de estilo de vida, dessas mulheres 92% sentem 

dificuldades para encontrar uma vestimenta específica para elas, entre as 

principais: estética do produto (42,7%), tamanho feminino (41,3%), frio/calor 

(27,1%), conforto (26,7), impermeabilidade (19,6%), proteção (18,2%) e 

segurança (16,4%).         

 Na hora do deslocamento, 41% levam bolsas e 19,4% levam mas, não 

gostam, os principais utensílios a serem levados são celular (71,6%), 

Documentos (63,6%), chaves (60%)  e alguma maquiagem  (32%). 

 Com a explicação do presente projeto destinado à esse público 39% 

achou necessária a existência de um novo produto atual para elas, 29% 

gostaram da idéia e acharam interessante. O que definiria o público seria a 

palavra “liberdade”, mulheres que ainda novas buscam independência e são 

destaque nessa nova geração diversificada, que vão em busca de seus 

propósitos. (ver questionário do público, no apêndice B desta monografia.) 

 

3.4.1 Painel de público alvo 

 

 O painel de público alvo é representado por uma composição de 

imagens que expressam o estilo de vida das mulheres motociclistas juntamente 

com suas preferências, lugares ondem frequentam,  estilo pessoal, entre outras 

características encontradas no texto explicativo do público. 

 

 

____________________ 
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3.5 FUNÇÕES DO PRODUTO 

 

 De acordo com a metodologia empregada de Löbach (2001), os 

processos de design na construção de um novo produto se relacionam 

diretamente com o consumidor e o desejo de obter um produto que seja 

funcional. Essa relação apresenta aspectos para os quais o autor define como 

funções do produto, sendo elas: funções prática, estética e simbólica. (...) “a  

função principal está sempre acompanhada de outras funções secundárias" 

(LÖBACH, 2001, p.54).        

 O design não é somente a inovação de um produto, é a funcionalidade 

que traz a evolução, de maneira que obtenha a praticidade unida com o valor 

estético que agrega valor simbólico e desejo no usuário. 

3.5.1 Função Prática  

 

 A função prática é interligada à função principal do produto, sendo a 

necessidade do consumidor em comprar pela facilidade que o produto atende a 

QUADRO 4 - PAINEL DE PÚBLICO ALVO 

FONTE: Elaborado pela autora 
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função estabelecida.       

 Segundo Löbach (2001) “São funções práticas todas as relações entre 

um produto e seus usuários que se situam no nível orgânico-corporal, isto é, 

fisiológicas. A partir daí poderíamos definir: São funções práticas todos os 

aspectos fisiológicos de uso.” (LÖBACH, 2001 pg. 58)   

 Com essas definições pode-se atribuir ao presente projeto, a 

estruturação prática de uso; Sua funcionalidade principal seria em relação 

ergonômica na proteção contra o frio/calor, quedas, acidentes, e os 

compartimentos internos para o transporte de utensílios principais como 

(celular, documentos e  carteira) com tamanhos adequados de forma 

confortável para não precisar a utilização de bolsas. Também a praticidade de 

ser uma vestimenta usual que faria com que essas mulheres não precisassem 

fazer troca de roupa para entrar em outros ambientes com detalhes protetivos e 

mangas removíveis, facilitando o uso da vestimenta e estando 

ergonomicamente adaptadas ao corpo de forma justa e confortável. 

 As determinações que a coleção dispõe em questões ergonômicas 

envolve o estado em que essa roupa será usada, no deslocamento de 

mulheres com a moto. Tendo como base que os trajetos podem ser curtos ou 

longos, com variações climáticas de altas temperaturas à  períodos longos de 

chuva, especificamente a roupa preenche essas necessidades de forma 

segura. 

  

3.5.2 Função Estética  

 

 “A função estética é a que faz com que gere o desejo inicial de obter 

algum produto. Há muitos aspectos os quais nos chamam a atenção, sendo 

eles que fazem parte da função que é harmonizar o produto e fazer o usuário 

se sentir atraído”. LOBACH (2001, p.59),  

 Segundo o autor “A função estética é a relação entre um produto e um 

usuário, experimentada no processo de percepção.(...) A função estética dos 

produtos é o aspecto psicológico da percepção sensorial durante o uso”.  

(LOBACH 2001, p.59) 

 A estética é o que difere os produtos com a mesma funcionalidade, 

fazendo com que a percepção se relacione com os desejos. A proposta do 
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aspecto estético na vestimenta é totalmente voltada às características do 

público, como a escolha do tecido, valores visuais estéticos juntamente com as 

informações de preferências pessoais estabelecidas pelo público, entre essas 

questões a semiótica envolve os detalhes simbólicos que relacionam o conceito 

da inspiração na unidade da coleção, com os detalhes das obras nas roupas, 

cada conjunto com a inspiração proposta das obras Guangzou Opera House  e 

Galaxy Soho. 

 

3.5.3 Função Simbólica  

 

  Löbach (2001) atribui a função como “A função simbólica dos produtos é 

determinada por todos os aspectos espirituais, psíquicos e sociais do uso”        

(LOBACH, 2001 p. 64)        

 A simbologia introduzida na coleção, traz aos usuários a sensação do 

valor agregado na peça, com a inspiração diária dessas mulheres uma 

correlação da arquitetura das cidades juntamente com a natureza que se 

interligam com o conceito da coleção. As cores em contraste e a multiplicidade 

de tecidos alternativos trazem uma percepção da mulher se sentir feminina em 

qualquer ambiente que ela esteja. (BAPTISTA, 2016). 

