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Resumo 

 
 

Este projecto, de carácter experimental, visa o desenvolvimento 

de um novo têxtil que responda às necessidades e preocupações 

levantadas pelo estilo de vida actual. Ao mesmo tempo, procura 

inovar o design de malhas artesanal tradicional que tem vindo a 

viver um revivalismo dentro da moda contemporânea de 

vanguarda. 

Uma das maiores preocupações actuais da indústria têxtil, bem 

como de outras indústrias, é a sustentabilidade, o que se traduz 

no desenvolvimento de produtos e processos mais amigos do 

ambiente. 

Tendo isso em conta, o têxtil desenvolvido cruza as técnicas 

artesanais da malha com os novos conceitos de sustentabilidade, 

recorrendo ao uso de fibras alternativas, como a viscose de 

bambu, e da celulose bacteriana (CB), tendo como base os 

processos de criação têxtil seguidos pelo projecto Bio-Couture, 

liderado por Suzanne Lee, que explora as capacidades têxteis da 

CB. 

Na criação deste novo têxtil partiu-se de um estudo inicial sobre 

o design de malhas, os têxteis sustentáveis e a celulose 

bacteriana, recorrendo a um levantamento de técnicas e 

materiais usados e analisando as experiências já efectuadas na 

área. Seguiu-se uma metodologia de projecto que, através da 

execução de experiências, conduziu ao têxtil final que foi aplicado 

a uma peça de vestuário. 

O têxtil desenvolvido difere dos já existentes, quer por recorrer 

ao uso da celulose bacteriana, técnica ainda pouco explorada no 

mercado da moda, quer por apesar de usar duas técnicas já 

existentes, explora-as de uma forma inovadora ao cruzá-las num 

único compósito têxtil. 

Embora esteja ainda em fase exploratória, pode-se afirmar que 

este compósito têxtil pode ser aplicado a qualquer peça de roupa 
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exterior, bem como acessórios de moda, constituindo uma 

alternativa sustentável e biodegradável. 

O têxtil desenvolvido procura dar resposta, de uma forma 

inovadora e original, a um nicho de mercado em expansão, 

representando um importante contributo, não só para a indústria 

têxtil como para o ambiente. 

 

Palavras-chave: Design têxtil, Design de Malhas, Têxteis 

Sustentáveis, Bio-Couture, Celulose Bacteriana 
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Abstract 

 
 

This project of experimental nature aims to develop a new 

textile that gives answers to the necessities and concerns of the 

modern way of life. At the same time it aims to innovate the 

traditional handmade knitwear that has experienced a revival in 

the forefront of contemporary fashion. 

One of the biggest worries of the textile industry, as well as 

others, is the issue of sustainability. Those worries translate in the 

development of more eco-friendly products and proceedings.  

Having that in mind, the textile developed crosses the 

handmade knitting techniques with the new concept of 

sustainability, using recycled fibres like bamboo and bacterial 

cellulose, based on the new textile production proceedings  

developed by Bio-Couture, project directed by Suzanne Lee. 

The development of this textile begins with an initial study on 

knitwear and sustainable textiles, taking advantage of a survey of 

techniques and materials used and experiments carried out by 

designers. In a second stage, a project methodology is applied, 

through experiments that lead us to the final product that was 

applied to a garment.  

The final textile differs from others by using a new and 

unexploited technique – the bacterial cellulose - and by crossing 

two already known techniques in a single innovative fabric.  

Although this textile is only exploratory, we can say that it can 

be applied to any exterior garment, as well as accessories, 

representing a sustainable and biodegradable alternative. 

The developed product aims to reply to an expanding niche 

market in an original and innovative way. It is an important 

contribution not just for the textile industry but for the environment.  

 

Key words: Textile Design, Knitwear, Sustainable Textiles, Bio-

Coulture, Baterial Cellulose 
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1. Introdução 

 
 

Ao longo da história, tanto a construção como o design têxtil 

e de moda têm estado directamente relacionados com 

inovações industriais e científicas. No início do séc. XXI 

verifica-se a introdução de novas tecnologias radicais (fruto de 

pesquisas avançadas no campo da ciência dos materiais, da 

engenharia eléctrica, da química e da biotecnologia) que 

estão destinadas a redefinir o nosso modo de pensar o design 

de moda, a sua produção e construção, bem como o seu 

consumo (Lee, 2005). 

De facto, segundo Colchester (2007), as últimas décadas 

têm sido marcadas pelo aumento do interesse nos têxteis. No 

entanto, este interesse crescente engloba duas tendências 

distintas, por um lado, tanto designers como arquitectos, têm-

se sentido estimulados pelas possibilidades que as novas 

tecnologias têxteis representam; por outro lado, tem-se 

assistido a um revivalismo do interesse pelos tecidos vintage, 

pelas tradições locais e pelos têxteis artesanais e populares, 

como o tricô e o croché.   

Tanto designers de renome, como talentos emergentes têm 

desenvolvido uma vasta gama de técnicas e processos de 

construção, manipulação, escultura, ornamentação, 

padronagem e tratamentos têxteis, abrindo caminho para 

novos fundamentos e influenciando a direcção que a indústria 

da moda está a tomar (Black, 2006). 

O próprio conceito tradicional de têxtil e design têxtil e a sua 

forma de produção e aplicação ao vestuário tem vindo a sofrer 

alterações drásticas ao ponto de nos ser possível encontrar 

peças de vestuário criadas directamente a partir de um líquido 

ou pó, ou mesmo a partir de uma série de átomos que podem 

ser reajustados conforme se desejar. 
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Em resposta aos problemas ecológicos levantados pelo 

estilo de vida actual, cada vez mais a indústria têxtil, bem 

como outras indústrias, procuram diminuir os seus impactos 

devastadores no ambiente, adoptando processos e produtos 

mais sustentáveis. 

De acordo com Fletcher (2008) os materiais desempenham 

um papel incontornável na compreensão do que torna a moda 

e os têxteis sustentáveis, sendo comummente o ponto de 

partida para a mudança. 

As questões de sustentabilidade trazem-nos de volta às 

nossas raízes, procurando métodos e materiais mais naturais, 

reintroduzindo técnicas arcaicas e artesanais. 

Deste modo, o projecto desenvolvido tem como objectivo 

reavivar os valores tradicionais do design de malha artesanal, 

integrando-o num contexto contemporâneo ao recorrer a 

materiais e técnicas sustentáveis. 

O projecto tem um carácter puramente experimental e visa a 

criação de um compósito têxtil que cruza as técnicas 

artesanais da malha com os processos de criação da celulose 

bacteriana, tendo como base o projecto de Suzanne Lee -  

BioCouture.  

Tal como no projecto BioCouture pretende-se desenvolver 

moda sustentável recorrendo à celulose bacteriana. Para tal, 

seguiram-se os mesmos métodos de produção da CB usados 

no BioCouture, visto haver a certeza do seu sucesso, a 

posteriori. 

Ao contrário do que o projecto BioCouture pretendia ao criar 

compósitos de CB com outros substratos têxteis, neste 

projecto não se deseja ampliar as qualidades da CB, 

pretende-se apenas criar um novo compósito têxtil que alie as 

qualidades estéticas da malha artesanal ás qualidades e 

benefícios ecológicos da CB. Tirou-se também partido de 

diferentes métodos laboratoriais a fim de tornar as películas 

de celulose mais limpas e resistentes. 
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No capitulo II deste trabalho apresenta-se o estudo 

minucioso da história do design de malhas, desde os métodos 

artesanais mais arcaicos à produção industrial 

contemporânea, seguindo-se o estudo dos materiais e 

processos de vanguarda explorados nas últimas décadas 

dentro do design de malhas. 

No capítulo III exploram-se os conceitos de têxteis e fibras 

sustentáveis, apresentando as fibras alternativas possíveis de 

usar no desenvolvimento do projecto experimental. 

O capítulo IV centra-se na Celulose Bacteriana, estudando o 

seu conceito e funcionamento e apresentando formas de o 

desenvolver e explorar. Neste capítulo explora-se, também, o 

projecto BioCouture, no qual foram baseados os 

procedimentos seguidos nas experiências efectuadas.  

O desenvolvimento prático do projecto tem lugar nos 

capítulos V e VI, onde se apresentam as experiências 

realizadas, resultados e conclusões individuais. O capítulo VI 

destina-se à aplicação do têxtil desenvolvido a uma peça de 

vestiário demonstrativa, segundo as conclusões tiradas no 

capítulo anterior. 

 

1.1. Questão de Investigação 

 
 

Após uma breve análise da literatura, abrangendo as 

definições básicas necessárias, foi possível enumerar uma 

série de problemas relacionados com a sustentabilidade na 

área do design têxtil, assim como verificar uma perda dos 

valores tradicionais e artesanais no design de malhas. 

Surgiu então uma questão de investigação que suscitou 

interesse e que se mostrou pouco estudada e desenvolvida. 

 

 Como adaptar as técnicas artesanais da malha aos novos 

conceitos de sustentabilidade? 
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1.2. Objectivos 

 
 

Os objectivos gerais estabelecidos para este projecto 

consistem na inovação do design de malhas artesanal, 

atribuindo-lhe um cunho mais contemporâneo e actual, 

através do desenvolvimento de um têxtil que adapta as 

técnicas artesanais da malha aos novos conceitos de 

sustentabilidade.  

Quanto aos objectivos mais específicos, o projecto pretende: 

 

 Criar um novo têxtil, totalmente sustentável, recorrendo 

a técnicas de produção inovadoras; 

 Aliar as qualidades estéticas da malha artesanal às 

propriedades da celulose bacteriana; 

 Alargar o conceito e capacidades do design têxtil;  

 Proporcionar um maior conhecimento das técnicas 

artesanais da malha, bem como do design de malhas 

em geral;  

 Aprofundar o conhecimento da história do design de 

malhas;  

 Expor os diferentes processos e experiências 

efectuados no campo do design de malhas de 

vanguarda;  

 Dar a conhecer os conceitos de têxteis e fibras 

sustentáveis;  

 Aprofundar o estudo das técnicas da cultura de 

bactérias e da produção de celulose bacteriana;  

 Dar a conhecer as potencialidades da exploração têxtil 

liderada pelo projecto BioCouture. 
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2. Design de Malhas 

 
 

Ao longo dos últimos 35 anos novas fibras e tecnologias 

transformaram a malha, de uma disciplina meramente caseira 

numa matéria têxtil mais inovadora e excitante, colocando o 

“knitwear” na frente da moda contemporânea (Black, 2002).  

Uma nova geração de designers tem vindo a reinventar a 

arte de fazer malha, explorando novas estruturas, 

acabamentos e materiais, tirando partido das qualidades 

esculturais únicas da sua construção e apresentando uma 

vasta gama de malha manual (hand-knitting), malha de tear 

manual (hand-framed knitting) e produção industrial. 

 

Embora o knitwear seja universal, sendo usado por todos, 

está ainda hoje restringido a um papel minoritário no estudo 

do têxtil e da moda. Como confirma a introdução da secção 

de malhas do livro “Jouer La Lumière”, a respeito da 

exposição têxtil apresentada em 2001 no Museum of Fashion 

and Textile:  

 

“(…) often little understood in museums, and also badly 

understood by textile historians, knitting today plays a major role 

and reveals itself to be capable of stunning diversity.”1  (Black, 

2002, p.6) 

 

De facto, a malha é conhecida e apreciada pelas suas 

capacidades únicas de adquirir tanto duas como três 

dimensões, pela sua afinidade com o corpo, conseguida 

através das suas características inatas de elasticidade e pelo 

seu potencial estrutural de modelagem. 

 

                                                 
1

 t.l. Geralmente pouco compreendida pelos museus e também mal 
compreendida pelos historiadores têxteis, a malha possui hoje um papel 
muito importante e revela ser capaz de uma diversidade espantosa. 
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A construção de malha é versátil, podendo ser feita em 

tecido plano ou tubular (ambos com necessidade de corte e 

costura) ou ser produzida logo na forma da peça de roupa – 

Fully Fashioned. 

Existem dois tipos distintos de construção de malha: 

 Construção horizontal ou Malha de Trama (Fig.1): 

produzida com pelo menos um fio de trama que se enlaça 

em fileiras horizontais. Ao conjunto de laçadas no sentido 

vertical dá-se o nome de colunas. 

Este tipo de construção é comummente usado na indústria 

de vestuário e na malha caseira (Black, 2002). 

 Construção Vertical ou Malha de Teia (Fig.2): usa uma 

urdidura de vários fios, criando correntes verticais que se 

unem entre si. É como que uma união entre a malha e a 

tecelagem. 

Esta técnica é utilizada nos têxteis para mobiliário e é 

muito conhecida pelo trabalho da marca Missoni (Black, 

2002). 

 

Dentro da malha de trama, usada na malha artesanal, 

podemos distinguir diferentes tipos de estruturas, sendo a 

principal e mais básica o Jersey Simples ou “ponto de meia”. 

O jersey é uma estrutura simples utilizada nas confecções 

“full-fashion”, na roupa interior e exterior. O seu direito técnico 

apresenta as pernas da laçada da agulha formando colunas 

com aparência de V. No seu avesso técnico, as cabeças e as 

bases das laçadas formam colunas de semicírculos (Araújo, 

1986). 

Outras estruturas frequentemente usadas, segundo Araújo 

(1986) são a Felpa Italiana e Americana que aparecem 

geralmente no vestuário exterior e desportivo. As Malhas Rib, 

também designadas de canelados, são produzidas com dois 

sistemas de agulhas que fazem laçadas em sentidos opostos, 

intercalados. 

Fig. 1. Malha de 
Trama (adaptado de 
Black, 2002) 

Fig. 2. Malha de 
Teia (adaptado de 
Black, 2002) 
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Os Torcidos (cable stitch) são tradicionalmente feitos à mão 

e criam efeitos em relevo na malha ao cruzar dois ou três 

grupos de malhas na mesma carreira. Com esta técnica 

podem-se formar desde cabos a tranças e favos de mel, entre 

outros efeitos texturais. Outra estrutura comummente feita à 

mão é o Ponto Arrendado que dá origem a um tecido plano de 

malha muito delicado, com desenhos conseguidos através de 

orifícios formados com aumentos e diminuições de laçadas. 

Os xailes das Ilhas Shetland são um exemplo desta estrutura 

(Black, 2002).  

O Jacquard é uma estrutura que consiste na formação de 

desenhos de duas a quatro cores, produzidos a partir da 

selecção de laçadas coloridas num tecido base (Fig.3). 

Também as Malhas Intársia trabalham com efeitos de cor, 

sendo particularmente adequadas para obter desenhos do 

tipo geométrico. 

 

Segundo Tellier-Loumagne (2005) é possível criar uma 

grande variedade de estruturas inovadoras através da 

manipulação experimental dos pontos básicos da malha, que 

é conseguida, especialmente, através de técnicas e utensílios 

manuais. No entanto, a maioria das estruturas criadas pode 

ser reproduzida industrialmente, hoje em dia, recorrendo a 

outros métodos. 

 

O elemento fundamental na construção da malha é o fio, 

este pode variar de um aspecto simples e subtil, a um aspecto 

extravagante, de fantasia (Fig.4 e Fig.5). 

A aparência do fio depende do tipo de fibra de que é feito, 

do método de fabrico, bem como dos acabamentos e 

tratamentos que sofre (Tellier-Loumagne, 2005). Os fios 

podem ser feitos de fibras naturais ou artificiais, variando no 

seu comprimento: fibras curtas e fibras longas ou filamentos.  

Fig. 4. Selecção de fios 
fiados à mão por Jennifer 
Dalby (Sissons, 2010) 

Fig. 3. Alexander 
McQueen, Outono/Inverno 
2005, jacquard inspirado 
nos desenhos de Fair Isle 
(Sissons, 2010) 
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Dentro das fibras naturais podemos distinguir as fibras de 

origem animal e as fibras de origem vegetal. Os principais fios 

de origem animal são a lã, seda e pêlo (mohair). No caso dos 

fios de origem vegetal os mais comuns são o linho e o 

algodão. 

As fibras artificiais pertencem a uma de duas categorias 

distintas: fibras regeneradas e fibras sintéticas. As primeiras 

derivam de substâncias naturais, como celulose de polpa de 

madeira. A fibra regenerada mais conhecida é o Rayon, 

usado como um substituto da seda, fazendo parte da sua 

família a viscose e o acetato. 

As fibras sintéticas são feitas à base de petroquímicos, 

plástico ou carvão. As fibras mais comuns são o Acrílico 

(usado como substituto da lã), a Poliamida e o Poliéster. 

Estas fibras são produzidas na forma de filamento, sendo 

regularmente cortadas em comprimentos mais curtos antes de 

serem torcidas em forma de fio. Normalmente as fibras 

sintéticas são misturadas com fibras naturais, por questões 

estéticas ou de desempenho. 

Em adição às fibras tradicionais, os designers experimentam 

regularmente novos materiais menos convencionais, 

quebrando as barreiras entre ofício, arte e moda (Fig.6 e 

Fig.7). Dentro destes materiais não convencionais podemos 

encontrar metal, papel e plásticos que podem ser trabalhados 

em forma de malha (Black, 2002). 

Quanto aos têxteis de malha, podem ser submetidos a 

diferentes tratamentos e acabamentos que têm como 

objectivo: por um lado melhorar as qualidades técnicas da 

malha e por outro lado alterar a sua aparência (Tellier-

Loumagne, 2005). No primeiro caso, apesar de terem pouco 

efeito na aparência do tecido, estes tratamentos afectam o 

seu toque, como é o caso dos tratamentos anti-estáticos, anti-

borboto, de resistência às pregas e ao encolhimento, anti-

feltragem, à prova e repelentes de água, à prova de traça e de 

Fig. 7. Amostra de malha 
feita com arame de Victoria 
Hill (Sissons, 2010) 

Fig. 6. Amostra de 
malha feita com arame 
por Victoria Hill 
(Sissons, 2010) 

Fig. 5. Amostra de 
diferentes tipos de linhas 
(Sissons, 2010) 
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fogo e de resistência a nódoas. Outros acabamentos podem 

alterar a aparência do tecido, podendo mesmo mascarar 

totalmente, a estrutura do mesmo. Entre estes tratamentos 

encontram-se a prensagem, o tingimento, a feltragem, a 

cardação, a estampagem, a plastificação, a laminagem, o 

revestimento, a deformação por calor e a aplicação de 

bordados, entre outros (Tellier-Loumagne, 2005). 

Muitas das experiências efectuadas no campo da malha 

procuram, mesmo, combinar a estrutura inerente deste têxtil 

com efeitos opostos, que tornam a malha, naturalmente 

flexível, num têxtil rígido, como acontece com a fixação por 

calor. Muitos destes processos são, devido à sua natureza 

experimental, produzidos através de métodos artesanais. 

 

Como sugere Black (2002), a indústria da malha é 

relativamente nova, mas a malha como actividade doméstica 

está entranhada na nossa história social e consciência 

colectiva, evocando memórias e respostas emocionais. 

Quando a moda se vira para os valores artesanais surgem 

malhas de grande volume, como se pode observar no 

revivalismo dos anos 90, bem como nas colecções de Inverno 

de 2001, como por exemplo a de McQueen (Fig 8). O knitwear 

pesado e acolhedor reentrou para as páginas da moda, agora 

com um toque de “glamour” e sensualidade. 

