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RESUMO 

 

 

DIAS, Roberto. Modelagem industrial: diretrizes para o traçado da calça jeans 

feminina. 2015. 127 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

O presente estudo aborda o processo de desenvolvimento da modelagem da calça 

jeans feminina e suas particularidades, propondo, de acordo com a experiência 

prática do autor, diretrizes para construir seu diagrama e molde. Este trabalho busca 

como resultado a modelagem dessa peça de vestuário que seja adequada a um 

número considerável de corpos e vá ao encontro da anatomia feminina brasileira. 

Assim, ao vivenciar empiricamente o traçado dos moldes da referida peça em 

diversas situações nas empresas nas quais trabalhou e trabalha, o autor do presente 

estudo compilou, de forma sistêmica, as diretrizes apresentadas aqui, desde o 

traçado do diagrama e molde, passando pelos ajustes necessários ao bom caimento 

da peça e à adaptação de modelos, a partir do molde base. Desta forma, o conjunto 

de diretrizes resultantes do presente estudo fundamenta-se, principalmente, na 

vivência prática do autor, ajustada à bibliografia específica do setor. Para tal 

procedimento, fez-se uso do método empírico-investigativo, que partiu de 

experimentações e combinou técnicas de modelagens conhecidas pelo autor.  

 

Palavras-chave: Calça Jeans, Modelagem Industrial, Vestuário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

DIAS, Roberto. Industrial patternmaking: guidelines for the pattern of women's 

jeans pants. 2015. 127 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

This study discusses the development process of patternmaking women's jeans 

pants and its peculiarities, propose, according to the experience of the author, 

guidelines for building your diagram. This work aims at patternmaking as a result of 

this piece of clothing that is suitable to a large number of bodies and meets the 

Brazilian female anatomy. Thus, the empirical experience of the layout templates that 

play in various situations in business where he worked and works, the author has 

compiled the present study, in a systematic way the guidelines presented here, since 

the layout of the diagram, through the adjustments necessary for the proper trim part 

and adaptation of models, from the basic base. Thus, the set of guidelines resulting 

from this study is based mainly on practical experience of the author, adjusted to 

specific references in the industry. For this procedure made use of empirical 

investigative method that left trials and combined patternmaking techniques known 

by the author. 

 

 

Keywords: Jeans, Industrial patternmaking, Apparel 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A diferença substancial entre a qualidade final de uma peça de jeans, em 

relação às demais, desenvolvidas em outros tecidos planos convencionais, 

reside no fato de que o profissional de modelagem, ao traçar o diagrama, para a 

obtenção do molde, nas medidas do manequim escolhido, deverá, além das 

margens de costura, necessárias, para cada máquina específica, que unirá as 

partes da calça, acrescentar, também, a porcentagem de retração do tecido 

(encolhimento), quando expostas às ações mecânicas e químicas, dentro da 

lavanderia, tanto no sentido do urdume, na altura, quanto na trama, na largura.  

Essa metodologia serve, tanto para desenvolver modelagens, para serem 

utilizadas em tecidos de denim, cuja composição seja, em sua totalidade, da 

fibra de algodão, quanto aqueles, que são formados de misturas do algodão com 

outras fibras sintéticas, ainda que sejam em pequenas proporções. Logo, 

percebe-se que não é só o traçado correto do molde, mas a matéria-prima e o 

tipo de lavagem, à qual for submetida a peça, que influenciará, sobremaneira, a 

questão da vestibilidade da calça. 

Este autor, ao longo de sua vida profissional, tem constatado que a 

construção de conhecimento, nas indústrias de confecção de peças de jeans, 

especialmente, da calça feminina, dos profissionais do setor de modelagem, se 

dá, sobretudo, pelo empirismo, de maneira intuitiva e experimental. 

Assim, o conhecimento tecnológico, no tocante à matéria-prima trabalhada, o 

denim, em suas variáveis de composições, e combinações de fibras ou por uma 

metodologia comum no sequenciamento da construção do diagrama do molde 

da referida peça, é posto em segundo plano por esse contingente profissional. 

Tal situação acontece pelo fato da inexistência de técnicas sistematizadas 

em literatura da construção do molde da calça jeans, e, principalmente, pelo 

desinteresse dos envolvidos na indústria, pela busca de conhecimentos na área, 

uma vez que a elaboração dos moldes, segundo as observações deste autor, 

utilizada nas confecções, se dá de acordo com a conveniência do mercado, para 

o qual a empresa produz.  

Isso quer dizer que, um determinado molde é construído a partir de duas 

situações distintas: 
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1. De medidas aleatórias, obtidas de um corpo de prova qualquer, em geral 

das próprias funcionárias da empresa, fora dos padrões industriais, que 

não chanceladas pela ABNT; 

2. Da descostura de peças prontas, compradas fora do país, ou de 

concorrentes potenciais1, para que, a partir de suas medidas, sejam 

baseados os moldes. 

Assim, sob a influência sazonal do mercado de moda, cada empresa 

organiza sua tabela de medidas (dimensões) de referência ou tamanhos-padrão 

que darão origens às suas bases. Daí a grande diferença das medidas de um 

mesmo manequim, num mesmo modelo, em diferentes marcas.  

Outro fator importante, que vai de encontro à atual situação do profissional 

modelista de jeans, é o das escolas de modelagem se preocuparem na divisão 

de seus cursos em dois grupos, somente: em modelagem de tecido plano e 

modelagem de malharia. Assim, só se especializa em jeans, aquele que inicia 

sua carreira em uma empresa desse segmento específico. 

Dessa maneira, embora a construção do diagrama das peças básicas do 

vestuário, salvo por particularidades de cada método existente, tenha a mesma 

sequência comum e, em algum momento, se intercruza em seu 

desenvolvimento, na calça jeans há certas características no traçado, que não 

devem ser menosprezadas em sua elaboração, tais como: 

a.  a curvatura dos ganchos, dianteiro e traseiro, e do entrepernas; 

b.  a curvatura do quadril traseiro menos acentuada, do que a do dianteiro;  

c. a leve inclinação do gancho traseiro em direção ao corpo;  

d. a depressão mais acentuada, no gancho dianteiro, na linha da cintura;  

e. a supressão de pences de ajustes, na construção do diagrama2, entre 

outros. 

                                                
1
 Um fenômeno interessante, e comum, que acontece no bairro do Brás, observado pelo autor, é 

o de que tão logo uma marca desenvolva um modelo, com boa modelagem, e se perceba o 
sucesso dele no mercado, os concorrentes buscam uma forma de adquirir a peça, para copiar 
sua modelagem, e reproduzi-la à exaustão. O que, na maioria das vezes, tem um resultado 
catastrófico: peças que não lembram em nada o modelo original, porque o “copiador” não 
conhece a sequência da construção daquele molde, e também, porque o modelo copiado já 
sofreu tantas transformações significativas na costura, na lavagem, no manuseio, etc, que, 
dificilmente, se obterá uma calça semelhante à copiada. 
2
 A pence em uma calça jeans só é presente quando o modelo assim exigir. Nesse caso, ela é 

adicionada somente após o traçado do molde, com as margens de costura e encolhimento.  
Alguns exemplos podem ser vistos no Capítulo IV. 
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Todavia, essa preocupação não se dá, tão somente, pelas questões 

assinaladas. Há, ainda, outra que passa despercebida, que é a inexistência de 

registros bibliográficos nacionais, que mapeiem e orientem, quanto ao 

desenvolvimento do diagrama de peças em jeans, sobretudo a calça feminina. 

Assim, mesmo que admirado o resultado visual da modelagem da calça 

jeans brasileira, por consumidores locais e estrangeiros, a padronização de sua 

construção ainda é precária, tendo em vista, que a maioria das confecções do 

setor opera sobre bases de moldes, cujos dados técnicos de construção são 

desconhecidos ou obscuros. Desconhecidos e obscuros, no sentido de não 

haver uma identidade, genuinamente, brasileira, levando-se em consideração as 

variações anatômicas da mulher brasileira. O desenvolvimento do traçado é feito 

de forma amadora e intuitiva, conforme pontuado, anteriormente. Isso se justifica 

pelo baixo grau de conhecimento sobre questões antropométricas, ergonômicas, 

de tecnologia têxtil, do profissional de modelagem do segmento.  

Os profissionais de modelagem, em uma confecção de jeans, segundo a 

observação deste autor, em sua maioria, aprendem o ofício dentro da própria 

empresa. Estes são advindos, ou do setor de costura, ou do setor de corte, que, 

por trabalharem tempos consideráveis na organização, ao longo dos anos são 

promovidos, até chegarem ao cargo de modelista. 

Um entrave, diga-se de passagem, para o desenvolvimento de novas 

técnicas de modelagem no segmento, uma vez que essa função, sob o ponto de 

vista corrente na indústria, é o da prática, o chamado “chão de fábrica”, o que 

não desperta nenhum, ou pouco interesse, nesse contingente profissional, pela 

busca do conhecimento científico.  

Dessa forma, por longos períodos, as adaptações são construídas sobre as 

bases já existentes na empresa, nem sempre, pelo mesmo modelista3, que 

desenvolveu tais bases. Logo, nesse segundo momento, se não é o mesmo 

profissional, que está desenvolvendo os modelos, mas outra pessoa, cujo 

conhecimento técnico pode não alcançar o mesmo do autor das bases, significa 

que este segundo executor está desempenhando a função, ainda, que com certa 

eficiência, de modo mecânico, sem ter a mais leve noção de como se chegou ao 

                                                
3
 A maioria das empresas que confeccionam jeans utilizam serviços terceirizados de modelagem, 

os “modelistas free-lancer” 
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traçado do molde com o qual está trabalhando, uma vez que os métodos de 

modelagem se diferem entre si. 

Não raro, ocorrem erros crassos nos moldes, que resultam em peças 

defeituosas, que não são passíveis de serem consertadas, em razão do 

desconhecimento da construção da primeira fase do molde, o diagrama.  

Isso se dá por imperícia de quem está trabalhando com ele, no momento do 

acontecimento da falha, não sabendo pontuar os passos do traçado, para se 

chegar ao ponto de falha, que ocasionou o defeito na peça final. 

Diante desse atual cenário faz-se necessário elaborar a seguinte questão: 

como desenvolver diretrizes, que orientem a construção do traçado do 

molde da calça jeans feminina, de maneira assertiva?  

Para satisfazer a esse  questionamento, o caminho seguido neste estudo, foi 

o de centrar-se, principalmente, na experiência prática, nas observações 

empíricas deste autor, que ao longo de sua carreira, tem desenvolvido trabalhos 

de modelagens no segmento jeans, criando uma metodologia de construção 

própria, para o traçado do diagrama da calça jeans feminina. Ao mesmo tempo, 

em que busca suporte na bibliografia disponível sobre métodos brasileiros de 

modelagens, utilizados, largamente, no mercado nacional, para a construção do 

diagrama e da obtenção do molde da calça feminina, adaptando-a para esse 

segmento de vestuário. 

Como principal objetivo, o presente trabalho pretende elaborar um conjunto 

de diretrizes para o traçado do molde da calça jeans feminina, cujos objetivos 

específicos previstos são: 

a. Identificar os aspectos que influenciam a ergonomia da calça jeans, no 

que diz respeito à sua vestibilidade;  

b. Compreender o vestuário em jeans, especificamente, a calça feminina, 

para a sociedade contemporânea; 

c. Elaborar e apresentar um compêndio das principais etapas da 

modelagem da calça jeans. 

A relevância do trabalho reside no interesse pela abordagem desse assunto, 

que parte, sobretudo, da necessidade profissional da indústria do vestuário, em 

ter à sua disposição, documentos que abordem, de maneira abrangente, o 

segmento do jeans, contemplando estudos de modelagem. 
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A metodologia utilizada parte, mormente, da identificação dos aspectos 

relevantes amealhados na experiência prática e vivência do autor, em 

modelagem e confecção de calças jeans, complementada por uma pesquisa 

bibliográfica específica do setor de vestuário.  

 Tais documentos nortearam este estudo, do principio ao fim, aos quais 

denominamos bibliografia básica, a saber: textos referentes a processos da 

confecção têxtil, dos aspectos ligados à moda, da tecnologia têxtil, além 

daqueles específicos em relação ao denim.  

Para dimensionar e identificar qual o melhor procedimento, para o 

desenvolvimento do produto esperado, lançou-se mão, em principio, do método 

empírico-investigativo, experimentando e combinando as técnicas de 

modelagens conhecidas pelo autor e as variáveis relativas aos aspectos 

identificados nos objetivos. Destarte, diversos protótipos foram construídos para 

validar as diretrizes propostas. 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos que abordam, além da 

introdução, aspectos ligados à busca de respostas às questões, anteriormente, 

elaboradas. 

O segundo capítulo situa o leitor no universo da calça jeans, no tocante ao 

produto, discorrendo, brevemente, sobre suas origens e matéria-prima. 

O terceiro capítulo trata do percurso da calça jeans em seu processo de 

produção, do corte à lavanderia. 

O quarto capítulo apresenta as diretrizes do traçado da calça jeans, com 

detalhamento das partes da peça, à luz da experiência prática do autor, com 

propostas de cunho prático, utilizadas há algum tempo, pelo mesmo, ao longo 

de sua carreira, dentro da indústria de confecção. Neste mesmo capítulo, 

inicialmente, é apresentada a sequência do traçado do diagrama do molde base, 

e o detalhamento das partes da calça, que o autor julgou necessário explorar 

para uma compreensão mais ampla do traçado da calça jeans feminina.  

No quinto capítulo foram desenvolvidas algumas adaptações de modelos 

vigentes na moda atual, cuja linha mestre é a base da modelagem apresentada 

no capítulo anterior. 

Por fim, foi feita a conclusão, donde se faz os apontamentos e impressões 

acerca do trabalho desenvolvido, buscando responder à questão levantada no 

problema proposto como cerne deste estudo. 
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2. HISTÓRICO DA CALÇA JEANS 

 

Afinal, que fascínio é esse, que uma calça jeans exerce nas pessoas?  

Desde a sua invenção, no século dezenove, por Levis Strauss, para vestir os 

trabalhadores das minas do oeste americano, segundo Zibetti (2001, p.21), ela 

“tem assumido o papel de ícone de status social sob vários prismas”. Em um 

primeiro momento, como solucionador da questão prática, por conta de sua 

resistência, que suportava o trabalho pesado das minas, num segundo como 

expressão dos anseios de toda uma juventude, e, ainda, num terceiro, 

atualmente, como manifestação de moda. 

Para Catoira (2009, p. 15) o jeans, de um lado seduz pelas fantasias estéticas 

que propõe. De outro, é o próprio elemento comunicação, divulgado e 

manipulando escolhas individuais.  

É o caráter simplista, prático e fundamental, que o jeans tem que o torna 

atemporal. Ele pode ser absolutamente tudo, pois em sua simplicidade e em sua 

integridade, ele menos se insere nos códigos sociais, porque consegue atender 

a todo tipo de função afirma Vincent-Ricard (1987, p. 164).  

. 