 

3.6 ANÁLISE MORFOLÓGICA  

 

 Segundo as palavras de Lobach “A análise morfológica estuda todas as 

combinações possíveis entre os elementos ou componentes de um produto ou 

sistema. O método tem o objetivo de identificar, indexar, contar e parametrizar 

a coleção de todas as possíveis alternativas.” (BAXTER, 2011 p.113). 

 A composição das vestimentas da coleção possui uma diversidade de 

elementos que agregam valor nas peças, como a textura fina do tecido nobuck 

com a junção do couro sintético atribuindo elegância, não esquecendo também 

do fator principal, a proteção. Com revestimentos internos e externos os 

detalhes fazem com que a vestimenta seja segura e confortável.  

 As formas são justas ao corpo de maneira estabelecida a partir dos 

critérios do público alvo, com simetria e contraste de cores, as paletas são em 
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tons acromáticos do off white3 ao preto, com detalhes demonstrativos em 

costuras de pespontos exprimindo o conceito da coleção.   

 O tratamento da superfície do tecido se deu com o processo de 

impermeabilização, pela escolha da coleção se tratar de tecidos alternativos, 

onde o produto continua com o mesmo aspecto porém impermeável. Outra 

característica importante presente na coleção foi à modelagem feminina que é 

uma das principais dificuldades encontradas pelo público, sendo confeccionada 

em tamanhos 36 com modelagem adequada para o corpo feminino. 

 

3.7 ANÁLISE ESTRUTURAL  

 

 Conforme as palavras de Bonsiepe (1984), “a análise estrutural serve 

para reconhecer e compreender tipos e números de componentes, 

subsistemas, princípios de montagem, tipos de conexões e carcaça de um 

produto.” (BONSIEPE, 1984 p.38)      

  Essa análise é recomendada a partir da análise funcional pois 

ambas andam juntas se complementam, uma define as funções e a outra 

estabelece os componentes, essa identificação deve ser comparada com um 

produto concorrente para melhor resultado. Essa técnica é muito  eficaz e 

facilitadora podendo reduzir, substituir e melhorar o produto. (PAZMINO, 2015 

p. 137).           

 Os componentes para confecção da coleção foram escolhidos um à um 

para que melhor estabelecessem suas funções estéticas e funcionais.  

 

 

 

 

 

 

                                            
3
 Nomenclatura atual de tonalidade variada do branco (NIMIMERK, 2010) 
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QUADRO 05 – ANÁLISE ESTRUTURAL 
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FONTE: Elaborado pela autora 
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QUADRO 06-  MIX DO PRODUTO 

FONTE: Elaborado pela autora 

3.8 MIX DO PRODUTO 

 

 Neste subcapítulo serão apresentadas as etapas de planejamento da 

coleção, o mix de produto determina a variação de produtos dentro da coleção.

 Pode ser avaliado mediante a sua abrangência (número de linhas de 

produtos oferecidas), sua extensão (número de produtos em cada linha) e sua 

profundidade (numero de versões de cada produto.) (TREPTOW, 2013 p. 95)  

 Dentro da coleção os produtos se dividem em categorias, segundo a 

autora Treptow (2013), são divididos em peças básicas, fashion e vanguarda. A 

variação de número de peças a cada categoria é definida de acordo com o 

estilo do público-alvo. 

 

 

MIX DE PRODUTO BÁSICO FASHION VANGUARDA TOTAL 

Vestimenta dias frios 03 10 05 18 

Vestimenta noturna 04 10 06 20 

Vestimenta dias chuvosos 03 10 05 18 

TOTAL 10 30 16 56 

Distribuição Percentual 20% 60% 20% 100% 

 

 

3.9 MÉTODO SKU 

  

 Para estabelecimento do tamanho da coleção, o método utilizado no 

presente projeto foi o estudo da unidade de estocagem, conhecido como 

Método SKU. 

A unidade de estocagem representa a menor unidade de estocagem, 
ou seja, um tamanho/cor de um item da coleção” (p. 175) (...) Para 
um modelo em grade P-M-G-GG e em três opções de cor, o estoque 
mínimo, seria de doze peças (três cores X quatro tamanhos por cor). 
(TREPTOW, 2013 p. 98) 
 

  Baseada na tendência de consumo do público, a dimensão do 

estoque e a variedade de modelos devem corresponder conforme as 

necessidades do mercado, representados no quadro 06. 
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QUADRO 07 – MÉTODO SKU 

FONTE: Elaborado pela autora 

 

MIX DE PRODUTO 
VARIEDADE 

DE 
MODELOS 

CORES TAMANHOS SKU 

Vestimenta dias frios 19 3 3 171 

Vestimenta dia/Colete 18 3 3 168 

Vestimenta dias chuvosos 19 3 3 171 

Total 56 - - 504 

 

3.10 INSPIRAÇÃO 

 

 A inspiração deve surgir de acordo com alguma fonte que se relacione 

com o projeto no processo criativo do designer. 

  Segundo o autor Jones (2002), “deve-se olhar além daquilo que já existe 

e encontrar uma nova combinação de ideias e materiais que irá satisfazer os 

desejos e as necessidades das pessoas”. (JONES, 2002 p.147)  

 A inspiração se interliga de acordo com o que é proposto, por exemplo, 

preferências do público, segmento do produto, tendências, atualidade o que faz 

o designer decidir o que melhor se identifica com o projeto. 

