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RESUMO

o trabatho desenvotveu uma colec;ao com grande funcionalidade, que traga alem de
beleza, muita pratieidade e conforto, com design diferenciado, os produtos iraQ chamar a
atenc;ao pelos detalhes, e principal mente pelo material.
o material escolhido para a confecc;ao e elabara9ao do projeto foi a Fibra da Bananeira,
materia-prima inovadora e pouec explorada. Do pseudocaule da bananeira retira-se cinco
tipos de fibras (a fibra 1, a 2, a intema, a extema e a rendinha), cada uma com sua
caracteristica pr6pria. Foram escolhidas entao aque/as que se tomariam mais inerentes
ao projeto, as fibras mais maleaveis e de faeil manuseio.
A colec;ao de moda praia (biquinis, maiDs, balsas, chapeus, chinelos, etc.) ira remeter a
cultura e hisloria do Brasil, atraves dos materials e cores, pois e inspirada na Carmem
Miranda.
Alem disso, 0 projeto ira trabalhar com 0 eco-design, par ser algo que nao agride a
natureza, mas sim ajuda em seu cicio, e com 0 desenvolvimento sustentavel, por gerar
novas possibilidades de empregos e fontes de renda para pessoas necessitadas.



ABSTRACT

The work developed a collection with great functionality, that brings beyond beauty, much
praticidade and comfort, with design differentiated, the products will go to call the attention
for the details, and mainly for the material.
The material chosen for the confection and elaboration of the project was the Fiber of the
Banana tree, innovative raw material and little explored. Of pseudocaule of the banana
tree one leaves five types of staple fibres (fiber 1, the 2, the intern, external and rendinha),
each one with its proper characteristic. Those had been chosen then that if would become
more inherent the project, the staple fibres most malleable and of easy manuscript.
The fashion collection beach (biquinis, bathing suits, stock markets, hats, slippers, etc.)
will go to send to the culture and history of Brazil, through the materials and colors,
therefore Miranda is inspired in the Carmem.
Moreover, the project will go to work with the echo-design, for being something that does
not attack the nature, but yes aid in its cycle, and with the sustainable development, for
generating new possibilities of jobs and sources of income for needed people.



INTRODUGAo

Criar uma colec;iio de moda praia (biquinis, maios, bolsas, chapeus, chinelos, etc.)
inspirada na Carmem Miranda. Sfmbolos e icones de nossa pais estarao presentes no
projeto. Aliando desenvolvimento sustentavel e Moda na criac;iio de uma colec;iio atual e
marcante. 0 material utilizado para a confeC98o das peC;8s e a fibra de bananeira, ainda
muito pouco explorado.

o projeto tern como objetivo tambem 0 de criar produtos de grande necessidade entre
mulheres. Produtos de qualidade. design e estetica que despertem desejos e anseios.

A justificativa esta na sociedade atuat, que e centrada na expansao das necessidades,
envolvendo tambem a seduyao e a diversificayao. As pessoas precisam de produtos
inovadores, que as tornem (micas e exclusivas, surgindo assim, toda a questao da
seduc;iio e do desejo.

o publico e aquela que alem de tudo valoriza 0 artesanato, valoriza °diferente, 0 novo, °
inovador, valoriza sua cultura, sua histona. Sao pessoas que gostam de se diferenciar, de
estar na moda, nas tendencias. Preocupada com a estetica e qualidade.

A metodologia vai desde a pesquisa de campo, pesquisa sabre temas e produtos, busca
de materia-prima e tecnicas novas para trabalhar-se com a fibra. Foram feito tambem
testes com ela, tingimento, amaciamento, alvejamento, lavagem e secagem. Ate a
definiyao da modelagem, inicio do processo de confecc;iio das peyas (desenhos, fichas
tecnicas, fotos), criac;iio de embalagens e etiquetas.

o \rabalho nao conseguiu alcanyar seu principal prop6sito, que era 0 de fiar a fibra da
bananeira e tece-Ia, produzindo urn tecido somente com esta fibra, algo ainda nao
produzido e tao pouco utilizado. Como todo 0 processo foi artesanal e manual, isto nao
pode eoneretizar-se, mas aeharam-se novas tecnicas de trabalhar com a fibra, de maneira
diferente, para que ela fique mais maleavel e delicada. Usou-se 0 croche e a \ecnica do
patchwork com as fibras grossas (fibra internal, depois de pronto 0 tecido com as fibras
costuradas uma na outra, pode-se criar peyas inovadoras, utilizando urn material novo na
moda e de rnaneiras diferentes.



REVISAo BIBLIOGRAFICA

o estudo do projeto baseou-se principal mente em uma pesquisa de campo em Morretes-
PR, que trouxe informa¢es e tecnicas utilizadas com a fibra por artesiios regionais. A
partir disto, foi feita uma pesquisa mais aprofundada e tecnica sobre a planta, 0 fnuto, seu
cultivD, comereiD, e sua fibra. Foram procurados tambsm trabalhos artesanais similares
aos confeccionados.

A principal pel'" trabalhada neste projeto e 0 biquini, conseqGenternente foi estudado sua
historia e 0 porque se tornou moda.

o conceito da colec;ao e inspirado na Carmem Miranda, por issa procurou-se a respeito
de sua vida, sua carreira e 0 motivo de seu sucesso.

Bananeira

Musa e um dos tres generos da familia das Musaceae que inclui as plantas herbaceas
vivazes que produzem vulgarmente designados como bananeiras, incluindo as cultivadas
para a produ9ao de fibras (abacas) e para a produ9ao de bananas. Existern cerca de 50
especies de Musa, utilizadas pelo ser humane para diversas finalidades, originarias do
sudeste da Asia - na regiao ocupada, atualmente, pela Malasia, Indonesia e Filipinas.
Muitas variedades de bananas selvagens existem ainda nessa regiao. Caracterizam-se
por um caule suculento e subterraneo (rizoma), cujo "falso" tronco (urn pseudocaule) e
formado pelas bainhas superpostas das suas folhas. Estas sao grandes, de colora9iio
verde-clara, brilhantes e de forma, em geral, oblonga ou eliptica. As flores dispiiem-se
numa espiga terminal, em torno do chamado "cora9iio" da bananeira, com glomenulos
androginicos, apesar de, na pratica, as glomerulos superiores funcionarem apenas como
masculinos e as inferiores como femininos. Apresenta ainda bracteas em forma de
espata. 0 "fnuto", conhecido como banana, e, na verdade, uma pseudobaga. As especies
do gemero Ensete, incluindo a bananeira-da-abissinia (Ensete ventricosum) sao
vulgarmente designadas como "falsas bananeiras".



Cultivo

Enquanto as bananeiras originais produzem frutes com grandes sementes, as que sao
utilizadas ap6s selec<;iio para a produ<;iio alimentar humana sao cultivares tripl6ides (logo,
produzem frutos sem sementes formados por partenogenese). Estas, propagam-se
asexuadamente a partir de brotos ou rebentos que nascem das socas da planta. As socas
sao obtidas a partir da remo<;iio cuidadosa de uma parte do caule subterraneo que
contenha algum rebento e algumas rafzes intactas, geralmente na base do pseudocaule.
Um s6 rizoma pode dar origem a varios rebentos (vulgarmente designados como filhos ou
filhotes). Para que frutifiquem em condic;iies, contudo, e necessario que alguns sejam
suprimidos - casa contra rio competirao entre si pelos recursos da planta (agua e sais
minerais). 0 escapo floral forrna-se 5 a 8 meses ap6s a forrna<;iio dos brotos. Como a
"bananeira" e cortada ap6s a colheita do cacho, deve-se ter especial cuidado, nesta
operaC;8o, para naD danificar os bratos mais jovens.

i
Fonte: http://www.igeo.uerj.br

o tempo de vida medio de um bananal e de cerca de 25 anos. A manuten<;iio das
planta~6es por meios mecanizados e dificultada pelo facto de nao ser possivel manter as
bananeiras dispostas de forma regular. Islo deve-se aD facto de as novos rebentos
crescerern na periferia do carma de forma alga aleat6ria em relayao a posit;80 original das
socas (cormos simpodiais), dando a impressao que as bananeiras se vao movendo pela
planta~ao ao longo do tempo.

http://www.igeo.uerj.br


Existem dois sistemas de produyao, conforme se pretendam colheitas sazonais ou ao
longo de todo 0 ano. 0 sistema de pe de galinha consiste em permitir 0 desenvolvimento
em simultimeo dos varios rebentos, procedendo-se a colheita em simultaneo, seguindo-se
uma spoca sem produc;ao,dedicada apenas ao crescimento dos novos rebentos. 0
sistema da mae, filha, neta consiste em proceder a manutenc;aodos rebentos, de modo a
existir um pronto a frutificar e outros, que Ihe sucederao, em diferentes fases de
cresci mento, de modo a existir produ~ao de bananas ao longo de todo 0 ano.

Pragas

Contamos entre as principais pragas que atacam as bananeiras:

Braca-do-rizoma
Tripes
Lagartas desfolhadoras
Pulgao-da-bananeira

Comercio

As bananas constituem 0 alimento basico de milh6es de pessoas em varios paises em
vias de desenvolvimento. Em determinados paises tropicais a banana verde (nao madura)
e largamente utilizada da mesma fonna que as batatas em outros paises, podendo ser
fritas, cozidas, assadas, guisadas, etc. De facto, as bananas, assim utilizadas sao
semelhantes a batata nao apenas no sabor e na textura como a nivel de composiyao
nutricionale cal6ric8.

Em 2005, a india liderou a produ~o mundial de bananas, representando cerca de 23%
da produtividade mundial - sendo que 8 maioria se destina ao consumo interno. Os quatro
paises que mais exportam, contudo, sao 0 Equador, a Costa Rica, as Filipinas, e a
Colombia, que somam cerca de dois ter~s das exporta~es mundiais, exportando cada
urn rna is de urn milhao de toneladas. De acordo com as estatisticas da FAO, so 0

Equador e responsavel por mais de 30% das exporta90es globais.

A grande maioria dos produtores, por todo 0 mundo praticam, contudo, uma agricultura de
baixa escala e de subsistencia - consumo proprio e venda e mercados locais. Ja que as
bananas sao urna fruta na~ sazonal, estao disponiveis durante todo 0 ano, pelo que
podem ser utilizadas durante as esta90es mais susceptiveis de escassez alimentar -
alturas em que 0 produto de uma colheita ja foi consumido enquanto que 0 produto da
seguinte ainda nao esta disponivel. E par esta raz80 que 0 cultivo de banana tern uma
importancia fulcral em qualquer sistema sustentado de luta contra a fome.