2.1.  A origem do denim e do jeans 

Segundo Zibetti (2001, p. 21) denim não é simplesmente um tecido de 

algodão, mas a matéria-prima que dá forma à calça jeans.  

Considerado a vestimenta mais democrática que já existiu, o jeans, 

nomenclatura que designa o vestuário confeccionado em tecido de denim, foi 

utilitário no século XIX e chegou à alta costura no século XX (LIMA e 

PASCHOARELLI, 2012, p. 24). 

O nome denim deriva da expressão “sarja de Nimes”, da região de Nimes, 

França, conhecido desde a Idade Média. E, segundo Pezzolo (2007, p. 232) a 

palavra jeans é originada de Gênes, nome francês para Gênova, cidade italiana 

onde os marinheiros usavam resistentes calças de trabalho confeccionadas com 

o tecido de denim. 

 

 Em meados de 1850, o alemão Levi Strauss, que comercializava lonas 
de barracas, aproveitou seus estoques para confeccionar roupas que 
seriam destinadas a mineradores. Ele chegou à conclusão de que elas 
protegiam os mineradores, mas não davam flexibilidade nem 
resistência necessárias para que eles carregassem suas ferramentas, 
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fazendo com que os bolsos se soltassem. A solução para o problema 
dos bolsos foi criada por Jacob Davis, que colocou rebites no bolso, 
assim reforçando as costuras. Essa ideia foi patenteada por Levi 
Strauss. Levi decidiu então encontrar um tecido resistente, que desse a 
flexibilidade que os mineradores necessitavam e que fosse também 
confortável. Foi nas roupas de marinheiros da cidade de Gênova que 
ele encontrou o denim, trocando a lona pelo tecido de nimes, que 
depois de confeccionado recebeu o nome de jeans, inspirado no fato 
de ser de Gênova o uniforme inspirador e confortável (ABNT; SEBRAE, 
2012, p. 20). 

 

Segundo Lima e Ferreira (2007, p. 12) o corante azul utilizado para tingir as 

primeiras peças de denim era extraído das plantas da família Indigofera 

Tinctoria, que pode ser vista na Figura 1, cujo nome deriva das palavras grega 

indikon, e do latim indicum, que significam “uma substancia vindo da India”.  

Região originária, no período greco-romano, de onde vinha o pigmento para ser 

comercializado. Daí o nome Indigo, que segundo Catoira (2006, p. 83) designa 

tanto a cor, quanto o próprio tecido. 

 

Figura 1 – Indigofera tinctoria 

 

Fonte: Lima; Ferreira (2007) 

 

Johan Friedrich Wilhelm Adolf Von Bayer, em 1865, foi o primeiro a iniciar os 

estudos na tentativa de sintetizar o índigo, que ocorreu em 1878. E em 1883 ele 

anunciou a estrutura química do índigo (LIMA; FERREIRA, 2007, p. 13).  
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Mais tarde, segundo Ribeiro (1984), em 1901, foi desenvolvida, por químicos 

da BASF4, a síntese química, para a produção em larga escala do pigmento, 

introduzida no mercado em 1905, e utilizada até hoje, cujo processo é mais 

viável comercialmente.  

 Desde a sua criação, no século XIX, a calça jeans foi recebendo ajustes e 

se adaptando de acordo com as necessidades de cada momento.  

Aos poucos foram sendo-lhes acrescentados novos detalhes, como 

exemplo, em 1860, os botões de metal, a etiqueta de couro foi costurada no cós 

da calça, em 1886, e em 1890 veio a cor índigo, que continua até agora.  

Segundo Luo e Huiguang (2007) os bolsos traseiros surgiram apenas em 

1910, e sua filigrana, em formato de dois arcos se intercruzando, foi inspirada 

nas águias americanas, que eram abundantes na região, à época. 

O quinto bolso – aquele pequeno, na frente, do lado direito chamado de 

“bolso-relógio” – foi pensado, como o próprio nome diz, para guardar relógios de 

bolso, mas também foi muito usado para tabaco, moedas e até tachas e pregos. 

Dada a resistência da peça criada por Levi Strauss, que suportava as 

funções árduas e grandes esforços físicos, os trabalhadores as utilizavam cada 

vez mais, nas minas. Com o fim da corrida do ouro, o uso da calça jeans 

restringiu-se aos trabalhadores das fazendas locais e vaqueiros americanos.  

Segundo Zibetti (2001, p. 44) somente em 1935, as norte-americanas, que já 

haviam conquistado o direito de voto, no ano de 1920, conseguiram, também, o 

direito de usar a calça jeans, com modelagem desenvolvida, especialmente, 

para elas, a Lady’s Like, Figura 2, lançada em 1935, pela LEVI’S. nesse mesmo 

ano, a calça jeans foi alçada à categoria de produto fashion, em um editorial feito 

pela Vogue americana, já considerada a bíblia da moda da época. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 A BASF é uma empresa de origem alemã, com sede em Ludwigshafen , e foi fundada em 1865. 
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Figura 2 – Anúncio da calça Lady’s Like 

 

Fonte: Zibetti (2001). 
 

Para alguns estudiosos da moda, como Laver (1993) e Vincent-Ricard 

(1989) embora, milhões de jovens americanos já usassem o jeans, seu sucesso 

se deu, efetivamente, no final da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1946, 

quando a Europa o descobriu e o remodelou, ao gosto local, acrescentando-lhe 

cores. A partir de então, ele deixa de ser “blue jeans”, para ser chamado, 

simplesmente jeans.   

Para propagar esse espírito de liberdade e rebeldia, astros jovens do cinema 

e da música, como James Dean, Marlon Brando, Elvis Presley, entre outros, 

vestiam o blue jeans, entusiasmando de forma generalizada a juventude da 

época. 
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Em 1947, os empresários franceses impressionaram-se com a 
organização americana, que alia racionalidade e estética e permite a 
adoção de uma verdadeira política econômica [...] o que possibilita 
ampliar o mercado e abri-lo a uma clientela mais jovem e exigente. 
As indústrias francesas e italianas assimilaram esses conceitos em 
tempo recorde [...] Logo os novos clientes aprenderam a sentir-se bem 
à vontade usando artigos prontos [...] vendidos a preços acessíveis. A 
tentativa, bem sucedida nos vinte anos que se seguiram à guerra, 
capacitou as indústrias europeias a exportarem para o Novo Mundo um 
estilo inspirado nos princípios americanos, porém reelaborado e 
remodelado ao gosto francês. (VINCENT-RICARD, 1989, p. 23). 
 

Nas décadas seguintes, 1960 e 1970, o jeans tornou-se um ícone 

representativo do estilo jovem de se vestir, conforme pontua Catoira (2006, p. 

40) que na década de 60, pela primeira vez, a moda se dirige aos adolescentes 

e o jeans se estabelece no mercado de moda jovem.  

Para Laver (1993, p.269) na década de setenta, por influência da 

contracultura do movimento flower-power hippy, nascia a moda unissex, à qual o 

jeans se adaptou perfeitamente. 

Também, foi na década de 1970 que o jeans chegou, pelas mãos do estilista 

Calvin Klein, às passarelas de moda. Um momento marcante na moda, pois, 

provocando o imaginário das pessoas, reuniu identidade e inovação (CATOIRA, 

2009, p. 63). 

Durante os anos 1970, os Girbaud jogaram com todas as gamas do jeans, 

Figura 3, desde a calça patte d’éléphant5 até o baggy (VINCENT-RICARD, 1989, 

p. 164). 

Nesse período, o jovem brasileiro, influenciado pelos europeus e norte-

americanos, passa a definir o seu gosto de se vestir. Assim, como no exterior, o 

jeans customizado, com forte apelo de moda, em conjunto com a camiseta, 

começa a se estabelecer como vestuário da juventude da época. 

 

Os grandes costureiros das décadas de 50 e 60 faziam roupas 
exclusivas para noites de festa, usadas por mulheres da alta-
sociedade. O estilista da década de 70, pretendendo e necessitando 
atingir um público mais amplo, trabalha com peças de uso cotidiano – a 
camiseta, o jeans – e nela imprime sua criatividade. Jeans e camiseta 
passaram a ser moda nessa época, mereceram tratamento estilístico, 
eram vendidos em butiques (JOFFILY, 1989, p. 67). 
 

 

 

                                                
5
 Pata de elefante 
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Figura 3 – Dez anos de evolução dos jeans de Marithé e François Girbaud  

 

Fonte: Vincent-Ricard (1989). 
 

 

Segundo Laver (1993, p. 270) a moda realçou muito mais as nádegas do 

que a virada do século ou na década de trinta, à medida que o jeans e as calças 

ficaram mais apertadas [...].  As nádegas passaram a ser a mais nova zona 

erógena [...]. 

Na década de 1980 são criadas as primeiras grifes de jeans, as etiquetas 

são costuradas do lado de fora, para mostrar a assinatura de quem a criou.  

A introdução do fio de elastano no tecido de denim, conforme pontua Souza 

(1997, p. 225) conferiu à calça maior liberdade de movimento e marcando mais 

as formas do corpo, também, foi um dos motivos, para o sucesso da calça jeans. 
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Além do lançamento do Stone Washed Process, pela grife francesa Marithé 

François Girbaud. 

Todos esses fatos, entre outros, foram o trampolim para alçar o jeans ao 

patamar de objeto de desejo. 

 

Desde então, o índigo não foi mais o mesmo. Rasgados, puídos, 
estonados, sujos, lixados, hoje os criadores e fabricantes preocupam-
se não apenas em adaptar as peças à silhueta, mas também em 
desenvolver tecidos resistentes e efeitos diferenciados (CATOIRA, 
2009, p. 78). 
 

 

Com o minimalismo dos anos 1990, e a liberdade de estilos das décadas 

iniciais do século XXI, os excessos das décadas anteriores foram deixados de 

lado, mas o jeans continuou a ser reinventado, pelas mãos de criadores 

habilidosos, através de bordados, taxas, rendas, outros materiais têxteis dos 

mais variados e acessórios, dando lugar ao jeans customizado, cuja identidade 

deve ser o reflexo de quem o usa, individual, próprio. 

Nesse mesmo período, segundo Laver (1993, p. 278) as mulheres tinham 

mais conhecimento sobre corte e tecidos do que em qualquer época desde a 

Segunda Guerra Mundial, e toda mulher estava bem equipada para criar seu 

próprio look. 

Dessa maneira, desde a sua criação, dada a facilidade de manuseio e 

adaptação, a calça jeans continuará a ser reinventada a cada nova coleção, em 

cada temporada, em cada década.  

Confortável, aventureira, relaxante, glamorosa, agressiva, sexy, casual, 

divertida, dinâmica, energética, fashion, prática, criativa, ela poderá ser descrita 

de qualquer forma, pois todos esses adjetivos a identificam, como sendo, de 

fato, um estilo de vida, em um estilo universal. 

No segmento jeans, o conhecimento da matéria-prima, o tecido, em suas 

respectivas estruturas e composição são tão importante, quanto o próprio molde, 

pois a mesma base utilizada em tecidos de mesma composição, com 

padronagens e armações diferentes, pode resultar, em peças distintas, no efeito 

da lavagem (ou lavação) ou no tingimento, o que implica, sobremaneira, na 

qualidade da peça, tanto no aspecto visual, quanto na durabilidade do produto. 
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2.2.  Matéria Prima 

Para Souza (1997, p. 13) o conhecimento prévio sobre os tecidos é fator 

essencial para o bom desenvolvimento do trabalho do modelista. 

 

Desde a sua criação, o jeans passou por três revoluções importantes. A 
primeira foi marcada pelos tecidos de fibras naturais, a segunda 
distinguiu-se pela utilização das fibras sintéticas; e a terceira marca o 
advento do jeans ecológico, produzido a partir do plástico de garrafas 
reaproveitáveis. (Folha de São Paulo, 16-12-2005, apud COBRA, 2006, 
p. 217). 
 

Dessa forma um entendimento, ainda que básico, das variações do denim, 

ajudará na construção de um molde mais acertado da peça. 

O tecido utilizado para a confecção da calça jeans é o denim, com 

composição predominante da fibra de algodão, Figura 4.  

 

Figura 4 - Planta do algodão em duas fases: flor e floco  

 

Fonte: Diklatex (2012). 

 

No entanto, por uma questão ergonômica, no aspecto de oferecer maior 

conforto e liberdade de movimento à usuária, o uso do tecido do denim em 

misturas com outras fibras, sobretudo as de elastano, têm se tornado frequente 

nos últimos anos. 

O elastano, fibra química, descoberta em 1960, pela E.I. DuPont de Nemours 

e Co, e que entrou na composição do tecido denim, na década de 80, 

revolucionou a moda, oferecendo outras maneiras de se desenvolver a 

modelagem da calça jeans feminina.  

A porcentagem, normalmente, utilizada nas composições de denim “strecth”, 

é na proporção de 2% de elastano e 98% de algodão. Entretanto, já existem 
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tecidos de denim, cuja construção é de algodão, poliéster e elastano, com 

porcentagem de 3% de elastano, no qual o Power, a capacidade de elasticidade 

do tecido, pode chegar até 55%.  

 

Em termos práticos, significa que o elastano oferece um visual sob 
medida com menos esforço de modelagem, onde, através do aumento 
da flexibilidade, os designers podem reduzir costuras e zíperes 
indesejáveis, bem como adelgar [...] costurais laterais do quadril 
(SOUZA, 1997, P. 225). 
 

 

Assim, em um futuro muito próximo, a modelagem do denim, respeitando-se 

algumas diferenças, se assemelhará ao de uma peça de malha, pois segundo o 

site GBL6, portal especializado em jeans, para a próxima estação7, as principais 

empresas, produtoras de denim no Brasil, estarão apresentando, tecidos de 

denim, cada vez mais elásticos. 

No Quadro 1 são apresentados exemplos de tecidos de denim, de várias 

indústrias brasileiras, cuja capacidade elástica e de memória, ultrapassam os 

30%.  

 

Quadro 1 – Exemplos de tecidos de denim com  grande poder de elasticidade,  de 
algumas empresas brasileiras para o Inverno 2014  

 

Fonte: GBL JEANS (2013) 

                                                
6
 http://www.gbjeans.com.br  

7
 Neste caso específico, o autor faz referência ao Inverno brasileiro 2014. 

http://www.gbjeans.com.br/
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Isso significa que, ao traçar o molde da calça jeans, a partir desses 

tecidos, o modelista deverá ater-se às diferenças de composição dos tecidos de 

denim, para que o resultado do produto seja satisfatório, do ponto de vista do 

ajuste ao corpo, e do da economia da área do molde. Uma vez, que ao se ter 

aumentado o grau de elasticidade do tecido, proporcionalmente, aumentam-se 

as medidas padrão do manequim, que em outras palavras, dependendo da 

elasticidade do tecido, dever-se-á diminuir, principalmente nas medidas de 

contorno - cintura, quadril, coxa, joelho e boca - até dois tamanhos na peça, 

quando esta for submetida aos processos químicos e físicos de lavagem. 