 

3.10.1 Texto de Inspiração 

 

 A escolha da inspiração são as principais obras da influente arquiteta 

Zaha Hadid que exploram os movimentos e as formas desconstrutivas. As 

obras escolhidas foram a Guangzhou Opera House e Galaxy Soho, com as 

características de contemporaneidade, movimento, estruturação, e flexibilidade 

introduzidas na coleção, elementos que se relacionam com as características 

do público alvo.           

 Os conceitos das obras se interligam pelo fato das duas retratarem os 

movimentos da natureza, o Galaxy Soho com os movimentos do rio Pearl 

retratando a motilidade das águas, e o Guangzhou Opera House com os 

movimentos de erosão da terra no rio das Perolas após a seca.  

 A inspiração também traz a combinação contrastante dos tons 

identificada nas obras, com a cartela de cores neutras á escuras que serão 
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destaques da coleção, juntamente com a modelagem feminina que trará 

elegância e harmonia. 

 

3.10.2 Painel de Inspiração 

 

 O painel de inspiração representa os elementos que serão destaques da 

coleção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.11 CONCEITO 

 

 O conceito é a fonte de um projeto, a essência primordial onde todas as 

etapas produzidas giram em torno conceito que é estabelecido. Gera os 

princípios funcionais e de estilo do conjunto de produtos (coleção) a ser 

concebido. “Refere-se à essência comum destes produtos, estabelecendo os 

parâmetros comunicativos e de uso prático mais adequado ao universo 

consumidor.” (PIRES apud SANCHES, 2008 P.292)  

  A conceitualização do projeto é a união de todos os processos definindo 

todos os fundamentos da coleção em uma só etapa, com uma visão poética e 

técnica e uma imagem representativa. 

QUADRO 08-  PAINEL INSPIRACIONAL 

FONTE: Elaborado pela autora 
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3.11.1 Conceito técnico 

 

 Diante aos múltiplos estilos de vida, o desenvolvimento de uma coleção 

específica para o gênero feminino em âmbito  motociclístico, tem como objetivo 

promover as mulheres nessa área pelo aumento gradativo do número de 

participantes no segmento.       

 Um produto exclusivo dedicado para o público traz o diferencial desta  

coleção de vestimentas inspirada nas observações  diárias dessas mulheres, a 

arquitetura urbana e os movimentos da natureza, inspirando-se na conceituada 

arquiteta Zaha Hadid com suas estruturas desconstrutivistas.  

 Na coleção serão empregados elementos e princípios encontrados nas 

obras, como a assimetria, repetição, flexibilidade, maleabilidade e estruturação 

buscando atingir as necessidades do público. 

 

3.11.2 Conceito Poético 

 

 Formas e contrastes, aclives e curvas, revelam a paisagem urbana e 

fazem da busca da fronteira aquilo que se estende até o fim do dia, 

descobrindo a melhor forma da natureza relacionada à mulher em qual lugar 

ela se encaixa, unindo a essência humana que envolve o urbano à natura nos 

pequenos detalhes. 

 

3.12 AMBIÊNCIA 

 

 A ambiência é a imagem representativa do conceito, podendo conter 

uma ou mais imagens, para representar a essência do projeto. 

 Segundo Faerm (2010), “as ambiências são usadas para apresentar um 

grupo a um portfólio ou durante uma breve reunião que acontece no escritório 

de design no começo do desenvolvimento da coleção.” (FAERM, 2010 p.78). 

            A autora ainda complementa a representatividade que a ambiência 

propõem “baseia-se fortemente na edição de imagem e na expressão artística 

que complementam a sensação pretendida e a natureza da coleção.” (FAERM, 

2010 p.78). 
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3.13  MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO 

PRODUTO 

 

 Nas etapas iniciais do projeto, foram feitos levantamentos de quais tipos 

de testes deveriam ser feitos, para que a margem de erros nos processos seja 

mínima.  As informações coletadas foram fundamentais para formação correta 

da vestimenta coerente com a proposta da coleção.    

 Os testes iniciais foram à impermeabilização de diferentes tecidos para 

constatar o melhor resultado. Foram utilizados dois tipos de impermeabilizantes 

populares no mercado em forma de spray, que garantem melhor resultado sem 

alterar a aparência do tecido, o impersil que custou 39,00 R$ e o Scotch Gard 

86,90 R$ ambos comprados via e-commerce na loja Tok&stok.   

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 09 - AMBIÊNCIA  

FONTE: Elaborado pela autora  

QUADRO 10-  IMPERMEABILIZANTES 

FONTE: Acervo Pessoal 
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Os tecidos utilizados para o teste foram lã 100%, lã com elastano, sarja com 

elastano, jeans, algodão e lycra representados nos quadros 08 e 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foram divididos três tecidos para cada impermeabilizante, embora 

fossem duas marcas diferentes, obtiveram resultados semelhantes, não houve 

mudança nenhuma na estrutura do tecido e os mais pesados obtiveram melhor 

aderência ao produto, o impermeabilizante foi passado e em média 4 á 5 horas 

depois lavados, secados e molhados novamente. Os tecidos com elastano 

depois de um tempo geraram algumas manchas e respingos de molhado, mas 

de certa forma todos tiveram um bom desempenho solucionando o problema. 

Nos quadros 11 a 13 representam as etapas desse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 11- TESTE COM SCOTCH GARD 

FONTE: Acervo pessoal 

QUADRO 12- TESTE COM IMPERSIL 

FONTE: Acervo pessoal 
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 Os resultados ocorreram com sucesso, houve a impermeabilização dos 

tecidos, viabilizando a idéia de se fazer uma vestimenta para motociclista com 

tecidos comuns no mercado, além dos impermeáveis como o tradicional couro 

sintético.            