Nos ultimos anos, a competi~o a nivel de pre90s por parte dos supermercados tem
diminuido ainda mais as ja baixas margens de lucra da maieria dos produtores de
banana. As principais empresas do ramo, como Chiquita, Del Monte, Dole e Fyffes tem as
suas pr6prias planta~oes no Equador, na Colombia, na Costa Rica e Honduras. Tais
planta90es exigem um grande e intensivo investimento de capital e de "know how" - pelo
que os proprietarios das gran des e lucrativas planta~es se tornam extrema mente
influentes a nivel econ6mico e politico nos seus paises, em detrimento dos pequenos
produtores. Tal situaC;§ojustifica 0 facto de as bananas estarem disponiveis como artigo
de "comercio justo" em alguns paises.
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o comercio global de bananas tem uma longa historia que come90u com a funda"ao da
United Fruit Company (hoje, Chiquita), no final do seculo XIX. Durante a maior parte do
seculo XX, as bananas e 0 cafe dominaram por completo a economia de exporta"ao da
America Central. Na decada de 1930, constituiam mais de 75% das exportay6es da
regiiio, nos an os 60 ainda as preenchiam em 67%. 0 termo "Republica das Bananas"
tornou-se vulgar, entao, para designar a generalidade dos paises da America Central,
ainda que de urn ponto de vista estritamente econ6mico (sem, necessariamente,
conotal'ao pejorativa e satirical apenas a Costa Rica, as Honduras, eo Panama assim
possam ser designados, ja que a sua economia e, de longe, dominada pelo comercio da
banana.

Muitos paises da Uniao Europeia importam, tradicionalmente, muitas das bananas que
consomem, das suas antigas colonias das Caraibas, garantindo-Ihes pr€90s acima dos
praticados no comercio global. Desde 2005 que tais acordos estiio em vias de serem
revogados, devido a pressao de grupos econ6micos poderosos, a maioria dos quais tern
sede nos Estados Unidos da America. Tal altera"ao no comercio iria beneficiar os paises
produtores da America Central, cnde varias empresas norte-american as tern interesses
estabelecidos.

Comercio no Brasil

A banana e 0 segundo fruto mais produzido e consumido no Brasil, segundo pais no
ranking da produl'ao mundial, tanto como sobremesa como acompanhamento nas
refeiy6es, ainda que ocupe apenas 0,87% do total das despesas de alimenta"ao dos
brasileiros em geral (dai a expressiio "a prel'o de banana" para referir que algo e pouco
dispendioso). A maior parte da produl'iio provem do Nordeste do pais, onde e produzido
34% do volume total nacional, seguido das Regi6es Norte (26%), Sudeste (24%), Sui
(10%) e Centro-Oeste (6%). Ao todo, a area plantada e de cerca de 520 000 ha. Em
termos gerais, ainda que as condi96es naturais permitam uma produ9Bo de alta
qualidade, e corrente afirmar que existe baixa eficiencia na produl'iio e no manejo pos-
colheita.

Fibra da Bananeira

Fibra de caule, pseudocaule. Extraido por processo mecanico.

Para uma Fibra Boa, 0 pe amadurece, 0 cacho de banana amadurece. Corta-se 0 pe s6
depois de retirar 0 cacho bom. E sempre na lua minguante (da cheia para minguante). A
fibra fica mais seca, mais forte. Menos chance de broncas e cupim. E para trabalhar com
a fibra sempre utilizar ela molhada, pois fica mais resistente. No calor, molhar mais.

II



o Oleo de Nim, inseticida usado em lavouras, esta sendo utilizado contar 0 mofo.
Dissolvido em agua, e borrifado sabre a fibra, antifungico. Ja foi usado detergente e agua
Qxigenada, sem muito sucesso.

Banana Ourinho e Gaturra, troncos mais finDs, Sao Thome, Prata, Mac;a e da Terra mais
grossos. Corta-s8 0 troneD mais ou menos 1,Sm, 2m para iniciar-se a processo da retirada
da fibra.

Em relac;iio a cor, a Ma,a e Prata sao mais claras, brancas. A Gaturra e da Terra sao
mais escuras. A Ourinho e Sao Thome sao Iiias.

Fonte: Arquivo pessoal

Do pseudocaule da bananeira, sao extraidos cinco tipos de fibras. Ate mesma a miolo
pode ser utilizado para se fazer papel. Gada fibra tern suas proprias caracteristicas:

• Fibra 1 (ou mignonzinho) - resistente.
• Fibra 2 - maleavel.
• Interna - delicada, tinge.
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• Renda - delicada, tinge mais faci!.
• Externa (se transforma em fio) - resistente.

Fig 10 . Artesa
Fonte: httpJlwww.cyberartes.com.br

o artesanato da bananeira conquistou espa90 no mercado interno e esta sendo exportado
para varios palses. as artesaos as transformam em esteiras, tapetes, jogos americanos,
cortinas, balaios, cestas, bolsas, chapaus, chinelos e outros produtos.

A extra,ao da fibra para artesanato, alem de ser um trabalho artistico, tambem e
ecologica, pois os caules descartados na colheita da banana sao aproveitados e deixam
de ficar jogados entre os bananais.

A fibra bruta pode ser obtida dos pseudocaules, das folhas e dos enga90s, e estuda-se 0

seu uso para confeCl'ao de cordas, produ,ao de tranyados artesanais, e como reforyo na
constru,ao civil, em paredes monoliticas de solo-cimento, e na produ,ao de telhas,
paineis e divis6rias.

A fibra processada pode ser obtida dos mesmos materiais, e podera vir a ser usada na
industria textil e em toalhas de papel, panos de limpeza, peyas de vestuario descartaveis.

A banana e uma fruta muito conhecida, mesmo quando falamos de um ponto de vista
internacional. 0 que pouca gente sabe e que da bananeira, alem do fruto, resultam cinco
fibras diferentes, desde uma mais aspera, mais rude ate outra de textura mais fina, mais
delicada, tudo isso porque 0 tronco da bananeira e farmado por camadas que se soltam
facilmente.

Extrair as fibras e urn processo bern complicado. A primeira fibra, por sua resistencia,
serve para costura. Uma das fibras tem uma forma curiosa de ser, completamente lisa de
um lado e aspera do outro. Algumas dessas fibras pegam colorido melhor do que outras e
e preciso eonheeer do assunto para eseolher 0 material correto de aeordo com a que 5e
deseja. Em 15 minutes e tronee da bananeira e transfermado em fibra e depois come98 0

13
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processo de protege-Io contra fungos e a secagem. 0 pracesso completo leva mais de
tres dias e depois e que tern inicio 0 trabalho de artesanato.

Artesanato com a Fibra da Bananeira

Parece que ultimamente CyberArtes tern escolhido muitos temas ligados ao uso de fibras
naturais na preparayao de objetos de arte. Falamos recentemente no uso de palha de
milho e ate citamos 0 famosissimo Visconde de Sabugosa.

Abordamos tambem Joao Lopes, que usa fibras naturais de varios tipos para transformar
coisas simples em maravilhas. Aqui bern pertinho do Recife, na cidade de Vicencia,
interiorde Pernambuco, tern gente fazendo a mesma coisa, isto 9, transformando eoisas
simples em maravilhas.

A banana e urna fruta muito conhecida, mesmo quando falamos de um ponto de vista
internacional. 0 que pouca gente sabe e que da bananeira, al8m do lruto, resultam cinco
fibras diferentes, desde uma mais aspera, mais rude ate outra de textura mais fina, mais
delicada. Mesclando 0 uso dessas fibras, Vera Brito fabrica lindissimas bonecas em todos
as tamanhos e com urn nivel de detalhamento impressionante. Durante a IV Feira
Nacional de Negocios de Artesanato (Fenneart), que aconteceu recentemente aqui no
Recife, ela estava expondo, entre muitas Qutras coisas, urna boneca em tamanho natural,
produzida com a fibra extra ida da bananeira. As bonecas de Vera tambem estavam
ocupando 0 espayo do estande do Banco do Nordeste em local estrategico e atraindo a
atenyao das pessoas, que paravam para admirar.

14



Fig 13 - Boneca

Vera comec;ou a trabalhar com as folhas de bananeira embalando daces que 0 pai
produzia em uma pequena filbrica artesanal. Enquanto embalava os daces, foi tendo
ideias para melhorar a embalagem, torna-Ia mais bonita e mais resistente. Aprendeu a
extrair a fibra e passou a praduzir caixas verdadeiras.

Extrair as fibras e um processo bem complicado que foi tornado simples pelos
ensinamentos do Sebrae. A produs:ao come~a com 0 trabalho da colheita e tnaz um
grande beneficio adicional, pois apraveita 0 trance normalmente deixado no chao e que
facilita a produ~ao de fungos que prejudicam a fruteira. Se nao fosse por mais nada, jil
valeria a pena. Acontece que dessas fibras tambem se tem feito artesanato, bandejas,
cestos, chapeus, almofadas, tapetes, objetos de adornos e principalmente lindas bonecas.
Vera nao e a tmica que trabalha com isso e hoje ela tern alunos e alunas que se dedicam
a esse artesanato, mas os seus trabalhos ainda destacam-se entre as demais.

i
Fonte: ht1p:lf.Nww.pick-upau.com.br

de bananeiraFig 14-

o tronco da bananeira tem uma caracteristica engra~ada. Ele e formado por camadas que
se soltam facilmente e dele se extrai cinco tipos de fibras. A primeira fibra, por sua
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resistencia, serve para costura. Uma das fibras tern uma forma curiosa de ser.
completamente lisa de um lado e aspera do outr~.

Algumas dessas fibras pegam colorido melhor do que outras e e preciso conhecer do
assunto para escolher 0 material correto de acordo com 0 que se deseja. Em 15 minutos
o tronco da bananeira e transformado em fibra e depois com~ a processo de protege-Io
contra fungos e a secagem. 0 processo completo leva mais de tres dias e depois e que
lem inicio 0 trabalho de artesanato.

Fonte: http://www.pick-upau.com.br

Da tareta de embalar doces para a arte pura e simples foi um passo para Vera.

Dito assim parece coisa simples, mas na verdade foi um passe gigantesco, sO possivel
em face do talento e da dedica9<'io da artista. Os trabalhos de Vera sao de extrema
delicadeza e ela tem a medida exata do valor de sua obra. A fala mansa e 0 jeito
desconfiado disfarl"'m uma seguranl'" interior muito grande, mas distaryam mal.
Rapidamente da para perceber que se trata de uma pessoa sOlida.

Fonte: http://www.pick-upau.rom.br

A valoriza,ao das fibras naturais e um processo muito importante no sentido de que
agrega valor a um produto da terra, seja isso em que lugar for. Em nossa regiao, a
bananeira e um vegetal abundante e e bom que possa fornecer materia prima para 0

artesanato, principalmente um artesanato tao bonito.
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Certamente essa atividade acaba por gerar trabalho e garantir sustento a um grupo
consideravel de pessoas, e esse e um aspecto relevante para um pais onde falta trabalho.
o Brasil e 0 maior produtor e tambsm 0 maior consumidor mundial e certamente 0

artesanato leito a partir da fibra desse vegetal pode translormar-se em um produto
vigoroso e diferenciado, constituindo-se em lonte de renda familiar de grande importancia.