Existe uma variedade infinita de abordagens ao knitwear 

dentro do espectro da moda, desde o mercado de massas à 

alta-costura. Ao nível da alta-costura e dos designers de topo 

o knitwear inclui, geralmente, peças individuais 

confeccionadas à mão, apresentadas em colecções como as 

de Lacroix, Dior, Comme des Garçons, Gaultier, Alexandre 

McQueen, entre outros (Fig.9). 

 

 

 

Fig. 8. Alexander 
McQueen, 
Outono/Inverno 2000/01 
(Black, 2002) 

Fig. 9. "Emotional 
Sculpture"colecção de 
Johan Ku, feito de lã 
natural, usando os dedos 
e agulhas gigantes 
(Sissons, 2010) 
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O design de malhas requer uma interdisciplinaridade entre 

design, tecnologia, moda, estética e arte. Os 

desenvolvimentos tecnológicos, unidos à revolução do 

computador, foram cruciais para a reinvenção da indústria da 

malha, tornando possíveis novos designs mais inovadores e 

arrojados. De igual modo, a integração de elementos 

electrónicos nos têxteis tem sido cada vez mais usada no 

knitwear, principalmente nos têxteis técnicos e médicos. 

As novas tecnologias oferecem um grande potencial para 

novas formas de malha industrial que estão ainda por explorar. 

 

2.1. Contexto Histórico 

 
 

Apesar da indústria da malha ser relativamente nova, o acto 

de fazer malha remonta a muitos milénios atrás. Embora não 

seja possível afirmar com exactidão quando se começou a 

fazer malha manualmente, devido à degradação das fibras 

usadas, estima-se que esta exista desde, pelo menos, 3000 

a.C. (Eribé Knitwear Design). 

O primeiro artefacto feito, aparentemente, de malha foi uma 

espécie de meia onde foi usada uma técnica semelhante ao 

tricô, a que se dá o nome de naalbinding (do inglês: "needle-

binding" – juntar com agulha), onde era usada apenas uma 

agulha. 

De acordo com “The Complete Encyclopedia of Stitchery” de 

Mildred Graves Ryan, grande parte dos historiadores 

consideram que a origem da malha está ligada ao Médio 

Oriente, a partir do qual se espalhou para a Europa através 

das rotas do comércio do Mediterrâneo, e posteriormente para 

a América, com a colonização europeia (EzineArticles, 2011; 

Wool And Yarn, 2011). 

Fig. 10. "Visit of the Angel", 
mais conhecido como 
"Knitting Madonna", de 
Master Bertram of Minden, 
1400-10 (Sissons, 2010) 
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As primeiras referências à actual forma de fazer malha 

surgem no séc. XIV, através de pinturas que representam a 

Virgem Maria a tricotar (Fig.10).  

A malha artesanal era uma actividade comum na Europa da 

Idade Média, onde a produção de chapéus, luvas e meias 

fazia parte importante da indústria (Sissons, 2010). 

De acordo com Black (2002) e Sissons (2010), a produção 

de malha tornou-se mecanizada em 1589, com a invenção do 

tear de meias (stocking frame) por William Lee (Fig.11). Esta 

invenção, embora produzisse apenas tecido plano, tornou a 

produção de malha mais rápida, permitindo a confecção de 

elaboradas meias de seda que vieram substituir as meias de 

linho tecido usadas pela nobreza no período Isabelino, bem 

como nas cortes de França e de Espanha. 

O vestuário de malha foi usado, inicialmente, para fornecer 

roupa prática e quente que oferecesse protecção e liberdade 

de movimentos simultaneamente, sendo usada nas 

extremidades do corpo (cabeça, mãos e pés) e só mais tarde, 

no corpo inteiro. 

Este tipo de vestuário tornou-se essencial dentro das 

comunidades piscatórias das Ilhas Britânicas a partir dos 

séculos XVII e XVIII, dado que os óleos naturais da lã 

constituíam um importante elemento de protecção contra as 

intempéries e contra os salpicos da água do mar (Wool And 

Yarn, 2011). Dentro deste knitwear Britânico destacam-se três 

importantes ramos, segundo Sissons (2010): os jerseys e 

guernseys das Channel Islands (Ilhas do Canal da Mancha) 

que consistiam em camisolas de cor escura, tricotadas com 

pontos apertados e decoradas com canelados e diferentes 

texturas (Fig.12); o tricô das Ilhas Aran (Irlanda), 

caracterizado por grossas camisolas de tons cremes ou 

pretas, decoradas com entrançados, favos de mel, cabos e 

efeitos de diamante (Fig.13); e a técnica tradicional de Fair 

Isle (pequena ilha da Escócia), conhecida pelos seus padrões 

Fig. 11. Tear de meias 
- "stocking frame", 
1589 (Sissons, 2010) 

Fig. 12. Pescadores de 
Shetland a usar ganseys 
feitas à mão, cerca de 
1900 (Sissons, 2010) 

Fig. 13. Interpretação 
moderna do tricô tradicional 
das Ilhas Aran, Alexander 
McQueen, Outono/Inverno 
2006 (adaptado de Sissons 
2010) 
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multi-coloridos únicos de inspirações escandinavas e 

espanholas, entre outras. 

No séc. XIX as usuais camadas de roupa usadas no dia-a-

dia tornaram-se gradualmente mais relaxadas, tendo a roupa 

interior de malha feito a sua passagem para o exterior. 

A sweater do vestuário masculino, usada originalmente para 

absorver o suor gerado pelo exercício físico, foi adoptada pela 

mulher ao mesmo tempo que o cardigan se tornou numa 

importante tendência da moda. 

O knitwear marcou um lugar de destaque na moda no início 

do séc. XX (anos 20), de acordo com Black (2002), pois ia de 

encontro aos ideais de liberdade e conforto defendidos na 

altura devido à emancipação da mulher e ao aumento da 

prática de actividades desportivas. Coco Chanel foi a pioneira 

desta mudança, tendo criado peças de jersey de malha 

práticas e casuais, as quais podemos identificar com a roupa 

casual de malha da actualidade (Fig.14). 

Durante os períodos de guerra, tanto da 1ª como da 

2ªGrande Guerra, houve um grande incentivo à produção de 

malha manual para ajudar o exército, bem como para 

responder às dificuldades económicas que as famílias 

passavam na altura. 

Nos anos de pós-guerra a indústria de malha internacional 

desenvolveu-se rapidamente, principalmente na Itália, embora 

a malha de qualidade mais elevada (caxemira) continuar a ser 

manufacturada na Escócia. 

Por muitos anos o knitwear esteve confinado ao vestuário 

de boa qualidade, sensível, simples e funcional, tendo o 

twinset (conjunto de cardigan e sweater) sido adoptado como 

o visual clássico e sofisticado por excelência (Black, 2002). 

Nas décadas de 40 e 50 surgiram as sweater girls, 

inventadas pelo mundo de glamour de Hollywood (Fig.15). 

Estas exploravam ao máximo as propriedades elásticas da 

malha, revelando as formas do corpo feminino. Da mesma 

Fig. 14. Coco Chanel, 1929 
(Black, 2002) 

Fig. 15. Norma Jean Baker 
(pré- Marilyn Monroe) num 
percursor do visual "sweater 
girl” (Black, 2002) 

Fig. 16. Jovem com 
camisola "skinny rib" e 
hot pants, 1971 (Black, 
2002) 
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forma, as características elásticas da malha canelada deram 

origem às camisolas skinny rib e figure-hugging dos anos 60 

(Fig.16). 

Entretanto o knitwear italiano continuou a desenvolver as 

suas características artesanais e de qualidade, tornando o 

estilo italiano reconhecido internacionalmente. Nos anos 70, 

Milão era já uma capital da moda, com o auxílio do knitwear 

altamente individual de Missoni e da promoção internacional 

da Vogue (Fig.17). 

Segundo Black (2006), a casa Missoni tornou-se, 

indiscutivelmente, na mais conhecida companhia de design de 

malhas ao longo dos seus 50 anos de existência. A indústria 

da moda começou a olhar para o knitwear de uma nova forma, 

através dos trabalhos vibrantes e coloridos desta marca. De 

facto a Missoni é única na utilização da cor e estampados, e 

na introdução de novas estruturas modulares de malha, 

tirando partido tanto de tecnologias antigas como recentes. 

 

Na Europa e na América o knitwear abrangeu tanto peças 

separadas como vestuário de noite, com camisolas 

elaboradas, estampadas e bordadas. O vestido de malha 

elegante e sofisticado foi consagrado por casas francesas 

como Sónia Rykiel (Fig.18) e Dorothée Bis e pelos designers 

italianos Laura Biagiotti e Krizia. A Benetton, que surge como 

uma marca mais acessível economicamente, introduziu no 

mercado a sua gama de camisolas básicas coloridas, 

adoptadas pelas massas populacionais desde os anos 60 até 

aos dias de hoje. 

Nos anos 70 viveu-se uma redescoberta das técnicas 

artesanais da malha, na procura de uma expressão individual 

contra os valores da produção em massa e em favor de uma 

retoma dos valores tradicionais. O knitwear de autor 

estabeleceu-se no mercado internacional e teve uma grande 

influência na produção industrial mundial, abrindo os 

Fig. 17. Missoni, 
Outono/Inverno 2001/02 
(Black, 2002) 

Fig. 18. Sónia Rykiel, 
Outono/Inverno 
2001/02 (Black, 2002) 
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mercados da moda à corrente da indústria de malha e 

estimulando o desenvolvimento tecnológico. 

Foi também nesta década que se estabeleceram em Paris 

os japoneses Kansai Yamamoto e Kenzo Takada com a sua 

marca Jungle Jap, conhecida pelas suas colecções coloridas 

e estampadas (Black, 2006). 

O designer Kenzo é particularmente conhecido pelos seus 

lenços estampados com cores intensas, pelos seus bordados 

folclóricos e multi-coloridos, pelas intársias e jacquards 

intrincados e complexos e pelas suas inspirações multi-

culturais que vão desde a Rússia à África do Sul (Fig.19). 

Durante os anos 80 as camisolas decorativas tornaram-se 

sinónimo de roupa casual, entrando na moda o “power 

dressing”, o que deixou pouco espaço para o knitwear, 

voltando este a perder os seus valores artesanais. 

Esta foi uma década marcada pelo aumento das 

preocupações com o corpo e pelo boom do fitness, altura 

propícia para um desenvolvimento chave na indústria do 

knitwear, talvez o mais importante dos últimos 30 anos, a 

introdução de fibras elásticas (Black, 2002). Estas tiveram um 

grande impacto nos têxteis de jersey, permitindo criar 

silhuetas mais reveladoras e com melhor ajuste. 

Segundo Black (2006), Azzedine Alaia foi um dos primeiros 

designers a reconhecer o potencial de tornar o knitwear mais 

sensual, usando uma grande percentagem de elastano nos 

seus tecidos de malha elástica e esculpindo e moldando-os 

justos ao corpo, cobrindo e revelando simultaneamente as 

formas do corpo feminino. 

Ainda nesta década, os designers Issey Miyake, Comme 

des Garçons e Yohji Yamamoto marcaram a diferença e 

começaram a redefinir a maneira ocidental de ver a moda 

(Black, 2006). 

O novo desejo de envolver o corpo em fibras luxuosas, 

nascido nos anos 90, foi perfeitamente conseguido através de 

Fig. 19. Kenzo, 
Outono/Inverno 1994/95. 
(Black, 2002) 
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um knitwear simples e bem desenhado, frequentemente 

confeccionado em cachemira, dando origem a um novo 

conjunto de clássicos confortáveis (Black, 2002). 

A designer Vivienne Westwood libertou os moldes clássicos, 

criando um novo estilo para o knitwear tradicional de caxemira 

ao usar novas cores aplicadas nas riscas e bolas 

características do seu design. Já Shiring Guild pegou em 

elementos tradicionais das sweaters e trabalhou-os com 

novas proporções quadradas e largas, confeccionadas com 

fios luxuosos, pouco usuais. 

Os anos 90 foram igualmente marcados pelo crescer da 

moda grunge e desconstruida (Black, 2006), caracterizada por 

um novo género caótico de construção de malha, na qual se 

podem observar laçadas largas, com pouca tensão, que criam 

buracos aleatoriamente, bem como costuras interiores 

trazidas para o exterior das peças (Fig.20). Este género foi 

marcado pelos trabalhos de designers internacionais como 

Rei Kawakubo (Comme des Garços) e Yohji Yamamoto. 

De acordo com Black (2002), o knitwear sem cortes ou 

acabamentos tem vindo a tornar-se norma em anos recentes, 

a proporção e simetria têm sofrido alterações, ao passo que 

bainhas e debruns têm desaparecido para criar uma silhueta 

mais limpa ou têm sido deixados enrolar naturalmente, 

criando os seus próprios e distintos acabamentos (Fig.21). 

Esta nova corrente é possível devido a um importante 

desenvolvimento tecnológico que foi a introdução da máquina 

Shima Seike nos anos 70 (Sissons, 2010). Máquinas como 

esta são capazes de moldar uma peça internamente e não só 

nas suas extremidades. Surge com esta inovação o conceito 

de “fully-fashioned”. 

 

Apesar dos desenvolvimentos no design estarem 

intrinsecamente ligados às inovações tecnológicas, que 

permitem novas formas de criar têxteis e vestuário de malha, 

Fig. 20. Anna Sui, 
Primavera/Verão 1994. No 
auge da corrente de moda 
"grunge". (Black, 2002) 

Fig. 21. Yohji Yamamoto, 
Primavera/Verão 2001. 
Efeito diagonal 
conseguido através da 
tecnologia "fully-
fashioned” (Black, 2002) 
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a moda de luxo esteve sempre associada ao “feito à mão”. 

Desta forma novas ideias contemporâneas e inovadoras têm 

sido fundidas com antigas técnicas tradicionais. 

Como afirma Sissons (2010), em resposta à expansão da 

produção em massa tem vindo a aumentar a apreciação pelas 

“slow clothes” (roupas lentas) e pelas peças únicas, na grande 

maioria das vezes apenas conseguidas através de métodos 

artesanais e manuais. 

 

2.2. Processos inovadores e experiências de 

vanguarda 

 
 

Os designers e ideias radicais ou de vanguarda vêm 

questionar ideias já existentes e desafiar os conceitos e 

aspectos estéticos pré-estabelecidos no mundo da moda. 

O trio de designers japoneses Issey Miyake, Rei Kawakubo 

e Yohji Yamamoto são considerados os pioneiros da corrente 

vanguardista radical (Black, 2002), tendo inspirado novos 

designers como Martin Margiela, Alexander McQueen e 

Hussein Chalayan. 

Muitos estudantes e designers procuram cada vez mais 

técnicas tradicionais como fonte de inspiração, misturando 

estas com ideias contemporâneas inovadoras. De acordo com 

Black (2002), grande parte das técnicas experimentais usadas 

regularmente por estudantes, como a feltragem, o 

branqueamento e o tingimento, têm vindo a ser adaptados 

gradualmente pela indústria da moda, chegando mesmo a 

serem produzidas em massa. 

Uma forma comum de companhias de moda conceituadas, 

bem como estúdios de design têxtil, assegurarem novas 

fontes de inspiração e ideias inesgotáveis é a organização de 

estágios para estudantes (Black, 2002). 
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Esta troca de experiência e inspiração está bem presente no 

trabalho de Koji Tatsuno (designer emigrado do Japão) que 

na Primavera/Verão de 94 colaborou com um jovem 

estudante de knitwear chamado Julien Macdonald. Sob o 

olhar visionário mas protector de Tatsuno, Macdonald criou 

peças de malha focadas na transparência, usando 

monofilamentos de nylon para criar um knitwear 

desconstruido e inovador, combinando diferentes texturas e 

materiais (Fig.22). 

Outros nomes notáveis do mundo da moda que tiveram o 

seu início sob a orientação de Tatsuno foram Alexander 

McQueen e Sharon Wauchob, que vieram mais tarde tirar 

partido dos conhecimentos inovadores de novos estudantes 

de design têxtil e de moda. 

 

Segundo Black (2002), a linguagem vanguardista traduz-se, 

na grande maioria das vezes, na aplicação de processos 

artesanais e manuais, sendo facilmente identificada pela 

utilização de assimetrias, pela apropriação de tecidos e 

materiais fora do espectro da moda, pela justaposição de 

tecidos de diferentes pesos e qualidades, pela desconstrução 

de peças clássicas, pelas silhuetas distorcidas; pelas 

extremidades inacabadas ou naturais, pelas proporções, ora 

encolhidas, ora alargadas e pela inovação dos tratamentos 

dos tecidos e da construção. 

Martin Margiela utiliza os conceitos básicos do vestuário de 

malha e aplica-lhes uma ou mais mudanças radicais, de modo 

a alterar o seu comportamento ou forma de ser usado. Nas 

suas colecções, joga com as proporções ao apresentar peças 

de malha “oversized”, com a distorção de escala e erros a que 

a ampliação obriga. Margiela é conhecido, igualmente, por 

experimentar novos processos e técnicas inovadoras, como é 

o caso da sua colecção de Outono/Inverno de 98/99, que 

incluía peças de malha jersey espalmadas prensadas a 

Fig. 22. Koji Tatsuno, 
Primavera/Verão, 
1994. Experiência com 
monofilamentos de 
nylon e fios metálicos. 
(Black, 2002) 

Fig. 23. Sweatshirt 
plastificada, 
Outono/Inverno 1998/99, 
Casa Martin Margiela. 
(Black, 2002) 
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plástico através de calor (Fig.23). Noutras colecções de 

Margiela surgem peças de malha prensadas e amarrotadas, 

distorcidas e moldadas ou construídas a partir de roupas 

recicladas. 

Martin Margiela apresentou na sua colecção de Verão de 96 

(e de novo em 99) peças simples de jersey fluido com 

estampagens inspiradas em vestidos florais e de riscas e na 

própria estrutura da malha. 

A estampagem em tecidos de malha já é usada há muitos 

anos, como se pode verificar nos cardigans florais dos anos 

50 (Black, 2002). 

Jean Paul Gaultier, que sempre recorreu à malha artesanal 

para causar um grande impacto nas suas colecções, está 

entre os primeiros a adoptar a tecnologia de estampagem 

digital em tecidos finos de jersey elástico.  

A designer inglesa Ann-Louise Roswald levou esta técnica a 

um novo patamar ao usar desenhos florais gráficos e ousados 

que impõem um visual marcante dos pés à cabeça. 

A estampagem de imagens aplicada a malha de maior 

espessura é menos comum e foi usada inicialmente pela 

marca Artwork, em 1980. 

No Outono/Inverno de 2000/01, o designer Lawrence Steele 

conseguiu um efeito extraordinário ao estampar peças de pêlo 

de camelo tricotado com folha de ouro, criando uma aparência 

rachada (Fig.25). Esta técnica foi posteriormente adoptada 

por outros designers e casas de moda (Fig.24).  