 Outro teste realizado foi a relação peso/conforto, uma jaqueta normal 

estruturada, pesa em média de 500 á 800 gramas dependendo do tamanho, 

uma bolsa pequena com utensílios básicos diários (dinheiro, celular, 

QUADRO 13-  RESULTADOS 

RESULTADO IMPERSIL 

FONTE: Acervo pessoal 

RESULTADO SCOTH GARD 
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documentos e chaves) pesa em média de 700 á 1,5Kg. Nessa variação o peso 

exercido na jaqueta, não traria desconforto para o usuário de forma 

ergonomicamente correta.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outro experimento realizado foi o teste de resistência do tecido por 

forma de tração, com diferentes estruturas, sendo elas, Lã 100%, Neoprene, 

Nobuck, Corino e Brim com elastano.      

 O Ensaio de Tração tem o objetivo de mensurar a deformação do 

material correlacionando a força de tração aplicada ao mesmo. E consiste em 

prender o corpo de prova nas garras de ensaio, dar o comando para o 

equipamento tracionar o corpo de prova tendo como resultado a deformação 

sofrida até o rompimento completo do material e a força em Newton (N) 

suportada pelo tecido.        

 O Ensaio de Tração foi parametrizado á uma velocidade de 50 

milímetros por minuto. Foi adotada essa velocidade para ter resultados mais 

conclusivos encontrados em anexo 1. Depois de analisados os testes, foi 

elaborado um laudo do departamento de engenharia da Universidade Tuiuti do 

Paraná, com a resistência média dos tecidos: 

 

 

QUADRO 14- MODELO DE CARREGAMENTO NA JAQUETA 

FONTE: Acervo pessoal  
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LÃ 100% Neoprene Nobuck Couro Brim 

Força (N) 77,22 161,8 162,89 100,7 181.8 

Deformação 
(mm) 

19,6 77,3 51,6 0 13,7 

          

 Quando os materiais são utilizados de forma inteligente, um produto 

atinge o objetivo principal do projeto oferecer qualidade de vida ao usuário com 

a proteção estabelecida. 

 Os materiais selecionados buscam satisfazer os requisitos do projeto, 

mas, também estar de acordo com a regulamentação dos motociclistas. 

 O designer deve estar sempre atento aos lançamentos de materiais 

novos ou aperfeiçoados para lançamentos futuros e melhorias do produto 

segundo Teixeira (1999), ao selecionar um material, deve ser levada em conta 

algumas considerações: 

 

1- Resistência dos materiais 

• Dimensionais, de forma e peso; 

• Requisitos de durabilidade; 

• Resistencia mecânica ao desgaste; 

 

2- Conhecimentos dos processos de transformação 

• Facilidade de fabricação 

• Número de unidades produzidas; 

• Otimização de custos; 

• Racionalização de processos; 

 

3- Disponibilidade do material 

• Existência de especificações e códigos; 

• Fonte renovável de matéria - prima. 

 

 No apêndice F encontram-se os gráficos com os resultados dos testes 

juntamente com a deformação do tecido e a força em Newtons que a máquina 

QUADRO 15- MÉDIA DE RESISTÊNCIA DOS TECIDOS 

FONTE: A autora 
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Fonte: Elaborado pela autora 

exerceu até o tecido romper-se.       

 Para escolha do melhor tecido, os selecionados foram os que obtiveram 

mais resistência e elasticidade como o Nobuck, Brim com elastano e o corino.

 No quadro 15, são representados os tecidos utilizados para teste, 5 tiras 

de cada tecido para conferir mais confiabilidade, nas dimensões de 20 mm de 

largura por 200 mm de comprimento para fazer a média de resistência. No 

quadro 16, são as amostras de prova depois de feitos os testes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Além da resistência, as propriedades físicas e químicas do tecido 

revelam de acordo com sua estruturação a sua potencialidade. Dessa forma 

para inclusão no embasamento de testes realizados nos tecidos, foi feito um 

estudo com formulações baseadas nas suas propriedades e as respectivas 

ações conforme o que foi especificado. São resultados de testes feitos em 

mercado com aproximação de resultado de como o tecido se comporta devido 

a sua estruturação. 

 

QUADRO 16- AMOSTRAS DO TECIDO E RESULTADO DO TESTE 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outro teste importante realizado foi de que forma a inspiração seria 

exposta na roupa, as experimentações iniciais foram realizadas com a forma de 

sobreposição de tecido em pequenos tamanhos, pelo fato de ser um tecido 

pesado e as costuras serem duplicadas para resistência o acabamento não 

ficou visualmente bom.       

 Portanto, outra forma escolhida foi a sobreposição de tecido diferentes, 

na mesma tonalidade dando aspecto de volumetria como representado no 

quadro 18. 

 

 

 

 

 

QUADRO 17- PROPRIEDADES DOS TECIDOS 

QUADRO 18 – TESTES DE COSTURAS NO TECIDO 

FONTE: Arquivo Pessoal 
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 Além dos testes, neste subcapítulo também foram inclusos os processos 

de montagem das peças confeccionadas, com todas as etapas desde a criação 

do molde até os detalhes finais       

 O processo de confecção da primeira peça encontradas na figura 14, 

praticamente foi à mesma em ambas as peças da coleção inteira, 

primeiramente feito o molde em papel, depois feito o corte no tecido conforme a 

modelagem.  Por se tratar de uma roupa de proteção foram utilizadas duas 

fibras no forro para dar sustentação, finalizando com os acabamentos finais e 

detalhes em cada conjunto.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para o segundo e terceiro conjunto, representados nas figuras 15 e 16, 

foram feitos novos moldes de calça e jaqueta juntamente com o forro, e 

sustentação em fibra. Depois da modelagem feita, foram cortados, alinhados e 

costurados cada parte, com precisão e detalhamentos específicos de cada 

obra inspiracional nos conjuntos.       