Feira do Texas (Jacarezinho-PR I julho de 2005)

A '1Sa Fetexas' - Feira do Texas, em Jacarezinho, PR, dara enfase ao meio rural e
agroneg6cio. 0 evento apresentani ainda aos visitantes a cultura local. Um dos destaques
sao os artigos desenvolvidos pelo Centro de Capacita9iio, Produ,ao e Comercializa9iio
de Artesanato (CCPC Arte) - projeto de gera,ao de renda que, desde mar9Q, ja capacitou
mais de 450 pessoas, em seis regi6es do municipio, para desenvolver produtos a base de
tecelagem, cestaria, ceramica e patchwork.

A produc;aoestara exposta em dais estandes: urn do programa 'Bairro que Faz' e Dutro
que reunira pe93s artesanais da regiao norte do Parana e de parte do Estado de Sao
Paulo.

Fibras de bananeira e de tahoa, encontradas em abundancia na regiao, sao materias-
primas de tapetes, biombos, conjuntos de porta-panela, jogos americanos, entre outras
pe93s artesanais da marca 'Com Fibra', criada pelo projeto, que serao comercializadas no
evento.

Maria Cecilia Pereira Graciosa, tecel§. desde 1997 e especialista em trabalhos com fibras
naturais, ressalta que a utilizac;ao das fibras naD e apenas uma tendemcia, mas urn novo
mercado promissor, que esta sendo explorado mundialmente.

Alem da exposi,ao, 0 publico ainda tera a oportunidade de participar de oficinas praticas
de tecelagem e ceramica, com dUrBt;:80 de cerca de uma h~ra, ministradas pelos
instrutores do projeto. As inscric;5essao gratuitas e podem ser feitas na hora.

Fibras Celul6sicas

Queimam facil e rapidamente. Sao macias. Lav8veis e resistentes a fortes
detergentes, alvejantes, e temperaturas fortes. 0 mofo destr6i a celulose. Imersas em
agua aumentam a seyao transversal e 0 comprimento. Acido as destr6i.

Propriedades destas Fibras

• Tenacidade (resistemcia das fibras). e chamada assim a resistemcia adequada que
urn prod uta deve ter para se transfarmar em uma fibra textil satisfatoria.

• Flexibilidade e maleabilidade (flexao sem quebra), as fibras devem ser maleaveis e
f1exfveis, de forma que passam ser fabricados fios e tecidos passiveis de serem
dobrados e que apresentem a qualidade de se moverem com 0 corpo, permitindo
liberdade de movimentos.

• Ponto negativo, nao tern uniformidade, pois nao tern similaridade na largura nem
no comprimento. Fibras com diferentes densidades e diametros.

• Alongamento e elasticidade baixos.
• Resiliemcia (capacidade de retornar a forma original), nao se sabe muito, mas

acredita-se que e baixa, em fibras naturais ela e baixa.
• Absorve muita umidade do ar.
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Cardagao e Fiagao das Fibras

Ao cardar, completa-se 0 destrinr;amento das fibras e, posteriormente sua limpeza.
Oesfazendo-se nos e limpando ainda mais as fibras, aD retifar 0 restante das impurezas, a
carda<;:iio permite que se forme uma fita ou pasta homogenea propria para ser fiada.

Existem dais processos: 0 manual e a eh~trico. Para cardar manual mente, empregam-se
duas escovas com fios de a90, denominadas "eardas", que penteiam a la, no casa a
pseudocaule da bananeira, eliminando todos os n6s, destrinr;ando-a e deixando-a pronta
para ser fiada.

Para agilizar 0 processo, pode-se utilizar uma cardadeira (carda eletrica), que constituem
de dois tambores rotativos revestidos com fios de a90, que executam 0 mesmo trabalho
das cardas manuais, mas com maior rapidez.

Fig 17 - Cardas manuais Fig 18 - Cardadeira e!etrica
Fonte: http://www.eco.ib.usp.br

No processo manual, as duas cardas sao movimentadas em sentidos opostos para
provocar 0 destrin9amento das fibras e deixar a la, ou 0 pseudocaule da bananeira, pronta
para ser fiada.

No processo elt§trico, com 0 usa da cardadeira, obtem-S8 rapidamente urna "manta" de
la, ou 0 pseudocaule, pronta para a fia<;:iio.

A fiayao consiste na transformac;ao da manta OU pasta em fiD, atraves do retorcimento e
alongamento das fibras. A tor9i£l0 confere ao fto, resistimcia a tra¢o, pais faz com que as
fibras se apertem uma contra as outras. Uma vez fiados, os fios VaG sendo enrolados em
novelos. A fia<;:iio pode ser feita atraves de uma roca, que pode ser manual ou eletrica.
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Fonte: http://w.ww.eco.ib.usp.br

No processo de fia9ao, pode-se obter um fio fino au grosso, dependendo do manejo das
mantas ao passar pela roea. Quando 0 earretel da roea estiver cheio, 0 fio produzido e
retirado, fazendo-se navelos. Estes navelos podem ser transformados em meadas, caso
forem tingidos posteriarmente.

Tingimento de Artigos Texteis

Todo substrata textil (tecido) sofre varios processos fisicos e quimicos durante a
beneficiamento. A real necessidade desses processas tern como objetivo melhorar 0

aspecta, capacidade tint6rea bern como condityoespara urn posterior acabamento nobre a
este tecido.

E no setor de tinturaria que a substrata textil sofre todo a processo de prepara9iio e
tingimento chamado de beneficia menta.

Os artigos h!!xteisdevem ser cuidadosamente preparados antes de iniciar 0 tingimento.
Estes passam par um processo inicial chamado de prepara9ao au pre-tratamento, que
tem como objetivo eliminar todas as impurezas do substrata (tecido), tais impurezas sao:
as ceras, as pectinas naturais, os 61eos lubrificantes, as parafinas, as gomas etc. Estas
impurezas podem ser tanto naturais como artificiais. Neste ultimo caso sao adicionadas
aos fios de tecido quando este sofre a processo de tecimento na tecelagem.

Tecelagem

Os tecidos chegam na tinturaria em cru. Sao entao submetidos tanto a processos
quimicos como fisicos dependo do tipo de fibra e tipo de produto final que se quer teL

Tecelagem e a ato de tecer, entrela9ar fios de trama (transversal) e urdume (longitudinal)
formando tecidos.

o processo de tecer pode ser resumido em tres opera90es: - Abertura da cala (opera9iio
para seleeionar os fios de urdume formando uma manta de fios mais baixa e uma manta
mais alta); - Inser9ao da trama; - Batida do pente.

Tecidos produzidos no processo de tecelagem tambem sao conhecidos com tecidos
pianos, nao podem ser confundidos com tecidos de malha. Nos tecidos plano hi! samente
duas posi96es possiveis para a fios de trama, au ele passa par baixo do fios de urdume
ou ele passa por eima.
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As construc;6es basicas dos tecidos sao a tela (taleta), a saria e 0 cetim. Tecidos jacquard
sao tecidos entrela<;ados fio a fio, um processo trabalhado onde e possivel lazer
desenhos no mesmo. 0 que determina os tipos de entrela9amento do fio e chamado de
padronagem, e e realizada pela sele9ao dos fios de urdume que sobem ou que descem
para a lorma9ao da cala.

A Tecelagem pode ser artesanal atraves de tecelagem manual, utilizando-se de teares
manuais au em processo industrial com teares automaticos.

~

I~

i'.- -

I':Fig 21 - Inser~o da trama
Fonte: http://www.singer.com.br

Historia da Tecelagem

A tecelagem e conhec1da par ser uma das formas de artesanatos mais antigo, ainda
existente nos dias de hoje.

Desde 12.000 anos atras, na Era Neolitica, os primeiros homens usavam 0 principio da
tecelagem entrela~andopequenos galhos e ramos para construir para si mesma
barreiras, escudos au cestas. Teia de aranha ou ninho de passaros podem ter side as
fcntes de inspirat;ao para isso. Uma vez que essa tecnica ja era bern conhecida e muito
prov8vel que ele tenha comeyado a usar novas materiais para produzir as primeiros
tecidos rusticos, e, mais tarde, vestuario.

A data exata de quando nassas ancestrais abandonaram suas peles de animais e
passaram a ser proteger e se vestlr usando fibras entrelayadas, tanto de origem animal
quanta vegetal, e urn misterio.

Escavac;6es arqueologicas tem enconlrado material leilo de fibras fiadas e entrela<;adas,
mas esses "tecidos" sao muito grosseiros e estao mais parecidos a cestas de trabalho. 0
exemplo mais antigo de tecido descoberto na Europa, na costa Dinamarquesa, data do
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fim da Era Mesolitica, entre 4600 e 3200 a.C., mas as decobertas no Peru, no alto da
'Sierra del Norte' sao muito mais antigas.

o primeiro tear foi provavelmente algo tao simples quanta urna estrutura vertical contruida
de galhos, no qual os fios eram pendurados e tensionados. Outros fios eram entao
entrela9ados manual mente, a um eerto angulo daqueles ja tensionados, criando um tecido
rustieD.

Aos Gregos sao atribuidos a tranferencia do tear de posi<;8.overtical para a horizontal, e
aos egipcios a prenderem os fios de urdume em dois galhos para poderem ser separados
mais lacilmente, lacilitando 0 entrela9amento dos fios.

Pouco progresso tecnico loi leito ate 0 seculo 15.

Prepara~ao para a tecelagem

Eo 0 processo de prepara9iio do rolo de urdume, onde as fios de urdurne silo todos
colocados paralelos em urn rolo, leito em rnaquinas Urdideiras.

Em alguns casos pode haver a necessidade de engornagern dos fios de urdurne, que
pode ser f8;tO em maquinas Engomadeiras, que cria urna pelicula ao redor do fio com 0
objetivo de diminuir 0 atrito com a partes mecanicas do tear, aumentando a sua eficiencia.

Tipo de tea res automaticos

Todos os teares seguem a mesma ideia basica da tecelagern, que e: Abertura da Cala,
Inser9aO da Trama e Satida do pente, sendo a principal dileren9B de urn tear para 0 outro
a tecnologia da inser9iio do fio de trama. Os modelos mais antigos tinham iser9iio por
lan9Bdeiras. Atualmente as tipos de inser9iio de trama mais comuns sao por pin9Bs,
projetil, jato-de-ar, jato-de-agua.

Hisloria do Biquini

Anos 50

Estilo duas-pe9as, de tamanho grande e as cavas da cal9B silo bem baixas. Foi
considerado ousado, mas hoje e tido como urn tamanho grande.

Anos 60

Ousado por deixar a umbigo bern a mostra, com cava maior que ados 50.