 

2.2.1. Tecelagem e Padronagem 

Tecido plano, segundo Maluf e Kolbe (2003, p. 119) é o artigo produzido 

em tear e formado, pelo entrelaçamento perpendicular alternativo dos fios de 

urdume e de trama, segundo um desenho denominado padronagem. 

As estruturas, que compõem o tecido plano são três, a saber: 

 Ourelas, que estão localizadas nas extremidades da largura do tecido, 

cuja densidade de fios é mais alta e sua finura diferente do restante da peça, 

para que o mesmo tenha a sua estrutura garantida, e não se desmanche ou 

esgarce com facilidade; 

 Trama são fios dispostos na transversal, e perpendiculares à ourela, 

geralmente, em número menor e maior grossura, que o fio de urdume; 

 Urdume são fios mais finos e maior densidade, que os da trama, 

dispostos longitudinalmente no tecido, e são paralelos à ourela. 

Os tecidos planos são amplamente utilizados na indústria do vestuário, na 

fabricação de calças sociais, calças jeans, jaquetas, casacos, artigos para 

decoração, cama e mesa, entre outros (MALUF; KOLBE, 2003, p. 119). 

Três são os números de ligamentos fundamentais, que existem e que 

resultam em um tecido plano, nos quais o tecido de denim pode ser produzido, 

em menor ou maior escala. São eles: tela, sarja e cetim. 

 Tela ou Tafetá, mostrada nas Figuras 5 e 6, é o mais simples das  

armações, e o mais usado. Caracteriza-se pela repetição alternada dos fios 

pares e ímpares sobre os sucessivos entrelaçamentos.  

Suas derivações são: os canelês, réps e panamás. 
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Figura 5 - Representação Gráfica da Armação Tela  

     

     

     

     

     

     

Fonte: Roberto Dias (2013). 
 

 

 

 

Figura 6 - Animação e Tecido de Tela 

 
Fonte: SENAC (2009). 

 

 

 Sarja, nas Figuras 7 e 8, é um ligamento mais resistente que a anterior, e 

mais utilizado na construção do tecido de denim, pois tem como principal 

característica a formação bem definida de estrias na diagonal, formada pelo 

entrelaçamento dos fios de urdume com os de trama, que podem se 

desenvolver, tanto para a direita, quanto para a esquerda. Os lados avesso e 

direito são bem definidos nesta estrutura. Segundo Maluf e Kolbes (2003, p.129) 

são vinte as padronagens fundamentais com ligamento tipo sarja, dez leves e 

dez pesadas.  
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As armações derivadas da sarja são as batávias equilibradas e não 

equilibradas, sarja múltiplas e as sarjas diagonais. 

 
Figura 7 - Representação Gráfica da Armação Sarja  

      

      

      

      

      

      

Fonte: Roberto Dias (2013). 

 

 

Figura 8 - Animação e Tecido da Armação Sarja  

 

Fonte: SENAC (2009). 

 

 

 Cetim, Figuras 9 e 10, é o mais frágil dos ligamentos, esgarça-se com 

certa facilidade e é identificável por sua semelhança com sarja, dada a 

padronagem construída na diagonal, cuja diferença é a interrupção dessa 

diagonal, ao longo de sua evolução. É também conhecido por um tecido de 

“dupla face”, por ter a predominância na evolução dos fios, de um lado, do 

urdume, do outro efeito da trama.  

Três são os tipos de cetim, regulares, irregulares e derivados. 
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Figura 9 - Representação Gráfica da Armação Cetim  

        

        

        

        

        

        

        

        

Fonte: Roberto Dias (2013). 
 

 

 
 
Figura 10 - Animação e Tecido da Armação Cetim 

 

Fonte: SENAC (2009). 
 

 

 As padronagens derivam dos números de fios, na trama e no urdume, nas 

diversas possibilidades de exploração de uma mesma armação, ou a 

combinação entre os três ligamentos. 

O tecido de denim, sendo plano,  pode ser desenvolvido nas três armações, 

apresentadas anteriormente, uma vez que, por definição, segundo a NBR 

14634:2000, “é um tecido plano durável, de sarja8, feito com fio de urdume tinto 

e fio de trama crua, em várias gramaturas, cores e acabamentos”. 

Já a NBR 10591:2008, indica a massa por unidade de área, isto é, quantos 

gramas há em 1m², podendo ser expressa também em onças por jarda 

quadrada ou simplesmente em onças.  

                                                
8
 Conforme apontamos, anteriormente, no mesmo capítulo, o tecido de denim, também, pode ser 

desenvolvido nas outras duas armações: tela e cetim. 
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A onça, medida inglesa próxima de vinte e oito gramas, é representada 

pelas letras “OZ”, também pode ser entendida como espessura do fio, 

demarcada do urdume em sentido à trama, determinando assim, a gramatura do 

tecido.  

Já a jarda, que mede aproximadamente noventa e um centímetros, é 

representada pela letra “Y”. Assim, quanto maior o número de onças, mais 

pesado é o tecido. Por exemplo: 

 5 onças, ou 5 OZ = 170 g/m²  

 10 onças, ou OZ = 340 g/m²  

 12 onças, ou OZ = 374 g/m² 

Há, ainda a NBR 14434, que determina, dividindo e classificando, o denim 

em três tipos: leves, médios e pesados.  

Suas gramaturas são assim distribuídas, respectivamente:  

 Leve: de 170 a 240 g/m² 

 Médios: de 241 a 410 g/m²  

  Pesados: acima de 410 g/m². 

A seguir, no Quadro 2, são apresentadas as principais estruturas de denim, 

sendo estas, também, as mais utilizadas. 

 

Quadro 2 - Principais estruturas de denim 

Fonte: Dinâmica Lavanderia (2012). 

 

Ter em mente as informações técnicas sobre as estruturas, assim como o 

peso de cada tecido de denim, fornecidas pelo fabricante, não exclui o modelista 

de ter contato tátil com o substrato têxtil, com o qual ele trabalha, segundo 

PRINCIPAIS ESTRUTURAS DE DENIM 
OZ/YD2 U x T (em 1”) Títulos U x T (Ne) Armação 

5,5 82x50 20x20 Sarja 2 x 1 

6,5 76x49 16x16 Sarja 2 x 1 

7,0 75x57 16x16 Sarja 2 x 1 

8,0 76x45 16x9 Sarja 2 x 1 

8,2 76x42 12x12 Sarja 2 x 1 

10,0 69x37 9x9 Sarja 2 x 1 

10,0 70x42 9x9 Sarja 3 x 1 

11,5 69x51 9x9 Sarja 3 x 1 

12,0 67x41 6,5x9 Sarja 3 x 1 

13,75 67x41 6,5x6,5 Sarja 3 x 1 

14,5 67x47 6,5x6,5 Sarja 3 x 1 
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Souza (1997, p. 24-25) para aprimorar a percepção com relação às propriedades 

e características do tecido. 

Isso garante maior autoridade e auxilia a ter mais segurança no traçado dos 

moldes das calças, conforme enfatiza Souza (1997, p. 25) de que o 

conhecimento auxilia bastante o profissional da indústria de vestuário, em 

especial, aqueles diretamente ligados ao desenvolvimento de produto. 
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3. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA CALÇA JEANS 

 

O desenvolvimento da calça jeans inicia-se nas pesquisas do setor de 

criação, com os levantamentos estéticos, vigentes nas tendências de moda de 

cada temporada.  

Entretanto, o processo de produção e execução se dá, efetivamente, no 

momento da definição das bases dos modelos, que serão trabalhadas na 

coleção de cada estação. 

Isso significa que uma vez definidos o estilo e as formas das peças, pelo 

departamento de criação, o setor de modelagem inicia o desenvolvimento de 

tabelas de medidas, que satisfaçam à demanda da moda, desenvolvendo, 

primeiramente, as bases, nas quais serão interpretados os modelos, que 

originarão os moldes para o corte. 

 Não obstante, as medidas para o segmento jeans, são definidas, levando-se 

em consideração o tipo de maquinário e a matéria-prima utilizada.  

Assim, é comum, que um mesmo modelo cortado em um mesmo tecido sofra 

variação significativa de medidas e, se ele for submetido a diferentes tipos de 

lavagem (ou lavação). O mesmo pode acontecer, com tecidos diferentes, com 

mesma lavagem (ou lavação).  

Outro ponto a ser observado é a forma de se costurar a peça. É importante 

ater-se à regulagem da máquina, de acordo com o peso do tecido, a densidade 

do ponto, respeitando-se a sua composição, e os tipos de acessórios utilizados 

na máquina de costura. 

Dessa forma, é perceptível que a qualidade de uma calça jeans feminina 

depende, em alto grau, da influência, da matéria-prima, do processo de lavagem 

(lavação), e da forma como ela é costurada. 

Assim, é necessário e importante saber, antes de construir o diagrama da 

calça jeans, em quais tecidos serão cortados as peças, como elas serão 

costuradas, e à quais lavagens elas serão submetidas. 

Tendo-se, de antemão, essas informações, o modelista poderá fazer os 

ajustes possíveis necessários. 
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3.1.  Modelagem e Pilotagem 

 

Ao traçar o diagrama do molde da calça, apesar de levar em consideração as 

pontuações anteriores, o profissional responsável deve, também, ponderar 

certas questões, relativas à tecnologia têxtil, conforme pontua Souza (1997, 

p.13) de que o conhecimento prévio sobre os tecidos é fator essencial para o 

bom desenvolvimento do trabalho do modelista. 

No entanto, seria inviável desenvolver uma base, para cada tecido. Uma 

vez, que a variação de modelos é muito grande.  

Logo, a utilização de um mesmo molde base, cujas medidas contemplem um 

número expressivo de lavagem, em uma população expressiva de tecidos, é um 

excelente acelerador e supressor de etapas desnecessárias.  

O ideal é de posse da porcentagem de encolhimento dos tecidos, sofrida na 

ação da lavagem, desenvolva-se um número de moldes base, que possam 

originar muitos modelos, durante várias estações.  

A variação de tecidos é interessante, do ponto de vista estético, mas sob a 

ótica do desenvolvimento de moldes, é contraproducente, porque se o número 

de tecidos for muito grande, haverá disparidade de medidas entre os moldes, e, 

por consequência, entre as peças. Assim, cria-se um gargalo no setor de 

modelagem, comprometendo todo o processo de produção, conforme orienta 

Moreira (2004, p. 151) de que a diversidade reduz a capacidade. 

Araújo (1996, p. 95) sugere, que sejam feitos blocos de moldes base, sem 

qualquer interesse estilístico, mas com pormenores estruturais [...], que não 

possuam margem para as costuras, o que torna mais fácil a sua manipulação 

para um novo modelo. 

Os moldes base são moldes ajustados e aperfeiçoados que podem ser 

utilizados, repetidamente, com segurança desde que se não verifiquem 

alterações drásticas nos tecidos ou na moda (ibidem, 1996, p. 96) 

Segundo Araújo (1996), a sugestão, que é, claramente, confirmada na 

prática, seria variar os modelos, utilizando a mesma proporção nas medidas. Ou 

seja, toda vez, em que for desenvolver um modelo novo, o modelista utilizará o 

mesmo molde base, manipulando-o apenas no detalhamento dos modelos, 

levando-se em consideração, o tripé: tecido, costura e lavagem (lavação). Essa 
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interdependência de proporções, tamanho e medidas aumenta a qualidade 

comercial da linha de produtos (ibidem, 1996, p. 96). 

 
Os moldes básicos servem como base para o início das alterações a 
serem feitas de acordo com o desenho da peça. Eles são 
confeccionados seguindo a tabela de medidas-base da empresa. No 
processo industrial de confecção, o uso de moldes básicos facilita o 
processo produtivo do setor de modelagem, uma vez que este possui 
as medidas específicas da tabela do público da empresa. Estando 
pronto uma única vez, não necessita de repetição do traçado inicial. A 
praticidade do uso de moldes básicos gera lucros e economia de tempo 
e de processo para a confecção das partes do molde interpretado 
(PLETSCH, 2007, p.11). 

 

Pletsch (2007, p. 12) sugere que o setor de modelagem seja baseado em 

três etapas de construção de moldes:  

 moldes básicos; 

 moldes de trabalho;  

 moldes para corte ou interpretados.  

Porque os moldes bases, por conta de sua perfeição, acompanhariam a 

confecção, por um longo período; os moldes de trabalho serviriam para um 

período médio, o tempo em que durasse um estilo vigente, e os moldes 

interpretados a uma resposta rápida do mercado. 

 

3.2.  Corte 

Para Cardoso et al (2009, p. 2) a tecnologia do corte é um conjunto de  

processos, métodos, máquinas e equipamentos de corte que permitem a 

confecção de produtos do vestuário. 

É, portanto, a etapa, na qual o tecido é cortado, de acordo com os moldes, 

anteriormente, gradados e riscados.  

O setor de corte tem relevante importância, dentro de uma confecção de 

vestuário, pois é um dos responsáveis direto pelo início da transformação da 

matéria-prima, em grande quantidade. Se suas etapas são mal planejadas ou 

mal elaboradas, causam sérios danos à empresa e em alguns casos, prejuízos 

irreparáveis.  

É dividido, respectivamente, em dois setores: estoque de tecidos e mesas de 

corte e em cinco subetapas básicas: encaixe, risco, enfesto, corte e preparação. 
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3.2.1. Armazenamento do tecido 

Há algumas regras básicas, que deverão ser seguidas, para que o tecido, ao 

chegar na mesa de corte não esteja avariado e sem condições de ser utilizado. 

Dessa maneira, para manter a qualidade do denim, o armazenamento dos rolos 

no estoque, deve ser sempre na posição horizontal e em paralelo, nunca em pé, 

ou em forma de fogueira, conforme Figura 11. 

 

Figura 11 - Posicionamento dos rolos de tecidos em estoque, sendo a primeira figura 
correta e as demais não recomendadas 

 

 

Fonte: Tear Têxtil (2010). 

 

 

Outras recomendações, importantes, para garantir a qualidade do tecido, e, 

consequentemente, a do produto final são: 

 A altura máxima indicada, para o empilhamento dos rolos de denim não 

deve ultrapassar de 1,20 m; 

  É recomendado utilizar, para a movimentação de estoque o sistema 

PEPS9. Ao desembalar os rolos, para o corte, é desaconselhável utilizar 

materiais cortantes; 

 Os tecidos, que não forem utilizados, depois de aberta a embalagem, 

devem ser fechados novamente, evitando que recebam umidade ou sujeiras do 

ambiente; 

                                                
9
 Primeiro, que entra, primeiro que sai 
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 Os rolos deverão ser mantidos abrigados da luz e umidade; 

 A abertura dos rolos, para o corte é recomendado, nas seguintes 

condições: 

o Abrir os rolos no dia anterior, se o corte for efetuado na manhã 

seguinte; 

o Abrir os rolos, na parte da manhã, quando for efetuado o corte, à 

tarde.  