 Sendo escolhida a sobreposição de tecidos para a visualização clara da 

inspiração e volumetria nas peças, juntamente com o contraste das cores.

  

FIGURA 14 – PROCESSO DE CONFECÇÃO PEÇA 1 

FONTE: Arquivo Pessoal 
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 Consequentemente, depois de tudo costurado, iniciaram-se os 

acabamentos que são extremamente importantes por se tratar de uma roupa 

de proteção e complexidade de detalhes externos das peças finalizando com 

os bolsos, forros, e costuras finais. 

 

  

FIGURA 15– PROCESSO DE CONFECÇÃO PEÇA 2 

FIGURA 16– PROCESSO DE CONFECÇÃO PEÇA 3 

FONTE: Arquivo Pessoal 

FONTE: Arquivo Pessoal 
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4 RESULTADOS 

 

 Visando a objetividade do projeto em desenvolver uma coleção de 

vestimentas com o conceito e as atribuições propostas para as mulheres 

motociclistas, esse capítulo apresentará o desenvolvimento da criatividade para 

a coleção, definindo critérios significativos para a geração e seleção de 

alternativas juntamente com as análises, inspiração, as cores selecionadas, 

aviamentos e cartelas para os processos finais. 

 

4.1 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

 Segundo as palavras de Bonsiepe (1984) “O objetivo das técnicas 

empregadas na geração de alternativas é a produção de um conjunto de ideias 

básicas, que constituem uma provável resposta ao problema projetual.” 

(BONSIEPE, 1984 p.43) 

 Foram elaboradas cinquenta e seis gerações ilustradas com a inspiração 

proposta para cada seis modelos com um painel representativo da inspiração 

dos elementos das obras de Zaha Hadid.     

 De acordo com o que foi estabelecido pelo público, os critérios de 

seleção de alternativas foram determinados da maneira que fossem os 

melhores selecionados e os que mais se adequaram conforme o quadro de 

critérios e princípios, sendo cinco seleções, as alternativas 1, 8, 19, 34  e  50 

sendo as 3 principais confeccionadas, as que obtiveram melhor aceitação do 

público, em aspectos e funções práticas, estética, simbólica, e em termos de 

configuração e montagem atendendo o nível de complexidade estabelecido 

(ver tabela no APÊNDICE E).  

 

4.1.1 Requisitos para um novo produto 

 

 Os requisitos principais do novo produto traz o diferencial de ser uma 

vestimenta usual com modelagem feminina podendo ser utilizada em outros 

ambientes, dispor suportes interiores para um deslocamento seguro de seus 

pertences sem necessitar de bolsas, os princípios de segurança, conforto, 

funcionalidade, estética juntamente com a inspiração da arquitetura de Zaha 

Hadid. 
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4.2 SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

           

  Na escolha da seleção de alternativas é necessário analisar de 

maneira clara as melhores formas que se adequem a inspiração e o conceito. 

Por meio dos critérios e requisitos estabelecidos para formar a presente 

coleção, cinco alternativas foram escolhidas e representadas por croquis.4 

  

                                            
4
 Nomenclatura utilizada para os desenhos de modelos das roupas (7GRAUS, 2016) 
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QUADRO 19- SELEÇÃO DE ALTERNATIVA 1 

FONTE: Elaborado pela autora 
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QUADRO 20- SELEÇÃO DE ALTERNATIVA 2 

FONTE: Elaborado pela autora
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QUADRO 21- SELEÇÃO DE ALTERNATIVA 3 

FONTE: Elaborado pela autora
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QUADRO 22- SELEÇÃO DE ALTERNATIVA 4 

FONTE: Elaborado pela autora
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QUADRO 23- SELEÇÃO DE ALTERNATIVA 5 

FONTE: Elaborado pela autora
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4.3 ANÁLISE ERGONÔMICA DA COLEÇÃO 

 

 Este projeto foi desenvolvido visando atingir os objetivos práticos da 

ergonomia, como segurança, conforto, bem-estar e a satisfação do público. A 

coleção possui como diferencial a modelagem que permite que as mulheres se 

movimentem com tranquilidade na moto.  

 A ergonomia é fundamental para a criação de qualquer produto, pois é a 

maneira de aprimorar as condições de uso visando à necessidade das 

pessoas. Gomes filho (2010) explica: “A ergonomia objetiva sempre é a melhor 

adequação do objeto aos seres vivos em geral. Sobretudo no que diz respeito à 

segurança, conforto, eficácia ou operacionalidade dos objetos, mais  

particularmente nas atividades  humanas. (GOMES FILHO, 2010 p. 17) 

 As determinações que a coleção disponibiliza em questões ergonômicas 

envolve a forma em que essa roupa será usada, no deslocamento de mulheres 

com a moto. Tendo como base que os trajetos podem ser curtos ou longos, 

com variações climáticas de altas temperaturas à  períodos longos de chuva, 

especificamente essa vestimenta preencha ambas as adversidades.  

  Primeiramente o item segurança é imprescindível, a coleção fornece 

estrutura de tecidos resistentes que protegem de quedas e do frio com 

compartimentos que possibilitam o transporte seguro de pertences principais 

utilizados no deslocamento (celular, documentos, chaves, e acessórios) para 

proteção contra furtos, e o fato de não ser necessário utilizar bolsas 

desconfortáveis, dessa forma ajudará também na estabilidade da viagem e  

postura das mulheres. 