Black (2002) defende que a própria imagem da malha 

representa um símbolo visual poderoso e é muitas vezes 

usada em técnicas de estampagem que simulam 

realisticamente peças de malha. Esta técnica é usada de 

diversas maneiras por inúmeros designers, como é o caso do 

trabalho desenvolvido por Issey Miyake no seu projecto Pleats 

Please (desde 1997), onde usa a imagem da malha Aran 

estampada em tecidos plissados e pregueados. Já a designer 

Fig. 25. Lawrence 
Steele, Outono/Inverno 
2000/01. Peça de pêlo 
de camelo tricotado e 
estampado a folha de 
ouro. (Black, 2002) 

Fig. 24. Trança em 
larga escala, com 
estampagem de folha 
de ouro, de Pamela 
Leung (Sissons, 2010) 
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inglesa Rebecca Earley aplica a imagem de roupa de malha a 

peças de vestuário ou acessórios através de um processo de 

estampagem de fotograma de calor (heat photogram) que a 

própria criou (Black, 2002). Outro exemplo da técnica de 

estampar a imagem textural da malha encontra-se na 

colecção de Outono/Inverno de 98/99 de Julie Skarland. 

Nesta a designer combina o próprio tecido de malha grossa 

com a estampagem da imagem do mesmo tecido, recorrendo 

a imagem e impressão digital. 

De acordo com Black (2002), o trabalho de Skarland é 

igualmente notável pela aplicação e combinação da malha 

com outros tecidos, criando peças com remendos e texturas 

únicas. Também Liz Collins desenvolveu o seu trabalho 

baseada na justaposição de texturas e formas contrastantes 

que podem ser vistas em muitos dos seus designs (Black, 

2006). Nas suas colecções experimenta diversos tecidos 

como a renda de crochet, couro, pêlo e materiais tecnológicos, 

nos quais aplica métodos de tratamento como a estampagem, 

o encolhimento estratégico e a técnica descoberta pela 

própria – “knit-grafting” (técnica em que aplica inúmeros 

tecidos diferentes, combinados com excertos de malha, na 

construção de um têxtil) (Fig.26). 

Ainda dentro do trabalho de patchwork, Black (2006) 

destaca o trabalho de Clare Tough que reinterpreta as formas 

tradicionais da malha, seccionando o corpo em fragmentos de 

cores e texturas contrastantes. Nos seus têxteis, Tough 

combina malha manual com malha feita em tear e crochet, 

usando linho, caxemira e algodão, em diferentes escalas e 

espessuras. A combinação entre material sólido e aberturas 

reveladoras sugerem a arte de tricotar em si, num jogo entre o 

cobrir e revelar o corpo, tornando o potencial erótico do 

knitwear evidente (Fig.27). 

Um grande exemplo do knitwear experimental e manual é o 

trabalho de Sandra Backlund, designer sueca que procura 

Fig. 26. Liz Collins, 
Outono/Inverno 2005. 
Tecido de algodão com 
malha de lã e rayon. 
(Black, 2006) 

Fig. 27. Clare Tough, 
Outono/Inverno 2005. 
Ticot e crochet manual 
de lã, caxemira, algodão, 
seda, linho, acrílico e 
mohair. (Black, 2006) 
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destacar, distorcer e transformar as formas do corpo através 

da roupa, tornando esta numa autêntica peça de arte. Nos 

seus trabalhos esculturais incomparáveis, Backlund tira 

partido de técnicas e silhuetas tradicionais, unindo-as a novas 

estéticas contemporâneas, recorrendo a lã de alpaca de larga 

escala (Fig.28). Os seus designs originais e a sua “slow 

fashion” (moda lenta) tornaram-na numa designer famosa e 

prestigiada em todo o mundo (Luxemag, 2011). 

 

Técnicas como a união de diferentes materiais, a 

estampagem, o corte, a feltragem, a gravação, o uso de spray 

e o tingimento são, muitas vezes, combinadas para criar 

tecidos de malha inovadores (Black, 2002). 

A designer Monika Olszynska trabalha com a 

experimentação de diferentes maneiras de manipular os 

tecidos e superfícies de malha de forma a alterar a sua 

natureza e qualidade. Também Maya Bramwell realizou 

trabalhos dentro deste campo, unindo tecidos de malha 

artesanal de grande volume a entretelas (Fig.29), de forma a 

criar um tecido mais rígido e firme, mantendo o efeito visual 

da malha mas retirando-lhe as suas qualidades usuais. 

Outras experiências no campo da malha recorrem ao uso de 

materiais pouco usuais, como pode ser observado no trabalho 

de Karl Pinfold, que utiliza a imagem estrutural da malha em 

couro e materiais plásticos cortados minuciosamente (Fig.30). 

Segundo Black (2002), Pinfold experimentou, também, fazer 

malha com fio de cobre em 1998, manipulando o fio à mão, 

formando um padrão com relevo. 

O uso de fio de cobre foi igualmente usado no trabalho de 

Alice Lee (parceria entre Alice Smith e Lee Farmer), no 

Outono/Inverno de 98/99, onde o fio de cobre tricotado foi 

unido a um tecido de malha de caxemira através de calor. O 

resultado foi um tecido com efeito ondulante, de superfície 

rígida, contrastante com um interior suave.  

Fig. 29. Maya 
Bramwell, Colecção 
'Little Girl', 1999.  
(Black, 2002) 

Fig. 30. Pormenor de 
malha de couro de 
Karl Pinfold, 2000 
(Black, 2002) 

Fig. 28. Sandra 
Backlund, Colecção 
Ink Blot Test, 2007. 
(sandrabacklund.com) 
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O fascínio de Alice Lee por efeitos contrastantes leva à 

produção de tecidos únicos com interesse visual e táctil. Entre 

as suas experiências, Black (2002) destaca a combinação de 

malha feita com um fio especial de seda e metal, com fibras 

de lã feltrada, da sua colecção de Outono/Inverno de 2000/01. 

Também Lisa Jansen explora diferentes formas de combinar 

o tecido de malha com diferentes fibras, através da feltragem. 

As peças da sua colecção de 1998 combinam malha de seda 

incrustada e feltrada a fibras de caxemira, angorá e chiffon, 

que são fixadas sem recorrer a processos de costura, 

dependendo, apenas, das ligações ocorridas durante o 

próprio processo de feltragem (Fig.31). 

A técnica da feltragem está igualmente presente no trabalho 

desenvolvido por Anne Maj Nafar que procura métodos de 

criação menos previsíveis, adoptando o irregular e rebelando-

se contra a produção em massa e a uniformidade (Black, 

2006). Nafar integra tecidos feltrados manualmente com 

materiais naturais como pêlo, organza, linho e algodão, 

recorrendo à técnica de feltragem de Nuno, que consiste na 

união de fibras de lã feltrada com material tecido, como 

algodão, seda ou linho, bem como com malha de lã (Fig.32). 

 

Como defende Black (2002), a experimentação de novos 

processos pode resultar em reacções e efeitos inesperados 

que são aproveitados e reproduzidos noutros trabalhos, 

tornando-se mesmo imagens de marca de alguns designers, 

como acontece com os tecidos vincados e pregueados de 

malha feltrada de Shelley Fox. 

Muitos destes efeitos inesperados provêem da 

experimentação com novas fibras sintéticas que são unidas a 

outros materiais, como plásticos, couro e renda, e às quais 

são aplicados processos de desgaste por calor, como pode 

ser observado nos trabalhos de Frances Geesin (Fig.33) e de 

Rebecca Webber (Fig.34). 

Fig. 31. Lisa Jansen, 
1998. Vestido de malha 
de seda incrustado com 
fibras de caxemira, 
angorá e chiffon 
feltradas. (Black, 2002) 

Fig.32. Anne Maj Nafar, 
detalhe de colecção "The 
Gods We Had Before", 
Outono/Inverno 2005. 
(Black, 2002) 
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Uma das características da linguagem vanguardista, como 

já foi mencionado, é a inovação nos processos de construção. 

Como defende Black (2002), o tecido de malha pode ser 

feito em tubo, sem costuras, ou pode ser manipulado e 

distorcido em novas formas esculturais. 

Uma das inovações mais revolucionárias da indústria da 

malha foi a introdução do conceito radical da colecção de 

Issey Miyake, A-poc.  

A-poc, que significa literalmente “A piece of cloth” (uma peça 

de roupa), foi desenvolvida por Miyake em conjunto com o 

designer têxtil Dai Fujiwara (Black, 2006), nos anos 90, e 

consiste de um sistema de construção de peças de malha de 

teia, onde um único fio entra numa máquina computorizada 

(semelhante à de Shima Seiki), dando origem a uma peça de 

roupa finalizada, mas possível de costumizar ao gosto do 

utilizador. 

As máquinas de alta tecnologia usadas na produção das 

colecções A-poc produzem um tubo de tecido de malha que 

contém os contornos das formas das peças de roupa a serem 

cortadas pelo utilizador, como descrevem Lee (2005) e 

Sissons (2010). O utilizador pode escolher entre diferentes 

comprimentos e variáveis formas, tomando parte do processo 

do design final das peças (Lee, 2005). 

Outras inovações têm ocorrido no que toca à criação de 

peças únicas de malha sem recorrer a costuras, das quais 

Black (2002) destaca o trabalho desenvolvido pela dupla Alice 

Lee. Estes criaram uma série única de vestidos de malha de 

viscose, utilizando uma forma particular de construção de 

malha chamada “short row” (fileira curta) ou “partial knitting” 

(tricô parcial), que tem como resultado um molde linear e 

formas fluidas em torno do corpo (Fig.35). 

Quanto à construção de malha por meio de manipulação e 

distorção das formas, Black (2002) dá o exemplo do trabalho 

de Delphine Wilson, onde as costuras podem ser deslocadas 

Fig. 34. Rebecca 
Webber, 2001. 
Superfície desgastada 
por calor (Black, 2002) 

Fig. 35. Malha de 
"short row", por Alice 
Lee (Black, 2002) 

Fig. 33. Frances Geesin, 
"Black Ice", 1981. 
Experiência com fibras 
sintéticas derretidas com 
calor (Black, 2002) 
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e reposicionadas, e peças podem ser reconfiguradas com 

pinças internas e com linhas de pontos em relevo que 

contornam o corpo (Fig.36). 

As peças de malha são muito moldáveis e podem tomar 

diferentes formas. Consoante a escolha do fio e dos 

acabamentos podem confeccionar-se peças perfeitas e 

equilibradas ou distorcidas e indomáveis, qualidades que são 

muito exploradas na linha de knitwear de Yohji Yamamoto - 

Y’s (Black, 2002). Também Fatima Saifee explorou as 

qualidades de distorção na construção da malha ao criar 

tecidos de malha através da combinação de fibras de lã e 

Lycra (Fig.37), que desenvolveu para o designer de 

vanguarda Kei Kagami. 

 

Outra forma de construção de malha que reaparece 

periodicamente como um ícone visual é a “rede de malha” – 

tricô de laçadas largas e com pouca tensão, proveniente do 

movimento punk e grunge. 

Como defende Black (2002), tanto designers de vanguarda 

como mais comerciais, têm usado a “rede de malha”, de 

laçadas largas, para atingir efeitos arrojados e inesperados, 

reduzindo, assim, a funcionalidade das camisolas de malha. 

Este tipo de construção de efeito desconstruido e tosco, é a 

técnica de eleição de muitos designers, desde Comme des 

Garçons, Gaultier e John Galliano (Black, 2002). 

No ano de 1981, Rei Kawakubo desenhou uma camisola de 

malha esburacada que dava a ilusão de destruição, apesar de 

cada buraco ter sido cuidadosamente executado através do 

processo de montagem e remate de malhas, de modo a 

assegurar a estabilidade do tecido. 

Martin Margiela conseguiu o efeito tosco e desobstruído, 

simplesmente cortando e desgastando o tecido ou ao tricotar 

separadamente uma bainha canelada, parcialmente caída. 

Fig. 36. Delphine Wilson, 
Outono/Inverno  2001/02.  
(Black, 2002) 

Fig. 37. Detalhe de 
saia distorcida, por 
Fatima Saifee, 2000. 
(Black, 2002) 
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Outro exemplo destacado por Black (2002) é o trabalho da 

jovem designer Winni Lok, que criou a sua assinatura ao 

ignorar todas as regras de construção do knitwear clássico, 

juntando de forma rudimentar secções diferentes de malha, 

deixando bordas toscas e desfiadas. 

 

À medida que se dão as constantes inovações têxteis 

levadas a cabo por empresas como a Miyake Design Studio e 

a Nuno Corporation, a aptidão de combinar capacidades 

artesanais com a compreensão de tecnologias, tanto antigas 

como modernas, pode fornecer novas ideias que podem vir a 

influenciar o mundo da moda por muitos anos. No entanto, por 

mais radicais e inovadores que sejam os processos e técnicas 

desenvolvidos no campo do design têxtil, seria pouco provável 

que estes tivessem um futuro promissor sem a visão criativa 

do designer. 
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3. Têxteis Sustentáveis 

 
 

A indústria têxtil é considerada como uma das menos 

sustentáveis em todo o mundo, sendo a indústria que mais 

desperdício de água produz, descarregando-a no ambiente. 

De acordo com Quinn (2010), é estimado que, a cada ano, 1 

milhão de toneladas de desperdício têxtil acabem em aterros. 

Os processos utilizados no branqueamento, tingimento e 

impressão dos têxteis colocam a produção de roupa a par 

com a produção petroquímica. 

Só o algodão, que consiste na fibra natural com mais 

procura no mercado, consome 24% da totalidade dos 

pesticidas a nível global, apesar de ocupar apenas 2.2% da 

área cultivada do Mundo (Quinn, 2010).  

Tal como acontece no caso do algodão, na produção de lã 

também são usados pesticidas, apesar de em quantidades 

inferiores. Estes são injectados nas ovelhas ou são aplicados 

através de banhos para controlo de parasitas. A produção de 

lã contribui para a degradação do solo e levanta impactos 

significativos para o ambiente no decorrer do processo de 

limpeza das suas impurezas – grande desperdício de água e 

uso de solventes químicos e detergentes (Fletcher, 2008). 

Apesar de na produção de fibras sintéticas o consumo de 

água ser reduzido, ou mesmo nulo, estas têm por base 

agentes petroquímicos, contribuindo para o esgotamento dos 

combustíveis fósseis, a par de fortes impactos ecológicos, 

políticos e sociais. 

 

De acordo com Fletcher (2008), os materiais desempenham 

um papel incontornável na compreensão do que torna a moda 

e os têxteis sustentáveis, sendo comummente o ponto de 

partida para a mudança. Já nos anos 90 fibras naturais e 

recicladas dominavam as tendências e espectáculos de moda. 
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A partir do ano 2000, especialistas do sector têxtil, juntamente 

com designers de moda, começaram a encorajar o uso de 

materiais mais amigos do ambiente, bem como de métodos 

de produção mais responsáveis. Surgindo, cada vez mais, 

fibras orgânicas e renováveis e materiais reciclados, bio-

degradáveis e alternativos como o cânhamo ou cannabis, 

lyocell, bambu, soja, seda selvagem, ingeo (PLA), entre 

outros. 

Neste campo surge também o movimento do “Comércio 

Justo” (do inglês Fair Trade) que é visto como um dos pilares 

da sustentabilidade económica e ecológica (Fletcher, 2008). 

Este movimento tem como objectivos o estabelecimento de 

preços justos bem como de padrões sociais e ambientais 

equilibrados, nas cadeias produtivas. 

Segundo Fletcher (2008) podem-se distinguir as seguintes 

Fibras Alternativas usadas na confecção de têxteis 

sustentáveis: 

 

Algodão Orgânico: No sistema orgânico o uso de 

pesticidas e fertilizantes sintéticos é evitado, dando lugar a 

processos naturais e defendem-se princípios éticos e de 

Comércio Justo, representando um forte elemento social. 

 

Lã Orgânica: Na produção orgânica as ovelhas são 

alimentadas com produtos que crescem organicamente no 

pasto, sem tratamento de pesticidas. As ovelhas não são 

tratadas com Organophosphates (OPs). Embora o mercado 

de lã orgânica seja ainda muito reduzido, tem vindo a crescer.  

 

Cânhamo: Também conhecido por cannabis, tem um 

crescimento muito rápido, abafando naturalmente as ervas 

daninhas e controlando as pestes. Pensa-se ser indicado para 

sistemas de agricultura de baixo impacto. O cultivo de 

cânhamo também ajuda a limpar o solo para o cultivo de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeia_produtiva
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outros produtos, melhorando a estrutura do solo e controlando 

a erosão.  

 

Seda Selvagem: O cultivo de bichos-da-seda é feito em 

florestas abertas onde se encontra um bom fornecimento de 

comida natural e onde não são usados produtos químicos. 

Desta forma, a sua produção contribui para a preservação da 

floresta. Visto que os casulos de seda são apanhados depois 

do bicho-da-seda emergir naturalmente, este tipo de seda é 

conhecido como seda “vegetariana” ou de “Paz”. 

 

Poly (lactic acid): Pertence a uma nova classe das fibras 

sintéticas – os biopolimeros – e consiste num poliéster 

termoplástico proveniente de fontes 100% renováveis, como o 

milho. Ao contrário de fibras sintéticas convencionais, feitas a 

partir de combustíveis fósseis, a fibra PLA (Poly latic acid) 

deriva de culturas renováveis anualmente e é bio-degradável. 

Apesar das suas vantagens apresenta um impacto ambiental 

significativo, gerando quantidades substanciais de metano e 

de gases de efeito de estufa (GEE). 

 

Lyocell: Consiste numa fibra celulósica desenvolvida nos 

anos 80 a partir da polpa da madeira, normalmente eucalipto. 

A polpa é dissolvida num solvente não tóxico que é 

recuperado (99.5%) e reciclado. Os benefícios do lyocell vão 

desde a sua total biodegradabilidade, à rápida renovação do 

material em bruto (eucaliptos) e à preocupação de extracção 

da polpa de florestas mantidas de forma sustentável. 

 

Bambu: A fibra de bambu é feita de celulose derivada da 

típica cana de bambu, que tal como o eucalipto, cresce 

rapidamente. Existem dois tipos disponíveis de fibra: bambu 

natural, conhecido como linho de bambu; e a viscose de 

bambu, a mais comum. 
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Soja: As fibras de soja fazem parte da classe de materiais 

regenerados, feitos a partir de proteínas, quer de origem 

vegetal, quer de origem animal. Estas fibras foram 

desenvolvidas inicialmente na década de 50 e têm uma 

grande saída nos dias de hoje devido à intensificação da 

procura de fibras renováveis e biodegradáveis. A fibra da soja 

é vista como um potencial substituto dos sintéticos à base de 

petroquímicos e da caxemira.  

 

Fibras recicladas: Fornecem um baixo impacto ambiental 

em comparação a outras fontes de fibras e apresentam na 

sua produção uma redução do consumo energético, de 

recursos e de químicos (no caso das fibras não serem 

tingidas). A produção de um têxtil feito a partir de lã reciclada 

consome metade da energia necessária para produzir um 

material dito “virgem”. A fibra sintética reciclada mais 

comummente disponível é o poliéster, embora também esteja 

disponível nylon reciclado. 

 

Como defende Quinn (2010), o crescente mercado de 

têxteis sustentáveis encontrou novas expressões para os 

ofícios tradicionais. As capacidades artesanais como os 

bordados, as aplicações, o ornamento com contas e os 

pontos à mão estão-se a tornar tão populares nos dias de 

hoje como os têxteis inteligentes, as superfícies responsivas2 

e as impressões de alta tecnologia.  

À medida que o interesse na sustentabilidade aumenta, 

estas duas áreas do design (artesanato e tecnologia) 

encontram-se a trabalhar lado a lado, mostrando o valor 

económico e ecológico dos produtos reciclados e revelando 

um respeito renovado pela mestria necessária para produzir 

têxteis bonitos e desejáveis. 