Anos 70

Fig 22-
Fonte: http://www1.folha.uo1.com.br
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Em geral com calcinha lisa e sutia estampadao. Era ousado porque 0 ideal sena ter 0

conjunto. A tanga foi uma coisa tipicamente carioca.

Anos 80

Fig 23 - 80's
Fonte: http://www1.folha.uo1.com.br

Lycra brilho, 0 sutle retorcido e sem nenhuma estrutura no baja, com cores fortes, como
verde-limeo e rosa-pink. 0 fic-dental e 0 asa-delta fcram uma febre, assim como 0

sunqufni.

Anos 90

A parte de baixo era uma especie de sunguinha ou shortinho e a camuflagem foi uma
padro nag em tipica da decada.

Fig 24 - 90's
Fonte: htlp:l1www1.folha.uol.com.br

Anos 2000

De frente pareee maio, mas de costas apresenta-se como urn biquini mesma.

o Biquini

Se ha urn setor do vestuario em que 0 Brasil esta na frente, sem duvida e 0 de moda
praia. Alem de ser 0 pais que mais fabrica e consome esse tipo de roupa, 0 Brasil
avan~u em tecnologia e modelagem ao longo dos anos. 0 biquini brasileiro e conhecido
e reconhecido internacionalmente, seja par seu 8stilo mais ousado, par sua qualidade au
mesmo pel a criatividade dos modelos, que 0 diferencia dos outros fabricados em outros
paises.

Apesar de toda essa vocac;ao natural em relac;ao aos trajes de banho, 0 biquini nao e uma
invenc;ao nacional. Ele foi inventado pelo estilista frances Louis Reard que ° batizou com
a nome do pequeno atol de Bikini, no Pacifico, onde as americanos haviam realizado uma
serie de testes atomicos.

Nao e a toa que a famosa editora de moda Diana Vreeland (1903-1989) disse uma vez
que 0 biquini "e a invenc;ao mais importante deste seculo (20), depois da bomba atomica".
o lan<;amento do primeiro biquini foi em 26 de junho de 1946 e causou 0 efeito de uma
verdadeira bomba.
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Apesar de toda euforia em torno do novo traje de banho, descrito par urn jomal da epoca
como "quatro triiingulos de nada", 0 biquini nile emplacou logo de cara. 0 primeiro
modelo, todo em algodilo com estamparia imitando a pagina de um jornal, se comparado
aos de hoje, era comportado ate demais. Entretanto, para os pad roes da epoca, um
verdadeiro escandalo.
Tanto, que nenhuma modele quis participar da divulga,ao do pequeno traje. Por isso, em
todas as fotografias do primeiro biquini, la esta a corajosa stripper Micheline Bernardini, a
(mica a encarar 0 desafio.

Na decada de 50, as atrizes de cinema e as pin-ups americanas foram as maiores
divulgadoras do biquini. Em 1956, a francesa Brigitte Bardot imortalizou 0 traje no filme"E
Deus Griou a Mulher", ao usar um modelo xadrez vichy adornado com babadinhos.

No Brasil, 0 biquini come90u a ser usado no final dos anos 50. Primeiro, pelas vedetes,
como Carmem Veronica e Norma Tamar, que juntavam multid6es nas areias em frente ao
Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e, mais tarde, pela malaria decidida a aderir a
sensualidade do mais brasileiro dos trajes. A partir dal, a historia do biqufni viria se tornar
parte da historia das praias cariocas, verdadeiras passarelas de lanyamentos da moda
praia nacional.

Na decada de 60, a imagem sensual da atriz Ursula Andress dentro de um poderoso
biquini, em cena do filme "007 contra 0 Satiinico Dr. No" (1962) entrou para a hist6ria da
pe\",. Em 1964, 0 designer norte-america no Rudi Gernreich dispensou a parte de cima do
traje e fez surgir 0 topless, numa ousadia ainda maior. No Brasil, essa moda nao fez tanto
sucesso quanto em algumas praias da Europa, mas mesmo assim 0 entao prefeito de
Silo Paulo, Prestes Maia, chegou a proibir 0 usa do topless em piscinas publicas.
Urn modelo muito usado nos anos 60 era 0 chamado "engana-mamae", que de frente
parecia um maio, com uma especie de tira no meio ligando as duas partes, e, por tras, um
perfeito biquini.

Mas fol no inicio dos 70, que urn novo modelo de biquini brasileiro, ainda menor, surgiu
para mudar 0 cenario e conquistar 0 mundo - a famosa tanga. Nessa epoca, a entao
modelo Rose di Primo era a musa da tanga das praias cariocas.

Durante os anos 80 surgiram outros model os, como 0 provocante enroladinho, 0 asa-delta
eo de lacinho nas laterais, alem do sutiil cortininha. E quando 0 biquini ja nile podia ser
menor, surgiu 0 imbativel fio-dental, ainda 0 preferido entre as mais jovens. A musa das
praias cariocas dos 80 foi sem duvida a entao modelo Monique Evans, sempre com
minusculos biquinis e tambem adepta do topless.

Nos anos 90, a moda praia se tornou cult e passou a ocupar urn espayo ainda malor na
moda. Urn verdadeiro arsenal, entre roupas e acessorios passaram a fazer parte dos
trajes de banho, como a saida de praia, as sacolas coloridas, os chinelos, oculos,
chapeus, cangas e toalhas. Os modelos se multiplicaram e a evolu,ao tecnol6gica
possibilitou0 surgimento de tecidos cada vez mais resistentes e apropriados ao banho de
mar e de piscina.

Toda essa intimidade brasileira com a praia, explicada pelo clima do pais (em alguns
Estados brasileiros e verilo durante a maior parte do ano) e pela extensilo do litoral que
tem mais de 7 mil km de praias, podem explicar 0 motivo pelo qual 0 Brasil e 0 pais
lan\",dor mundial de tendencias desse segmento.
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I
Fig 25 •Micheline Bernardini dentro do primeiro biquini, em 1946

Fonte: http://www.moda.terra.com.br

Fig 26 - Brigitte Bardot
Fonte: htt~>:/"'IWVo'.mCl<la..terr·a.com.br
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Fig 29 - anos 80
Fonte: http://www.moda.terra.com.br

o Biquini como Mod.

o biquini e urn maio de duas pec;:as de tamanho reduzido, que cobrem a busto e a parte
inferior do tronco. Seu nome se deriva do atol de Bikini, urn atol do Pacifico onde se deu,
em julho de 1946, urn explosao atomica experimental. Assim, pretendia-se propor que a
mulher de biquini provocava, na epoca, 0 efeito de uma 'bomba atomica'. Na Franc;:a, 0
termo e marca registrada.

Mas no infcio mutheres nao estavam preparadas para usar p~s de vestuario tao
reduzidas, que mostravam 0 umbigo e foi proibido em varios parses incluindo Portugal. No
entanto actrizes como Ava Gardner, Ursula Andress e Brigitte Bardot foram contra todos
as preconceitos da epoca aderindo ao biquini, como instrumento de sedu9iio em filmes e
em fotos.

Nos anos 60 biquini atingiu 0 auge de popularidade. Era muitas vezes usado como
adomo em filmes e musicas. e como contestayao politica e social. Tomou-se um slmbolo
pop. No Rio de Janeiro tornaram-se populares as famosos biquinis "fio dental".

Nos anos 90 a moda banho toi reavivada (especiatmente por causa dos efeitos nocivos
provocados na pete peta exposiyao aos raios solares). mas nao tirou 0 lugar ao biqufni.

Carmem Miranda

Fonte: hUp:/Iwww.spagesp.hpg.ig.com.br
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Maria do Carma Miranda da Cunha nao era brasileira, como muitos pensam. Nasceu em
nove de fevereiro de 1909 na freguesia de Marco de Canavezes, Provincia de Beira-Alta,
Portugal. Veio para 0 Brasil ainda muito pequena, com apenas 10 meses de idade e foi
criada bem no meio da boemia carioca. Adorava cantar e isso Ihe custou a emprego como
vendedora de gravatas. 0 dono do estabelecimento a despediu por distrair os colegas
que paravam de trabalhar para ouvi-Ia.

Sua estreia nos palcas cariocas foi urn sucesso. Josue de Barros, compositor conhecido
da epoca, quando a viu, percebeu seu potencial e resoiveu investir na carreira, pagando-
Ihe cursas de canto e dicyao e, ainda encaminhando-a para todas as radios e gravadoras.
Este esfor90 nao foi em vao. Logo veio a gravar seu primeiro disco.

Carmen Miranda era uma mulher baixinha ...alguma coisa por volta de 1m 53. Em fun9iio
de sua pouca estatura gostava de usar aqueles saltos enormes, plataformas mesmo de
tao altos. Por causa disso a radialista Cesar Ladeira a batizau, carinhosamente, de ~A
pequena notilvel".

No final da dscada de 30 jil estava contratada como artista exclusiva do Cassino da Urea.
Cantou os melhores compositores da spoca, como Assis Valente e Ary Barroso. Junto
com a conjunto Sando da Lua, cantava a musica ~O que e que a baiana tern" quando foi
vista par Lee Schubert, empresario americana de muita influencia na Broadway. Esse
contato rendeu a Carmen 0 ingresso no universo artfstico norte-americana. Seu sucesso
foi absoluto. Nao tardou a ser chamada para fazer um filme em Hollywood. Outro
sucesso. Seis meses depois de ter chegado na meca do cinema mundiai foj convidada a
deixar as marcas de suas maos, pes e 0 seu aut6grafo registrados na cansagrada ..walk
af fame". Era urna consagra~o nunca vista par urna artista brasileira fora do Brasil.
Carmen tinha alcan9ada a tapa de sua carreira. Era reconhecida dentro e fora do Brasil. E
no exterior estava no mesmo patamar das maiores estrelas intemacionais.

Mas todo esse sucesso tem urn pre90 e Carmen sentiu no corpo 0 cansa90 e 0

esgotamento que tantos compromissos acarretaram. Volta para 0 Brasil em dezembro de
1954. Fica reclusa no Copacabana Palace Hotel durante quatro meses. Mas as suas
obriga~6es com produtores americanos a obrigam a voltar para os estados Unidos.
Durante urn desses cornprornissos, teve urn discreto desrnaio. Poucos perceberam.
Voltou para sua casa em Beverly Hills onde recebeu alguns amigos. A ultima pessoa que
deixou a casa saiu as 3 e 30 da rnanha. Foram as ultimas pessoas a verem Carmen
Miranda com vida. Foi encontrada morta logo depois. Era 0 dia 5 de agosto de 1955.
Carmen morria aos 46 an os de idade.

Aquela mulher pequena , com bananas equilibradas na cabe9as e sapatos de saltos
plataforma deixou de ser urna cantara de renome intemacional e virou um mito. Nunca
nenhum brasileiro chegou tao longe em sucessa e fama como ela. Era reaimente uma
pequena notilvel.
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Infancia

No Rio de Janeiro, Jose Maria abriu urn salae de barbeiro na Rua da Miseric6rdia numero
70, em sociedade com urn aristocrata. A familia se estabeleceu no sobrado aeirna do
SalaD, mudando-se mais tarde para a Lapa, passando a viver na rua Joaquim Silva
numero 53.