 

3.2.2. Encaixe 

Segundo Araújo (1996, p. 141) consiste em encaixar os moldes de modo a 

obter a melhor utilização do tecido na largura dada, até o limite máximo do 

comprimento da mesa de corte. 

Trata-se da disposição da modelagem graduada sobre uma folha de papel 

ou tecido, com a clara intenção de economizar a matéria-prima.   

Há três tipos básicos de encaixe: 

 Par, quando são encaixadas todas as partes da modelagem de um certo 

modelo, e os moldes podem ser simétricos ou assimétricos; 

 Ímpar, quando a metade da modelagem de um determinado modelo é 

encaixada, e os moldes devem ser simétricos; 

 Par e ímpar, quando a produção de um determinado modelo demanda 

diferenças na quantidade, e só podem ser executado se o molde for simétrico. 

 

3.2.3. Risco 

Refere-se à transferência dos moldes das várias partes de um modelo, 

utilizando-se uma impressora, caneta, giz, lápis, sabonete, etc, para um papel ou 

tecido, levando-se em conta suas marcações e denominações. 

Também tem duas funções: a de comunicar o comprimento do risco, ao 

setor de planejamento, e orientar a próxima etapa, que é o enfesto. 

 

3.2.4. Enfesto 

É a operação, em que são sobrepostas as camadas de tecidos a serem 

cortados, sobre a mesa de corte, obedecendo a uma metragem pré-

estabelecida.  
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Essa colocação de folha sobre folha, formando um bloco de tecido também é 

conhecida como colchão ou estendida.   

Pode ser realizada de maneira manual, mecânica, utilizando-se uma 

enfestadeira mecânica ou automatizada, de três maneiras diferentes: 

 Par, refere-se ao enfesto, em que as folhas (tecido) ficam face a face, ou 

avesso com avesso, ou direito com direito; 

 Par e Ímpar, diz respeito ao enfesto, em que as folhas (tecido) são 

dispostas com faces diferentes, direito e avesso, ou vice versa; 

 Escada pode ser par ou ímpar. É utilizado, quando se quer o 

aproveitamento de um mesmo enfesto, em que numa grade do modelo 

desenvolvido, apenas a um tamanho, geralmente o menor, é solicitada uma 

quantidade maior, do que os outros. Dessa forma, esse enfesto é efetuado até 

um certo limite do enfesto-matriz, para que, ao serem cortadas as peças, se 

obtenha a quantia necessária à grade solicitada. 

Assim, é interessante que se tenha uma visão do tipo de risco, de acordo 

com cada enfesto, de forma que se faça a ligação automática, entre um e outro, 

como apresentado na Tabela 3, a seguir. 

 

Tabela 3 - Associação de moldes, encaixe e enfesto   

Fonte: Roberto Dias (2012). 

 

3.2.5. Corte  

O corte é a ação ou efeito de cortar, e o equipamento mais utilizado, embora 

existam outros, é a máquina de faca vertical, que é indicada para todos os tipos 

de tecidos, e pode utilizar três facas distintas - a teflonada, a de aço rápido e a 

ondulada-  resguardando as características de cada matéria-prima a ser cortada. 

No caso do denim, a mais utilizada é a de aço rápido.  

 

 

TIPO DE MOLDE TIPO DE ENCAIXE 
 

TIPO DE ENFESTO 
 

SIMÉTRICO 
PAR 

ÍMPAR 
PAR E ÍMPAR 

PAR 
ÍMPAR 

ASSIMÉTRICO SOMENTE PAR 
 

SOMENTE PAR 
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3.2.6. Preparação 

A preparação é a última etapa do corte, e é muito importante, pois prepara o 

produto para o setor de costura.  

Assim, quanto mais atenção for dispensada ao desenvolvimento das tarefas, 

tanto mais harmônico o processo fluirá.  

A preparação se divide em: etiquetagem, separação e embalagem. 

 

3.3. Costura 

A oficina de costura é o local onde, segundo Araújo (1996, p. 209) as partes 

bidimensionais previamente cortadas são montadas de forma a produzir uma 

peça tridimensional. Ele, também, pontua que para produzir determinado tipo de 

costura é necessário utilizar a máquina certa, com os acessórios corretos, a fim 

de se chegar a um resultado satisfatório, em um curto espaço de tempo. 

A calça jeans supõe algumas máquinas especiais, que são necessárias, para 

a sua costura, portanto, para a sua qualidade final. 

As máquinas mais utilizadas em uma oficina são as: 

 de ponto fixo: reta, travete e caseado;  

 de chuleado: overloque e interloque; 

 as de ponto corrente: máquina de cós e fechadeira.  

A montagem da calça jeans, de forma básica, segundo Dambrosio (2004, p. 

18) é dividida em cinco etapas assim nomeadas: preparação, traseiro, dianteiro, 

montagem e acabamento, e são discriminados da seguinte forma:  

 

 Preparação 

1. Chulear vista simples; 

2. Chulear vista dupla com zíper; 

3. Costurar vista com zíper na vista simples;  

4. Chulear espelho; 

5. Costurar barra do bolso relógio; 

6. Costurar barra do bolso traseiro; 

7. Costurar bolso relógio no espelho; 

8. Costurar espelho no forro; 

9. Costurar revel no bolso dianteiro; 

10. Costurar etiqueta no forro; 
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11. Pespontar boca do bolso dianteiro; 

12. Fixar espelho no dianteiro; 

13. Fechar bolso dianteiro (forro do bolso); 

14. Contornar a filigrana do bolso traseiro. 

 

 Traseiro 

1. Costurar a pala ao corpo (fechadeira ou interloque); 

2. Unir os ganchos traseiros (fechadeira ou interloque); 

3. Pespontar traseiro – pala e gancho (se for costurado em máquina 

interloque); 

4. Costurar bolso traseiro. 

 

 Dianteiro 

1. Costurar conjunto de vistas no dianteiro; 

2. Pespontar vista esquerda; 

3. Costurar vista direita; 

4. Unir parte inferior do dianteiro. 

 

 Montagem 

1. Unir laterais; 

2. Pespontar laterais; 

3. Unir entrepernas; 

4. Costurar o cós; 

5. Abrir ponta do cós. 

  

 Acabamento 

1. Dar acabamento na ponta do cós; 

2. Fazer barra das pernas; 

3. Travetar passantes; 

4. Travetar bolso traseiro; 

5. Casear. 

 

Essa sequência serve para orientar a oficina de costura, das fases, pelas 

quais a peça passará em seu processo de costura, e como o responsável pelo 



45 
 

setor organizará o leiaute do espaço, para otimizar e maximizar o tempo de 

produção da peça, na disposição e quantidade de máquinas, equipamentos e 

funcionários, conforme pontua Ricci et al (2012, p.3) que o arranjo físico das 

instalações é crucial no processo produtivo, devendo ser estudado e 

aprimorado. 

 

3.1.1. Pontos de Costura  

O conhecimento das classes e dos tipos de pontos, que uma máquina efetua 

é, soberbamente, importante ao conhecimento do profissional de modelagem, 

pois ao desenvolver uma determinada modelagem, ele saberá como orientar as 

etapas de costura, no processo de produção, ou sugerir novos caminhos e 

abordagem, para o setor criativo, quando da concepção do produto.  

Segundo Souza (1997, p. 247), na Tabela 4, os pontos são divididos em sete 

classes: 

 

Quadro 4 - Classes e tipos de pontos de costura 

100 - Ponto corrente de uma linha Dividido em 6 tipos – 101 a 106 

200 – Ponto manual Dividido em 4 tipos – 201 a 204 

300 – Ponto fixo Dividido em 14 tipos – 301 a 314 

400 – Ponto corrente multilinhas Dividido em 7 tipos – 401 a 407 

500 – Chuleado Dividido em 21 tipos – 501 a 521 

 
600 - Recobridor (costura de ambos os lados) 
 

Dividido em 7 tipos – 601 a 607 

700 – Ponto firme de uma linha Tipo 701 

Fonte: Souza (1997). 

 

As máquinas utilizadas na fabricação de peças em tecidos de denim são 

basicamente divididas em dois grupos, as de ponto fixo, cuja classe é a 300, e 

os tipos são 301 e 304; e as de ponto flexível ou corrente, cujas classes são 400 

e 500. O que diferencia um ponto do outro é a sua regulagem, quanto à largura, 

densidade, inclinação, etc. 
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As máquinas de costura podem ser classificadas de acordo com as 
funções que desempenham. Assim, poder-se-ão referir como máquinas 
normais aquelas que fazem costuras e pespontos e especiais as que 
desempenham outros tipos de operações, como casear, pregar botões, 
mosquear, bordar, etc (ARAÚJO, 1996, p. 265). 
 

As máquinas de ponto fixo e corrente, mais conhecidas, são, segundo 

Mariano e Rodrigues (2009, p. 13) as seguintes: 

a. Máquina reta de ponto fixo 301; 

b. Máquina reta de duas agulhas ou pespontadeira, ponto fixo 301 x 2; 

c. Máquina de ziguezague, ponto fixo 304; 

d. Máquina de casear, ponto fixo 304; 

e. Máquina de travete, ponto fixo 304; 

f. Máquina interloque, ponto corrente e chuleado, simultaneamente, 516; 

g. Máquina fechadeira, ponto corrente 401; 

h. Máquina de cós, ponto corrente 401. 

 

3.1.2. Agulha 

Segundo Souza (1997, p. 283) a agulha é uma peça cilíndrica que em sua 

extensão possui espessuras diferentes. Para Araújo (1996, p. 265) a agulha é a 

parte essencial de qualquer máquina de costura. 

São três os tipos de agulha, classificadas segundo o seu tipo de ponta:  

 ponta redonda; 

 ponta bola; 

  ponta arredondada.  

E nessas três classificações há, em todas elas, as subclassificações, quanto 

às finuras de suas pontas: fina, média, grossa ou extragrossa.  

Para costurar o tecido de denim, segundo o manual de qualidade da 

TAVEX10 , em peças 100% algodão, a agulha indicada é a de ponta bola média 

fina. Em peças, cujo tecido tenha em sua composição o Liocel11, a agulha 

indicada é a de ponta redonda; e em tecidos de denim, que apresentem em sua 

                                                
10

 TAVEX CORPORAÇÃO é uma das líderes mundiais em produção de tecido de denim, resultante da 
fusão entre a empresa espanhola Tavex, fundada em 1846 e a empresa brasileira Santista Têxtil, criada em 
1929. 
11

 Liocel é o nome da fibra desenvolvida pela empresa Cortaulos que possui o nome fantasia TENCEL® 
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composição o elastano, em qualquer proporção, a agulha indicada é de ponta 

bola.  

Em todos os tecidos, descritos, segundo o manual, para uma qualidade 

superior do produto, a troca das agulhas deve ser feita de oito em oito horas, 

pois isso evita, o aumento excessivo da temperatura na agulha, que ocasiona, 

via de regra, a quebra da linha, durante o processo de costura. 

 

3.2. Lavanderia 

Para cada efeito de lavanderia desejado, é necessário um processo de 

lavagem diferente.  

Os modelos com efeitos apenas de cores e estampas podem ser realizados 

no próprio tecido, após a sua saída do tear, ou na peça já pronta, em tecido cru,  

enquanto que os processos que tratam do desgaste físico no tecido só podem 

ser realizados na calça já costurada.  

Para Amorim (1994, p. 18) os processos de beneficiamento de peças em 

jeans são classificados em dois grupos:  

1. com efeito de desbote ou envelhecimento; 

2.  tingimento. 

Assim, para quaisquer dos efeitos desejados, citados acima, os tratamentos 

bases, de fundo, da calça jeans são:  

 Amaciado; 

 Estonagem; 

 Délavé. 

Estes no tocante às lavagens, e o tingimento, quando se desejar colorir a 

peça.  

As múltiplas lavagens (lavações) e efeitos existentes no mercado são 

oriundos dessas três interferências, decorrentes de um tempo maior ou menor, 

na máquina de lavar ou das combinações entre elas, de acordo com a 

composição do tecido de denim, e são assim descritos, segundo Oliveira (2008, 

p. 42 – 50) e Equipe Técnica do Senai Têxtil (2005, p. 40 – 56): 

3.2.1. Amaciado: processo de eliminação dos engomantes adicionados 

ao fio de urdume, através da desengomagem enzimática ou oxidativa, que 

proporciona maciez, deixando a roupa mais confortável para o uso, e 

mantém a cor original do jeans; 
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3.2.2. Estonagem: processo que tem por objetivo proporcionar abrasão 

na peça. Essa abrasão é obtida através do uso de pedras de argila expandida 

ou de enzimas celulósicas, ou, ainda de ambas, e varia, conforme o padrão 

desejado. Através do grau abrasivo, é que se determina os padrões comumente 

empregados, como: stone washed, super stone, destroyer, entre outros; 

3.2.3. Delavê: processo que utiliza, de acordo com a composição do 

tecido, os produtos químicos cloro ou permanganato, para alterar a cor original 

da calça jeans, para uma tonalidade mais clara, cujo desbote pode ser maior ou 

menor, dependendo do tempo, em que a peça passar dentro da máquina de 

lavar; 

3.2.4. Tingimento: aplicação de corantes na fibra, provocando sua 

coloração ou sua mudança de cor, cuja variabilidade está condicionada de 

acordo com o corante utilizado, o efeito desejado, o substrato beneficiado, a 

água e o equipamento usados. 

Portanto, é importante que, ao se traçar o diagrama da calça jeans feminina a 

porcentagem de encolhimento do tecido seja observada e assinalada. Essas 

informações são todas discriminadas na etiqueta, no rolo do tecido, ou no 

catálogo técnico da empresa, fornecedora do produto. 

Segundo Oliveira (2008, p. 104) as calças devem ser manuseadas em 

lavanderia industrial, seguindo os processos de desengomagem, estonagem, 

clareamento, alvejamento e amaciamento.  

O que, em outras palavras, se deve respeitar as propriedades físico-

químicas do tecido, principalmente, se este tiver, em sua composição, a fibra de  

elastano, pois devido à sua fragilidade, há limitações para alguns processos 

mecânicos e a certos produtos químicos, como o jateamento em areia ou 

puídos, para conferir efeitos visuais diferenciados à peça, ou o alvejamento com 

cloro, que além de não proporcionarem um aspecto bom, sob o ponto de vista 

do conforto, o aspecto estético, também, não é agradável. 

Esses processos, por conta da capacidade alta do algodão, fibra dominante 

na composição do tecido do denim, 100% algodão ou em misturas, de reter 

umidade, interfere, sobremaneira, nas medidas da calça jeans.  

Donde se conclui, que quanto mais informações acerca do tecido, do 

maquinário e às lavagens (lavações) a que serão submetidas as peças, o 

modelista estiver a par, determinarão o resultado de seu trabalho, bom ou ruim. 
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4. DIRETRIZES PARA O TRAÇADO DO MOLDE 

 

A proposta deste capítulo inicia com o desenvolvimento do traçado básico da 

calça jeans feminina, ver Figura 12, e, durante esse procedimento, se discute, 

detalhadamente, seus elementos relevantes, que interferem na vestibilidade, 

ergonomia e projeto do produto. 