                                                 
2
 Têxteis que reagem a estímulos exteriores (ex. calor humano) 
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4. Celulose Bacteriana 

 
 

As bactérias podem ser aproveitadas, não só para adicionar 

funcionalidade aos tecidos, como podem mesmo ser usadas 

para criar o próprio tecido ou peça de roupa (Lee, 2005). 

 

Já no ano de 1997, Martin Margiela, com a colaboração do 

microbiologista Dr. A.W.S.M. van Egeraat, fez crescer 

bactérias e fungos na superfície de tecidos, de forma a criar 

um aspecto de decadência nas peças que expôs no seu 

projecto 9/4/1615 em Rotterdam (Fig. 38 e 39). 

Numa outra vertente, os Bio-artistas Oron Catts e Ionat Zurr, 

pertencentes ao projecto Tissue Culture & Art Project (TC&A), 

fundado em 1996, têm explorado a criação de objectos semi-

vivos, como é o caso do Victimless Leather (Fig.40), que 

consiste de uma peça de vestuário miniatura feita a partir de 

células animais. No entanto este projecto encara a engenharia 

de tecidos como um meio de expressão artística e não como 

um produto comercial. 

 

A celulose é o recurso renovável mais abundante do mundo, 

podendo ser sintetizada por plantas, alguns animais e por um 

grande número de microorganismos, como as bactérias 

(Castro et al, 2010). 

Como já vimos a produção tradicional de fibras naturais 

como o algodão pode ser pouco económica e ineficiente. 

De acordo com o biologista Dr. David Hepworth a nossa 

dependência dos materiais naturais chegou ao fim (Lee, 2005). 

Ele acredita que os materiais criados através da bio-

engenharia vão oferecer uma alternativa sustentável, tanto 

aos materiais naturais como aos materiais à base de petro-

químicos. 

 

Fig. 38. Martin Margiela, 
1997. Levedura rosa 
sobre algodão. 
(Lee, 2005) 

Fig. 39. Martin Margiela, 
1997. Bactéria Vermelha 
sobre algodão. (Lee, 2005) 

Fig. 40. Tissue Culture & 
Art Project, Victimless 
Leather, 2004. 
(Lee, 2005) 
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“Cellulose grown from scratch would be biodegradable and much 

more like farming than an industrial process. Nature can grow things 

for us to make exactly what we want with no waste.” 3  David 

Hepworth      (Lee, 2005, p.65) 

 

Segundo Hungund e Gupta (2010) há uma grande 

variedade de bactérias que têm a capacidade de produzir 

celulose, principalmente dentro das do género 

Gluconacetobacter (anteriormente chamadas Acetobacter). 

A celulose bacteriana (CB) difere da celulose produzida por 

plantas, tanto a nível químico como físico (Hungund & Gupta, 

2010; Castro et al, 2010), apresentando propriedades únicas 

como alta pureza e força mecânica, alta cristalinidade, 

biodegradabilidade excelente, grande capacidade de 

absorção de água e excelente afinidade biológica. 

A CB, para além de poder ser aplicada nos campos em que 

é aplicada tradicionalmente a celulose das plantas (Castro et 

al, 2010), tem vindo a ser usada para o desenvolvimento de 

alimentos saudáveis (nata de coco), papéis especiais, 

produtos biomédicos (pele artificial), embalagens 

biodegradáveis, entre outras aplicações (McKenna et al, 

2009). 

De acordo com Hungund e Gupta (2010), desde 1950 que é 

conhecida a capacidade da Gluconacetobacter xylinus (G. 

xylinus) produzir celulose a partir de uma fonte de carbono.  

A G. xylinus (anteriormente Acetobacter xylinum) é uma 

bactéria não-patogénica, Gram-negativa, estritamente 

aeróbica, do género Bacillus (Castro et al, 2010; McKenna et 

al, 2009). 

                                                 
3

 t.l. A celulose crescida naturalmente será bio-degradável e mais 
semelhante a uma exploração agrícola do que a um processo industrial. A 
natureza consegue fazer crescer coisas para nós, para fazermos 
exactamente o que queremos, sem qualquer desperdício. 
 

Fig. 43. Celulose 
Bacteriana vista ao 
microscópio, ao fim de 96h 
de crescimento. (McKenna 
et al, 2009) 

Fig. 41. Celulose 
Bacteriana vista ao 
microscópio, ao fim de 48h 
de crescimento. (McKenna 
et al, 2009) 

Fig. 42. Celulose 
Bacteriana vista ao 
microscópio, ao fim de 72h 
de crescimento. (McKenna 
et al, 2009) 
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A bactéria desenvolve-se num meio aquoso, na presença de 

uma fonte de carbono. A principal fonte de carbono usada por 

esta bactéria para a formação de CB é a glucose, podendo, 

no entanto, serem usadas outras fontes como por exemplo a 

frutose, a sacarose e o manitol (Castro et al, 2010). 

A G. xylinus sintetiza a celulose como um metabólito 4 

primário. Este mecanismo de síntese ajuda a bactéria 

aeróbica a deslocar-se para a superfície, rica em oxigénio, do 

meio aquoso onde se desenvolve. Além disso, a película 

gelatinosa de celulose, formada na interface entre ar e líquido, 

é produzida com o propósito de proteger as células dos raios 

ultravioletas e para reter humidade (Castro et al, 2010). 

A CB é sintetizada em três fases distintas. Numa primeira 

fase as moléculas de glucose são polimerizadas 5  entre o 

exterior e as membranas de citoplasma6, formando alterações 

a nível da celulose. Dando origem a uma protofibrila de 1.5 

nm (nanometros) de largura, a partir de 10 a 15 correntes 

paralelas de glucose. Numa segunda fase, várias protofibrilas 

são unidas em microfibras de 2 a 4 nm de largura. Numa 

terceira e última fase, as microfibrilas são unidas, formando 

uma tira de 20 a 100 nm de largura. Uma matriz de tiras 

entrelaçadas constitui a película de CB (Castro et al, 2010). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Termo utilizado em Bioquímica para o produto do metabolismo de uma 

determinada molécula ou substância  
5
 Polimerização – reacção química que dá origem aos polímeros 

6
 O citoplasma é um espaço intra-celular preenchido por uma matriz semi-

fluida (com consistência de gel), denominada hialoplasma, onde está 
"mergulhado" tudo que se encontra dentro da célula, como moléculas e 
organelas. 

http://www.colegioweb.com.br/biologia/quimica-da-celula2
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4.1. Kombucha 

 
 

Kombucha é uma bebida originária da China que remonta 

ao ano de 220 a.C., período da Dinastia Tsin, onde era usada 

pelas suas propriedades energéticas e de desintoxicação 

(Dufresne & Farnworth, 1999). Esta bebida é produzida pela 

fermentação de chá (preto ou verde) e açúcar (Fig.44), 

através de uma associação simbiótica de bactérias e 

fermentos que formam uma espécie de fungo à superfície, ao 

qual se dá o nome de película, cultura ou SCOBY7 (Fig.45). 

De acordo com Dufresne e Farnworth (1999), em 414 o 

fungo do chá Kombucha foi levado da Coreia para o Japão 

pelas mãos do Dr. Kombu. Nos finais do séc. XIX foi 

introduzido na Rússia por mercadores orientais, e onde é 

conhecida por “Tea Kvass”. Mais tarde foi introduzido na 

Europa do Leste e no resto da Europa no início do séc. XXI. 

O chá Kombucha é frequentemente tido como um remédio 

para todos os males, sendo conhecido como o elixir milagroso. 

Existem numerosas alegações que afirmam que este chá é a 

resposta para a eliminação dos cabelos grisalhos, o aumento 

da motivação sexual, a melhoria da visão, bem como pode ser 

usado na limpeza da casa, como desodorizante, entre muitas 

outras coisas (Dufresne & Farnworth, 1999). 

Apesar das propriedades do chá, por si só, serem já bem 

conhecidas e documentadas, há pouca informação científica 

disponível sobre a composição e efeitos do Kombucha que 

possam suportar estas alegações. O primeiro passo a tomar é 

investigar a composição microbiológica do fungo do chá 

Kombucha para compreender os constituintes que podem ser 

possivelmente benéficos. 

Segundo Dufresne e Farnworth (1999), as bactérias e 

fungos presentes na bebida formam uma potente simbiose 

                                                 
7
 Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast 

Fig. 44. Jarros de chá 
verde fermentado para 
o cultivo de Kombucha. 
(Science Museum) 

Fig. 45. Cultura-mãe 
de Kombucha 
(WordPress) 
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capaz de impedir o crescimento de potenciais bactérias 

contaminadoras. 

As principais bactérias do ácido acético (Acetobacter, 

actualmente Gluconacetobacter) presentes no Kombucha são 

a G. xylinus, A. xylinoides, Bacterium gluconicum, A. aceti e A. 

pasteurianus. A par das bactérias, diferentes leveduras foram 

isoladas do fungo do chá, tais como as da espécie das 

Schizosaccharomyces pombe, Saccharomycodes ludwigii, 

Kloeckera apiculata, Saccharomyces cerevisiae, 

Zygosaccharomyces bailii, Brettanomyces bruxellensis, B. 

lambicus, B. custersii, Candida e Pichia (Dufresne & 

Farnworth,1999). 

Os aspectos da associação entre os micro-organismos que 

formam o fungo e a sua interacção com os substratos que 

suportam a fermentação têm sido estudados ao longo das 

últimas décadas, nomeadamente nos trabalhos de Balentine 

(1997), Sievers et al (1995) e de Yurkevich e Kutyshenko 

(1998), citado por Dufresne & Farnworth (1999). 

Como já foi mencionado, a G. xylinus, presente na 

composição do Kombucha, tem a capacidade de sintetizar a 

celulose o que, segundo Dufresne e Farnworth (1999), 

aumenta a associação formada entre bactéria e fungo, dando 

origem a uma série de transformações entre os diferentes 

constituintes de ambos. As células das leveduras convertem a 

sacarose em frutose e glucose, produzindo etanol. As 

bactérias do ácido acético convertem a glucose em ácido 

glucónico e a frutose em ácido acético. A cafeína e outras 

xantinas 8  relacionadas com a infusão do chá estimulam a 

síntese da celulose por parte da bactéria, enquanto que o 

ácido acético estimula as leveduras a produzir etanol, que por 

sua vez, ajuda a bactéria do ácido acético a crescer e produzir 

                                                 
8
 Xantina é um composto orgânico presente em algumas plantas do 

género Coffea L. (café), Camellia Sinensis ou Thea Sinensis (chá) e 
Theobroma Cacau (cacau). 
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mais ácido acético. De acordo com Dufresne e Farnworth 

(1999), tanto o etanol como o ácido acético possuem 

actividade antimicrobial contra bactérias patogénicas, logo 

fornecem protecção ao fungo do Kombucha contra possíveis 

contaminações. 

Apesar do Kombucha estar parcialmente protegido de 

contaminações é aconselhável prepará-lo e armazená-lo num 

recipiente de vidro, de forma a evitar a libertação de 

elementos tóxicos, como chumbo (Dufresne & 

Farnworth,1999), prejudiciais no caso de ingestão da bebida. 

Outros recipientes que podem ser usados, para além do vidro, 

segundo Frank (1995), são a porcelana sem chumbo, 

recipientes de faiança (cerâmica branca da família das argilas) 

ou aço inoxidável. Para além destes recipientes, podem ser 

usados, igualmente, materiais sintéticos de alta densidade do 

grupo Poliolefina, como é o caso do Polietileno (PE) ou do 

Polipropileno (PP). No entanto devem evitar-se recipientes 

feitos à base de Policloreto de Vinilo (PVC) ou Poliestireno. 

Outros cuidados a ter na produção e manutenção desta 

bebida são evitar o contacto directo com a luz solar, bem 

como com metais, visto que ambos podem ser extremamente 

prejudiciais para a cultura do Kombucha, podendo até destrui-

la numa questão de horas (WordPress).  

O bolor comum é outro elemento prejudicial para a cultura. 

Apesar do Kombucha adquirir inúmeras defesas naturais 

contra o bolor, se se encontrar na ausência de nutrientes para 

gerar ácidos e num ambiente mais quente, torna-se 

demasiado esgotado para se auto-proteger. De acordo com o 

site http://www.kombuchahome.com/ (WordPress), muitos 

investigadores têm alegado ser possível retirar os focos de 

bolor que surgem na cultura do Kombucha com vinagre 

comum, assunto que se encontra ainda em investigação.  

 

 

http://www.kombuchahome.com/
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4.2. BioCouture 

 
 

Dentro do campo da biomimética9 e do uso de bactérias no 

desenvolvimento têxtil interessa para este projecto o trabalho 

desenvolvido por Suzanne Lee, directora do projecto 

BioCouture.  

De acordo com Lee (2005) os têxteis criados pelo Homem 

podem vir a ser substituídos por membranas têxteis que se 

auto-produzem.  

Lee lançou o projecto BioCouture, juntamente com David 

Hepworth (director da companhia Cellucomp), a fim de 

determinar até que ponto é possível fazer “crescer” peças de 

vestuário através de celulose bacteriana (CB), para 

desenvolver moda sustentável e amiga do ambiente em todas 

as fases do seu ciclo de produção (Quinn, 2010).  

O projecto BioCouture desenvolveu uma membrana de base 

vegetal (Fig.46), sem usar quaisquer derivados artificiais, 

cultivando bactérias que unem enzimas activas com fibras 

celulósicas num material de características semelhantes a um 

têxtil não tecido (TNT). 

Como descreve Quinn (2010), esta membrana celulósica é 

desenvolvida numa solução de chá e açúcar, formando um 

bio-reactor, à semelhança do que acontece no cultivo da 

Kombucha. À medida que a bactéria G. xylinus (presente na 

cultura do Kombucha) sintetiza a celulose do açúcar, expele 

compostos que formam fibras celulósicas na superfície da 

solução, a que se dá o nome de película. Ao fim de cerca de 

duas semanas esta membrana fibrosa é extraída e seca, 

privando os microorganismos dos seus nutrientes, tornando-

os, imediatamente, dormentes.  

                                                 
9
 Área da ciência, relativamente nova, que estuda os modelos, sistemas e 

processos usados pela natureza 

Fig. 46. Membrana 
crescida após 10 dias. 
(BioCouture, 2007) 

Fig. 47. Películas de CB 
tingidas com beterraba e 
polpa de mirtilo. 
(BioCouture, 2007) 
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A CB seca proporciona ao tecido grande força e 

durabilidade, podendo ser tingido naturalmente (Fig.47), 

estampado, cortado e cosido (Fig. 48, 49 e 50). 

Assim que este material volta a ser introduzido na solução, 

começa a crescer novamente, permitindo a sua auto-

reparação e remodelação. 

Aquando do descarte da peça, pode ser tratada como 

qualquer item de comida orgânica. 

Segundo Lee (2005) o têxtil proveniente da cultura de 

celulose será um benefício, não só para as roupas medicinais 

e de protecção, como para o vestuário infantil e de desporto. 

Sendo igualmente uma mais valia para a industria da moda 

visto que, tal como esta, se encontra em constante reinvenção. 

 

Uma das ambições do BioCouture é conseguir fazer 

“crescer” roupa sem costuras (seamless) ao imergir um molde 

na solução. À medida que a bactéria se prende ao molde, 

assumiria a sua forma, imitando, de certo modo, a técnica da 

feltragem, na medida em que microorganismos individuais se 

entrelaçam numa única membrana (Quinn, 2010). 

 

Apesar do têxtil produzido no projecto BioCouture ser uma 

perfeita alternativa ao algodão, ainda apresenta algumas 

falhas, como a facilidade com que se desfaz em contacto com 

a água. Como afirma a própria Suzanne Lee: 

 

“If you were caught out in the rain wearing the BioCouture jacket, 

it would probably turn to jelly because it absorbs water so 

easily.”10 

                (Science Museum) 

 

                                                 
10

 t.l. Se fosse apanhado à chuva a usar o casaco do BioCouture, este iria 

provavelmente transformam-se em geleia, por absorver água facilmente. 

Fig. 48. Pormenor de 
casaco de celulose 
bacteriana (Posterous, 
2011) 

Fig. 49. "Veggie" Biker 
jacket, Setembro 2007 
(BioCouture, 2007) 

Fig. 50. Primeiro 
protótipo de camisa 
crescida a partir da CB e 
cosido à máquina, Junho 
2006 (BioCouture, 2007) 



 49 

Em resposta a este problema, Alexander Bismarck do 

Imperial College of London pretende adicionar moléculas 

repelentes de água ao bio-reactor enquanto a bactéria produz 

celulose. Pretende-se que estas moléculas venham a fazer 

parte integrante da estrutura do tecido, de forma a impedir 

que este se desfaça quando molhado. 

Outro investigador do Imperial College, Paul Freemont, está 

igualmente a trabalhar o conceito do BioCouture, dirigindo a 

sua pesquisa para descobrir uma forma de produzir CB em 

larga escala (Science Museum).  

Suzanne Lee acredita no potencial da CB vir a assumir 

diferentes utilidades, considerando-a o tecido do futuro, 

afirmando: 

 

“One day it might be possible to produce bacterial cellulose in a 

huge array of different forms, feels and colors. In the future we 

could find ourselves surrounded by bacterial cellulose – in our 

clothes, our books and magazines, our cars, our buildings… the 

possibilities are almost endless!”11 (Science Museum) 

 

O projecto BioCouture tem vindo a estudar a possibilidade 

de ampliar o leque de qualidades da CB através da introdução 

de diferentes substratos têxteis (Posterous, 2011).  

Existem dois métodos possíveis de adicionar os substratos 

à celulose: durante o processo de crescimento, ou depois 

deste. 

No método de adicionar os substratos depois do processo 

de crescimento da celulose, Suzanne Lee experimentou 

colocar uma membrana de celulose molhada sobre os 

diferentes substratos têxteis de forma que, quando a água 

evaporasse da membrana, as fibras da celulose se unissem 

                                                 
11

 t.l. Um dia poderá ser possível produzir celulose bacteriana numa 
grande variedade de diferentes formas, texturas e cores. No futuro 
podemos encontrar-nos rodeados de celulose bacteriana – nas nossas 
roupas, livros e revistas, carros, edifícios… as possibilidades são 
praticamente infindáveis. 
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Fig. 54. Compósito de 
celulose e rede de algodão 
(Posterous, 2011) 

às dos têxteis. Nestas experiências foram usados malha de 

renda (Fig.51), rede de cânhamo (Fig.52), lã mohair (Fig.53) e 

algodão (Fig.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de inicialmente os substratos aparentarem ter 

penetrado na celulose, com aplicação de força alguns tiveram 

melhor desempenho que outros. Concluiu-se que este método 

só era aplicável a tecidos com pequenas aberturas como a 

malha de algodão. No entanto, o tecido resultante da união da 

celulose bacteriana com a malha de algodão retém apenas as 

qualidades de força da celulose, retirando as propriedades 

elásticas da malha. 

O resultado destas experiências levou à procura de 

materiais não elásticos, tanto de celulose como de nylon, para 

serem adicionados durante o processo de crescimento da 

celulose bacteriana, como explica Suzanne Lee (Posterous, 

2011). 