No Brasil nasceriam os outros filhos do casal Jose Maria e Maria Emilia: Amaro (1911).
Cecilia (1913). Aurora (1915 - 2005) e Oscar (1916). Carmen fez seus estudos na escola
Santa Teresa, na rua da Lapa numero 24 e teve seu primeiro emprego aos catorze anos,
numa casa especiallzada em gravatas e depois numa chapelaria com urn ordenado de
quarenta mil reis por dia. Uma das lendas sobre a biografia de Carmen conta que ela teria
sido demitida da chapelaria por passar 0 tempo cantando. Segundo seu bi6grafo Ruy
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Castro, Carmen, que cantava por influencia de sua irma mais velha, atraia clientes grayas
aos seus dotes musicais.

Fig
Fonte: http://www.spagesp.hpg.ig.com.br

Nesta epoca, a familia Miranda da Cunha deixa a Lapa e passa a residir num sobrado a
Travessa do Comercio numero 13. Foi quando Olinda, acometida de tuberculose, volta a
Portugal para tratamento. Para complementar a renda familiar Dona Maria passa a
administrar em casa uma pensao, que servia refeiyaes para os empregados do comercio
local. Olinda permaneceria em Portugal entre 1925 e 1931, quando morre. No anD
seguinte a partida de Olinda, que ensaiava os primeiras passos de uma carreira artfstica,
Carmen aparece em uma fotografia incOgnita, na se<;:aode cinema do jornalista Pedro
Lima, na revista Selecta. Em 1929, Carmen e apresentada ao compositor Josue de
Barros, que encantado com a talento da jovem passa a promove-Ia em gravadoras e
teatros. No mesma ana grava seus primeiros discos, com as canyaes Nao Va Sim'bara,
urn samba, e 0 choro Se 0 Samba e Moda, pela gravadora alem;; Brunswick. Pela
gravadora Victor, grava Triste Jandaia e Dona Balbina.

o inicio da carreira artistica

o grande sucesso viria a partir de 1930, quando grava a marcha Tai, de Lamartine Babo.
Antes do fim do anD, Carmen ja e apontada pelo jornal 0 Pais como "a maior cantora
brasileira".

Ern 1933 ajuda a lanyar a irma Aurora na carreira artfstica. No mesma ana Carmen assina
urncontrato de dais anos com a radio Mayrink Veiga, para ganhar dais contos de reis par
mesoFoi a primeira cantara de radio a merecer contrato, quando a praxe era 0 cache por
participa,.ao. Carmen ganha 0 apelido de "Cantora do It". em 30 de outubro realiza sua
primeira turne internacional, apresentando-se em Buenos Aires. Carmen voltaria it
Argentina no anD seguinte, para uma temporada de urn mes na Radio Belgrano.

28

http://www.spagesp.hpg.ig.com.br


Carreira cinematografica no Brasil

Em 20 de janeiro de 1936 estreiou 0 filme Alb, Alb Carnaval, em que Carmen e Aurora
atuam juntas na famosa seqCII3nciaem que cantam "Cantoras do Radio". No mesmo ano,
Carmen e Aurora passam a integrar 0 cast do Cassino da Urca, de propriedade de
Joaquim Rolla. A partir de entao as duas irmas se dividem entre 0 palco do cassino e
excurs6es freqClentesaos estados brasileiros e a Argentina.

Foi durante uma apresentayao para 0 astro de Hollywood Tyrone Power que se aventou a
possibilidade de uma carreira de Carmen nos Estados Unidos. Era 0 ano de 1938 e
Carmen reeebia urn salario de 30 contos de reis mensais no Cassino da Urea. Carmen
nao se interessou pelos EUA e permaneceu no Brasil.

A carreira nos Estados Unidos e 0 comeco da consagracao

Em 29 de maio de 1939 Carmen estreou na revista "Streets of Paris", em Boston, com
exito estrondoso. A imprensa americana se rende a sensualidade e ao talento da cantora
brasileira, que ao desembarcar em Nova York declarou: "Voces verao principalmente que
sou cantora e tenho ritmo". As partieipa<;6esteatrais de Carmen aumentam a medida em
que cresce 0 seu reconhecimento. Em 5 de maryo de 1940 Carmen apresenta-se durante
urn banquete ao presidente Franklin D. Roosevelt na Casa Branca, em Washington. Em
10 de julho retorna ao Brasil, onde e acolhida com enorme ovayao pelo povo carioca. No
entanto, em apresentayao para a cupula do Estado Novo no Cassino da Urca Carmen e
apupada pelo grupo germanista do govemo brasileiro, que via em Carmen urna influemcia
"arnericanizada". Dois meses depois, no mesmo palco mas desta vez para uma plab§ia
comum, Carmen e aplaudida e apoiada. No mesmo mes gravou seus ultimos discos no
Brasil, onde responde com humor as acusayoes de ter esquecido 0 Brasil. Em 3 de
outubro, Carmen de volta aos EUA grava a marca de seus sapatos e maos na Calyada da
Fama do Chinese Theatre de Los Angeles.

Entre 1941 e 1953 Carmen atuou em 13 filmes em Hollywood enos mais importantes
programas de radiO, televisao, casas noturnas, cassinos e teatros norte-americanos. Na
esteira da Politica de Boa Vizinhanya implementada pelos EUA em face do conflito
europeu, 0 espayo para artistas "Iatinos" cresce. Carmen, apesar de ter chegado a
America antes da Segunda Guerra e da criayao da Politica e identificada com 0 projeto.

Vida amorosa e casamento

Em 1946, ao fim da Segunda Guerra, Carmen e a artista mais bern paga de Hollywood e
a mulher que rna is paga imposto de renda nos EUA. Em 17 de maryo de 1947 casou-se
com 0 americana David Sebastian, nascido em Detroit a 23 de novembro de 1908. Antes,
Carmen mantivera romances com varios astros de Hollywood e tambem com 0 musico
brasileiro Aloysio de Oliveira, integrante do Bando da Lua.

Antes de partir para a America, Carmen namorara 0 jovem Mario Cunha e 0 bon vivant
Carlos da Rocha Faria, filho de uma tradicional familia do Rio de Janeiro. Ja nos EUA,
Carmen manteve casos com os atores John Wayne e Dana Roberts.

o casamento com David Sebastian e apontado por todos os bi6grafos e estudiosos de
Carmen Miranda como a principal razao do comeyo de sua decademcia fisic8. Dave, um
fracassado empregado de uma produtora de cinema, investiu-se na posiyao de
"empresario" de Carmen, e foi responsavel par uma serie de negocios mal conduzidos.
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Dave tambem era alc061atra e teria apresentado Carmen ao alcool, do qual ela tambem
logo se tornaria dependente. 0 casamento entraria em crise ja nos primeiros meses, mas
Carmen, cat6lica devota, nao aceitava a div6rcio. Em 1948 Carmen engravida de David,
mas sofre um aborto espontaneo depois de uma apresenta.,ao.

Dependencia quimica

Desde 0 inicio de sua carreira americana Carmen fez uso de barbituricos para poder dar
conta de sua agenda atribulada. Na epoca, tais drogas ainda eram pouco conhecidas e
receitadas irresponsavelmente por medicos. Carmen adquiria as drogas com receitas
obtidas legal mente e nao percebia os seus efeitos deleterios. Rapidamente tornou-se
dependente dos remedios, que usava em quantidades cada vez maiores, tanto como
estimulantes quanto calm antes. Ao tornar-se tambem usuaria de tabaco e alcool, 0 efeito
das drogas foi potencializado.

A morte nos EUA

Por conta do usa cada vez mais frequente, Carmen desenvolveu uma serie de sintomas
caracterfsticos, erroneamente diagnosticados como estafa pelos medicos americanos. Em
3 de dezembro de 1954 Carmen retorna ao Brasil apes uma ausencia de 14 anos. Esta
sofrendo os efeitos da dependencia quimica e e internada numa suite do hotel
Copacabana Palace, onde passa quatro meses. Seu medico brasileiro constata a
dependencia quimica e tenta desintoxica-Ia. Carmen melhora, embora nao tenha
abandonado completamente os remedios, a alcool e 0 cigarro. Exames nao constatam
alterac;6esde sua frequencia cardfaca.

Ligeiramente recuperada, Carmen retorna para os EUA em 4 de abril de 1955.
Imediatamente retorna a roda-viva de apresenta9Cies. Faz uma turne por Cuba e Las
Vegas entre as meses de maio e agosto e volta a fazer uso dos barbituricos.

No inicio de agosto, Carmen grava uma participa9aO especial no programa televisivo do
comediante Jimmy Durante. Durante urn nDmero de danya, sofre urn ligeiro desmaio,
desequilibra-se e cai, amparada por Durante. Recupera-se e termina 0 numero.

Na mesma noite, Carmen recebe amigos em sua residencia em Beverly Hills, a Bedford
Drive, 616. Por volta das duas da manha, apes beber e cantar algumas can~6es para os
amigos presentes, Carmen sobe para seu quarto. Acende urn cigarro e com8¥' a S8
preparar para dormir. Veste urn hobby, retira a maquiagem e caminha em direc;aoa cama
com um pequeno espelho a mao. Um colapso cardiaco fulminante derrubou Carmen, que
caiu morta sob 0 chao. Seu corpo s6 seria descoberto no dia seguinte, pelo marido Dave.
Era 0 dia 5 de agosto.

Funeral e consagrat;;30 no Brasil

Em 12 de agosto de 1955 seu corpo embalsamado desembarcou de um aviao no Rio de
Janeiro. 60 mil pessoas compareceram ao seu veloria, realizado no saguao da Camara
Municipal. 0 cortejo fDnebre ate 0 cemiterio de Sao Joao Batista foi acompanhado por
cerca de meio milhao de pessoas. No ano seguinte, 0 prefeito do entao Distrito Federal,
Negrao de Lima assinou decreto criando 0 Museu Carmen Miranda, que seria inaugurado
somente em 1976, no Aterro do Flamengo.
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Filmografia

A Voz do Carnaval (1933)
Ala, Ala, Brasil (1935)
Estudantes (1935)
Ala, Ala, Carnaval (1936)
Bananas da Terra (1939)
Orange of China (1940)
Serenata Tropical (1940)
That Night in Rio (1941)
Week-End in Havana (1941)
Springtime in the Rockies (1942)
The Gang's All Here (1943)
Four Jills in a Jeep (1944)
Greenwich Village (1944)
Something for the Boys (1944)
Doll Face (1945)
Se eu Fosse Feliz (1946)
Copacabana (1947)
o Principe Encantado (1948)
Romance Carioca (1950)
Scared Stiff (1953)

Can'Yoes mais famosas

2x2
Adeus batucada
Ala ... ala?
Bananas is my business
Boneca de Piche
Camisa listada
Chegou a hora da fogueira
Como vaes voce
Disseram que eu voltei americanizada
E 0 mundo nao se acabou
Eu tambem
Fez bobagem
Maria boa
Me da ... me da
Moleque indigesto
Na batucada da vida
o que e que a baiana tern?
Samba rasgado
South American Way
Tai
Uva de caminhiio
Voltei pro morro
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MATERIAlS E METODOS DE PESQUISA

Para que 0 projeto finaliza-S8 com sucesso, 0 processo de desenvolvimento foi muito
importante.
Foram realizadas pesquisas com 0 publico alvD, em relac;a,o a cores, 8stilos,
comportamento, costumes etc. A partir disso, pode-se tra""r um perfil definido,
caracterizar 0 futuro cliente. Tambem formam realizados variDS testes com 0 material (par
ser inovador principalmente), com a modelagem e com melhores tecnicas a serem
utilizadas. Varios desenhos forma criados para poder escolher melhor 0 selecionado.
Selecionado cores, materiais e modelagens, os produtos formam confeccionados.