 

A construção é a base do vestuário e do design de moda – é crucial 
que o designer de moda conheça e compreenda as técnicas de criação 
de roupas tridimensionais a partir de um molde bidimensional a fim de 
criar forma e caimento estético ao corpo em movimento. A construção 
do vestuário envolve tanto questões técnicas quanto criativas. O 
designer pode escolher onde posicionar linhas, bolsos [...] e como 
produzir volume e sustentação para proporcionar uma experiência e 
um look únicos ao usuário. (FISCHER, 2010, p. 6).  
 
 

Diversos são os elementos a serem tratados, já que, em um produto com 

modelagem e ajustes tão complexos, cada detalhe e variação devem ser 

considerados, pois influenciam diretamente no resultado final. 

  

Figura 12 – Calça Básica Jeans Feminina 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 
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Cada um dos elementos será alvo de uma discussão específica, sem perder 

de vista o todo. 

Dentre eles, a serem explorados, pode-se citar os aspectos relativos ao 

traçado do diagrama, desenho e ajuste do gancho, do posicionamento e 

diferenciação dos bolsos, variação dos forros, anatomia do cós, posicionamento 

da marcação do fio de urdume, adaptação de modelos, a partir da peça-base, 

etc. 

Assim, a proposta, ao discutir o traçado do diagrama e do molde da calça 

jeans, em todas as suas variantes, apresenta um trabalho diferencial e inovador, 

uma vez que congrega discussões, que, embora práticas, jamais foram tratadas 

academicamente. 

Muitos dos itens constantes na propositura são frutos de árduo trabalho 

experimental, obtidos por profissionais de modelagem e confecção de jeans. 

Desta forma, o presente trabalho tem sua relevância ainda mais acentuada e 

justificada, por possibilitar a transmissão deste conhecimento. 

 

4.1.  Diagrama  

No processo de modelagem da calça feminina, o diagrama é o primeiro 

processo prático na execução do molde desta peça, pois dele derivará o molde 

base, que dará origem aos modelos da empresa. 

Logo, é importante, conforme pontuado, que seja criada a tabela de medida, 

respeitando-se o grau de retração do tecido trabalhado. Dessa forma, o 

modelista, ao construir o diagrama, se preocupará apenas com as medidas das 

margens de costura, que cada parte da calça requererá, de acordo com a 

máquina, que a costurará. 

A seguir, conforme mostrado na Figura 13, as etapas do traçado do 

diagrama base da calça feminina: 
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Figura 13 - Diagrama do molde da base da calça jeans feminina 

 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 

 

 

O diagrama das partes dianteira e traseira são traçadas, concomitantemente, e 

já possuem margem de costura. 

 Construa o retângulo 1-2-3-4, em que 1 a 2 e 3 a 4, tenham a medida da 

altura do gancho; e 1 a 3 e 2 a 4, seja a quarta parte da medida do quadril 

mais 1 cm; 

 Do ponto 5 ao ponto 4, marque 1/8 da medida do quadril, menos 2cm; 

 Do ponto 6 ao ponto 4, marque 1/3 da medida entre os pontos 5 e 4; 

 Do ponto 7 ao ponto 4, marque 1/3 da medida entre os pontos 3 e 4; 

 Ligue os pontos 6 ao 7, por uma curva harmoniosa, formando a curvatura 

do gancho dianteiro; 

 Esquadre o ponto 7 traçando  para dentro do retângulo 1,2,3,4  e marque 

entre os pontos 1 e 2, o ponto 8; 

 Em linha de esquadro, do ponto 8A ao ponto 8 marque 1 cm, e do ponto 

8B ao ponto 8, marque 4 cm; 

 Em linha de esquadro, do ponto 2A ao ponto 2, marque 4 cm 

 Do ponto 9 ao ponto 3, marque a medida do ponto 6 ao 4, mais 1 cm; 

 Trace uma reta entre os pontos 7 e 9, prolongando-a; 

 Do ponto 10 ao ponto 9, marque a mesma medida entre os pontos 9 e 3; 

 Em linha de esquadro, marque do ponto 11 ao ponto 1, a mesma medida 

entre os pontos 10 e 9; 

 O ponto 12 está na metade entre os pontos 1 e 3; 
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 Prolongue o ponto 12 com a medida do comprimento da calça mais 3 cm, 

e marque o ponto 13; 

 Marque o ponto 14 na intersecção entre os pontos 2 e 4; 

 A altura do joelho, o ponto 15, está posicionado na metade entre os 

pontos 13 e 14, menos 5 cm, em direção ao ponto 14; 

 Marque a metade da medida da largura do joelho, para ambos os lados 

dos pontos 15 e 13, e marque os pontos 16 e 17, respectivamente; 

 Do ponto 18 ao ponto 3, marque ¼ da medida da cintura, mais 2 cm; 

 Para traçar a lateral do dianteiro, ligue, sequencialmente, por linhas 

curvas, os pontos 18, 8A, 2, 16 e, por uma linha reta, os pontos 16 e 17; 

 Para traçar o entrepernas do dianteiro, ligue em linha reta os pontos 17 ao 

16, e em linha curva, o ponto 16 ao ponto 6; 

 De 3A a 3, marque de 2cm a 3 cm; 

 Ligue o ponto 3A ao ponto 18, por uma linha curva, para formar a cintura; 

 Marque a mesma medida entre os pontos 18 e 3, entre os pontos 19 e 1; 

 Do ponto 20 ao ponto 16 e do ponto 21 ao ponto 17, marque 2 cm; 

 Para traçar a lateral da parte traseira una em linhas curvas os pontos 19, 

8B e 20, e em linha reta os pontos 20, 21; 

 Para traçar o entrepernas do dianteiro, ligue em linha reta os pontos 21 a 

20 e em linha curva o ponto 20 ao ponto 5; 

 Para traçar o gancho traseiro, ligue por linha curva os pontos 5, 7, 9 e 10; 

 Para destacar o molde dianteiro, Figura 14, carretilhe, sequencialmente, 

os pontos 3A, 18, 8ª, 2, 16, 17, 13, 17, 16, 6, 7 e 3A; 

 

 

Figura 14 - Molde da parte dianteira da calça jeans feminina  

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 
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 Para destacar o molde traseiro, Figura 15, carretilhe, sequencialmente, os 

pontos 10, 19, 8B, 20, 21,13, 21, 20, 5, 7, 9 e 10; 

 

 

Figura 15 - Molde da parte traseira da calça jeans feminina 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 

 

 

 Uma os pontos 12, 14, 15 e 13, em linha reta, para a marcação do fio de 

urdume, em ambas as partes. 

 

 

4.2.  Adaptação da Base 

Em alguns modelos, mais ajustados ao corpo, a parte traseira deve ser bem 

maior, além do usual traçado na base original. Assim, faz-se necessário deslocar 

a costura lateral da calça,  para a parte dianteira.  

 Na parte traseira, acrescente 2 cm na linha da cintura e na linha do 

quadril, e na linha do joelho e da boca adicione 1 cm. Refaça a curvatura 

da lateral do quadril e da coxa, e refaça o entrepernas lateral, além de 

suavizar a linha superior da cintura, conforme as figuras Figura 16, Figura 

17, Figura 18 e Figura 19. 
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Figura 16 – Medidas acrescidas na lateral traseira da calça jeans feminina 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 
 

 

 

Figura 17 – Linha do redesenho da lateral traseira da calça jeans feminina 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 

 

 

 

Figura 18 – Redesenho da lateral traseira da calça jeans feminina 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 
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Figura 19 – Molde finalizado da traseira da calça jeans feminina 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 

 

 Na parte dianteira, entre 2 cm na linha da cintura e na linha do quadril, e 

na linha do joelho e na linha da boca entre 1 cm. Conforme apontado na 

Figura 20, Figura 21, Figura 22 e Figura 23, refaça a curvatura lateral do 

quadril e da coxa, e do entrepernas lateral. Suavize a curvatura da parte 

superior da cintura. 

 

Figura 20 - Medidas retiradas na lateral dianteira da calça jeans feminina 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 

 

 

Figura 21 - Linha do redesenho da lateral dianteira da calça jeans feminina 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 
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Figura 22 - Redesenho da lateral dianteira da calça jeans feminina  

 Fonte: Roberto Dias (2104). 

 

 

 

Figura 23 - Molde finalizado do dianteiro da calça jeans feminina 

 

Fonte: Roberto Dias (2014).  

   

 

 

4.3.  Elementos da Calça Feminina 

Nesta seção serão discutidos os elementos, que de forma direta interferem 

na questão estética e na vestibilidade  da calça jeans feminina. 

 

4.3.1. Cós 

O cós, segundo, o dicionário Houaiss (2004) é uma “faixa de pano” reforçada 

que, em certas roupas, especialmente, calças [...] cinge a cintura, servindo de 

remate. 

É uma parte importante da calça jeans, porque, além de garantir o 

assentamento da peça, na altura da cintura, deve permitir os movimentos dos 

quadris. Pode ser dividido em três tipos: reto, semi-anatômico, anatômico e 

interno (ou cós revel).  
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a. Cós Reto 

O cós reto é um retângulo, que pode ser cortado em duas partes, também 

chamado de duas folhas, ou apenas uma vez, chamado de inteiro. 

Esse tipo de cós só é utilizado, quando a cintura está no lugar, ou seja, a 

interferência feita na altura do gancho é nula ou, no máximo, apenas é retirada 

na altura do gancho a medida da largura do cós, no limite de 4 cm. Se este limite 

for ultrapassado, serão necessários desenvolver outros tipos de cós 

anatomizados: o semi-anatômico e o anatômico. 

Conforme as figuras Figura 24 e Figura 25, se o cós for inteiro, em apenas 

uma folha, ele terá duas vezes a medida da largura mais a margem de costura, 

acrescentada, em ambos os lados12, e de comprimento com a medida da 

circunferência da cintura da calça, acrescido de 15 cm. Esses 15 cm é um tipo 

de “folga”, para que a costureira, ao introduzir a fita do cós na máquina de 

costurar o cós, possa puxá-lo e aplicá-lo na calça, sem receio de faltar na outra 

ponta. Por exemplo, um cós de largura de 4 cm e cintura 72 cm terá 11 cm de 

largura e 87 cm de comprimento. O mesmo esquema é utilizado para o cós reto 

de duas folhas13. 

O cálculo para o cós de duas folhas será a largura proposta somada à 

margem de costura, em ambos os lados, e de comprimento, seguindo o mesmo 

esquema do cós de uma folha. Para um cós de largura de 4 cm e cintura 72 cm, 

ele terá 7cm de largura e 87 cm de comprimento e será cortado duas vezes. 

 

Figura 24 - Cós de uma folha ou inteiro 

 

    Fonte: Roberto Dias (2013). 
 

                                                
12

 Em geral a margem de acréscimo de costura, nas laterais dos cós é de 1,5 cm, para cada 
lado, perfazendo 3 cm no total. Por exemplo, cós de 4,5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 10cm, terão as 
larguras de 7,5cm, 9cm, 10cm, 11cm, 13cm, respectivamente. 
13

 Ao cós semi-anatômico e anatômico, também, deve-se acrescentar essa folga. Mas, ao 
contrário, do cós reto, de uma e duas folhas, a medida máxima de acréscimo é de 10 cm. E a 
costureira, antes de aplicar o cós, necessita dar um pique no meio traseiro do cós, para que, ao 
costura-lo, ele não mude o seu eixo.  
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Figura 25 - Cós de duas folhas ou em duas partes 

 

 Fonte: Roberto Dias (2013). 
 

Para a obtenção dos moldes desses cós, o procedimento é o seguinte: 

 Trace uma reta e marque o ponto 1; 

 De 2 a 1, marque a medida da cintura mais 15 cm; 

 Esquadre os pontos 1 e 2; 

 De 3 a 2 e 4 a 1, marque a largura do cós mais as margens de costuras, 

de ambos os lados; 

 Acrescente à medida da largura final 10 cm a 15 cm, em média, para que 

a costureira, ao manuseá-lo, possa adaptá-lo à máquina de costura, que 

aplica o cós no corpo da peça. 

 

b. Cós Semi-anatômico 

Mesmo com um modelo em que base foi construída com a cintura “no lugar”, 

com a altura do quadril da tabela de medidas ou, no máximo, quatro centímetros 

deslocados para baixo, se o profissional de modelagem desejar um cós com um 

melhor caimento, que possibilite a melhor adaptação ao corpo feminino, lançará 

mão do cós semi-anatômico. Trata-se de um cós, que tem sua curvatura  

intermediária, entre o cós reto e o anatômico. 

Esse cós tem origem no cós reto, no qual é embutida uma pence de 2 cm,  1 

cm em cada um dos lados, no meio do cós reto de duas folhas, dobrado, 

conforme a sequência representada da Figura 26 até a Figura 33: 

 Marque o meio do cós; 

 Na parte superior, acrescente a medida de 1 cm, para o ajuste da 

pence; 

 Desenhe a pence, a partir da parte inferior; 

 Corte a pence e elimine o excesso; 

 Uma as partes superiores e posicione sobre uma folha de papel; 
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 Faça uma curva suave, redesenhando o cós, em ambos os lados; 

 Recorte o cós, considerando a nova curvatura. 

 

Figura 26 – Marcação do meio do cós reto 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 

 

 

Figura 27 - Marcação da medida da pence no meio do cós reto dobrado ao meio. 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 
 

 

  

Figura 28 - Corte do excesso, para a formação da pence no meio do cós reto dobrado 

ao meio 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 
 

 

 

Figura 29 - Espaço da pence no meio do cós reto aberto 

 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 
 

 

Figura 30 - Junção das partes e eliminação da pence no meio do cós 
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Fonte: Roberto Dias (2013). 
 

 

 

Figura 31 - Traçado das linhas auxiliares, para a obtenção do cós semi-anatômico  
 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 
 

 

Figura 32 - Traçado do cós semi-anatômico 
 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 
 

 

 

Figura 33 - Cós semi-anatômico 

 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 
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c. Cós Anatômico 

Ao deslocar a linha da cintura da calça, para a linha das ancas femininas, 

faz-se necessário anatomizar o cós, para que este acompanhe a curvatura do 

quadril e a calça tenha um caimento melhor. Assim, esse recurso começa ser 

utilizado, quando a linha da cintura da calça começar a ultrapassar  a medida de 

4 cm, a partir da linha da cintura. 

O diagrama do cós anatômico, ao contrário do reto, é obtido a partir do 

traçado do diagrama da calça, e, antes de sequenciar o seu processo, é 

necessário saber a medida do zíper, cuja altura mínima, para sua aplicação é de 

6 cm, e se dá a partir do fundilho, descontando-se as margens de costura, 

conforme a Figura 34. 

 

 

Figura 34 - Marcação da altura do zíper 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 
 

 

Assim, de posse da largura do cós, o processo se dá da seguinte maneira, 

conforme as explicações e as figuras a seguir: 

 Marque a largura do cós, tanto na parte dianteira, quanto na traseira, 

conforme a Figura 35. 
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Figura 35 -  Marcação da largura do cós 

 

 Fonte: Roberto Dias (2013). 
 