 Em relação ao conforto térmico, a coleção desenvolvida será com 

multiplicidade de tecidos, partes removíveis e detalhes específicos conforme as 

necessidades climáticas, facilitando a execução de movimentos e ações e 

suprindo as principais dificuldades encontradas pelo público. 

 Na praticidade da vestimenta, os fechamentos serão feitos com zíper 

que facilitará as ações de manejo e controle podendo fazer o uso com uma das 

mãos, sem que haja esforço físico ou demais impasses. Nesse sentido Iida 

(2005) explica: “ O manejo é a forma particular de controle, onde a ação dos 

dedos e a palma da mão predomina, pegando, prendendo ou manipulando 

alguma coisa.” Os tipos de pegas e manejos mais utilizados em colocar os 
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objetos no interior da roupa, na colocação e para tirar a vestimenta, são os 

manejos fino e grosseiro.  O manejo fino é feito de forma leve com as pontas 

dos dedos e exige precisão, como por exemplo, nos botões e zíperes, 

encontrados na roupa. O manejo grosseiro é caracterizado pela palma da mão,  

com função de prender, mantendo os dedos estáticos enquanto o punho e o 

braço realizam os movimentos é caracterizado pela necessidade de força 

porém, com velocidade e precisão menores que o manejo fino considerando o 

fato da pega da vestimenta. 

 Outro fator importante é o uso da antropometria, que analisa o corpo 

feminino e as suas partes, principalmente as mais expostas que exigem mais 

proteção (cotovelos e joelhos), nessas áreas foram colocados recortes em 

variações de tecidos e uma proteção anti-impacto para segurança. 

  Em relação à modelagem, foram utilizadas as medidas da tabela padrão 

feminina, com modificações que se adaptam no corpo do público escolhido 

encontradas na figura 17. 

 

 

  
FIGURA 17- TABELA DE MEDIDAS 

FONTE: https://3.bp.blogspot.com/-ZJrJDQSwH6s/VhqhMNx5-

0I/AAAAAAAAAlE/nEykwbBv23w/s1600/tabela%2Bfeminino%2Badulto.jpg 
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4.3.1 Etiqueta 

 

 A etiqueta de composição é feita com tipografia simples, tecido leve de 

poliéster 100% localizado na parte superior interna da jaqueta e da calça, 

medindo 6x4 cm, para que não seja incômodo. Denota as formas de lavagem, 

o tamanho e o CNPJ da empresa. 

 As etiquetas da coleção se diferenciam pelas composições dos tecidos 

como o courino (100% de policloreto de vinil), a sarja com elastano ( 97% 

algodão, 3% elastano) o nobuck ( 92% poliéster, 3% espuma, 5% algodão), e 

forro matelassê com cetim  (100% fibra sintética) (98% poliéster, 2% lycra). 

  QUADRO 24 – ETIQUETA DE COMPOSIÇÃO 

FONTE: Elaborado pela autora 
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 Nas peças também foram incluídas etiquetas de indicação da marca que 

são posicionadas de forma visível onde informam o tamanho da peça e a logo 

da marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Tag 

 

 O termo “Tag” muito utilizado nos dias de hoje, quer dizer etiqueta em 

inglês. É uma forma de representação ou identificação da marca em um 

produto. Não há modelos padrões, são formas de expressão que podem 

exemplificar o produto, conceito, identidade ou qualquer detalhamento 

QUADRO 25 – ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 

FONTE: Elaborado pela autora 
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específico.          

 A tag da coleção possui forma hexagonal com tons da cartela de cores 

neutras, em marfim e marrom, com a inclusão de diferentes fontes manuscritas 

e básicas em uma composição harmônica, simples e elementar.  

 Foi introduzido para complementação um vetor representativo de uma 

moto, para exprimir o conceito da marca exclusivo para motociclistas. 

 As frases na língua inglesa expressam a identidade dos produtos 

especificamente dessa coleção para mulheres “Fashion Motorcycle collection” 

(coleção de moda para motociclistas) juntamente com a frase na logo 

“motorcycle shop, best series”  (A melhor loja, com a melhor série de produtos).

 A marca possui o nome de autoria própria, de nascimento (Amanda 

Dollny) para representar a exclusividade de ser uma coleção/marca intrínseca 

para motociclistas feita por uma designer.     

  A especificação de “feito em Curitiba” tem o intuito de fazer a 

valorização dos produtos locais, de citar a origem de onde o produto surgiu, 

juntamente com o CNPJ da empresa, e as redes sociais para contato e mais 

informações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 26 - FICHA TÉCNICA TAG 

FONTE: Elaborado pela autora 

CM 
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4.4 CARTELAS 

 

 Nesse subcapítulo são apresentadas cartelas de elementos que foram 

utilizadas na confecção dos produtos selecionados, como os tons introduzidos, 

os materiais e aviamentos e a diversidade de tecidos. 