Publico Alvo

A colec;ao e centrada para urn publico jovem feminin~, que procure praticidade, conforto e
durabilidade, valorizando ah§m de tudo 0 seu estilo. Essas mulheres sao de classe media,
com urn perfil consumista que varia entre 0 sexy e 0 criativo. Elas sao muito inovadoras.
Possuem uma vida bern agitada, seja em festas, em conversas, estao sempre a procura
de algo, de novidades, da beleza, do conforto, de informa.,oes ou ate mesmo da
sensualidade. Gostam de sair e viajar. Sao independentes e se preocupam muito com a
aparEmciatambem, sao vaidosas. E principalmente valorizam sua cultura, seu pais, e as
riquezas que ele a oferece. Praticam exercicios e se alimentam muito bern. Gostam de
cores quentes. Adoram 0 Verao, praia, e tudo que vern atras, as roupas, acess6rios,
cores, etc. Com foco na mulher sofisticada e descolada, a marca busca apresentar a cada
001e980 tecidos novas, modelagens exclusivas e acess6rios diferenciados.

PREFERENCIA POR TIPOS DE ROUPAS

32



PREFE~NClA POR CORES

JA OUVIRAM FALAR, OU TEM ALGUMA INFORMACAo A RESPEITO DA FIBRA OE BANANEIRA
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Cartela de Cores

As cores da cole~o serao: A da propria fibra da bananeira, Verde, Amarelo, Verrnelho,
Pink, Branco e Dourado. Cores inspiradas na Carmem Miranda, que consequentemente
trazem consigo toda a questao da brasilidade, do quente, do verao, do sexy e do
exuberante.

Pantono Yellow 012 U
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Cartela de Materiais

Os tecidos da coles;ao serao: 0 tecido produzido com a fibra da bananeira (creche, no
tear e com a tecnica de patchwork); tecidos naturais (para forras de bolsas); tecidos leves
e confortaveis para a fabricas;ao das batas, vestidos e shorts; forro de biquini, e a Lycra
(como suporte para os biquinis).

Serno utilizados tambem bordados e acess6rios nas peyas: Pedras, Madeira, Miyangas,
Strass, Peralas e Rendas.

Trlcolino
(100-1. Algodao)

Flo do Clpo

P6rola (Resina)

MIc;:mga(Reslna)

Mic;ang3 (Rosina)

MiI;anga (Vidro)

Argola(Motal)

MIc;anga (Rosina)

Podra

Strass
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Analise Diacr6nica e Sincr6nica

Essa e, e sempre foi, uma fibra muito utilizada em produtos "artesanais", pois suas
propriedades e interagoes em produtos de grande volume estao sendo avaliadas, ou seja,
comercialmente naD S8 tern grandes produtores de artigos confeccionados utilizando fibra
de bananeira.

Nao foi encontrado nenhum material sobre a utilizagao da fibra no vestuario. Apenas em
produtos de decoragao e alguns acessorios, todos artesanais.

Materiais e Tecnicas de Transforma<,:6es de Fibras

Preparagao

Desengomagem

Primeira etapa no pre-tratamento. tern como objetivo eliminar as gamas aplicadas aos fios
de urdume antes dos processos de tecimento (tecelagem). Tais gomas podem ser a base
de amido, PVA, acrilatos ou eteres de celulose. Pode-se eliminar as gomas atraves dos
seguintes metodos:

Desengomagem enzimatica
processo biologico de eliminagao de goma de amido (milho, mandioca, etc) por
enzimas. Este processo somente e utilizado nos casas de gam as insohiveis,
narmamente utiliza-se enzimas alfa-amilas8. A enzima provoca a quebra da cadeia
do amido tornando-o soluvel. Apos a enzimagem 0 tecido devera ser pre-tratado
com uma receita oxidativa a fim de obter 0 alvejamento do tecido (branqueamento
quimico).

Desengomagem oxidativa
processo quimico de elimina98.0 tanto de gamas como de todas as impurezas
presentes no teeida. A desengomagem oxidativa tende a fazer tres processes:
desengomar, purgar e alvejar 0 tecido simultaneamente.
o tecido e impregnado numa receita de alvejamento oxidativo afim de limpar a
fibra.

Purga

Processo tam bern conhecido como cDzinhamento, visa eliminar as gorduras, ceras,
resinas e demais impurezas naturais de algadaa au fibras naturais, no caso de fibras
sinteticas, a purga tern como objetivo eliminar as parafinas e 61eos de encimagem,
adicionados a esta durante 0 processo de fiagao e tecelagem. 0 principal objetivo da
purga e oferecer ao substrato hidrofilidade suficiente para que este possa ser processado
no beneficiamento. Tanto fibras naturais como sinteticas sao submetidas a este processo.
E constituido normalmente de aplicagao de um detergente e de um emulgador em meio
alcalino.

Pre-alvejamento

Tem por objetivo eliminar a cor natural da fibra alem de incrementar a hidrofilidade do
tecido. E um processo oxidativo realizado atraves da aplicagao de um meio aquoso
alealina aa tecido. Na maioria das vezes e utilizado a soda caustica.
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Alvejamento

Visa eliminar a colora98o amarelada ou marrom que as fibras celul6sicas apresentam em
seu estado natural e remoc,:iio de outras impurezas ainda existentes. Prepara 0 aspecto
do material para processos subsequentes de branqueamento optico, tingimento ou
estampagem. Sao realizados par meio qulmico.

Os alvejantes mais comuns sao 0 hipoclorito de sodia, a peroxido de hidrogenio e 0 clorito
de sadio.

Tecnica aplicada especificamente nos tecidos de algodao que Ihes confere aspecto
brilhante, aumento de resistencia e maciez, maior afinidade com as corantes alem de pre-
encolher 0 tecido. Foi criada por John Mercer em 1848.

o algodao, quando tratado a frio em uma soluc,:iio de soda cBustica concentrada -
hidraxido de sadio (NaOH - 27° a 32° Be) -, se torna semitransparente, com estrutura
arredondada quando vista no microscopio e encolhe muito no sentido longitudinal. Nesta
tecnica 0 algodao em peyas QU fio e submetido, sob tensao e a frio a urn banho de soda
caustica concentrada que e posteriormente neutraHzada atraves de urn banho de Beida,
sempre sob tensao.

Branqueamento eptico

o substrato textil mesmo apes 0 alvejamento, tem como tendencia refletir uma coiora9ao
amarelada. Existe 0 processo de branqueamento por meio aptico onde e aplicado urn
produto que refiita raios azulados e avioletados que combatem 0 tom amarelado dando a
impressao de urn branco rna is branco.

Os branqueadores opticos proporcionam reflexao por fluorescencia na regiao de 430 a
440 nm quando submetidos a luz ultravioleta, a chamada luz negra, muito frequente em
casas noturnas.

Este tingimento e realizado a quente, por meio chamado esgotamento, em que 0 corante
branco e esgotado no banho de tingimento pelo tecido.

Tingimento

Tingimento e a tecnica de proporcionar cor aos substratos mediante corantes e pigrnentos
por uma sele.yao de acordo com exigencia ou finalidade em questao.

Tingimento e uma modifica9ao fisico-quimica do substrato de forma que a luz refietida
provoque uma percepc,:iio de cor. Os produtos que provocam estas modificac;6es sao
denominados materias corantes. Materias corantes sao compostos organicos capazes de
colorir substrato textil ou nao textil, de fonma que a cor seja relativamente salida a luz e a
tratamentos umidos. Na industria textil sao classificados:

Corantes
utilizados em trnturaria, sao soluveis ou dispersc3veis no mero. No tingimento sao
absorvidos e se difundem para 0 interior da fibra. Ha intera~6esfisico-quimicas
entre corante e fibra.
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Pigmentos
utllizados em estamparia, sao insoluveis em meia, sao aplicados e fixados par meio
de resinas sinteticas (pastas de estampar).

Testes realizados com a Fibra da Bananeira

Lavagem: com sabao em po.
Branqueamento: alvejamento com hipoclorito de sodia, e urn processo oxidante,
problema da degradayao quimica.
Amaciamento: amaciante de roupa e hidratante.
Tingimento: corante acido, cloreto de s6dia e sulfato de amania.
Secagem: expostas ao sol.

Funy80 do Produto

Para pader come<;ar a pensar no projeto em si, foi realizada urna pesquisa com possiveis
materia is usados para confeccionar 0 produto. Com a tema e sub-tema definidos,
Primeiramente, buscou-se algo que fosse confortitvel, resistente, com uma boa
durabilidade. Definidos os materia is, realizou-se uma pesquisa de pre90. Depois disso
tudo, pode-se pensar melhor no design que 0 produto deveria ter.

Tectos os materiais escolhidos tern como func;ao a de transmitir as principais conceitos.

Fai feita uma pesquisa em cima das cores, 0 que fez com que as tomassem mais
atraentes e inerentes ao projeto, pois estarao nas tendelncias para a proxima estayaa
(primaveralverao 2007).

Pesquisa de Tendencias

TendE'mciaspara a Verao:

-Balsas Enormes, as Oversize.

·Peyas Brancas, pode ser couro, sa~a,vemiz, sinteticos.
-A palha em chap;,us na praia ou nas bolsas.
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i i
Fonte: http://www.erikapalomino.com.br

-Anabelas.
-Dourado.
-Cores vibrantes e quentes nos acess6rios.
-Acess6rios em azul e turquesas.
-Pe98-s neutras, naturais.

Fig 47 - Sandalia
Fonte: http://www.erikapalomino.com.br

-Argolas.
-Muitos penduricalhos.

Fonte: http://www.erikapalomino.com.br

Veriio 2007 - Uma explosao de cores toma conta das passarelas da SPFW, apontando
para rnais urna tendencia para 0 verao 2007.