 

 Separe a parte delimitada do cós do corpo, deixando margem de 

costura para aplicação do cós, no momento de costurá-lo à peça, 

conforme a Figura 36 e Figura 37. 

 

 

Figura 36 - Destaque do limite do cós 

 

 Fonte: Roberto Dias (2013). 
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Figura 37 - Margem de costura no corpo 

 
   
 Fonte: Roberto Dias (2013). 

 

 Uma vez destacado o limite do cós anatômico, anote as margens de 

costura na lateral da parte dianteira e traseira, e no meio traseiro, de 

acordo com a Figura 38. 

 

 

Figura 38 - Marcação das margens de costura nas partes destacadas 

 

 

 Fonte: Roberto Dias (2013). 
 

 

 Pareie as laterais e, orientando-se pela parte inferior, encoste uma 

parte à outra, sem descontar a margem de costura. Na parte superior, 

dê a margem de, aproximadamente, 3 cm, sendo 1,5 cm, para cada 

lado conforme a Figura 39, e refaça a curvatura da anatomia do cós, 

de acordo com a Figura 40.  



64 
 

Essa medida superior pode variar, conforme a necessidade da curvatura do 

cós, ou seja, se a intenção é uma curvatura mais acentuada, a distância entre as 

laterais será menor; se o objetivo é um cós com menos curvatura, a distância 

entre as laterais será maior. 

 

Figura 39 - Posicionamento das laterais 

 

 Fonte: Roberto Dias (2013). 
 

 

Figura 40 - Correção da curvatura da anatomia do cós 

 

 Fonte: Roberto Dias (2013). 
 

 

 Depois de redesenhar a curvatura da anatomia do cós, copie essa 

intervenção em outro papel, conforme mostrado na Figura 41. 

 

Figura 41 - Redesenho da anatomia do cós 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 



65 
 

 Dobre uma folha ao meio, e posicione na dobra dessa folha, a metade 

do cós anatômico redesenhado, pelo meio traseiro. Em seguida, faça 

a correção, conforme a Figura 42, criando um ângulo reto no meio 

traseiro e acrescentando, em média, 10 cm, na ponta do cós, no meio 

dianteiro.  

 

Figura 42 - Correção da curvatura central e aumento da ponta do molde do cós   

anatômico 

 

 Fonte: Roberto Dias (2013). 
 

 

 Depois de feita a correção faça a marcação do fio de urdume, de 

acordo com a composição do tecido,  conforme assinalado na Figura 

43 e Figura 44. 

 

Figura 43 - Cós anatômico com marcação de fio para tecido de denim sem   

 elasticidade, a 180° em relação à ourela do tecido 

 

 
  Fonte: Roberto Dias (2013). 
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Figura 44 - Cós anatômico com marcação de fio em tecido de denim com  

 elasticidade, a 90° em relação à ourela do tecido 

 

 
 Fonte: Roberto Dias (2013). 

 

 

d. Cós interno 

A sequência, para a obtenção do molde do cós interno, ou cós revel, é a 

mesma, tanto do cós reto, quanto do cós anatômico. 

Há apenas, uma particularidade, nesse caso. A medida da largura do cós 

deverá ser acrescida, nas alturas dos ganchos, dianteiro e traseiro, no molde do 

corpo da calça. 

  

e. Cós reto e anatômico em uma mesma peça 

Existem duas situações, em que são utilizados os dois tipos de cós, em 

uma única peça.  

A primeira, quando se deseja um ajuste maior na cintura, sem 

comprometer o conforto da peça. Esse recurso é utilizado em tamanhos 

especiais, quando há uma grande variedade da medida da cintura, em um 

mesmo manequim. 

  E a segunda, quando a altura do gancho traseiro é, extremamente, baixa 

necessitando de um ajuste especial nessa região, de forma, que, ao andar, a 

calça não desça. 

Assim, ao montar a calça, a parte interna do cós é em tecido de denim 

com elasticidade, cortado reto, e a parte externa é anatômica, com ou sem 

elasticidade. 
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4.4.  Espelho e Forros 

Antes do século XV os bolsos eram bolsas simples amarradas na cintura. 

Foi somente a partir do século XVIII que os costureiros passaram a adicionar 

pequenos bolsos na cintura dos vestidos (FISHER, 2010, p. 54). 

Atualmente, além de ser um elemento funcional de uma peça, o bolso 

também representa o design de uma roupa, definindo seu estilo. Dessa forma, o 

bolso exerce grande influência no aspecto visual da peça, e quando bem 

desenhado e suas partes bem modeladas concorrem para o bom caimento em 

uma calça jeans. 

Um dos elementos vitais em um bolso é o espelho, cuja função, além da 

identificação do local do bolso e da continuidade visual da parte dianteira, é 

“esconder” o forro, em sua totalidade, quando o modelo, assim, o solicitar. Ou, 

ainda, prender-se ao revel aplicado na boca do bolso, quando este for falso. Há, 

também, uma terceira opção de espelho, quando ele adquire características 

decorativas, sendo apenas um recorte no formato de um bolso. Neste caso, nem 

há forro, nem revel, apenas as margens de costuras nas partes, do corpo e do 

próprio espelho.  

A marcação do fio de urdume, para essa parte da calça pode variar de 

acordo com a composição do tecido. Se for 100% algodão, a marcação pode ser 

de três maneiras: fio reto, contra o fio ou enviesado, conforme mostrado na 

Figura 45. No caso de o tecido ser misto, em misturas com elastano ou outras 

fibras, a marcação do fio deverá ser, necessariamente, no fio reto. A exceção, 

neste último caso, só poderá acontecer, se o denim tiver elasticidade, também, 

no fio de urdume. 

 

Figura 45 – Possíveis variações de marcação do fio no espelho 

 

 Fonte: Roberto Dias (2014) 
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O forro, por sua vez, tem a função de dar suporte e não deixar vazar nada, 

que seja introduzido no bolso, na parte interior da calça. Em geral, é feito de um 

tecido mais fino, cuja composição pode ser 100% algodão, ou em misturas de 

algodão com poliéster.  

Assim, como o espelho, em alguns modelos, sua função é mais decorativa, 

do que funcional. Neste caso, específico, ele é feito do próprio denim, formado 

pelo aumento do revel e do espelho, o chamado “bolso falso”. 

 O sentido o fio de urdume do forro, se o tecido de denim da calça for 

100% algodão deverá ser, sempre, em fio reto. Já em tecidos de denim com 

elasticidade, o sentido do fio será a 45º, ou enviesado, Figura 46. 

 

Figura 46 – Possíveis variações de marcação do fio no forro 

 

 Fonte: Roberto Dias (2014). 

 

 Os moldes dos forros, do espelho e do revel são obtidos na mesma 

sequência, conforme pontuado a seguir. 

 Posicione a parte dianteira sobre uma folha de papel e contorne, até a 

linha do gancho e altura do quadril, conforme Figura 47. Nessa folha marque a 

abertura do bolso desejado, tanto na largura, quanto na altura, em seguida anote 

a margem de costura da boca do bolso, em geral de 0,8 mm a 1 cm, de acordo 

com a Figura 48. Recorte a abertura da boca do bolso, como mostrado na Figura 

49.  
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Figura 47 - Dianteiro com marcação de margens de costura 

 

   
 Fonte: Roberto Dias (2014). 

 

 

 

Figura 48 - Marcação da abertura da boca do bolso 

 

 Fonte: Roberto Dias (2014). 
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Figura 49 - Recorte da abertura da boca do bolso 

 

 Fonte: Roberto Dias (2014) 

 

O molde do espelho, mostrado na Figura 50, é obtido através do 

acréscimo da medida desejada no recorte da boca do bolso, lembrando-se do 

desconto da margem de costura aplicada na parte dianteira, para o acabamento 

do revel.  

Fique atento, quanto à marcação do pique, que deverá coincidir com a 

abertura real da boca do bolso, sem as margens de costura, pois o espelho será 

aplicado, depois do revel e um dos forros, já estarem costurados, na parte 

dianteira.  

 

Figura 50 - Dimensionamento do espelho 

 

 Fonte: Roberto Dias (2014). 
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Para dar continuidade à modelagem do revel, posicione a parte dianteira 

da calça, com a margem de costura da boca do bolso já acrescida, sobre outra 

folha e contorne, acrescentando a largura do revel, que deve ser de, no mínimo 

3 cm. Depois de desenhado o revel, recorte, marque o fio de urdume e os 

piques, que deverão coincidir com os do espelho, conforme mostra a Figura 51. 

 

Figura 51 – Sequência da obtenção do revel 

 

 Fonte: Roberto Dias (2014). 

 

 

 Tanto o forro, que será costurado na boca do bolso, Figura 52, quanto o 

será costurado ao espelho, Figura 53, têm a sequência semelhante. A única 

diferença entre ambos é que, enquanto este é inteiro, aquele tem o recorte da 

boca do bolso. Dessa maneira, posicione a parte dianteira sobre outra folha e 

contorne a boca do bolso, desenhe o formato do forro, acrescentando na linha 

do gancho, de 1 cm a 1,5 m, para aumentar a maleabilidade desta parte, ao ser 

costurada na peça. Corte, faça a marcação do fio de urdume.  
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Figura 52 – Sequência da obtenção do Forro I 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 

 

 

Figura 53 – Sequência da obtenção do Forro II 

 

 Fonte: Roberto Dias (2014) 

 

Embora o forro apresentado, anteriormente, seja o mais comum e, 

usualmente, utilizado nas empresas de confecção de calças jeans femininas, 

com  peças mais ajustadas ao corpo, requerendo um maior e melhor ajuste ao 

corpo, ultimamente, tem-se lançado mão de um outro tipo de forro: o inteiro, 

Figura 54.  

O forro inteiro é mais indicado às calças, cujos modelos sejam 

desenvolvidos em tecidos com mais elasticidade e maior retração, pois por não 
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ser preso na vista, não interfere no caimento da peça, mesmo que tenha 

retração diferente da do tecido da peça. Fato que não ocorre com o outro 

modelo de forro. 

A marcação da posição do fio de urdume deste forro segue a mesma 

regra do forro preso à linha da vista, Figura 55. 

 

Figura 54 – Sequência da obtenção do Forro Inteiro 

 

 Fonte: Roberto Dias (2014). 

 

 

Figura 55 -  Posição dos tipos de forros nas peças 

 

 Fonte: Roberto Dias (2014). 
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4.4.1. Bolso Falso 

As calças femininas desenvolvidas em tecidos de denim com elasticidade, 

por se ajustarem, demasiadamente, na linha da cintura e quadril, dispensam o 

forro nos bolsos dianteiros. Assim, para fins estéticos e práticos, os moldes 

dessas peças são feitas com os chamados “bolsos falsos”. 

O bolso falso pode ser desenvolvido de duas maneiras: 

 

a. Recorte  

 No local do bolso, faz-se o desenho do espelho, dá-se a margem de 

costura, tanto para esta parte, quanto para o corpo, conforme a 

sequência da Figura 56: 

 

Figura 56 – Sequência do bolso falso obtido por recorte  

 

Fonte: Roberto Dias (2014) 

 

 

b. Revel 

 No local do bolso faz-se o desenho do espelho, acrescentando-lhe a 

medida do revel, em geral 4 cm;  

 Na boca do bolso, faz-se o contorno do revel e acrescenta a medida 

dispensada ao espelho. Assim, se desejar o efeito de recorte, o 

espelho é preso, pela costura, no primeiro ou no segundo pesponto, 

ou em ambos. Se desejar um “bolso falso”, costura-se as 

extremidades do espelho às extremidades do revel, conforme 

pontuado na Figura 57: 
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Figura 57 – Sequência do bolso falso com revel 

 

 

 

Fonte: Roberto Dias (2014) 

 

 

4.5.  Pala Traseira 

A pala traseira da calça jeans é um recorte situado na parte traseira da calça, 

na altura dos glúteos, que além da função ergonômica, no tangente à facilidade 

dos movimentos e maior aderência ao corpo feminino, também, tem a função 

estética, mantendo e distribuindo o equilíbrio visual nessa região. Dependendo 

da moda vigente, pode assumir diversas formas e tamanhos  

Conforme apresentando na Figura 58 e na Figura 59, respectivamente, 

independente de sua forma pode ser desenvolvida de duas maneiras: recortada 

e sobreposta. 

  

 

 

 

 

 

 
 



76 
 

Figura 58 - Representação da pala normal da parte traseira de uma calça feminina jeans 

 

 

Fonte: Roberto Dias (2012). 
 
 
 

Figura 59 - Representação da pala normal sobreposta na parte traseira de uma calça 
feminina jeans 

 

 

Fonte: Roberto Dias (2012) 
 
 

Sua variação está condicionada à intenção que o designer deseja imprimir 

ao modelo. Por exemplo, se deseja volume, lançará mão de linhas côncavas, a 

fim de dar certa conotação de aumento dos glúteos de quem usa, conforme 
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Figura 60, ou a Figura 61, com linhas curvas laterais, quando a ideia é conferir à 

parte traseira uma amplidão mais acentuada. 

 

Figura 60 - Representação da pala em linha côncava na parte traseira da calça jeans 
feminina 

 

Fonte: Roberto Dias (2012). 

 

 

Figura 61 - Representação da pala em linha curva lateral na parte traseira da calça 
jeans feminina 

 

Fonte: Roberto Dias (2012). 

 

A pala recortada é costurada ao corpo da calça, pela máquina fechadeira, 

classe de pontos 400, quando a bitola – distância entre as costuras - for normal, 
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ou máquina interloque, classe 500, e pespontada com a máquina reta, classe 

300, quando a bitola estiver fora dos padrões convencionais utilizados: ou muito 

estreita, ou muito larga.   

Para o melhor caimento na peça e quando a elasticidade do tecido for 

pequena, o sentido do fio de urdume pode ser alterado, para o sentido da trama, 

o chamado “contra o fio” ou enviesado, apontado nas figuras Figura  62 e Figura 

63. Logo, quando a proporção de elastano no tecido de denim for igual ou 

superior a 2%, a pala, independentemente, de ser recortada ou sobreposta, 

deverá ser cortada, sempre, no sentido original do fio de urdume, conforme 

Figura 64. 

 

Figura 62 - Representação do molde da pala com marcação do fio “contra fio” 

 

. 

Fonte: Roberto Dias (2012). 

 

 

 

Figura 63 - Representação do molde da pala, com marcação do fio enviesado ou a 45º 
 

 
Fonte: Roberto Dias (2012). 
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Figura 64 - Representação do molde da pala com marcação do fio na posição de 90° 

 
 

Fonte: Roberto Dias (2012). 

 

 

No caso da pala sobreposta, ela só poderá ser costurada com a máquina 

reta, classe 300, com uma ou duas agulhas. 

 

4.5.1. Ajustes da Pala 

Uma pala mal modelada compromete muito o visual e o caimento da calça 

toda. Ao menor movimento repuxa, saindo de seu eixo central, causando 

problemas na vestibilidade e ajuste da peça.  