 

4.4.1 Cartela de Cores  

 

 A escolha das cores para a coleção foi resultante das preferências do 

público alvo exemplificadas no questionário realizado. Abaixo  mostra-se o 

detalhamento de cada cor com seu nome em CMYK e PANTONE, que são 

cores pigmento e RGB que são cores usadas em mídias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Cartela de Materiais e Aviamentos  

 

 Nesta subcategoria serão apresentados todos os materiais e aviamentos 

que foram utilizados na confecção da presente coleção, juntamente com as 

cores propostas de cada material, sua composição e fornecedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 27 – CARTELA DE CORES 

FONTE: Elaborado pela autora 

QUADRO 28 – CARTELA DE MATERIAIS E AVIAMENTOS 

FONTE: Elaborado pela autora 
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4.4.3 Cartela de Tecidos  

 

          Nesta cartela, serão apresentados todos os tecidos que foram escolhidos 

na confecção da coleção, com as imagens que representam a textura e a cor 

proposta escolhida. 

 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora 
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4.5 PLANO DE NEGÓCIOS 

 

 Na representação como marca, o plano de negócios se chamaria 

Amanda Dollny- Motocycle Shop, com duas plataformas de vendas uma Loja e-

commerce para maior facilidade e uma loja física conceito.   

  A loja conceito seria um ambiente de aproximação com o público, 

evidenciando as estratégias do visual merchandising com modernização de 

espaço, objetos relacionados (como motos, placas, arquitetura urbana,) com 

recursos visuais, cartela de cores fortes, iluminação focal em peças chaves, 

músicas (como mpb, rocks clássicos e músicas da atualidade), ambiente 

interativo, posicionamento das coleções no interior da loja,  atendimento 

personalizado, criando experiências sensoriais, para que essas mulheres 

desejem os produtos e sintam a mesma liberdade  quando elas estão em cima 

de uma moto.         

 A confecção dos modelos seria terceirizada, onde haveriam coleções 

exclusivas a cada nova estação.  Os produtos seriam embalados com bolsas 

estilizadas para serem utilizados no dia-a-dia e contribuir com questões 

sustentáveis ou com caixas presenteáveis agregando valor no produto. 

 A conexão do público e produto, é feita de forma que se interligue os 

mesmos interesses, onde a marca se torne referência para o público, fazendo 

QUADRO 29– CARTELA DE TECIDOS 

FONTE: Elaborado pela autora 



80 
 

com que ele seja atraído não somente pela estética, mas pelo conceito que a 

marca traz, se preocupando com o consumidor, produtos com diferencial, 

exclusivamente pensado para cada uma dessas mulheres.   

 O descarte final do produto seria a venda em brechós e antiquários, por 

se tratar de produtos exclusivos, geralmente são deixados em família. 

 O preço de cada conjunto (jaqueta e calça), levando em conta a mão de 

obra terceirizada e os materiais utilizados,feitos em produção industrial o custo 

médio seria de 1.110,00 R$ sendo um diferencial de um produto mais acessível 

diante aos similares encontrados no mercado . 

4.6 PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA       

 

 A produção fotográfica é umas das etapas finais do processo de trabalho 

do designer, onde é feita uma produção de moda comercial com o público alvo 

e os produtos principais da coleção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUADRO 30- PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA 
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FONTE: Acervo Pessoal 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

              

 A finalidade do presente projeto era trazer a inovação de uma roupa 

para motociclistas, desenvolvendo uma vestimenta específica para o gênero 

feminino, que fosse usual com tecidos alternativos e atendesse todas as 

necessidades que um vestuário nesse segmento precisa, incluindo elementos 

inspiracionais da arquitetura que compõe o cenário dos motociclistas, detalhes 

que representam as obras de Zaha Hadid, sendo os escolhidos, Galaxy Soho e 

Guangzhou Opera House. 

 Também para complementar a fundamentação deste projeto foram 

realizadas pesquisas bibliográficas, práticas e embasamentos teóricos para 

obter conhecimento sobre o tema, público alvo, seus hábitos e qual seria o 

melhor material para confecção da coleção. Os looks desenvolvidos 

demonstraram a unidade de coleção, estando ergonomicamente corretos, 

seguros, confortáveis e esteticamente adequados ao estilo do público com a 

inspiração e conceito proposto. 

 Conclui - se assim, que o projeto atingiu o seu objetivo, inovando com 

uma nova vestimenta que supra as necessidades do público feminino na área 

motociclística. 
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APÊNDICE E - PESQUISA DE OBSERVAÇÃO PÚBLICO ALVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Localização: Curitiba- PR 

Vestuário: Jaqueta de couro, calça 

jeans e bota 

Estilo: alternativo 

Acessório- bagagem amarrada na 

moto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Localização: Curitiba- PR 

Vestuário: Colete de couro, calça 

jeans e tênis 

Estilo: alternativo 

Acessório: Sem bolsas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Localização: BR 277- São José dos 

Pinhais- PR 

Vestuário: Macacão esportivo e bota 

Estilo: esporte 

Acessório: Sem bolsas 

  

Localização: Curitiba- PR 

Vestuário: Camiseta calça jeans e 

bota 

Estilo: alternativo 

Acessório: Sem bolsas 

FONTE: Elaborado pela autora 
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Vestimenta trajetos noturnos 
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APÊNDICE I - MAPA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUADRO 57 - MAPA DE PRODUÇÃO 

FONTE: Elaborado pela autora 

CÓD: COOI17/001 

CÓD: COOI17/003 

CÓD: COOI17/002 

Cor principal: 

Preto  

Cor principal: 

Cinza  

Cor principal: 

Cinza  

Cor principal: 

Preto  

Cor principal:   

Off White  

Cor principal: 

Branco  

Cor principal:   

Off White  

Cor principal: 

Cinza 

Cor principal: 

Branco 
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ANEXOS 

ANEXO 1- GRÁFICOS DE RESISTÊNCIA DOS TECIDOS 

  
GRÁFICO 58 - DADOS DOS TECIDOS NOBUCK, LÃ E NEOPRENE 

FONTE: A autora 
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GRÁFICO 59 - DADOS DOS TECIDOS CORINO E BRIM 