Diferente da onda maxirnalista que vern se repetindo nas ultimas estag.6es, com mega-mix
de estampas e cores, a febre colorjet aparece em pec;as (micas au looks inteiros. Laranja,
verde-agua, amarelos e azuis sao os tons mais recorrentes.

Ja da pra confirmar nas passarelas da SP Fashion Week a tend€mcia dos looks navy,
compostos par listras, cord6es amarrados com nos e, claro, marinho, vermelho e branco.

A ideia tern urna atmosfera jet-setter, de viagens em navios e par-do-sol a beira-mar.
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o macacao e uma das pegas tend,mcia do verao 2007, ao lado do maximalismo e do
nautico. Um desdobramento da tendencia do macaquinho e da salopete que bombou nas
passarelas do Fashion Rio, a pega tambem apareceu na SPFW em versao mais classica
com modelagem da jardineira.

"E prittiee de vestir porque e do tipo one-piec8-dressing, fundamento que e a cara desse
verao, assim como 0 vestido ample e curto", explica a empresaria Costanza Pascolato.

Segundo os conceitos, formas organicas, como cora is, cristais e esponjas; tons naturais,
como marfim e osso; alem de varia¢es de cinza, mistura de azul e verde e tons
inspirados em flores, frutas, minerais e peles de anima is; sao a chave de consumo para
as pr6ximas esta90es. "0 Brasil e um pais que serve de grande inspirayao, sua beleza
natural deve nartear a produyao de roupas e objetos nos proximos an05", revela Gert.

Conceito

Com um jeito proprio, inovador, Carmem Miranda abriu as elhos do mundo para 0 Brasil,
mostrado um pais alegre, charmoso e sensual, com belezas naturais infinitas, com uma
simplicidade e um jeito unico, e sao essas ideias que esta colegao deseja passaro Alem de
mesclar delicadeza e forga, sofisticagao e rusticidade. Aliando desenvolvimento
sustentavel e Moda na cnagilo de uma colegilo atual e marcante.
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Ambiencia
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A Colec;:ao

A colec;aoconseguiu captar toda a essencia transmitida no conceito. Os materiais e as
cores escolhidos trauxeram vida ao objetivo do trabalho.

o trabalho alcangou seus objetivos, que seria proporcionar um praduto de alta qualidade,
com modernidade e design diferenciado. E al8m de tudo, unir a este conjunto, 0 principal
objetivo, 0 de criar algo inovador. Como 0 material escolhido para a construc;:iio das pegas
8 estritamente tropical e brasileiro (a bananeira), foi pensando em um sub tema que
remetesse ao Brasil Tropical tambem, que trouxesse sua alegria, cultura, seu artesanato e
talento, foj escolhido entaD, Carrnem Miranda. Toda a ideia e 0 conceito do trabalho
estarao presentes diretamente na modelagern, nos aviamentos, estampas, cores, etc.
Esse tema sera 0 da primeira coleC;8oda marea.

De principia, a ideia e a exportaC;80 dessa marca, criar e confeccionar moda praia para 0
mercado internacional. Sera urna marca arrojada, que investem forte mente em design e
mat8rias-primas diferenciadas. Ela quer criar um conceito de moda praia, e nao apenas
produzir, sempre com modernidade e exclusividade. Estas pe~s iraQ sempre remeter ao
Brasil. As colegoes terao de levar ao cansumidor, que esta lange deste pais, suas
riquezas e alegrias atraves das roupas.

Aspectos Econ6micos

o preyo do produto sera colocado acirna de um valor normal de mercado, pois ° produto
em questao vem agregado de bans materiais, de qualidade uma confeC9ao muito acima
dos padrees de costume, al8m do valor de manufatora e 0 valor agregado a id8ia e ao
design. A qualidade apesar de gera custo um pouco mais superior, vem em contra partida
satisfazer de uma maneira mais completa seu consumidor.

Para determinar os pregos de venda, serao analisados os custos da fabricac;:iio (criac;:iio,
materia-prima e construyao da peya) alem de serem feitas varias pesquisas minuciosas
de mercado sobre preyos de similares e concorrentes.

A marca criada (8e-a-Ba 8rasi~ ira primeiramente usar 0 mercado regional, interno, como
"cobaia", e para que nesse perfodo a empresa possa ser bern estruturada.

A Be-a-8a Brasil pretende se estabelecer em no maximo dez anos. Tendo la no futuro
um bom giro do capital, trazendo grandes lueras, podendo atrav8s de eles entrarem com
um praduto competente e de qualidade no mercado externo.

Almeja-se alcanyar urn mercado bern amplo, varios pafses, varios pontos-de-vendas.
Sendo assim uma marca ja bern reconhecida e desejada.

Nao pretende possuir loja propria, apenas vender para lojas multimarcas e para
representantes.

Pretende apenas abrir urn show-room no futuro, com algumas demonstrayoes sobre
tendencias e suas peyas, esse show-room tern como finalidade ganhar mais clientes e
assim expandir seu camerda em lajas.
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Este planejamento financeiro (da Bil-a-Bii Brasm sera dividido em tradicionais estagios de
crescimento de urn negocio empreendedor: conceito, startup. primeiro estagio. segundo
estagio, terceiro estagio e colheita.

Conceito: Nessa primeira fase a empresa ainda esta sendo criada e e importante levantar
dados de mercado e estrutura de mercado. As economias pessoais das empresarias sao
contabilizadas. Essa fase durarc!l no maximo seis meses.
Startup: Na segunda lase de planejamento, 0 prototipo da empresa e 0 Plano de
Negocios loram finalizados. Tempo dessa lase seis meses aproximados.
1· estagio: A empresa agora foi aberta e a cartela de clienles esta sendo lormada, 0
escrit6rio e a industria terminam suas estrutura90es iniciais. Esse estagio duran3. cerca de
urn ana.
2· estagio: A empresa ja esta mais conhecida e esporadicamente alcan9a um ponto de
equilibrio. Estagio com dura9iio de um ano.
30 estagio: A empresa Be-a-Ba Brasil aumenta a confianga no mercado e sua
rentabilidade. Come~m a col her frutos, os lueras comeyam a vir. Estagio com urn ano de
dura9iio.
Colheita: Nesse proximo eslagio a empresa ja esla eslabilizada. 0 proximo passo e
revisar 0 planejamento de negados.

A 8e-a-BfJ Brasil cria e confecciona roupas de praia: biquinis, maids, cangas e saidas de
banho. Elas sao bordadas, com rendas, croches, fitas, lingimentos, elc. As pe98s decotes
ousados e estampas coordenadas que facilitam na hora de fazer combinayOes.

As pe98s remetem ao Brasil, seu artesanato, cultura, hist6ria, etc. As cole90es terao de
levar aD consumidor loda essa brasilidade atraves das roupas.
A logomarca sera bem a cara do Brasil, assim como tudo que lor trabalhado e criado.
Bem colorido e alegre, dilerente e simples sempre.

Sera feita tambem uma pesquisa para embalagens, pois essa e uma das estrab~gjas,
sempre cuidar da imagem do produto e sua apresentayao para que ela esteja vinculada
ao principal tema, 0 Brasil.

Viabilidade Economica

o pre90 do produto e um pouco elevado, pois sempre trabalhara com materiais bons, de
qualidade e com uma 6tima conlec9iio, alem do pre90 da cria9iio, da ideia. A qualidade
gera um pouco mais de custo, mas ao mesmo tempo deixa 0 consumidor mais satisfeito.

Para determinar os preyos de venda, irao ser analisados os custos da fabrica~o (cria9ao,
materia-prima e constru9iio da pe9a) e os pre90s dos concorrentes.

Viabilidade do Projeto

A sociedade atual e centrada na expansao das necessidades, que envolvem tambem a
sedu9iio e a diversifica9aO. As pessoas precisam de produtos inovadores, que as tornem
Linicas e exclusivas, surgindo assim, toda a questao da sedu9iio e do desejo.

A moda se desenvolve no atual, no presente, por 1550 muda sempre.

A ideia do projeto veio desses principios, par issa criar algo novo, que atenda as
necessidades dos consumidores e que desperte 0 deseje. Par isso tambem, levar urn
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pouco da cultura e historia do Brasil para 0 mercado externo, mostrar 0 quanto ele e rico e
belo.

Aspectos Semi6ticos

Criar uma colec;iio de moda praia (biquinis, maiDs, can gas, bolsas, chapeus, etc.)
inspirada no tema Carmem Miranda, que remete muito bem ao Brasil, sua cultura e
costumes, usando os simbolos de nosso pais com 0 maior impacto no exterior nosso.

Como 0 material escolhido para a construc;iio das pe9as e estritamente tropical e
brasileiro (a bananeira), foi pensando em urn sub-tema que remetesse ao Brasil Tropical
tambem, que trouxesse sua alegria, cultura, seu artesanato e talento, loi escolhido entao,
Carmem Miranda. Toda a ideia e 0 conceito do trabalho estarao presentes diretamente na
modelagem, nos aviamentos, estampas, cores, etc. Esse tema sera 0 da primeira colegao
da marca.

A translorma9ao do vegetal - do seu estado natural em fibras que possam ser trabalhadas
- e um processo a parte que inclui trabalho e tecnologia.

A valorizagao das fibras naturais e urn processo muito importante no sentido de que
agrega valor a um produto da terra, seja isso em que lugar lor.

Artesanato: 0 trabalho nega a natureza, mas nao destroi, recria, transforma.

Carmem Miranda, nao e Brasileira. Segundo a concepc;iio dialetica (cisncia das leis do
movimento), a passagem do ser ao nao ser apenas 0 movimenta para Dutra realidade. A
contradigao faz com que a ser suprimido se transforme.

Aspectos Antropol6gicos (Projeto Social)

Em nossa regiao, a bananeira e um vegetal abundante e e bom que possa fornecer
materia prima para a artesanato, principal mente um artesanato tao bonito. Certamente
essa atividade acaba par gerar trabalho e garantir sustento a um grupo consideravel de
pessoas, e esse e um aspecto relevante para um pais onde falta trabalho.

o Brasil e 0 maior produtor e tambem 0 maior consumidor mundial e certamente 0

artesanato leito a partir da fibra desse vegetal pode translormar-se em um produto
vigoroso e diferenciado, constituindo-se em fonte de renda familiar de grande lmportancia.

"A cultura da banana chegou a ser a principal lonte de renda dos agricultores do
municipio de Iconha (Espirito Santo), ocupando uma area de 5.000 ha e, atualmente,
estava reduzida a 2.550 ha, e, ainda assim, proxima a do cale conilon (2.760 hal que
tinha grande relevancia para a economia do municipio.

Porem, com 0 decrescente valor comercial do fruto, cujo prego da caixa de 20 kg sofreu
grandes varia90es, chegando ao pre90 maximo de R$ 8,00 a caixa e minimo de R$
3,501,05 agricultores locais tiveram relevante redugao da renda familiar e a saida seria
buscar alternativas para agregac;iio de renda na atividade ja desenvolvida por eles."
http://www.casosdesucesso.sebrae.com.br

o projeto atende requisitos da sustentabilidade e cidadania, tendo a fibra e a moda como
suportes principais da ac;iio.