Um exemplo comum é quando o meio, no gancho, na linha da cintura, fica 

maior e desproporcional à lateral, conforme apresentado na Figura 65, criando 

um volume a mais, na linha do passante central, deixando o cós mal 

posicionado, na parte traseira, em relação às laterais traseiras e, sem harmonia, 

em relação ao dianteiro, criando um tipo de bojo “desnecessário” nessa parte da 

peça. 

Assim, cabe verificar se o molde não foi traçado incorretamente. E, se o foi, 

deve ser corrigido, conforme as instruções a seguir. 
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Figura 65 - Representação de pala defeituosa, com a parte central desproporcional à 
lateral 

 

 

Fonte: Roberto Dias (2012). 

 

 

Conforme o esquema sequencial apresentado na Figura 66, a solução para o 

equilíbrio da pala e do gancho traseiro se dá da seguinte maneira:  

 Posicione o esquadro, no vértice ao final da linha do gancho, na linha 

central, na cintura, de forma que seja formada uma reta com o vértice da lateral  

(Sequência A); 

 Será formado, na linha do gancho um ângulo reto, que deverá ter no 

mínimo 1 cm de distância da reta, formada pelo esquadro, em relação ao gancho 

(Sequência B); 

 Se a distância, for menor do que 1 cm, redesenhe a linha da cintura, a fim 

de se acertar a angulação do gancho, para não causar a sobressalência na linha 

central (Sequência C). 
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Figura 66 - Sequência de eliminação de defeito na parte superior central do gancho 
traseiro, para o bom caimento da pala 

 

 

Fonte: Roberto Dias (2012). 
 
 
 
 

4.5.2. Pala Anatômica 

Para maior aderência ao formato arredondado e criar volume na região 

glútea feminina, lança-se mão da pala anatômica, cuja técnica, conforme a 

sequência presente entre das Figuras 67 à Figura 71, consiste na criação de 

uma pence na linha da cintura, para em seguida, transferí-la e incluí-la no 

recorte da pala. Essa técnica só pode ser realizada na pala recortada. 
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Originalmente, a base da calça jeans não é construída com pences na 

cintura. Portanto, ao se desejar criar uma pala anatômica, proceda da seguinte 

forma: 

 Acrescente na linha da cintura, tanto no vértice do gancho, quanto no 

da lateral, a metade da medida da pence, em geral, de 3 cm; 

 Distribua essa medida, 1,5 cm, para cada lado; 

 Marque, no máximo, 8 cm de altura, para essa pence. Essa medida 

ultrapassará a linha da largura da pala; 

 Elimine excedente, da altura, no corpo, nas laterais, tanto na linha do 

gancho, quanto na linha do quadril. 

 

Figura 67 - Molde da parte traseiro com acréscimo de pence na medida da largura da 
cintura 

 

Fonte: Roberto Dias (2012). 

 

 

 

Figura 68 - Molde da parte traseira com esquema do desenho da pala e da altura da 
pence 

 
Fonte: Roberto Dias (2012). 
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Figura 69 - Representação da transferência da pence, da cintura, para a linha do gancho 
e da lateral 

 
Fonte: Roberto Dias (2012). 

 

 

 

Figura 70 - Destacamento do pala do corpo da calça  

 
Fonte: Roberto Dias (2012). 

 

 

 

Figura 71 - Representação da pala anatômica destacada do corpo 

 

Fonte: Roberto Dias (2012). 
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4.6.  Pences 

A pence (pinça ou pença) é uma prega de formato triangular, cuja função é a 

de proporcionar ajuste ou criar volume na peça, inesperados e criativos, 

dependendo da intenção e do local, na peça onde é inserida. 

No caso da calça jeans feminina, ela assume esses dois papéis, ajustar e 

avolumar.  

No primeiro caso, é inserida na linha da cintura, para estabilizar essa parte. 

No entanto, atualmente, não é usual, lançar mão desse recurso, uma vez que as 

calças jeans feminina, em sua maioria, são desenvolvidas sobre tecidos 

compostos da fibras com elasticidade. Assim, torna-se dispensável o recurso do 

ajuste na cintura. 

Já na segunda situação, o seu principal papel é o de realçar e tornar mais 

volumosa a parte traseira. Dessa forma, ela é inserida no corpo da peça, acima 

dos glúteos, ou na lateral, na linha do quadril, após o recorte da pala, conforme 

apresentado na Figura 72. 

 

Figura 72 - Representação de pences na parte traseira da calça  

 

Fonte: Roberto dias (2014). 
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4.6.1. Pence na parte superior do corpo, na linha do recorte da pala 

Conforme a sequência apresentada na Figura 73 e Figura 74 , pode-se 

inserir uma ou duas pences, na linha da pala, conforme o volume que se deseja 

acrescentar. Em ambos os casos, o valor da largura é distribuído, tanto na linha 

do gancho, quanto na linha do quadril, conforme a sequência, que se dá da 

seguinte maneira:  

 Crie pontos de gradação nas extremidades da linha da pala, 

acrescente a medida desejada da pence, e redesenhe a linha do 

gancho e da lateral. 

 
 
 

Figura 73 – Sequência da adição de pences no corpo, na linha da pala 

 

Fonte: Roberto Dias (2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Figura 74 - Molde e gabarito de posição das pences prontas 

 

Fonte: Roberto Dias (2014) 

 

 

4.7.  Piques 

Piques são pequenos talhes de, no máximo, 0,5 cm, em formatos diferentes, 

aplicados ao longo da calça jeans, com as seguintes funções: 

 Identificação de uma determinada parte da peça; 

 Posição de determinados detalhes na peça; 

 Orientação, quanto ao posicionamento das peças, no momento da 

costura. 

Os principais piques em uma calça jeans, conforme a Figura 75, no momento 

da costura, em que a costureira fará o emparelhamento das partes dianteira e 

traseira, para evitar a torção da perna da peça são, em ordem crescente a partir 

da barra, os seguintes:  

1. Os piques da barra, para indicar a sua largura; 

2. Os piques na altura da panturrilha; 

3. Os piques dos joelhos; 

4. Os piques, entre 6 cm a 7cm, a partir do fundilho da calça; 

5. Os piques da altura do quadril. 
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Figura 75 – Posição de todos os piques no molde da calça 

 

Fonte: Roberto Dias (2014) 

 

 

Outras partes da calça jeans, Figura 76, recebem, também, os piques. As 

principais são: 

1. Espelho, para o correto posicionamento da abertura da boca do bolso 

dianteiro; 

2. Dobra da boca dos bolsos traseiros e do bolso relógio. 

 
 
 

Figura 76 – Posição de piques no espelho e no bolso 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 
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4.8.  Bolsos Traseiros 

O bolso traseiro, além de um elemento prático na calça, para guardar 

objetos dentro dele, adquire características decorativas e pode funcionar como 

um acessório na calça jeans feminina.  

 

4.8.1. Posição dos Bolsos Traseiros 

O posicionamento do bolso, tanto chapado, quanto embutido, deve ter a 

distância máxima e mínima, respectivamente, na horizontal, de 9 cm e 8 cm de 

um bolso ao outro, quando os ganchos traseiros estiverem unido, na parte 

superior e na inferior. Deve ser orientado pela posição do fio e pelo desenho da 

pala, não ultrapassando a medida de 13 cm, conforme ilustrado na Figura 77. 

 

Figura 77 – Posicionamento do bolso traseiro, em relação ao gancho 

 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 

 

 Na parte superior interna, verticalmente, a medida para a posição do bolso, 

para um modelo básico, cuja altura do gancho traseiro seja de 31 cm – mais ou 

menos 0,5 cm - é de 2,5 cm, e a superior externa, 1 cm a mais da superior 

interna, ou seja 3,5 cm, apontada na Figura 78. 
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Figura 78 – Posicionamento do bolso traseiro, em relação à pala 

 

Fonte: Roberto Dias (2014) 

 

Se o modelo da calça não apresentar pala, ou em formato diferente ao reto, 

deve-se construir uma linha imaginária, no formato da pala básica, para orientar 

na posição do bolso, conforme exemplificado na Figura 79. 

 

Figura 79  – Posicionamento do bolso traseiro em palas de formatos diversos: (a) 
traseira sem pala; (b) pala arredondada para cima; (c) pala arredondada para a lateral 

 

(a) 
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                             (b)                                                          (c) 

Fonte: Roberto Dias (2013). 

 

Para efeito visual, a medida da posição do bolso esquerdo deve ser na 

mesma medida da do bolso direito orientada, a partir da última carreira de 

costura do gancho. Logo, se forem dois pespontos, será o segundo pesponto, se 

forem três, o terceiro, e assim sucessivamente, conforme apontado na Figura 80. 

 

 

Figura 80 – Medidas de orientação da posição do bolso traseiro  

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 
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4.9.  Ganchos  

Tanto gancho dianteiro, quanto traseiro, quando mal desenhados 

comprometem o resultado final da calça, no que concerne ao caimento e à 

proposta estética, porque a sobra ou a falta de tecido nessa área é determinante 

no aspecto final. 

A primeira impressão é a presença, ou não, do “bigode”14 na parte dianteira, 

e o franzido na parte traseira, conforme a Figura . 

No mercado exterior, é comum as calças serem mais largas nos ganchos. 

No entanto, no mercado local, essa sobressalência é considerada defeito. 

 

Figura 81 - Calça jeans básica em três posições 

 

Fonte: Great Denim – Denim Information (2012). 
 

 

4.9.1. Gancho Traseiro 

A medida mínima para que o gancho traseiro tenha um bom caimento, e seja 

evitado o indesejável “cofrinho”, o movimento de repuxo vertical, quando é 

aplicada uma força contrária à região glútea, deslocando essa parte, em direção 

                                                
14

 Dá-se o nome de “bigode” às pregas formadas no sentido horizontal, na linha do gancho 
dianteiro, por excesso de tecido. 
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à coxa, no momento, em que a pessoa senta-se ou se agacha é de 35 cm, antes 

de lavar, e 32, após a lavagem, mais ou menos 0,5 cm, para cima ou para baixo, 

para o menor tamanho feminino, que é o 36. 

Assim, a gradação feita a partir desse tamanho deve seguir a 

proporcionalidade das medidas, entre os ganchos, especificadas no tópico 

seguinte. 

 

4.9.2. Gancho Dianteiro 

O gancho dianteiro apresenta uma maior flexibilidade, quanto ao seu 

comprimento, pois dependendo da moda, ele pode ser baixo ou alto.  

Contudo, considerando a medida mínima do gancho traseiro, do item 

anterior, para que a proporcionalidade seja mantida entre eles, é interessante, 

que seu limite, esteja entre 14 cm e 15,5 cm mais ou menos 0,5 cm, para cima 

ou para baixo, a partir do tamanho 36. 

 

4.9.3. Desenho e ajuste da curvatura dos ganchos 

Tanto gancho dianteiro, quanto gancho traseiro devem ter suas curvaturas 

traçadas de maneira mais harmônica possível, de modo, que não comprometam 

o caimento da peça, tampouco o aspecto visual da calça. Assim, não poderão 

ser, nem muito cavadas, nem com pouca curva, conforme apontado na Figura 

82. 

Figura 82 – Traçado da curvatura dos ganchos de forma harmônica 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 
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Conforme apontado no esquema da Figura 83, o gancho dianteiro é traçado 

a partir do ponto 8 e finalizado no ponto 9, com uma régua curva.  

 

 

Figura 83 – Esquema do traçado do gancho dianteiro 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 

 

 

O gancho traseiro deve ter uma inclinação mais pronunciada, em relação ao 

dianteiro para adaptar-se à anatomia dos glúteos. Para que isso aconteça é 

necessária a interferência no traçado do molde base, na linha do gancho, 

conforme a sequência descrita a seguir, e ilustrada pelas imagens da Figura 84. 

 Na linha da altura do quadril, entre o ponto 9 ao 21 A, trace uma reta; 

 Corte nessa linha, a partir do ponto 9 em direção ao ponto 24, deixando 

apenas o limite de 0,5 cm na lateral, para facilitar a manipulação do 

molde; 

 Abra nesse corte uma nesga entre 3cm a 3,5cm, e redesenhe a curvatura 

do gancho e do quadril com a régua curva. 
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Figura 84 – Sequência do ajuste e traçado da curvatura do gancho traseiro 

 

 

 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 
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4.10.  Gradação da Calça Básica Jeans 

Gradação, para Duarte e Saggese (2011, p. 28) é o aumento ou redução do 

tamanho da modelagem piloto, criando a partir dela os demais tamanhos da 

grade. Para Treptow (2003, p. 161) consiste em acrescentar ou diminuir a 

diferença proporcional às medidas de um manequim para outro. Já para Fischer 

(2010, p. 17) é o processo de escalonamento do molde para outro tamanho. E 

Araújo (1996, p. 131) afirma que gradação é o aumento ou diminuição 

diretamente proporcional ao molde base.  

Segundo os autores citados, gradar uma peça é adicionar em um molde, 

medidas específicas, proporcionais, que ao ser aumentado ou diminuído, possa 

ser vestido por vários tamanhos. 

A gradação da calça jeans feminina, em geral, parte do tamanho 36 e vai até 

o manequim 4615.  

Há, portanto, algumas particularidades na calça jeans, que são importantes 

serem ressaltadas. Por exemplo, o entrepernas é estabilizado, para todos os 

tamanhos, o bolso traseiro é gradado de três em três tamanhos. E ela pode ser 

gradada de duas maneiras distintas:  

 Nos lados, anteriores e interiores e na altura da peça, Figura 85; 

 Somente na lateral anterior e na altura, Figura 87. 

Inicialmente, os pontos de gradação da calça, que serão aumentados e 

diminuídos,  deverão ser identificados, para facilitar o trabalho do profissional 

ampliador. Esses pontos são: 

 A linha da barra 

 A linha do joelho 

 A linha do gancho 

 A linha do quadril  

 A linha da cintura 

A gradação dos cós, anatômico, semi-anatômico e reto, Figura 86, é a mesma, 

para as duas técnicas de gradação. 