Numa primeira experiência (Fig.55) foi usada uma fina rede 

de nylon que foi deixada a flutuar na superfície da solução de 

chá verde açucarado, de maneira a que a celulose fosse 

crescendo, integrando-se na rede. Numa segunda experiência 

(Fig.56), um substrato de lã foi introduzido na solução, depois 

de se ter deixado crescer cerca de 7mm de membrana 

Fig. 52. Compósito de 
celulose e cânhamo 
(Posterous, 2011) 

Fig. 51. Compósito de 
celulose e renda 
(Posterous, 2011) 

Fig. 53. Compósito de 
celulose e lã mohair 
(Posterous, 2011) 

Fig. 55. Compósito de 
celulose e rede de nylon 
(Posterous, 2011) 

Fig. 56. Compósito de 
celulose e substrato de 
lã (Posterous, 2011) 
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celulósica, prendendo, assim, a lã entre as camadas que 

formam a membrana final. Na terceira experiência (Fig.57) 

uma malha larga de algodão foi introduzida na solução a meio 

do processo de crescimento da celulose. As três experiências 

resultaram em compósitos onde os substratos foram 

completamente embebidos na celulose. 

Apesar das fibras adicionais alterarem a aparência da 

celulose, não conseguem alterar a sua estrutura como era 

pretendido inicialmente. 

Segundo Suzanne Lee (Posterous, 2011), a fim de alterar a 

qualidade do material de uma forma radical, como por 

exemplo, adicionar elasticidade à membrana celulósica, é 

mais provável encontrar uma solução através da engenharia 

química e, em último caso, na biologia sintética. 

Fig. 57. Compósito de 
celulose e malha de 
algodão (Posterous, 2011) 
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 5. Desenvolvimento de um têxtil 

 
 

Com este projecto, de carácter exclusivamente experimental, 

pretende-se conseguir inovar o design de malhas artesanal 

que, apesar de ter perdido o seu protagonismo a partir da 

década de 80, tem vindo a viver um revivalismo, 

principalmente dentro da moda contemporânea de vanguarda. 

De forma a conseguir inovar o design de malhas artesanal e 

atribuir-lhe um cunho mais contemporâneo, foi necessário ter 

em conta o estilo de vida actual, bem como as preocupações 

e consequências que este levanta.  

A indústria da moda tem vindo a viver grandes alterações 

nas últimas décadas, tendo sido desenvolvidos novos 

processos e técnicas de construção, com a aplicação de 

novas tecnologias radicais no campo das ciências, 

engenharias e biotecnologias, que vieram alterar o próprio 

conceito tradicional de têxtil. 

A par das inovações científicas e tecnológicas vividas pela 

indústria da moda, outro conceito que marca, não só a 

indústria têxtil, como todo o estilo de vida actual é a 

sustentabilidade. Como já foi referido, a indústria têxtil é dita 

como uma das menos sustentáveis, sendo posta a par com a 

produção petroquímica. Perante isto, tem-se vindo a encorajar, 

cada vez mais, o uso de materiais e técnicas de produção 

mais responsáveis e amigas do ambiente. 

O uso de materiais e técnicas mais naturais introduzidos 

pelas questões de sustentabilidade, trazem também de volta 

as técnicas arcaicas e artesanais, como é o caso das malhas. 

 

Assim, concluiu-se que o caminho a seguir a fim de 

modernizar as técnicas artesanais da malha, de modo a torná-

las ainda mais apelativas ao consumidor actual, é aliá-las a 

novas técnicas e materiais sustentáveis. 
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Mas como se podem adaptar as técnicas artesanais da 

malha aos novos conceitos de sustentabilidade? 

 

A resposta encontrada para a questão de investigação 

colocada foi o cruzamento da malha artesanal com a Celulose 

Bacteriana (CB). 

Pretende-se obter um compósito têxtil uniforme, 

apresentando a mesma aparência de ambos os lados, que 

seja maleável, resistente e possível de cortar e coser, de 

forma a poder ser transformado numa qualquer peça de 

vestuário. 

À semelhança do trabalho realizado por Maya Bramwell 

(Black, 2002), que combina a malha com entretela, pretende-

se manter o efeito visual da malha retirando-lhe, no entanto, 

as suas qualidades usuais de elasticidade ao uni-la à 

membrana de CB. 

De forma a reforçar o conceito de sustentabilidade, a malha 

é confeccionada através do uso de fibras ecológicas 

alternativas.  

 

Apesar deste projecto ter como base o projecto BioCouture, 

que explora as capacidades têxteis da CB, e de apresentar 

alguns pontos em comum com este último possui igualmente 

alguns pontos díspares. 

Tal como no projecto BioCouture pretende-se desenvolver 

moda sustentável recorrendo à CB. Visto o projecto 

BioCouture ser o único de que se tem conhecimento nesta 

área, decidiu-se seguir os mesmos métodos de 

desenvolvimento de CB, de introdução de substratos e de 

secagem, visto ter-se a certeza do sucesso destes métodos, a 

posteriori. 

Recorreu-se, então ao mesmo tipo de bactéria (G. xylinus) 

contida no kombucha e ao mesmo meio de chá verde 

açucarado. Para além de ser garantido o sucesso deste 
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método de desenvolvimento, era também o método mais 

adequado em termos económicos e temporais. 

Tentou-se, também, seguir os mesmos tempos de 

crescimento da CB, apesar de estes poderem variar 

consoante as diferentes experiências. 

Ao contrário do que o projecto BioCouture pretendia ao criar 

compósitos de CB com outros substratos têxteis, neste 

projecto não se deseja ampliar as qualidades da CB. Ao 

introduzir os substratos de malha na CB pretende-se apenas 

criar um novo compósito têxtil que alie as qualidades estéticas 

da malha artesanal às qualidades e benefícios ecológicos da 

CB. 

A fim de se distanciar mais do trabalho já realizado pelo 

projecto BioCouture, neste projecto recorreu-se a um método 

de purificação das películas de CB, bem como a um 

tratamento enzimático que torna as películas mais limpas e 

resistentes. 

 

Etapas do desenvolvimento: 

 

 O desenvolvimento deste projecto começa com a criação 

das amostras de malha destinadas à realização das 

experiências iniciais com a CB. 

 

 Para o desenvolvimento das películas de CB criou-se um 

bio-reactor que produz ininterruptamente culturas-mãe. 

 

 Realizaram-se 10 experiências com a finalidade de 

descobrir e optimizar os processos de desenvolvimento, 

integração da malha com a CB e de secagem mais 

satisfatórios. 

 Após a análise de resultados das experiências efectuadas, 

realizaram-se as experiências de purificação das películas e 

os tratamentos enzimáticos. 
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 De acordo com os resultados e conclusões obtidos, 

confeccionou-se uma peça de vestuário, demonstrativa da 

possível aplicação deste novo compósito têxtil. 

 

5.1. Criação das amostras de malha 

 
 

Com base na descrição das fibras alternativas apresentada 

no cap.III, realizou-se uma selecção de cinco tipos de fios 

diferentes, consoante as suas composições (Fig.58, pág. 58).  

 

• 100% Viscose de bambu (agulhas 3 ¾ mm) 

• 36% Seda reciclada, 36% Algodão reciclado, 28% 

Viscose reciclada (agulhas 4 mm) 

• 50% Algodão orgânico, 50% Lã orgânica (agulhas 4 

mm) 

• 100% Algodão orgânico (agulhas 3,75 mm) 

• 70% Algodão, 30% Proteína do leite (agulhas 3 ¾ mm)  

 

Tentou-se escolher, para cada tipo de fio, uma cor o mais 

neutra possível. 

Para cada tipo de fio foram confeccionadas duas amostras 

de malha, uma com agulhas de 6,5mm (nº6.5) e outra com 

agulhas de 12mm (nº12), perfazendo um total de 10 amostras. 

Todas as amostras foram confeccionadas com um ponto 

derivado do ponto básico da malha, o ponto Jersey. Este 

ponto foi escolhido, não só pela maior rapidez com que é 

trabalhado, mas também porque outros pontos mais 

elaborados poderiam perder o seu efeito estético ao serem 

cobertos pela CB. Era igualmente importante recorrer a um 

ponto com pouco volume que facilitasse a ligação com a 

película de CB. No entanto, a fim de conceder mais ritmo e 

dinamismo às amostras, criou-se um jogo de volumes e 
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texturas através do cruzamento entre o ponto a direito e o 

ponto do avesso, tricotados aleatoriamente. 

Nas amostras confeccionadas com agulhas nº12, tentou-se 

salientar a diferença entre o ponto direito e o ponto do avesso, 

recorrendo ao uso simultâneo de dois fios nos pontos do 

avesso, criando um maior volume nestes pontos. Este volume 

contrasta, também, com os buracos deixados pelas laçadas 

mais soltas, que serão, posteriormente, preenchidas pela CB. 

Tentou-se que todas as amostras confeccionadas 

apresentassem um tamanho de 16cm por 16cm (Fig.59, pág, 

58), sendo que as amostras das agulhas nº 6.5 têm uma base 

de 28 fileiras e cerca de 30 colunas, ao passo que as 

amostras das agulhas nº12 têm uma base de 16 fileiras e 

cerca de 22 colunas. 

No entanto, o tamanho das amostras variou, não só pelos 

diferentes tipos de fios usados em cada uma, mas, 

principalmente pelas transformações que sofreram após 

serem introduzidos na CB. 
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Fig. 59. Amostras de Malha 
a) Amostras confeccionadas com fio de 100% 

algodão orgânico. 
b) Amostras confeccionadas com fio de fibras 

recicladas. 
c) Amostras confeccionadas com fio 50% algodão 

orgânico e 50% lã orgânica. 
d) Amostras confeccionadas com fio 70% algodão e 

30% proteína do leite. 
e) Amostras confeccionadas com fio 100% viscose 
de bambu. 

Fig. 58. Novelos dos cinco tipos de fio usados nas 
amostras 

 

 

a) b) 

c) d) 

e) 
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5.2. Bio-reactor 

 
 

Para produzir uma cultura-mãe de CB, necessária à 

realização das diferentes experiências, recorreu-se à criação 

de um bio-reactor. Para tal foi necessário juntar um litro e 

meio de chá verde açucarado (1 colher de sopa de chá verde 

por ½ litro de água e 100g de açúcar refinado) com 25cl de 

chá Kombucha, contendo na sua composição a G. xylinus 

(Fig,60). Esta solução foi armazenada num frasco de vidro 

coberto com um pano limpo, que permitia, simultaneamente, 

que a solução respirasse e ficasse protegida de impurezas. 

O bio-reactor foi mantido a uma temperatura entre os 22ºC e 

os 30ºC, protegido do contacto directo do sol. 

Ao fim de cinco dias era já possível observar uma massa à 

superfície da solução (Fig.61, pág. 60), que veio dar origem a 

uma película fina e esbranquiçada após dez dias desde a 

criação do bio-reactor (Fig.62, pág. 60). No final de duas 

semanas a película formada à superfície já tinha duplicado a 

sua espessura e estava pronta a ser retirada para um novo 

recipiente, a fim de ser usada na primeira experiência (Fig.63, 

pág. 60). 

Este procedimento foi repetido para todas as experiências 

efectuadas, tendo-se tornado mais rápido a partir da formação 

da terceira cultura-mãe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 
c) 
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Fig. 60. Fotografia do primeiro dia do Bio-
reactor e garrafa de chá kombucha usado. 

Fig. 61. Fotografia do bio-reactor com 5 dias. 

Fig. 62. Fotografia do bio-reactor com 10 
dias. 

Fig.63. Fotografia do bio-reactor com duas 
semanas. 
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5.3. Integração da malha na CB 

 
 

5.3.1. Experiência 1 

 

Para a 1ª experiência a cultura-mãe de duas semanas foi 

retirada do bio-reactor para um novo recipiente, onde foi 

introduzida numa nova solução de chá verde açucarado 

(Fig.64, pág.62). De acordo com as experimentações 

realizadas por Suzanne Lee (Posterous, 2011), foi depositada 

à superfície da solução uma das amostras de malha criadas 

para o efeito. A primeira amostra utilizada foi a confeccionada 

com fio de algodão e proteína do leite, com agulhas nº 12 e foi 

mantida à superfície por meio de 8 fios presos nas suas 

extremidades (Fig 65, pág. 62). 

Ao fim de cinco dias desde o início da experiência era 

possível observar uma fina película a envolver-se com a 

amostra de malha (Fig.66, pág. 62). Nesta fase verificou-se o 

aparecimento de alguns focos de bolor formados na superfície 

húmida dos fios de malha (Fig.67, pág. 62). Efectuou-se, 

então, uma leve limpeza destes focos, recorrendo ao uso de 

vinagre. 

Ao décimo dia a película apresentava uma consistência 

mais espessa e mais opaca, começando a cobrir a amostra 

de malha (Fig.68 e Fig.69, pág. 62). 

Depois de duas semanas desde o início da experiência, a 

película apresentava uma cor esbranquiçada, tendo coberto 

totalmente a amostra de malha (Fig.70 e 71, pág. 63). 

A película com cerca de 1cm de espessura foi retirada da 

solução para ser deixada a secar naturalmente ao ar sobre 

uma superfície de madeira (Fig.72, pág. 63). 
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Fig.64. Fotografia da introdução da cultura-mãe 
na nova solução. 

Fig.65. Fotografia da amostra de malha à 
superfície da solução. 

Fig.66. Fotografia de pormenor da película com 5 
dias de crescimento. 

Fig.67. Fotografia da 1ªexperiência ao fim de 5 
dias de crescimento. 

Fig.68. Fotografia da 1ª experiência ao fim de 10 
dias de crescimento. 

Fig. 69. Fotografia de pormenor da película com 
10 dias de crescimento. 
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Fig. 70. Fotografia da 1ª experiência ao fim de 
duas semanas de crescimento. 

Fig.71. Fotografia da película de 1cm a ser 
retirada da solução. 

Fig.72. Fotografia do compósito têxtil a secar sobre 
uma superfície de madeira. 

Fig. 73. Fotografia do compósito seco, do lado da 
película de CB. 

Fig.74. Fotografia do compósito seco, do lado da 
malha. 
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Apesar da película de CB estar totalmente ligada à amostra 

de malha, só se desenvolveu na sua superfície ao invés de 

envolver a malha completamente, como era pretendido. 

Após uma semana a secar naturalmente ao ar, a película 

perdeu quase na totalidade a sua humidade, tendo diminuído 

a sua espessura para cerca de 1mm e a sua cor 

esbranquiçada passado a um tom caramelo. 

O compósito têxtil resultante apresenta duas faces distintas: 

uma formada na sua totalidade por CB deixando, no entanto, 

perceber a textura e desenho da outra face, esta composta 

por malha (Fig.73 e Fig.74, pág. 63). O compósito assemelha-

se a uma pele, apresentando resistência, maleabilidade e 

ausência de capacidades elásticas, podendo ser cosido à 

máquina. 

 

5.3.2. Experiências 2 e 3 

 

Visto que os resultados obtidos na 1ª experiência não 

corresponderam totalmente ao que se pretendia do compósito 

têxtil (dado que a película de CB não envolveu a amostra de 

malha dos dois lados) foi necessário recorrer a um novo 

método de integração da malha na CB. 

Na 2ª e 3ª experiências, realizadas simultaneamente, 

seguiu-se o método de integração da malha a meio do 

processo de crescimento da CB, baseado nas experiências 

efectuadas por Suzanne Lee (Posterous, 2011). 

Em ambas as experiências deixou-se crescer uma película 

de CB ao longo de sete dias, sempre dentro do mesmo meio 

de chá verde açucarado (Fig.75, pág. 66). 

Para a 2ª experiência foi usada a amostra de malha 

confeccionada com o fio de algodão com proteína do leite, e 

agulhas nº 6.5. 

A amostra foi, desta vez, lavada com água corrente antes de 

ser introduzida no recipiente (Fig.76, pág. 66) a fim de 
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remover possíveis gomas existentes no fio que dificultassem a 

ligação deste com a CB. 

Nesta experiência a película de CB, previamente 

desenvolvida no recipiente foi retirada para ser imediatamente 

depositada sobre a amostra de malha, introduzida na solução 

(Fig.77 e 78, pág. 66). 

A amostra de malha, com a película de CB, foi mantida à 

superfície da solução por meio de fios de nylon que 

atravessavam a malha de uma extremidade à outra. 

Sete dias após a introdução da malha sob a película de CB, 

era já possível observar o crescimento de uma nova película 

interligada, tanto à malha, como à película que se formava 

sobre esta (Fig. 79, pág. 66). 

Apesar da experiência já durar duas semanas, neste ponto, 

houve a necessidade de deixar crescer a nova película por 

mais sete dias, de modo a adquirir uma maior espessura, 

resistência e aderência. 

Ao fim de três semanas após o início da experiência retirou-

se o novo compósito da solução (Fig.80, pág. 66 e Fig.81, pág. 

67), tendo sido deixado a secar naturalmente ao ar durante 

uma semana, sobre uma superfície de madeira (Fig.82, pág. 

67). 

Após a secagem a película apresentava o tom caramelo 

característico da CB e tinha menos de metade de 1mm de 

espessura, sendo mais maleável, mas mais frágil 

(apresentando, mesmo, algumas quebras), em comparação 

com a película da 1ª experiência. 

Embora se tenha usado um novo procedimento, a película 

de CB não cobriu de igual forma as duas faces da amostra de 

malha, tendo-se desenvolvido mais abundantemente à 

superfície desta, à semelhança do que ocorreu na 1ª 

experiência, criando um compósito têxtil com duas faces 

distintas (Fig.83 e 84, pág. 67). 
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Fig.75. Fotografia de película de CB previamente 
desenvolvida durante 7 dias. 

Fig. 76. Fotografia de 2ª amostra sobre a solução. 

Fig. 77. Fotografia da colocação da película de 
CB sobre a 2ª amostra. 

Fig. 78. Fotografia de 2ª amostra sob a película 
de CB. 

Fig. 79. Fotografia de 2ª amostra ao fim de 7 dias. Fig. 80. Fotografia do compósito a ser retirado da 
solução ao fim de três semanas. 
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Fig. 81. Fotografia do compósito a ser retirado da 
solução, demonstrando dos dois lados distintos. 

Fig. 83. Fotografia do compósito seco, do lado da 

malha. 

 

Fig. 84. Fotografia do compósito seco, do lado da 

celulose. 

 

Fig. 82. Fotografia do compósito a secar numa 
superfície de madeira. 
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Nesta experiência, devido à amostra de malha apresentar 

um ponto mais apertado e compacto, não houve uma 

aderência tão extensa e forte da malha com a CB. 

 

Para a 3ª experiência foi usada a amostra de malha 

confeccionada com o fio de algodão orgânico, e agulhas nº 12. 

Tal como na 2ª experiência, a amostra foi lavada com água 

corrente antes de ser introduzida no recipiente onde uma 

nova película de CB foi deixada a crescer previamente 

durante sete dias. 

Desta vez a amostra de malha foi depositada sobre a 

película de CB existente, fazendo esta deslocar-se para o 

fundo do recipiente (Fig.85, pág. 69). 

Ao fim de sete dias era já possível observar a formação de 

uma nova película de CB na superfície da solução, sobre a 

amostra de malha (Fig.86, pág. 69). 

À semelhança do que sucedeu na 2ª experiência, foi 

necessário deixar crescer a nova película por mais sete dias, 

para aumentar a sua espessura e aderência. Nesta fase 

houve, igualmente, necessidade de retirar uma parte da 

solução que impedia uma mais rápida ligação entre a nova 

película de CB com a amostra de malha e com a película já 

existente. 