FONTE: A autora 
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ANEXO 2- TESTE DE RESISTÊNCIA 

 

Corpo de Prova 1 – 1ª Amostra de LÃ 100%  

Velocidade do Ensaio: 50 mm/min      Comprimento Inicial: 200 mm          Largura Inicial: 20 mm 

Força Máxima Suportada: 76,16 N        Comprimento Final: 215 mm          Largura Final: 20 mm 

Corpo de Prova 2 – 2ª Amostra de LÃ 100%  

Velocidade do Ensaio: 50 mm/min      Comprimento Inicial: 200 mm          Largura Inicial: 20 mm 

Força Máxima Suportada: 82,51 N        Comprimento Final: 217 mm          Largura Final: 20 mm 

Corpo de Prova 3 – 3ª Amostra de LÃ 100%  

Velocidade do Ensaio: 50 mm/min      Comprimento Inicial: 200 mm          Largura Inicial: 20 mm 

Força Máxima Suportada: 72,99 N        Comprimento Final: 225 mm          Largura Final: 20 mm 

 

Corpo de Prova 4 – 1ª Amostra de Neoprene  

Velocidade do Ensaio: 50 mm/min      Comprimento Inicial: 200 mm          Largura Inicial: 20 mm 

Força Máxima Suportada: 177,71 N      Comprimento Final: 275 mm        Largura Final: 187 mm 

Corpo de Prova 5 – 2ª Amostra de Neoprene  

Velocidade do Ensaio: 50 mm/min      Comprimento Inicial: 200 mm          Largura Inicial: 20 mm 

Força Máxima Suportada: 139,63 N      Comprimento Final: 277 mm        Largura Final: 130 mm 

Corpo de Prova 6 – 3ª Amostra de Neoprene  

Velocidade do Ensaio: 50 mm/min      Comprimento Inicial: 200 mm          Largura Inicial: 20 mm 

Força Máxima Suportada: 168,19 N      Comprimento Final: 280 mm        Largura Final: 134 mm 

 

Corpo de Prova 7 – 1ª Amostra de Nobuck 

Velocidade do Ensaio: 50 mm/min      Comprimento Inicial: 200 mm          Largura Inicial: 20 mm 

Força Máxima Suportada: 155,5 N      Comprimento Final: 265 mm           Largura Final: 80 mm 

Corpo de Prova 8– 2ª Amostra de Nobuck 

Velocidade do Ensaio: 50 mm/min      Comprimento Inicial: 200 mm          Largura Inicial: 20 mm 

Força Máxima Suportada: 174,5 N      Comprimento Final: 245 mm          Largura Final: 100 mm 

Corpo de Prova 9 – 3ª Amostra de Nobuck 
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Velocidade do Ensaio: 50 mm/min      Comprimento Inicial: 200 mm          Largura Inicial: 20 mm 

Força Máxima Suportada: 158,67 N      Comprimento Final: 245 mm        Largura Final: 100 mm 

 

Corpo de Prova 10 – 1ª Amostra de Couro  

Velocidade do Ensaio: 50 mm/min      Comprimento Inicial: 200 mm          Largura Inicial: 20 mm 

Força Máxima Suportada: 111,07 N        Comprimento Final: 210 mm        Largura Final: 20 mm 

Corpo de Prova 11 – 2ª Amostra de Couro  

Velocidade do Ensaio: 50 mm/min      Comprimento Inicial: 200 mm          Largura Inicial: 20 mm 

Força Máxima Suportada: 85,85 N        Comprimento Final: 210 mm          Largura Final: 20 mm 

Corpo de Prova 12 – 3ª Amostra de Couro  

Velocidade do Ensaio: 50 mm/min      Comprimento Inicial: 200 mm          Largura Inicial: 20 mm 

Força Máxima Suportada: 85,68 N        Comprimento Final: 210 mm          Largura Final: 20 mm 

Corpo de Prova 13 – 4ª Amostra de Couro  

Velocidade do Ensaio: 50 mm/min      Comprimento Inicial: 200 mm          Largura Inicial: 20 mm 

Força Máxima Suportada: 92,03 N      Comprimento Final: 210 mm        Largura Final: 20 mm 

 

Corpo de Prova 14 – 1ª Amostra de Brim 

Velocidade do Ensaio: 50 mm/min      Comprimento Inicial: 200 mm          Largura Inicial: 20 mm 

Força Máxima Suportada: 168,19 N      Comprimento Final: 215 mm        Largura Final: 19 mm 

Corpo de Prova 15 – 2ª Amostra de Brim  

Velocidade do Ensaio: 50 mm/min      Comprimento Inicial: 200 mm          Largura Inicial: 20 mm 

Força Máxima Suportada: 180,8 N      Comprimento Final: 217 mm        Largura Final: 18,5 mm 

Corpo de Prova 16 – 3ª Amostra de Brim 

Velocidade do Ensaio: 50 mm/min      Comprimento Inicial: 200 mm          Largura Inicial: 20 mm 

Força Máxima Suportada: 193,6 N      Comprimento Final: 220 mm           Largura Final: 18 mm 

Corpo de Prova 17 – 4ª Amostra de Brim 

Velocidade do Ensaio: 50 mm/min      Comprimento Inicial: 200 mm          Largura Inicial: 20 mm 

Força Máxima Suportada: 184,1 N      Comprimento Final: 220 mm          Largura Final: 19 mm 

 