 

 
                                                
15

 Há empresas, que gradam a partir do 34, ou acima do 46. No entanto, a partir do manequim 
46 os tamanhos são chamados de “Plus Size”, o que não é objeto de nosso estudo, no 
momento. E, em outras empresas, o tamanho 36, se confunde com as medidas do 16, o que 
foge, também de nossa linha de pesquisa. 
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Figura 85 - Pontos de gradação do molde da calça jeans  

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 

 

 

Figura 86 - Pontos de gradação dos moldes dos cós anatômico e reto 

 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 
 

O processo de gradação, em ambos os lados, de uma calça jeans feminina, 

é o mais indicado, porque todas as partes da peça serão alteradas. Dessa 
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forma, a proporcionalidade entre elas será maior e precisa. E se dá da seguinte 

maneira: 

1. Marque ¼ da diferença da medida do quadril, mais 1/20 da diferença 

da medida do quadril, dividido por 2; 

2. Marque 1/8 da diferença da cintura; 

3. Marque ¼ da diferença da medida da cintura, menos a medida do 

item 1; 

4. Marque ¼ da diferença da medida do quadril, mais 1/20 da diferença 

da medida do quadril, dividido por 2; 

5. Marque ½ da diferença da medida do joelho; 

6. Dependendo do modelo, zere esse ponto, ou marque ¼ do item 3; 

7. Marque ¼ da diferença da medida do quadril, mais 1/10 da diferença 

do quadril, menos a medida do item 1; 

8. Marque 1/2  da diferença da cintura; 

9. Marque a diferença da medida da cintura. 

 

A segunda forma de se gradar uma calça jeans e a mais rápida, Figura 

87, se o processo for manual, é deslocar somente as laterais e a altura. No 

entanto, esse procedimento não é tão preciso, quanto à técnica anterior. A 

diferença entre ambas, é que a curvatura dos ganchos, traseiro e dianteiro, não 

será alterada, tampouco deslocada. 

 

O procedimento é o seguinte: 

1. Marque ¼ da diferença da cintura; 

2. Marque 1/8 da diferença da cintura; 

3. Marque 1/8 da diferença do quadril; 

4. Dependendo do modelo, zere esse ponto ou marque 1/16 da diferença 

do quadril. 
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Figura 87 -  Segunda alternativa de gradação da calça jeans 

 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 

 

 

 

4.11. Cálculo de encolhimento da peça pronta 

Uma vez confeccionada a calça jeans, é importante que sejam tiradas 

algumas medidas, para que se tenha uma referência, do quanto o tecido, no 

qual ela foi costurada, tem de porcentagem de encolhimento, para que sejam 

feitos possíveis ajustes nos moldes, antes de enviá-los para a produção em 

série. 

Embora esse índice de retração, via de regra, venha descriminado no 

catálogo de informações técnicas das empresas de tecido, faz-se necessário, 

para efeito de segurança e qualidade do produto final, medir a peça antes e 

depois de cada processo de lavagem. 

São sete, portanto, as medidas, que deverão ser consideradas em uma 

calça jeans feminina, conforme apontado na Figura 88. 
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Figura 88 - Pontos de medição de uma calça jeans 

 

 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 
 
 

A – Cintura: mede-se a metade da cintura, de uma extremidade à outra; 

B – Gancho: mede-se do encontro das costuras das partes dianteira e traseira, 

no fundilho, ao final do cós, na parte superior; 

C – Coxa: mede-se do fundilho ao extremo lateral, em linha reta; 

D – Joelho: mede-se a partir do fundilho em direção à barra, a distância de 35 

cm; 
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E – Entrepernas: mede-se do fundilho à barra, em linha reta; 

F – Barra: mede-se a largura da barra, pela metade, de um extremo ao outro; 

G – Gancho Traseiro: o mesmo esquema do gancho dianteiro. 

Como se percebe, uma calça pronta, embora tenha sua origem em linhas 

retas, no diagrama inicial, ao longo de seu desenvolvimento, sofre diversas 

interferências dimensionais, como recortes, costuras e outros tecidos, etc. Daí, 

dessas indicações técnicas terem pouca relevância na peça pronta, pois esta 

torna-se um produto tridimensional. Portanto, com características bem 

singulares, diferentes do tecido, que é um produto plano. 
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5. DIRETRIZES PARA A ADAPTAÇÃO DE MODELOS 

 

Aqui apresentamos algumas adaptações de modelos de calça jeans 

feminina, vigentes na moda atual. 

 

5.1.  Flare 

Releitura do modelo da calça “boca de sino”, mais estreita, alargando-se a 

partir da linha do joelho. Há duas maneiras de se obter este modelo, a partir da 

calça básica: a primeira é conservando o eixo central da calça, abrindo o molde 

em duas partes, a partir da barra e encerrando o volume no joelho, e a segunda 

é adicionando a medida necessária, na linha da barra, alargando-a, e diminuindo 

no sentido da linha do joelho, fazendo as correções com a régua curva. 

 As duas sequências para obtenção da calça flare são as seguintes: 

 

5.1.1. Primeira Técnica da calça Flare 

 Corte na linha do fio até a altura do joelho, mostrado na Figura 89; 

  Em seguida recorte, também a linha do joelho, chegando a um limite 

de 1 cm a 0,5 cm na lateral; 

 Determine a largura da boca da calça e divida essa medida, para 

ambos os lados da linha do fio (meio), Figura 90; 

 Retrace o novo formato da boca da calça; 

 Repita essa sequência na parte traseira, Figura 91. 
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Figura 89 – Esquema de recorte para o desenvolvimento do modelo “Flare” 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 
 

 

 

 

Figura 90 – Abertura do recorte (A) e molde pronto da parte dianteira do modelo “Flare” 
(B)  

 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 
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Figura 91 - Abertura do recorte (A) e molde pronto da parte traseira do modelo “Flare” 
(B)  

 

Fonte: Roberto Dias (2013) 

 

 

 

5.1.2. Segunda Técnica da calça Flare 

 Na linha da barra, acrescente a medida desejada, Figura 92; 

 Trace uma linha reta, em direção ao joelho; 

 Suba 1 cm em cada lateral da peça, a partir da barra; 

 Suavize com uma curva harmoniosa, as laterais com o centro da 

barra, Figura 93; 

 Suavize a curvatura do pique do joelho, com o restante do corpo, 

Figura 94. 
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Figura 92 - Acréscimo de medidas na linha da barra, para o desenvolvimento da 
segunda técnica de adaptação para o modelo Flare 

 

Fonte: Roberto Dias (2014) 

 

 

Figura 93 - Correções na parte dianteira,  para o desenvolvimento da segunda técnica 
de adaptação para o modelo Flare 

 

Fonte: Roberto Dias (2014) 
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Figura 94 - Correções na parte traseira,  para o desenvolvimento da segunda técnica de 
adaptação para o modelo Flare 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 

 

 

 

Figura 95 – Moldes finalizados pela segunda técnica de adaptação para o modelo Flare  

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 
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5.2.  Pantalona 

Calça, que começa a alagar-se, a partir da linha do quadril, e descer, em 

linha reta até a barra. A medida da boca pode variar, conforme a moda. Quando 

essa medida for extremada, também, é conhecida como “pata de elefante”.  

Há duas maneiras de se obter esse modelo, a partir da base: a primeira 

inicia-se com o acréscimo da medida desejada na barra e a segunda é através 

do recorte do molde, ao meio, conforme as sequências, mostradas nas Figuras 

96 e 97; e Figuras 98, 99 e 100. 

 

5.2.1.  Primeira técnica da calça Pantalona 

 Esquadre os ganchos, traseiro e dianteiro, linha do gancho na lateral, 

lateral da cintura e barra, dos dois lados; 

 No gancho saia, no mínimo, 2 cm e descer 2 cm; 

 Na linha do gancho, na lateral, saia 1 cm; 

 Na linha da cintura, na lateral, saia 1 cm; 

 Na linha da barra saia a medida desejada; 

 A partir da do gancho antigo, retrace o novo gancho; 

 Na lateral, a partir do deslocamento de 1cm, redesenhe a lateral, 

passando pelos 2 cm, deslocados; 

 Ligue por uma reta, tanto a linha do entrepernas, quanto a lateral, em 

direção à linha da barra. 
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Figura 96 - Identificação e inserção de medidas nos pontos de ajuste, para o 
desenvolvimento do modelo Pantalona 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 

 

 

Figura 97 - Molde finalizado do modelo Pantalona  

 
Fonte: Roberto Dias (2013). 
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5.2.2. Segunda técnica da calça Pantalona 

 

 Esquadre os ganchos, traseiro e dianteiro, linha do gancho na lateral, 

lateral da cintura e barra, dos dois lados; 

 No gancho saia, no mínimo, 2 cm e descer 2 cm; 

 Recorte o molde, na linha do fio do urdume, da barra até a linha da 

cintura, deixando uma margem de, aproximadamente, 0,5 cm para a 

manipulação do molde. Repita essa ação, também, na parte traseira; 

 Abra a medida desejada para a boca da calça e retrace o novo molde. 

 

 

Figura 98 – Identificação e inserção das medidas nos pontos de ajuste, na parte 
dianteira para o desenvolvimento da segunda técnica do modelo Pantalona 

 
 
Fonte: Roberto Dias (2014). 
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Figura 99 – Identificação e inserção de medidas nos pontos de ajuste, na parte traseira, 
para o desenvolvimento da segunda técnica do modelo Pantalona 

 
 

Fonte: Roberto Dias (2014). 
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Figura 100 - Moldes finalizado, pela segunda técnica, do modelo Pantalona  

 

 
 

Fonte: Roberto Dias (2014). 

 

 

 

5.3.  Boyfriend 

Uma releitura da calça bag e semi bag dos anos oitenta. Na moda atual é 

descrita como uma calça mais folgada, cujo gancho é mais baixo e o quadril 

desestruturado, para dar a ideia, de que foi “roubada” do armário do namorado. 

Daí o nome “boyfriend”. A sequência de adaptação é mostrada nas Figuras 

101,102 e 103.  

 No gancho, em linha de esquadro acrescente 2 cm na largura e 3 cm 

altura; 

 Na linha do quadril, também em linha de esquadro, acrescente 1 cm; 

 Na linha da cintura, na lateral, acrescente 1 cm; 

 Na linha da barra, entre 1,5 cm; 
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Figura 101  – Identificação e acréscimo de medidas, nos pontos de ajuste para o 
desenvolvimento do modelo Boyfriend 

 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 

 

 

 Redesenhe o novo molde, unindo os novos pontos criados, 

conforme as medidas acrescentadas e subtraídas do molde 

original. 
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Figura 102 - Contorno e finalização do molde da parte dianteira do modelo Boyfriend 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 

 

 

Figura 103 - Contorno e finalização do molde da parte traseira do modelo Boyfriend 

 

Fonte: Roberto Dias (2014). 
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5.4.  Saruel 

Calça com gancho, cujo limite é a altura do joelho, na parte inferior, ou a 

metade da medida, que compreende o início do gancho (fundilho) e o joelho, 

com as pernas, ajustadas ou não. A sequência de adaptação é mostrada nas 

Figuras de 104 a 106. 

 Na parte dianteira e na parte traseira, marque a metade entre a 

linha do joelho e o gancho; 

 Em linha de esquadro, acrescente para fora a medida de 10 

cm, no ponto localizado da metade entre a linha do joelho e a 

linha do gancho;  

 Ligue em linha reta, a partir da linha da cintura, o ápice da 

medida marcada de 10 cm, e redesenhe a curvatura do 

entrepernas; 

 Os moldes finalizados, das partes dianteira e traseira, Figura 

105, terão os ganchos sem curvatura. 

 

Figura 104 - Marcação e acréscimo de medidas nos pontos de ajuste para o 
desenvolvimento do modelo Saruel 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 
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Figura 105 - Contorno do molde, para o desenvolvimento do modelo Saruel 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 

 

 

 

Figura 106 - Molde finalizado do modelo Saruel 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 
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5.5.  Skinny 

Modelo de calça com modelagem bem ajustada no quadril, nas coxas e nas 

pernas, com bocas estreitadas, para mais ou para menos, conforme a 

elasticidade do tecido de denim. A sequência da adaptação deste modelo, a 

partir da base, é mostrada da Figura 107 à Figura 112. 

 Na linha da barra, marque a medida desejada para diminuir a largura 

e estreitá-la, Figura 107; 

 Orientando-se pela medida já marcada na barra, tanto da parte 

dianteira, quanto da traseira, posicione o molde base sobre o novo 

traçado, tendo como referência a ponta do gancho, rotacione-o e 

retrace o entrepernas, conforme ilustrado nas Figuras  108 a 112. 

 

Figura 107 - Identificação e marcação de medidas nos pontos de ajuste para o 
desenvolvimento do modelo Skinny  

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 
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Figura 108 - Ajuste do entrepernas para o desenvolvimento do modelo Skinny 

  

Fonte: Roberto Dias (2013). 

 

 

 

Figura 109 - Ajuste na lateral  para o desenvolvimento do modelo Skinny 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 
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Figura 110 - Contorno do entrepernas  para o desenvolvimento do modelo Skinny 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 

 

 

 

Figura 111 - Contorno da lateral, para o desenvolvimento do modelo Skinny 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 
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Figura 112 - Molde finalizado do modelos Skinny 

 

Fonte: Roberto Dias (2013). 
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6. CONCLUSÃO 

 

O objetivo de estudo principal deste trabalho, a criação de diretrizes para o 

traçado da calça jeans feminina, em resposta ao questionamento da falta da 

organização de uma metodologia adequada, que mapeasse o passo a passo do 

processo de desenvolvimento de modelagem plana dessa peça de vestuário, e 

seus elementos, tão popular em nosso país, que satisfizesse ao meio 

acadêmico, em resposta à inexistência de documentos pertinentes a esse setor 

de confecção, foi amplamente atingido. 

Entretanto, cabe ressaltar que não se tem a pretensão de insinuar, tampouco 

afirmar que o método apresentado deva imperar como pensamento hegemônico 

sobre os já estabelecidos, mesmo aqueles feitos de maneira empírica, que de 

uma forma ou de outra, continua a satisfazer a indústria de confeccionados de 

jeans no Brasil.  

A intenção primeira é a de complementar a bibliografia sobre o setor 

moda/vestuário, já existentes, e fomentar novas pesquisas, no meio acadêmico, 

de se encontrar formas inéditas, criativas e práticas  de adaptações, para a 

construção, tanto do diagrama e molde, quanto do detalhamento das partes, 

pertencentes à calça feminina, dentro do segmento jeans.  

No que diz respeito ao resultado final dos protótipos elaborados, lançando-se 

mão do método apresentado, todos eles, sem exceção, tanto as bases com as 

laterais no lugar, quanto às deslocadas, para o dianteiro, com a parte traseira 

maior, vieram ao encontro de nossas expectativas, no que concerne à 

ergonomia do corpo de prova, do qual foram extraídas as medidas, e a 

vestibilidade desse mesmo corpo, conforme tabela anexada. 

As adaptações de modelos, assim como as bases, também tiveram um 

resultado satisfatório, acima das expectativas. 

Um ponto a ser observado, e que não fora explorado neste estudo, senão em 

breves citações, é o da  modelagem baseada, única e exclusivamente, nas 

propriedades do tecido, no referente à sua estrutura, no tangente à padronagem 

e combinações de fibras, no beneficiamento pré, no desenvolvimento do tecido, 

e pós, nos processos químicos e físicos sofridos durante a lavagem, na 

lavanderia. 
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Para que não reste dúvida, embora sabedores dessas questões que 

interferem no produto final, o trabalho centrou-se no mapeamento da construção 

do diagrama, como norte, para o seu desenvolvimento, tendo como ponto de 

partida a sistematização do traçado do molde da referida peça. 

Dessa maneira, sugerimos estudos de modelagem plana de jeans, que 

contemplem esses referenciais não abordados, aqui. 
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