A experiência durou três semanas na totalidade, ao fim das 

quais foi retirado o novo compósito que apresentava cerca de 

2mm de espessura e cor esbranquiçada (Fig.87, pág. 70). 

Este foi deixado a secar inicialmente ao ar, sobre uma 

superfície de madeira, tendo sido, posteriormente, colocado 

numa estufa a fim de acelerar o processo de desidratação. Ao 

fim de 30 minutos na estufa, a uma temperatura de 50ºC, o 

compósito perdeu totalmente a humidade, embora tenha 

ficado com uma película demasiado fina e quebradiça. 

Apesar das condições da secagem não terem sido as 

melhores, o compósito resultante da 3ª experiência já 
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corresponde às características pretendidas para o projecto, 

dado que a película de CB envolveu totalmente a amostra de 

malha, de ambos os lados, criando um compósito têxtil com 

duas faces de aspecto e características semelhantes (Fig.88, 

pág. 70). 

Fig. 85. Fotografia da 3ª amostra sobre a película previamente crescida. 

Fig. 86. Fotografia da 3ª amostra ao fim de 7 dias. 
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Fig. 87. Fotografia do compósito a ser retirado da solução. 

Fig. 88. Fotografia do 3º compósito seco, apresentando ambas as 
superfícies semelhantes. 
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5.3.3. Análise dos resultados das experiências 1, 2 e 3 

 

Na 1ª experiência a amostra de malha foi depositada no 

início do crescimento da CB, o que fez com que esta última se 

desenvolvesse apenas na superfície da malha, não a tendo 

envolvido na totalidade. Embora o resultado em termos de 

aderência e resistência tenha sido satisfatório, houve 

necessidade de recorrer a um método diferente de integração 

da malha com a CB. 

Na 2ª experiência adoptou-se um procedimento diferente, 

onde a amostra de malha foi introduzida na CB após esta já 

ter crescido durante sete dias. Ao introduzir a malha sob a 

película previamente desenvolvida, obteve-se um resultado 

muito semelhante ao conseguido na 1ª experiência, visto que 

a película de CB cresceu apenas à superfície da malha. 

Face a estes resultados, seguiu-se uma nova abordagem ao 

método de introdução da malha a meio do processo de 

crescimento da CB. Na 3ª experiência a amostra de malha foi 

introduzida sobre a película com sete dias de crescimento, o 

que deu origem a um total envolvimento da malha pela CB. 

Visto ter-se conseguido os resultados pretendidos com o 

método utilizado na 3ª experiência, o mesmo procedimento foi 

adoptado nas experiências seguintes com as restantes 

amostras. No entanto houve a necessidade de optimizar o 

processo, diminuindo o nível da solução de chá verde 

açucarado ao mínimo indispensável para o crescimento de 

ambas as películas de CB (cerca de 2 cm de espessura). 

Houve, igualmente, a necessidade de alterar o tempo de 

desenvolvimento do compósito têxtil consoante a velocidade 

de crescimento de cada película, de forma a evitar películas 

demasiado finas e frágeis. Para tal foi necessário ter em conta 

que a velocidade de crescimento das películas aumenta com 

o número de experiências realizadas com a mesma cultura-

mãe e usando o mesmo meio. Desta forma, as restantes 
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experiências tiveram uma duração de duas semanas, como 

aconteceu na 1ª experiência, e não de três semanas, como 

nas 2ª e 3ª experiências, tendo atingido espessuras e 

resistência maiores. 

 

5.3.4.Experiências 4 a 10 

 

A fim de testar o melhor processo de secagem num 

ambiente não laboratorial, quatro das amostras restantes 

(algodão orgânico e algodão orgânico com lã orgânica, ambas 

confeccionadas com agulhas nº 6.5 e viscose de bambu 

confeccionada com agulhas nº 12 e nº 6.5) foram deixadas a 

secar ao natural durante cerca de duas semanas, sobre uma 

superfície de madeira (Fig.89 e 90, pág. 73). 

Ao passo que noutras três amostras (algodão orgânico com 

lã orgânica, confeccionada com agulhas nº12; e fibras 

recicladas confeccionadas com agulhas nº 6.5 e nº12) tentou 

acelerar-se o processo de secagem, recorrendo ao uso de ar 

quente e frio, alternadamente, recorrendo ao uso de um 

ventilador, bem como de papel absorvente (Fig.91, 92 e 93, 

pág. 73). 

Neste último processo os compósitos foram envoltos em 

papel absorvente por um dia, depois de terem secado ao ar. 

Após serem retirados do papel absorvente, os compósitos 

foram submetidos a correntes de ar quente e frio, 

alternadamente, por períodos de 30 minutos e durante 3 a 4 

dias (Fig.94, pág. 74). 

Embora este método acelere o processo de secagem, 

conseguindo desidratar por completo os compósitos em 

metade do tempo, estes tornam-se demasiado quebradiços e 

rígidos, tal como acontece ao usar a estufa (Fig.95, pág. 74). 
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Fig. 89. Fotografia do 4º compósito, de malha de 
viscose de bambu, a secar numa superfície de 
madeira. 

Fig. 90. Fotografia do 5º e 6º compósito, de malha 
de algodão orgânico e de algodão orgânico com 
lã orgânica respectivamente, a secar numa 
superfície de madeira. 

Fig. 91. Fotografia do 7º compósito, de malha 
fibras recicladas (nº12), a secar numa superfície 
de madeira. 

Fig. 92. Fotografia do 8º compósito, de malha 
fibras recicladas (nº6.5), a secar numa superfície 
de madeira. 

Fig. 93. Fotografia do 9º compósito, de algodão 
orgânico com lã orgânica, a secar numa 
superfície de madeira. 
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Ao passo que os compósitos secos naturalmente ao ar, ainda 

que levem mais tempo a perder a sua humidade por completo, 

tornam-se mais maleáveis e não quebram com o tempo 

(embora a sua resistência dependa, também, da espessura 

de cada película de CB) (Fig.96, pág. 74). 

Com base nestes resultados, conclui-se que o procedimento 

mais adequado para responder aos objectivos do projecto é 

recorrer ao processo de secagem natural dos compósitos, 

garantindo a durabilidade dos mesmos. 

Independentemente dos diferentes processos de secagem 

aplicados, verificou-se uma boa aderência da CB a todas as 

amostras de malha, havendo sempre menos pontos de 

ligação nas amostras mais compactas, confeccionadas com 

agulhas nº 6.5.  

 

a) 

Fig. 96. Compósitos secos naturalmente ao ar. 

Fig. 94. Compósitos submetidos ao processo de 
secagem acelerado. 

Fig. 95. Pormenor da superfície quebradiça dos 
compósitos. 
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5.4. Purificação das películas de CB 

 
 

As películas de CB desenvolvidas no meio de chá verde não 

apresentavam uma superfície e cor uniformes. A par dos 

bolores que sugiram em algumas experiências, também se 

pôde observar a união de impurezas provenientes do chá, 

com as películas de CB. 

A fim de uniformizar a aparência das películas, retirando-

lhes as manchas e impurezas, bem como desnaturando o 

próprio microrganismo, recorreu-se ao processo de 

purificação das mesmas, com base no artigo de Maneerung et 

al. (2007). 

Para uma experiência inicial foram utilizadas 4 culturas-mãe 

previamente desenvolvidas no bio-reactor. 

Ferveram-se as películas durante duas horas numa solução 

de 1,0% de NaOH (10g de NaOH por 1000ml de água 

destilada). Ao ferverem nesta solução, as películas 

começaram a libertar a sua cor acastanhada. No entanto, ao 

ferverem duas horas no mesmo banho, deu-se a cozedura da 

cor nas películas. Também se notou o desgaste de algumas 

películas, devido ao borbulhar da fervura do banho. 

Decorridas as duas horas, as películas foram lavadas com 

água destilada aquecida, numa tentativa de as clarear. 

Depois de lavadas em água destilada, as películas foram 

tratadas numa solução de ácido acético de 1,5% (15ml de 

ácido acético para 1000ml de água destilada) durante 30 

minutos, com o intuito de as neutralizar.  

Para finalizar o processo foram emersas em água destilada 

a ferver, por três vezes, para libertar qualquer excesso de cor 

que ainda pudesse existir (Fig.97, pág. 77). 

No decorrer da primeira fase desta experiência, deparamo-

nos com dois problemas pontuais a optimizar em experiências 

futuras. Primeiro é necessário ir trocando os banhos de NaOH, 
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de forma a evitar a cozedura da cor libertada. E em segundo 

lugar, é necessário conseguir ferver a solução sem borbulhar, 

para evitar o desgaste das películas de CB. 

Numa segunda experiência de purificação usou-se o 

compósito de CB com malha de viscose de Bambu (agulhas 

6.5), a fim de testar a reacção da malha ao processo. 

Nesta experiência seguiu-se o protocolo anterior, 

introduzindo algumas alterações, tendo havido o cuidado de 

trocar os banhos de NaOH assim que a cor era libertada da 

película e a solução ganhasse um tom caramelo (Fig.98, pág. 

77). Durante duas horas manteve-se os banhos em fervura, 

mexendo o compósito regularmente para evitar o desgaste 

deste, no entanto notou-se a separação entre a malha e a 

película de CB em alguns pontos. Ao fim das duas horas 

deixou-se o compósito num novo banho por cerca de 17 horas, 

a frio. 

Ao fim deste processo o compósito apresentava já uma 

superfície completamente branqueada (Fig.99, pág. 77), tendo 

sido tratado na solução de ácido acético de 1,5% por um 

período de duas horas, para obter uma melhor neutralização. 

Após ser lavado em água destilada, o compósito foi 

aproveitado para efectuar os tratamentos enzimáticos 

apresentados no próximo ponto. 

Para além da limpeza de impurezas e branqueamento da 

película, o processo de purificação confere uma maior 

resistência e força à CB. 
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Fig.97. Película de CB seca, após processo de 
purificação.  

Fig.98. Fotografia do compósito no banho de NaOH. 

Fig.99. Fotografia do compósito após purificação. 
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5.5. Tratamento enzimático 

 

Os tratamentos enzimáticos são muito comuns dentro da 

indústria têxtil, sendo usados no tratamento e acabamento de 

tecidos. Neste projecto recorreu-se ao uso de enzimas12 com 

o intuito de branquear ao máximo as películas de CB. 

A fim de testar os efeitos do tratamento enzimático nos 

compósitos, efectuaram-se dois tratamentos diferentes: um 

com Celulase 13  e outro com Lacase 14 , ambas enzimas 

aplicadas, comummente para o branqueamento têxtil. 

Após o processo de purificação, o compósito, ainda em 

estado húmido, foi cortado em duas partes, as quais foram 

submetidas aos dois tratamentos enzimáticos diferentes. 

Para o tratamento com Celulases seguiram-se as condições 

indicadas na literatura técnica (ficha do produto) da Celluclast 

(Novozymes) 1.5L15, tendo-se diluído 3ml de Celluclast num 

1L de tampão de acetato. 

Para o tampão de acetato foi preparada uma solução de 

acetato de sódio de concentração de 0,05 mol/L16 e ph 5. 

Tendo em conta que se utilizou um volume de 2 litros de água 

                                                 
12

 As enzimas são um grupo de substâncias orgânicas de natureza 

normalmente proteica, com actividade intra ou extra celular que têm 
funções catalisadoras. 

13
 As Celulases pertencem a uma classe de enzimas produzidas 

essencialmente por fungos, bactérias e protozoários, que catalisam a 

hidrólise da celulose, permitindo remover as fibrilas de celulose à 

superfície, tornando o material mais liso, uniforme e suave. 

14
 As Lacases são enzimas oxidantes que contêm cobre e podem ser 

encontradas em diversas plantas, fungos e microorganismos. Estas 
actuam sobre diversos fenóis e moléculas semelhantes. 
15

 Preparação de celulase usada no aumento do rendimento, através da 
degradação do material celulósico. 

16
 A mole é o nome da unidade de base do Sistema Internacional de 

Unidades (SI) para a quantidade de substância (símbolo: mol). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Composto_org%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catalisador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fungo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protozo%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lise
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celulose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_b%C3%A1sicas_do_SI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_b%C3%A1sicas_do_SI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
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destilada, foram, então, dissolvidos 13,608g de acetato de 

sódio (segundo os cálculos da massa molar17).  

 

Concentração = n (nº de moles)/ volume 
 
0,05 = n/2    n= 0,1 moles 
 
n = massa / massa molar 
 
0,1 = massa / 136,08    massa = 13,608g 

 

Após se ter dissolvido 3ml de Celluclast 1.5L no tampão de 

acetato, introduziu-se uma das metades do compósito de 

viscose de bambu e deixou-se incubar durante 1 hora a 50ºC 

(Fig.100, pág. 80). 

No fim da incubação, retirou-se o compósito da solução e 

deixou-se por 2 minutos em água a ferver, de modo a evitar o 

aparecimento de manchas e bolores. 

Depois de secar naturalmente ao ar durante 3 dias, 

verificou-se que a película apresentava uma superfície mais 

lisa e branca, no entanto, surgiram algumas manchas e 

perdeu-se a adesão da malha à CB devido às fervuras, 

(Fig.102, pág. 80). 

Para o tratamento com a Lacase, seguiu-se o protocolo 

definido para a utilização da Lacase NS 2025. Em 200ml da 

mesma solução de acetato de sódio, usada no tratamento 

anterior, foram dissolvidos 200u18 de Lacase, na presença de 

1% de ácido Violurico (2ml), que funciona como agente 

mediador, permitindo activar a enzima. 

Nesta solução foi, então, introduzida a outra metade do 

compósito de viscose de bambu, tendo incubado durante 1 

hora a 50ºc. 

                                                 
17

 Massa molar é a massa em gramas de 1mol de uma substância. 
18

 Unidade de medida da massa molecular que calcula a massa da 
molécula de uma substância, indicando quantas vezes a massa da 
molécula de uma substância é maior que a massa de 1/12 de 12C 
(carbono 12). Numericamente é a soma de todas as massas atómicas de 
todos os átomos da molécula da substância. 
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Após o processo de incubação retirou-se o compósito da 

solução e, tal como aconteceu no tratamento anterior, deixou-

se por 2 minutos em água a ferver. 

Depois de secar naturalmente ao ar durante 3 dias (Fig.101), 

verificou-se que a película apresentava uma superfície mais 

fina e translúcida, totalmente branca, não tendo ocorrido a 

separação entre a malha e as películas de CB (Fig.103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.100. Fotografia do processo de 
incubação do tratamento com Celluclast 
1.5L. 

Fig.101. Fotografia das duas metades 
do compósito após os tratamentos 
enzimáticos. 

Fig.102. Fotografia do compósito seco após o 
tratamento com Celluclast 1.5L. 

Fig.103. Fotografia do compósito após o 
tratamento com Lacase NS 2025. 
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5.6. Análise geral dos resultados 

 
 

Com base nos resultados das experiências efectuadas, 

analisados através da observação visual e qualitativa, conclui-

se que o processo de integração da malha com a CB que 

melhor responde aos objectivos do projecto é o aplicado na 3ª 

experiência, onde a malha, após ser lavada com água 

corrente, é depositada sobre uma película de CB previamente 

desenvolvida durante sete dias, deixando-se crescer uma 

nova película sobre esta por sete ou mais dias, conforme o 

necessário. 

Após a realização de todas as experiências, concluiu-se que 

a CB apresenta um comportamento pouco previsível, tendo 

uma grande sensibilidade às diferenças de temperatura bem 

como à humidade. Verificou-se que a CB se desenvolve mais 

rápido em ambientes mais quentes e secos, e que altera a 

sua superfície muito rapidamente aquando dos aumentos da 

humidade exterior.  

Quanto ao processo de secagem com resultados mais 

satisfatórios, chegou-se à conclusão que o mais adequado é 

deixar os compósitos secar naturalmente ao ar, sobre uma 

superfície de madeira, durante uma a duas semanas, 

conforme o necessário. 

 Visto que não se observou nenhuma diferença na 

aderência entre a malha e a CB, de fibra para fibra, conclui-se 

que o tipo de fibra dos fios usados na confecção da malha 

não influencia as ligações entre esta e a CB. No entanto, o 

tipo de ponto e agulhas com que se confecciona a malha, 

mostraram ser de extrema importância, dado que se obteve 

uma maior ligação nas amostras de laçadas mais amplas, 

confeccionadas com agulhas nº 12. 

Concluiu-se que através do processo de purificação é 

possível evitar o aparecimento de fungos bem como a 
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remoção de maus odores, garantindo a durabilidade da CB. 

No entanto, deve ter-se em atenção a constante troca dos 

banhos e o cuidado de mexer os compósitos durante a fervura. 

O tratamentos enzimáticos libertou algumas fibras soltas e 

uniformizou a superfície dos materiais, simultaneamente, 

dando origem a uma coloração mais limpa e, em alguns casos, 

um branqueamento por efeito das enzimas na libertação de 

alguns compostos fenólicos corados. Embora se tenha obtido 

resultados muito semelhantes em ambos os processos 

efectuados, no tratamento com Celulase surgiram algumas 

manchas e bolores na superfície da película e verificou-se a 

desconexão entre a malha e a CB durante o tratamento. 

Deste modo, o tratamento com Celulase não vai ser 

considerado para o projecto, devendo ser optimizado e 

aplicado no futuro com mais cautela, a películas de maior 

espessura e com uma conexão mais forte à malha. 
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Cap. VI 

 
 

Aplicação do Têxtil  
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6. Aplicação do têxtil a uma peça de vestuário 

 
 

Embora o projecto realizado seja apenas de carácter 

experimental, o compósito têxtil resultante tem o propósito de 

vir a ser aplicado à industria da moda, podendo ser 

transformado e/ou aplicado em diferentes peças de vestuário 

ou acessórios. 

Como tal, para demonstrar a possível aplicação do têxtil ao 

vestuário, desenvolveu-se uma peça original básica, para o 

sexo feminino, seguindo a metodologia do design de moda. 

Numa fase inicial procedeu-se à escolha do tipo de fio e 

técnicas a serem aplicadas na produção do próprio têxtil a ser 

usado na confecção da peça demonstrativa. 

Tendo em conta o têxtil a ser usado, realizaram-se esboços 

exploratórios das diferentes possibilidades de desenho da 

peça. 

Depois de se definir a peça final fizeram-se os seus moldes, 

primeiro em papel e posteriormente em malha. 

Após se terem introduzido os moldes em malha na CB, 

durante o período de tempo estipulado, estes foram cortados 

e confeccionados na forma da peça final.  

 

6.1. Escolha do fio e da técnica 

 
 

Com base nos resultados das experiências apresentadas no 

cap.V, conclui-se que o tipo de fibra de que é composto o fio 

da malha não influencia a sua ligação com a CB. Assim, a 

escolha do fio para a peça demonstrativa foi baseada em 

aspectos puramente estéticos, tendo sido escolhido para o 

efeito o fio de Viscose de Bambu (100%). Esta, para além de 

ser uma fibra ainda pouco aplicada no mercado, apresenta 
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uma superfície muito macia e brilhante, altamente apelativa 

ao consumidor. 

Decidiu-se confeccionar a peça com agulhas nº12, seguindo 

o mesmo desenho de pontos usados nas amostras, isto 

porque, segundo os resultados das experiências (cap.V), é o 

método de confecção que apresenta resultados mais 

satisfatórios e com maior interesse estético. 

Quanto à introdução da malha na CB, adoptou-se o método 

que melhor responde aos objectivos do projecto, ou seja, a 

introdução da malha sobre uma película de CB previamente 

crescida por sete dias, deixando crescer sobre ela uma nova 

película por outros sete dias ou mais. 

 

6.2. Desenho da peça 

 
 

Por questões práticas, devido ao tamanho dos recipientes 

necessários à produção de CB, ficou estabelecido, desde o 

início, que a peça a desenvolver tinha de ser uma peça básica, 

com moldes de pequenas dimensões.  

Desta forma, decidiu-se que a peça que melhor se 

enquadrava nos requisitos impostos era uma peça para o 

torso, tendo surgido um maior interesse pelo colete, por ser 

uma peça mais básica e menos usual no vestuário feminino. 

De forma a explorar as diversas possibilidades de desenho 

da peça, foram realizados alguns esboços iniciais (Fig.104, 

pág. 86) antes de ser escolhida a peça final a ser 

confeccionada. 

Na peça escolhida, tentou-se criar ao máximo um jogo de 

contrastes e de transparências entre as superfícies de malha 

e de CB. 
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Fig.104. Esboços exploratórios da peça a ser confeccionada. 
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Fig.105. Ilustração e desenho plano da peça final. 
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Como pode ser observado na Fig.105 (pág. 87) a peça trata-

se de um colete estilo bolero, até abaixo do peito, de corte 

simétrico, com abotoamento no centro frente, onde os dois 

componentes arredondados (esquerdo e direito) se 

sobrepõem. 

Os componentes frente apresentam um decote redondo 

profundo, emoldurado por um desenho de gola simulada em 

CB. Também a parte inferior dos componentes frente é 

acabada com uma faixa transparente de CB que desce do 

centro frente até às laterais. 

Os componentes da frente apresentam, ainda, pinças de 

peito, vindas das laterais. 

O componente costas tem as cavas mais acentuadas, 

estando cobertas com fios de linha que se prolongam para o 

componente frente. Os fios de linha caem sobre os ombros, 

criando um efeito de manga. 

Nas costas vê-mos, igualmente, a continuação da gola 

simulada e da faixa inferior de CB. 

A peça é pespontada nas cavas, não só pelo aspecto 

estético, mas para conferir uma maior estabilidade.  

 

 

6.3. Confecção da peça em malha 

 
 

Apesar do compósito têxtil desenvolvido poder ser 

confeccionado e vendido como um tecido por inteiro a metro, 

para esta peça específica, foi inevitável recorrer ao método 

tradicional de modelagem usado na malha artesanal. 

A fim de se chegar ao desenho do molde final, recorreu-se à 

técnica de draping, usando uma napa, de espessura e 

elasticidade semelhantes às do compósito têxtil (Fig.106). 
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A partir da peça em napa, decalcou-se para papel os 

moldes finais a serem usados na peça que são apresentados 

na Fig.108 (pág. 90).  

Destes moldes finais destacaram-se os moldes a serem 

confeccionados em malha, aos quais foram aplicadas grelhas 

quadriculares de 1cmx1cm, de forma a calcular as diferentes 

laçadas e carreiras da malha. 

A partir dos cálculos das laçadas necessárias à confecção 

dos moldes em malha, tricotou-se um protótipo inicial para o 

componente frente e para o componente costas. Ao fim deste 

processo, notou-se a importância de fazer alguns acertos na 

grelha de forma a optimizar o molde final (Fig.107). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.107. Folhas de cálculo para os moldes em malha.  

Fig.106. Fotografia da peça em napa. 
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Ficha Técnica Estação: Primavera/Verão 

Grupo: Casaco Mod. Nº: 1 Composição Data: 04/09/11 

 

              

 

Tops 

1. Altura desde o topo do ombro: 38 cm 

2. Largura abaixo da cava: 75 cm 

3. Largura de ombros: 32.5 cm 

4. Largura de cós/bainha: 75 cm 

5. Cava – medida a direito: 52.7 cm 

6. Abertura horizontal do pescoço-frente: 13.5 cm 

7. Profundidade da abertura do pescoço-frente: 17.5 cm 

8. Profundidade da abertura do pescoço-costas: 1.3 cm 

9. Costura de ombros: 9.3 cm 

10. Costura lateral: 9.8 cm 

Aviamentos: X  

Botões Ref.: X Linha: 100% algodão, cor 717 

Botões: Tamanho: 2.5cm Costuras interiores: 3 mm 

             Quantidade: 1 Pespontos: 4 mm 

 

 Fig.108. Ficha Técnica da peça final 
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Antes de se ter confeccionado os moldes da peça final em 

malha, tricotou-se um novo protótipo para testar a precisão 

dos moldes. Neste protótipo aplicaram-se, desde o início, os  

fios de linha nas cavas, a fim de analisar o resultado após a 

introdução na CB. 

O protótipo foi, então, introduzido na CB, tendo-se mantido 

os fios das cavas fora da solução de chá verde açucarado 

com a ajuda de fios de nylon (Fig.109, pág. 92).  

Ao fim de duas semanas de crescimento, retirou-se o 

protótipo da solução e foi deixado a secar (Fig.110, pág. 92). 

Observou-se, nesta fase, que os fios das cavas, para alem de 

se terem colado uns aos outros, criaram bolhas de ar entre as 

duas películas de CB, impedindo que estas se unissem 

totalmente. 

Desta forma, decidiu-se que os fios de linha só seriam 

aplicados aos moldes finais após a ligação destes com a CB. 

Os moldes finais foram, então, confeccionados em três 

partes (frente direita, frente esquerda e costas), com as 

agulhas nº12 e o fio 100% Viscose de Bambu azulado, como 

pode ser observado na Fig.111 (pág. 92). 
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Fig.109. Fotografia do protótipo introduzido 
na solução de chá verde açucarado. 

Fig.110. Fotografia do protótipo a secar numa superfície de 
madeira. 

Fig.111. Fotografia dos moldes em malha da peça final. 
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6.4. Integração da peça com a CB 

 
 

Com os moldes finais em malha terminados, foi possível 

proceder à integração destes com a CB. Para tal, seguindo o 

método estudado no Cap. V, os moldes foram depositados 

sobre uma película de CB previamente desenvolvida. Devido 

às dimensões dos moldes, foi necessário recorrer ao uso de 

dois recipientes de PP, de tamanhos diferentes. Num dos 

quais foi depositado o molde frente direito (Fig.112, pág. 94), 

enquanto que no outro foram depositados o molde frente 

esquerdo e o molde costas (Fig.113, pág. 94). 

Ao fim de duas semanas retiraram-se os compósitos e 

colocaram-se a secar sobre uma superfície de madeira,  

durante quatro dias (Fig.116, pág. 94). Após este tempo, 

devido às dimensões destes novos compósitos e por 

questões de espaço e tempo, foi necessário deixá-los a secar 

pendurados num estendal. (Fig.117, pág. 95). 

Devido à lavagem das amostras à priori, e da sua introdução 

na solução, as suas dimensões e proporções foram 

ligeiramente alteradas, tendo sido necessário rectifica-las 

durante o processo de secagem. 

Verificou-se, ainda, que os moldes perderam a cor azulada 

do fio, para dar lugar a um tom mais creme, semelhante ao da 

própria película de CB. Esta, por sua ver, apresentava uma 

superfície mais limpa e transparente. 

Perante a perda da cor azulada dos moldes, foi 

imprescindível submeter os fios de linha destinados às cavas, 

ao mesmo processo de descoloração. Isto foi possível ao 

introduzir o resto do novelo da linha na solução de chá verde 

açucarado durante cinco dias (Fig.118, pág. 95), ao fim dos 

quais se retirou o fio e deixou a secar por dois dias num 

estendal (Fig.119, pág. 95).  
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Fig.112. Fotografia do molde frente direito na 
solução de chá verde açucarado. 

Fig.114. Fotografia dos moldes na solução ao fim de duas 
semanas. 

Fig.115. Fotografia do molde a ser 
retirado da solução. 

Fig.116. Fotografia dos moldes a secar sobre superfície de madeira. 

Fig.113. Fotografia dos moldes frente esquerdo e 
costas na solução de chá verde açucarado. 
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Fig.118. Fotografia do novelo da linha de bambu na solução de 
chá verde açucarado. 

Fig.119. Fotografia do fio a secar num estendal. 

Fig.117. Fotografia do molde a secar 
no estendal. 

Fig.120. Fotografia dos moldes frente esquerdo e costas secos. Fig.121. Fotografia do molde 
frente direito seco. 
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Embora se tenha seguido o mesmo procedimento em ambos 

os moldes, após a secagem, o molde frente direito 

apresentava o tom caramelo característico (Fig.121, pág. 95), 

tendo uma superfície muito maleável e translúcida, ao passo 

que os moldes frente esquerdo e costas (Fig.120, pág. 95), 

não secaram de forma uniforme, apresentando uma superfície 

mais seca e dura, menos translúcida e maleável, e com um 

tom caramelo mais forte. Isto pode-se ter devido ao facto de 

se ter utilizado recipientes diferentes, ou mesmo a diferenças 

nas concentrações da solução de chá verde açucarado. 

Apesar de se ter testado os tratamentos enzimáticos e de 

purificação, e de se saber que podem ser aplicados à peça 

final, estes não o foram. Em primeiro lugar porque, sendo um 

projecto experimental, os processos necessitavam de ser 

optimizados para uma aplicação mais segura e com mais 

êxito. Por outro lado, visto estes processos não estarem 

totalmente optimizados e se ter verificado uma certa 

degradação no compósito testado, não se quis correr o risco 

de danificar a peça final. Por fim, uma das razões que mais 

limitou o projecto, foi a questão do tempo, não havendo tempo 

de se refazer os moldes em caso dos tratamentos não darem 

resultado, optou-se por analisar apenas os resultados dos 

testes e tomá-los como referência para a peça final. 

 

6.5. Confecção da peça final 

 
 

Já com os compósitos secos, foi possível proceder ao corte 

dos moldes e posteriormente à costura dos mesmos. 

Antes de se confeccionar a peça final, foi realizado, 

primeiramente, um teste no protótipo. Este foi sobreposto ao 

molde de papel e cortado segundo as linhas de contorno. De 

seguida foi marcada a pinça e costurada à máquina com um 

ponto de 3mm. 
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Após confirmado o resultado deste processo, foi repetido 

nos três moldes finais (Fig.122 e 123). Foram, ainda, 

recortados dos restos de CB 12 círculos de 2,5cm de diâmetro, 

que foram cosidos uns aos outros para dar origem ao botão. 

Depois de se ter os três moldes cortados e as pinças de 

peito cosidas, procedeu-se à junção dos moldes nos ombros e 

nas laterais. Com a peça unida, pespontou-se as cavas com 

um ponto de 4mm, para dar maior estabilidade. 

Foram, então, aplicados os fios de linha nas cavas com uma 

agulha de lã, de forma aleatória, de modo a criar mais ritmo 

com os diferentes tamanhos de laçadas (Fig.124, pág. 98). 

Para finalizar a peça, foi cozido o botão no componente 

frente esquerdo e foi aberta uma casa no componente frente 

direito (Fig.125, pág. 98).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.122. Fotografia dos moldes secos cortados. 

Fig.123. Pormenor do corte dos moldes. 
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Fig.124. Fotografia de pormenor 
das laçadas de fio nas cavas. Fig.125. Fotografia do botão cosido no centro frente da peça final. 

Fig.126. Fotografia da peça final (frente). 

Fig.127. Fotografia da peça final (costas). 
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6.6. Análise de Resultados 

 
 

Como já se tinha concluído anteriormente, a confecção da 

malha com agulhas nº12 permite uma melhor aderência entre 

esta e as películas de CB, para além de permitir a criação de 

um maior contraste entre as diferentes superfícies e texturas. 

Em condições não laboratoriais, devido às grandes 

dimensões dos recipientes necessários ao desenvolvimento 

da CB, concluiu-se que o melhor é criar uma peça de 

vestuário de pequenas dimensões, no entanto, é de maior 

interesse conseguir-se enfatizar o contraste entre as 

diferentes texturas e materiais. 

Verificou-se que este tipo de tecido, embora possa ser 

confeccionado a metro, pode ser confeccionado usando as 

técnicas artesanais de modelagem de malha, permitindo criar 

peças de desenho e texturas únicas. 

Através das experiências efectuadas no protótipo, verificou-

se que qualquer aplicação exterior à peça, como era o caso 

dos fios das cavas, deve ser feita à posteriori da introdução na 

CB, de modo a não impedir a ligação entre a malha e as 

películas. 

Notou-se uma certa dificuldade em manter os moldes de 

malha direitos na CB, tendo-se dado uma ligeira deformação 

destes, em relação ao desenho original. Este processo de 

integração na CB deve, pois, ser optimizado para futuras 

investigações. 

Na confecção da peça final, notaram-se, também, algumas 

dificuldades, principalmente no que toca à costura à máquina. 

Devido à extrema finura da película de CB, e desta não se 

encontrar totalmente seca durante este processo, teve 

tendência a colar-se à máquina, dificultando o seu 

funcionamento normal, por estas razões recorreu-se ao uso 

de papel vegetal para auxiliar na costura da peça. 
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Mesmo recorrendo à ajuda do papel vegetal, verificaram-se 

alguns rasgões na película de CB, problema possivelmente 

resolvido se se usar uma película mais espessa. 

Quanto à peça final, obteve-se um resultado satisfatório, 

tendo em conta tratar-se de uma peça experimental e 

demonstrativa. Embora se tenha verificado a alteração e 

diferença entre os moldes, o que dificultou a criação de uma 

peça perfeitamente simétrica, como era proposto.  

Concluiu-se que, para futuros projectos, se deve tentar 

produzir películas mais espessas, de tecido a metro e só 

proceder à costura destas quando se encontrarem totalmente 

secas. 
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7. Conclusões 

 
 

Como já tinha sido mencionado, o objectivo principal deste 

projecto era conseguir adaptar as técnicas artesanais da 

malha aos novos conceitos de sustentabilidade, de forma a 

inovar o design de malhas artesanal. Mais especificamente, 

pretendia-se criar um novo têxtil, totalmente sustentável, que 

recorresse a processos de produção inovadores, como é o 

caso da celulose bacteriana. Ao aliar as qualidades estéticas 

da malha artesanal às propriedades da CB, procurava-se 

obter um novo compósito têxtil que viesse alargar o conceito e 

capacidades do design têxtil. 

 
Neste capítulo serão sintetizados os pontos fundamentais dos 

antecedentes teóricos em que o trabalho foi baseado 

(Conclusões Gerais).  

Em seguida serão analisados os procedimentos práticos 

adoptados nas diferentes experiências, tendo em conta as suas 

limitações e factores críticos e apresentar as conclusões finais 

do trabalho. 

Por fim serão propostas algumas recomendações para futuras 

investigações (Conclusões do Desenvolvimento). 

Numa segunda fase, serão feitas algumas considerações 

finais, reflectindo sobre os benefícios e a possível disseminação 

do estudo efectuado.  



 103 

7.1. Conclusões Gerais 

 
 

As últimas décadas foram marcadas pelo aumento do 

interesse nos têxteis, onde a aplicação de novas tecnologias e 

inovações científicas têm vindo a alterar o próprio conceito 

tradicional de design têxtil. 

Ao criar um novo compósito têxtil com base nos estudos 

científicos sobre as propriedades da CB, está-se a ampliar o 

conceito de design têxtil, conceito, este, que é, igualmente 

alargado quando se atribuir um valor acrescentado de 

responsabilidade social e ambiental ao têxtil, em si mesmo. 

O design de malhas possui um papel importante dentro do 

design têxtil, devido à sua construção versátil e às suas 

capacidades únicas de elasticidade e modelagem. Embora se 

verifique que, hoje em dia, praticamente todas as estruturas de 

malha podem ser reproduzidas industrialmente, concluiu-se que 

as técnicas e utensílios manuais continuam a ser de extrema 

importância para o desenvolvimento de estruturas inovadoras, 

através da manipulação experimental de pontos básicos da 

malha, bem como de materiais e técnicas não convencionais. 

Em termos históricos o design de malhas é uma arte milenar 

proveniente, possivelmente, do Médio Oriente, tendo origem 

numa técnica denominada naalbinding.  

Verifica-se, no entanto que, desde que a produção de malha 

se tornou mecanizada em 1589, a malha artesanal caiu em 

desuso, reaparecendo no círculo da moda segundo intervalos 

de tempo. 

Desde a década de 70 que os mercados da moda foram 

abertos à corrente da indústria da malha, tendo surgido marcas 

de renome internacional como a Casa Missoni, Sónia Rykiel e 

Kenzo. 

Como resposta à difusão da produção em massa, tem-se 

assistido ao aumento da apreciação de peças únicas 
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conseguidas através de técnicas artesanais, surgindo cada vez 

mais peças únicas, de larga escala, feitas à mão. 

Ao analisar os diferentes processos e experiências 

vanguardistas, verificou-se que estes, tal como acontece com 

as técnicas artesanais, surgem segundo intervalos de tempo e 

vêm questionar e desafiar os conceitos pré-estabelecidos.  

Concluiu-se que a linguagem de vanguarda traduz-se, 

essencialmente, na aplicação de processos artesanais e 

manuais como a estampagem, o patchwork, a manipulação e 

distorção da malha, o uso de materiais não convencionais, a 

feltragem, a inovação nos processos de construção, a 

desconstrução das peças, entre outros.  

Com a exposição detalhada do trabalho realizado pelos 

diferentes designers de vanguarda, foi possível verificar a 

importância de combinar as capacidades artesanais com a 

compreensão das novas tecnologias, visto que podem fornecer 

novas ideias e influenciar o mundo da moda. 

Uma dessas ideias inovadoras traduz-se no encarar o 

vestuário como uma forma de resposta activa aos problemas 

ambientais e de sustentabilidade levantados pela indústria têxtil, 

que é aquela que mais desperdício de água produz. 

Conclui-se que o conceito de têxteis sustentáveis centra-se 

principalmente nos materiais, mais concretamente nas fibras. 

Como tal, desde o ano de 2000 que surgem cada vez mais 

fibras alternativas, orgânicas, renováveis, recicladas e 

biodegradáveis, como é o caso do algodão e da lã orgânicos, 

da seda selvagem, do cânhamo, do lyocell, do bambu, da soja, 

das novas fibras sintéticas 100% biodegradáveis como a PLA e 

das fibras recicladas de baixo impacto ambiental. 

A par da produção de fibras alternativas, verificou-se que o 

interesse na sustentabilidade leva ao aumento do interesse 

pelas capacidades artesanais, em parceria com os novos 

desenvolvimentos tecnológicos. 
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Como resposta às questões de sustentabilidade têxtil foram 

desenvolvidos novos processos de produção, como é o caso da 

celulose sintetizada por bactérias. 

Ao estudar as técnicas da cultura de bactérias, concluiu-se 

que a CB pode ser produzida por bactérias da família das 

Gluconacetobacter, principalmente pela G. xylinus, que se pode 

encontrar na composição do chá Kombucha. Esta bactéria 

desenvolve-se num meio aquoso, na presença de uma fonte de 

carbono como a glucose, dando origem a uma película de 

celulose. 

O projecto BioCouture, lançado por Suzanne Lee, foi pioneiro 

no uso da CB na produção têxtil. Juntamente com David 

Hepworth, Lee pretende desenvolver uma moda totalmente 

sustentável e amiga do ambiente, recorrendo ao cultivo do 

Kombucha numa solução de chá verde com açúcar. Neste 

projecto verificou-se que a membrana de CB leva cerca de 

duas semanas a crescer no bio-reactor e quando seca 

assemelha-se a um TNT que pode ser cortado, cosido, tingido e 

estampado naturalmente. 

Ao dar a conhecer as potencialidades da exploração têxtil da 

CB, como é o caso da força e durabilidade do material, a sua 

biodegradabilidade e possível reinvenção constante, bem como 

a possibilidade de confecção sem costuras – seamless; 

evidenciaram-se, também, algumas desvantagens a serem 

estudadas, como a sua grande capacidade de absorção de 

água, a dificuldade de produção em larga escala e a sua falta 

de elasticidade. 

Apesar do projecto BioCouture ter vindo a estudar a 

possibilidade de ampliar as qualidades da CB através da 

introdução de substratos têxteis, concluiu-se que, 

indiferentemente do tipo de substrato ou da técnica de 

introdução usada, apenas se consegue alterar a aparência da 

CB. Só seria possível alterar radicalmente a qualidade do 
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material através de soluções no âmbito da engenharia química 

ou da biologia sintética. 

 

7.2. Conclusões do desenvolvimento 

 
 

Para o desenvolvimento deste projecto seguiu-se uma 

metodologia experimental, tendo como base de partida os 

procedimentos tomados no projecto Bio-Couture. 

Ao fim das três primeiras experiências, onde se seguiram três 

processos diferentes de produção de CB, concluiu-se que o 

método que melhor respondia aos objectivos propostos era o 

da integração do substrato de malha sobre uma película de CB 

previamente desenvolvida durante sete dias. Com este 

processo conseguiu-se chegar a um compósito maleável, com 

um tom caramelo, possível de cortar e coser, com superfícies 

semelhantes de ambos os lados.  

Este procedimento foi repetido nas amostras restantes, onde 

foi testada a melhor forma de secagem, tendo-se concluído que 

o mais adequado é deixar os compósitos secar naturalmente ao 

ar, caso contrário tornam-se demasiado rijos e quebradiços, 

tornando-os inviáveis para a confecção de vestuário. 

Nestas experiências não se denotou diferença no uso dos 

diferentes tipos de fios, o que permitiu concluir que o tipo de 

fibra empregue na confecção da malha não influencia a ligação 

desta com a CB. No entanto, o tipo de ponto aplicado mostrou-

se de extrema importância, visto ter-se obtido uma melhor 

ligação nas amostras de malha confeccionadas com agulhas 

nº12. Os pontos de laçadas largas e abertas permitem, também, 

a criação de um efeito estético de maior interesse. 

Através dos processos de purificação com Hidróxido de Sódio 

e dos tratamentos enzimáticos com Celulases e Lacases, 

verificou-se ser possível branquear as películas de CB, assim 

como torná-las mais resistentes. No entanto, houve 
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necessidade de descartar o processo de tratamento com 

Celulase, visto ter-se dado a desconexão entre a malha e a CB, 

bem como o aparecimento de manchas e bolores. 

É de referir que todos estes tratamentos efectuados teriam 

sido impossíveis sem a interdisciplinaridade entre design de 

moda e engenharia têxtil, tendo sido de extrema importância a 

colaboração com a UBI. 

Ao fim de todas as experiências realizadas para o 

desenvolvimento do novo têxtil, concluiu-se que a CB permite 

dar uma maior resistência e durabilidade à malha, visto criar 

uma barreira protectora entre esta e o exterior, impedindo o seu 

desgaste e desfiação, constituindo uma mais valia para o 

design de malhas artesanal.  

A confecção deste têxtil mostra ser versátil, podendo ser 

produzido a metro ou logo em forma de molde, recorrendo às 

técnicas artesanais da malha. 

  

Para a criação da peça demonstrativa, seguiu-se uma 

metodologia do design de moda, onde, a partir do 

conhecimento do têxtil, se desenvolveu uma série de esboços 

exploratórios, entre os quais foi seleccionada a peça final. 

Devido às limitações do espaço, visto a produção do têxtil ter 

sido realizada num ambiente caseiro, teve-se de optar por uma 

peça de pequenas dimensões, de modo que os seus moldes 

coubessem nos recipientes disponíveis. 

Embora se tenham notado algumas dificuldades em manter a 

forma original dos moldes de malha, ao introduzi-los na CB, e 

como tal se tenha falhado na confecção de uma peça 

perfeitamente simétrica, considera-se positivo o resultado final 

da peça. Conseguiu-se manter a peça o mais fiel possível aos 

esboços e desenhos planos apresentados, resultando numa 

peça interessante e apelativa.  

Visto que este projecto esteve sempre limitado pelas 

questões de tempo, agravadas, também, pelas falhas e 
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consequentes optimizações das experiências realizadas, não 

foi possível aplicar os tratamentos testados à peça, embora se 

tenha concluído ser possível e uma mais valia. 

 

Independentemente dos problemas ocorridos ao longo do 

desenvolvimento deste trabalho, conseguiu-se desenvolver um 

novo têxtil, não existente no mercado, como tinha sido proposto. 

Este têxtil consegue, também, responder aos problemas 

ambientais que marcam a sociedade actual, ao recorrer apenas 

a materiais e processos considerados sustentáveis, como a 

fibra de bambu, a produção de CB e, mesmo, as técnicas 

artesanais. 

Tendo em conta que a aplicação da CB ao vestuário, é um 

conceito novo que ainda não se encontra no mercado, pode-se 

considerar que este é um dos mais recentes processos de 

produção sustentável. Posto isto, e tendo em conta o sucesso 

das experiências realizadas, penso ser seguro afirmar que se 

conseguiu adaptar as técnicas artesanais da malha aos novos 

conceitos de sustentabilidade, pois chegou-se a um têxtil que 

alia perfeitamente a estética da malha artesanal às qualidades 

da CB, tendo ambas um comportamento imprevisível e único. 

Embora não se consiga afirmar com certeza se este projecto 

permitiu inovar o design de malhas artesanal, pode-se dizer que 

proporcionou uma nova forma de olhar para este.  

 

As falhas deste projecto não são encaradas como uma 

derrota, sendo vistas como pontos de partida para o 

desenvolvimento de futuras investigações. Deixam-se portanto 

algumas recomendações que se consideraram úteis para o 

efeito. 

Visto ter-se verificado que a CB apresenta um comportamento 

imprevisível, sendo muito sensível às diferenças de 

temperatura e humidade, seria interessante conseguir controlar 

as condições do seu crescimento através de processos 
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científicos, que, tal como no trabalho de Alexander Bismark, 

diminuíssem ou eliminassem a sua capacidade de absorção de 

água. 

Dentro do tema de condições de desenvolvimento da CB, 

verificou-se a necessidade de optimizar a sua produção, de 

forma a tornar-se mais rápida e consistente, possibilitando 

assim a sua produção em larga escala, facto que está já a ser 

investigado por Paul Freemont, no Imperial College of London. 

Para futuras investigações, recomenda-se a produção de 

películas mais espessas e consequentemente mais fortes e 

resistentes. 

Devido aos problemas com a introdução dos moldes na CB, 

seria interessante conseguir-se produzir o têxtil a metro, bem 

como explorar a utilização de outros materiais, pontos e 

técnicas artesanais, ou industriais. 

Durante o percurso deste projecto surgiu a hipótese de 

produzir a CB em forma de fio, de modo a ser usado 

directamente na confecção da malha, ao invés de integrar a 

malha na CB. Considera-se, pois, uma ideia interessante a ser 

desenvolvida. 

Outra ideia que se chegou a tentar mas sem resultados, foi a 

tentativa de fazer crescer as películas de CB com cor. Seria 

interessante conseguir introduzir o processo de tingimento 

desde a raiz. 

Por fim, outra recomendação para futuras investigações na 

área, é a possibilidade infindável de tratamentos que se podem 

testar sobre a CB, tema este que já começou a ser estudado 

por uma aluna de mestrado na UBI. 
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7.3. Considerações Finais 

 

Os benefícios desta investigação abrangem, não só o design 

de malhas artesanal, como todo o design têxtil em geral. 

A aplicação das técnicas artesanais da malha a novos 

processos de produção, traz inovação e um novo interesse pelo 

design de malhas artesanal, reintroduzindo-o no mercado têxtil 

contemporâneo. 

O recurso a materiais e processos amigos do ambiente na 

criação de um novo têxtil completamente sustentável, bio-

degradável e renovável, representam um contributo, não só 

para a inovação do design têxtil, como para o próprio ambiente. 

A utilização de processos de produção têxtil inovadores, ainda 

pouco divulgados, como é o caso da CB, vêm alargar o próprio 

conceito de têxtil e design têxtil, abrindo caminho a novas 

formas de encarar a moda e o vestuário. 

Quanto à própria investigadora, o projecto contribuiu para 

aprofundar os meus conhecimentos dentro do ramo da moda, 

representando uma iniciação à especialização na área da 

produção de CB, abrindo caminho à criação de novos produtos 

têxteis através de futuras investigações e experiências.  

Como acontece com qualquer investigação académica, a 

Faculdade de Arquitectura virá a arquivar esta dissertação nas 

suas bases informáticas, permitindo que, tanto alunos como 

professores possam ter acesso a todo o processo de 

desenvolvimento, alargando os seus conhecimentos dentro do 

campo do design têxtil e dos novos processos de produção, 

podendo encontrar nesta dissertação um ponto de partida para 

novas investigações. 

Por outro lado, a Faculdade de Arquitectura pode vir a 

beneficiar do possível sucesso e disseminação do projecto, 

visto estar directamente vinculada a este. 
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A disseminação deste projecto mostra ser de grande interesse 

e valor, não só como forma de divulgação do trabalho da 

própria autora, mas também como forma de dar a conhecer os 

novos conceitos de têxtil que nele foram desenvolvidos, a fim 

de fomentar a sua aceitação pelo mercado e pelos 

consumidores. 

O primeiro momento de contacto com o público deu-se na 

mostra do projecto durante a exposição WRAP-UP-10-

11_Instalação de Design de Moda 1º e 2º ciclos da Faculdade 

de Arquitectura, que decorreu entre 30 Junho e 2 de Julho 

deste ano. Nesta exposição foram expostas fotografias das 

experiências iniciais, uma ilustração da peça final que ainda 

não existia na altura, bem como os compósitos, resultantes das 

três primeiras experiências e o bio-reactor. No decorrer da 

exposição foi possível observar reacções e registar alguns 

comentários de visitantes, professores e alunos, que se 

mostraram sempre muito curiosos e interessados nos 

compósitos reais expostos, embora pouco à vontade de lhes 

tocar. 

Ao longo do processo de investigação, à medida que o 

trabalho era divulgado, pessoalmente ou através das redes 

sociais, a diferentes pessoas, desde colegas, professores e 

conhecidos, geraram-se diversos debates e discussões, tendo-

se denotado sempre uma grande curiosidade e o levantamento 

de inúmeras questões pertinentes. 

Outras possíveis formas de disseminação do projecto são a 

criação de um blog ou pequeno site na Internet, onde possam 

ser expostas imagens dos procedimentos tomados e dos 

resultados finais, bem como pode ser continuado o trabalho de 

pesquisa no ramo. 

O trabalho desenvolvido poderá, vir a ser divulgado, 

nacional e internacionalmente, em conferências e congressos, 

bem como através de publicados em revistas académicas. 



 112 

Em caso de interesse e possibilidade, o estudo e produtos 

dele resultantes, poderiam, ainda, vir a ser apresentados em 

exposições. 
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Glossário 

 
 

Biomimética: do Grego “bios” (vida) e “mimesis” (imitar); é a 

ciência que estuda os modelos, sistemas e processos da 

natureza. 

 

Bolero: casaco pela cintura, aberto à frente, inspirado no 

folclore espanhol e nas touradas. 

 

Cardigan: Casaco de malha artesanal ou industrial, que fecha 

na frente por meio de botões ou fecho. 

 

Celulases: pertencem a uma classe de enzimas produzidas 

essencialmente por fungos, bactérias e protozoários, que 

catalisam a hidrólise da celulose. 

 

Citoplasma: espaço intra-celular preenchido por uma matriz 

semi-fluida (com consistência de gel), denominada hialoplasma, 

onde está "mergulhado" tudo que se encontra dentro da célula, 

como moléculas e organelas. O hialoplasma pode ter uma 

consistência de gel mais viscoso, denominado citogel ou uma 

consistência de gel mais líquido, denominado citosol. 

É composto principalmente por água (80%), mas também 

contem iões, sais e moléculas grandes, como proteínas, 

carboidratos e o RNA 

 

Coluna: conjunto de laçadas numa direcção vertical. 

 

Compósito: termo usado quando um ou mais materiais, de 

diferente forma e composição, são combinados para formar um 

novo material com características melhoradas. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fungo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protozo%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lise
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celulose
http://www.colegioweb.com.br/biologia/quimica-da-celula2
http://www.colegioweb.com.br/biologia/proteinas
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Draping: palavra de origem inglesa que significa dar forma e 

caimento ao tecido. Técnica de modelação tridimensional, onde 

a construção dos moldes de uma peça de roupa é feita 

directamente sobre o corpo.  

 

Enzimas: grupo de substâncias orgânicas de natureza 

normalmente proteica, com actividade intra ou extra celular que 

têm funções catalisadoras. 

 

Feltragem: processo de fazer feltro. 

 

Feltro: superfície têxtil composta por um aglomerado 

compactado (não tecido) de fibras. 

 

Fileira: linha de laçadas na direcção horizontal. 

 

Fully-fashion: artigo de malha totalmente produzido no tear, 

eliminando as operações de corte e reduzindo o desperdício. 

 

Intársia: técnica de malha usada para criar padrões 

multicoloridos, usando apenas uma linha de cor de cada vez. 

 

Jacquard: termo originário da tecelagem, também usado na 

malha quando dois ou mais fios de cor produzem um padrão a 

partir de uma selecção de laçadas num tecido de jersey simples 

ou duplo. 

 

Jersey: termo aplicado à estrutura de malha básica, também 

conhecida por “ponto de meia”. 

 

Knitwear: malha, vestuário de malha. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Composto_org%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catalisador
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Lacases: enzimas oxidantes que contêm cobre e podem ser 

encontradas em diversas plantas, fungos e microorganismos. 

Estas actuam sobre diversos fenóis e moléculas semelhantes. 

 

Malha de Teia: termo aplicado ao processo de fazer malha 

enlaçando um ou mais fios, formando linhas verticais. 

 

Malha de Trama: termo aplicado ao processo de fazer malha 

enlaçando, pelo menos um fio, formando fileiras horizontais. 

 

Massa molar: é a massa em gramas de 1mol de uma 

substância 

 

Massa molecular: calcula a massa da molécula de uma 

substância expressa em u, indicando quantas vezes a massa 

da molécula de uma substância é maior que a massa de 1/12 

de 12C (carbono 12). Numericamente é a soma de todas as 

massas atómicas de todos os átomos da molécula da 

substância. 

Nota: a massa de um átomo em unidades de massa atómica (u) 

é numericamente igual à massa de um mole dos mesmos 

átomos em gramas (g). 

 

Missoni: marca de moda consagrada, fundada em Itália por 

Ottavio e Rosita Missoni em 1953. Famosa pelas suas malhas 

únicas com padrões de ziguezagues e riscas. 

Mole: nome da unidade de base do Sistema Internacional de 

Unidades (SI) para a quantidade de substância (símbolo: mol). 

É uma das sete unidades de base do Sistema Internacional de 

Unidades, muito utilizada na Química. O seu uso é comum para 

simplificar representações de proporções químicas e no cálculo 

de concentração de substâncias. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_b%C3%A1sicas_do_SI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_b%C3%A1sicas_do_SI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Molaridade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subst%C3%A2ncia
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Napa: têxtil sintético, não tecido, com características 

semelhantes às da pele. 

 

Pesticidas: Termo genérico que incorpora insecticidas, 

herbicidas e fungicidas. 

 

Poly(lactic acid): poliéster termoplástico derivado de fontes 

100% renováveis como o milho. 

 

Rib: ou canelados, é o termo usado para a malha produzida por 

dois sistemas de agulhas, onde são intercaladas colunas em 

jersey do direito com colunas em jersey do avesso. 

 

Teia: termo aplicado ao sistema de fios longitudinais, paralelos 

às ourelas, que formam o tecido. 

 

Têxtil: material composto por um conjunto de fibras (filamentos 

muito finos e flexíveis com alguns centímetros de comprimento), 

através das quais é possível construir determinadas estruturas, 

impondo-lhes uma certa organização. Os têxteis podem ser 

tecidos, quando são obtidos pela intersecção de fios verticais 

(teia) com fios horizontais (trama); ou podem ser não tecidos, 

resultando da junção ou interligação das fibras ou fios numa 

rede ou folha por processos mecânicos, químicos, termais ou 

através de solventes. 

 

Trama: termo aplicado ao sistema de fios transversais que 

formam o tecido. 
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Imagem 2. Amostra de 70% Algodão, 30% Proteína do leite (agulhas nº12) 
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Imagem 3. Amostra de 100% Algodão orgânico (agulhas nº6.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 4. Amostra de 100% Algodão orgânico (agulhas nº12) 
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Imagem 5. Amostra de 36% Seda reciclada, 36% Algodão reciclado, 28% Viscose reciclada (agulhas nº6.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6. Amostra de 36% Seda reciclada, 36% Algodão reciclado, 28% Viscose reciclada (agulhas nº12) 
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Imagem 7. Amostra de 50% Algodão orgânico, 50% Lã orgânica (agulhas nº6.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 8. Amostra de 50% Algodão orgânico, 50% Lã orgânica (agulhas nº12)
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Imagem 9. Amostra de 100% Viscose de bambu (agulhas nº6.5) 

 

 
 

Imagem 10. Amostra de 100% Viscose de bambu (agulhas nº12) 
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Imagem 11. 1º Compósito, de malha de algodão e proteína do leite (agulhas nº12) 

 

 
 

Imagem 12. 2º Compósito, de malha de algodão e proteína do leite (agulhas nº6.5)
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Imagem 13. 3º Compósito, de malha de algodão orgânico (agulhas nº12) 

 

 

 

Imagem 14. 4º Compósito, de malha de algodão orgânico (agulhas nº6.5) 
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Imagem 15. 5º Compósito, de malha de fibras recicladas (agulhas nº12) 

 

 

 

Imagem 16. 6º Compósito, de malha de fibras recicladas (agulhas nº6.5)
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Imagem 17. 7º Compósito, de malha de algodão orgânico e lã orgânica (agulhas nº12) 

 

 

 

Imagem 18. 8º Compósito, de malha de algodão orgânico e lã orgânica (agulhas nº6.5)



 134 

 

 

Imagem 19. 9º Compósito, de malha de viscose de bambu (agulhas nº6.5) após aplicação de tratamentos 

enzimáticos 

 

 

 

Imagem 20. 10º Compósito, de malha de viscose de bambu (agulhas nº12)
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Imagem 21. Película de CB, após processo de purificação e tratamento com Celulase 

 

 

 

Imagem 22. Protótipo do componente frente 
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