44

http://www.casosdesucesso.sebrae.com.br


Seguindo 0 principio de desenvolvimenta sustentavel 0 projeto cancilia a consciencia
ecologica e a brasilidade, consequentemente, crianda urn canceito diferencia! para a
moda.

o projeto possibilita melhores condiyoes de trabalho, novas opyoes dos setores
industriais, oferece uma nova tecnologia com diversas alternativas para a utilizagao da
fibra, valoriza a mao-de-obra, proporcionanda urn lucro rentavel, melhorando qualidade de
vida.

Artesoes, carentes de novas alternativas.

Aspectos Ergonomicos

Um dos objetivos e problemas do projeto a 0 de elaborar peyes, construidas com a fibra
de bananeira, que sejam confortaveis, agradaveis ao toque e ao uso. Sera necessaria que
seja feito um tratamenta com as fibras para q elas amole9am e se tomem macias, mais
t13.teise assim se moldem melhor ao corpo.

Serao feitos estudos com fibras de Iycra, elas serao tecidas junto os feixes da fibra para
dar maior elasticidade, consequentemente maior conforto e valor agregado ao produto.

As pegas possuem uma natural resist€mciadas fibras e por issa resistem bern a
exposir;ao ao sol e chuva. Alem de um tratamento especial, isso vem da propria
caracteristica da materia-prima utilizada, com uma resistencia propria.

As roupas terao uma versatilidade muito grande entre si, podendo ser usadas de diversas
formas, trocas das pegas de maneiras diferentes, ao gosto do cliente. Isto que Ira ria a
expectativa de conquista de novos mercados. Urna das decis5es foi trabalhar com mix de
prod uta, mas sempre com 0 mesmo conceito, trazendo essa versatilidade entre as pe9as,
dando assim ao cliente uma liberdade e a oportunidade de expressar sua personalidade
atraves de sua roupa de banho.

Aspectos Socia is

A sociedade atingida pelo trabalho e aquela que alam de tudo valoriza 0 artesanato,
valoriza 0 diferente, 0 novo, 0 inovador, valoriza sua cultura, sua histona. Sao pessoas
que gostam de se diferenciar, de estar na moda, nas tendencias. Preocupada com a
estatica e qualidade.

o cliente globalizado exige cada vez mais alta qualidade. Essa exigencia e maior ainda na
clientela-alvo da Empresa, uma vez que essas mulheres estao preocupadas e atentas a
qualidade e ao design dos produtos desejados e comprados.

Os controles dos processos de fabricayao, embalagem e distribui980 serno extrema mente
rigorosos, de forma a garantirem uma qualidade excelente.

o publico-alvo sao mulheres de um madio-alto poder aquisitivo, de qualquer idade, que
goslam e admiram toda a cultura e historia do Brasil. Sao bem informadas e gostam
sempre de novidades. Sao independentes e se preocupam muito com a aparencia
tambem, sao vaidosas. Gostam de serem (micas e exclusivas, tern seu estilo propria. Com
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foco na mulher sofisticada e descolada, a marca busca apresentar a cada cole<;iio tecidos
novas, modelagens exclusivas e acess6rios diferenciados.

Aspectos Eticos

o projeto devera tambem respeitar aqueles que nao se identificam com a cultura
brasileira, com seus leones e sua hist6ria. Pois esta colet;ao sera feita para urn publico
que valorize 0 pais e tudo que 0 envolve. 0 produto val trazer sensa~es que nos levern a
sentir uma rela980 com a natureza e com toda a alegria e felicidade que existe em nosso
pais.

Aspectos PSicol6gicos

A coleyao trara sensagoes e percep90es das historias, de leones, de pensamentos,
culturas, etc. Tudo 1550 vira com as cores, com as formas, estampas, bordados, materials.

o trabalho S8 baseia em trazer a tona tudo 0 que fica guardado na mem6ria e na
lembrano;a. Ele trara mistos de delicadeza e foro;a, de sofisticac;:ao e nusticidade.

Aspectos Ambientais

A produc;:ao da fibra da bananeira comec;:a com 0 trabalho da colheita e traz um grande
beneficia adicional, pois aproveita 0 tronco normalmente deixado no chao e que facilita a
produ9ao de fungos que prejudicam a fruteira. Se nao fosse par mais nada, ja valeria a
pena.

Deve sempre haver 0 refiorestamento dos vegetais desmatados. E tratamento do
ambiente prejudicado (agua, terra, etc.).
o design revela 0 melhor gerenciamento dos recursos natura is, garantindo uma
convivemcia harmonica entre a tecnologia e a natureza, consequentemente melhora a
qualidade de vida para todo 0 sistema global.

Projetos Similares

Colecao de trajes de banho Na Beira do Rio
Clarissa Rodante - 2001

Colecao Mae da Mata Fibra do Tururi
Maria Izabel Barroso Miranda - 2002

Produtos Similares

A pesquisa de mercado indicou que existem somente quatro concorrentes da 8e-a-Ba
Brasil, todos eles pesquisados. Sao eles: Cia Maritima, Rosa Cha, Poko Pano e Lagoon.
Tres sao de Sao Paulo (Capital) e apenas um, a Lagoon, e do Parana (Curitiba).

Todas elas exportam e tem como canais de distribui9Eio, representantes e lojas
multimarcas, alem de manterem um show room. Apenas a Rosa Cha possui loja propria.
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A competi980 sempre estara ligada ao design forte mente investido, as materias-primas
diferenciadas, e na modelagem exclusiva do Brasil para moda praia.
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Gera<;80 de Alternativas
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RESULTADOS

o processo de confecyao das peC;8s foi artesanal e manual, a proposta inicial naD pode
concretizar-se, mas acharam-se novas tecnicas de trabalhar com a fibra, de maneira
diferente, para que ela fique mais maleavel e delicada. Usou-se 0 croche e a tecnica do
patchwork com as fibras grossas (fibra internal, depois de pronto 0 tecido com as fibras
costuradas urna na Dutra, pode-s8 criar pec;as inovadoras, utilizando urn material novo na
moda e de maneiras diferentes. Fai usado Iycra e Qutros tecidos para com per me/h~r as
pec;as e transmitir 0 conceito trabalhado. Depois de prontos os produtos, foi utilizado
bordado com pedrarias, strass, perolas e rendas para remeter melher tada a brasilidade e
exuberancia da Carmem Miranda
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Alternativas Selecionadas
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Fichas Tecnicas

Pec;a: BOlSA Cadlgo,Om ~

~

Especificac;ao: BOLSA COM AL<:;A DE STRASS

Cole,ao, PRIMAVERA I VEMO 2006
-- --

Tamanho: UN!CO

FRONTAL

AA 'fu LATERAL8

AAEA2
o
'"

MEA 1

r'''---
45 I WBORD.AOO

SUPERIOR

~I~
45 I

Unidade: em

OBSERVAC;OESI OjSCrimina~aol Fornecedor Largura: Quantidade i Pre~o

FIBRADA i ~ __6()Qg iRS: 30.00 I-AREA 1 CONTEM TRAMA COM
BANANEIRA j FIBRA MAIS FINA. E AREA 2 COM

ARGOLA DE i ALTERO 4u 'RS: 23.30 FIBRA MAIS GROSSA
METAL :

-----;--:-==-:+---;---,---;-,--:-:=-12-ALCA CONFECCIONADA COM

~~o~,i:~giSANCRITEX 40m 1RS:.J.~ ~~=EEMTRICOLINE

TRICOLINE i PETTENATI 1.~t3Ocm' RS: 3.40 4-FECHO COM IMA

PEDRARVIS i MUm 40u iRS: 32.00
I' ~-TOTAL iRS: 89.98
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Especifiealjao: BlUSATOMARA QUE CAIA~ ~--~
Cole,ao, PRIMAVERA I VERAO 2006

Tamanho: P/MJG

C6digO:002

FRENTE

PATCfiWORK

COSTAS

40

)) «

Unidade: em

R$: 3.50
R$:O.20
R$: 1.50

1 Discrimlnarw3o!

FIBRADA !
BANANEIRA \

ARGOLA DE: MlIIIl 2 u R$: 1.00 2- BLUSAESTILOBAlONE
MADEIRA ! 3- ARGOLA DE MADEIRA DO LADO
__ ~· __ ~·~~-:- __ ~i--~ __ I"--'-"'="-"'O==="'-"'=~
VISCOlYCRA! PElTENAITI : 1.40m !:_ 220mcm

lINHA !CORRENTE !

ENmETELA _!_ NARJAR : 1.40m ~ 15cm

TOTAL R$: 13,70

Fornecedor ; Largura ! Quantidadc Prerwo OBSERVA<;Oes: -~T lSOg RS:7.S0 l-BOJOCONF£CCIONADOCOM
PATCHWORK DE FIBRAS DA BANANEIRA
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Pelja: CHAPEU COdigo:003

Especificacyao: CHAPEU BORDADO

Col.",", PRIMAVERA I VErlAO 2006

Tamanho: UNICO

SUPERIOR

Oala:_'_~ ..~../ ..~..=-~ __~'p'r?:"_a_~~: _ Unidade: em

! DiSCrimllla~aoj Forneccdor

FIBRADA :
BANANEIRA i
PEDRARV>.S i MUffI SOu :RS: 52.00

Largura ; Qualltidade i Pre~o
: :

200g iRS: 1O.QO

OBSERVA<;OES

I TOTAL ~S:62.00
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_=P.~V'='=C=HI~NE=L=O~~~~~~~~~~~~ C._d_'9_O_'0_0_4~' •Especlflcac;ao: CHINElO COM AAGOLA DE rvtADEIRA

Colec;ao: PRIMAVERA IVERAo 2006

lA1EIW

AAGO.A De MADEllA

L 1
{( '\ 107

T
FRO"""

12

SUPERIOR

Unidade em.- - -.

flBRADA i 1500 iRS: 7.50 .ro.

! DllcriminalOAo: Fornecedor : t.argufa : Quantidade: Prc,"o OBSERVA~OES

_BANANE_'RA--;i --i- + ~j_ 2o..SQlAJ:.QNfECCjQNADA COM
ARGOLADE: MUTTl 2 u iRS: 1.00 TRANC;ASDE9 ~RAS.

PROPllENO : ,,",<'
MADEIRA : i '. M, "'" HA r><

flO DEPOll·:5ANCRIIEX i 10m :RS,0.32 CONfECCIONADAEM TEARCOM

1------~------~----~--T-O-~-L~R~S:~8~.8~2~-----------------------

4·VlRAEMCROCHE.
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Pe~a:VESTIDO

Especiflcaqao: VESTlDQ COM ARGOLA DE MADEIRA
C6dlgo:OO5

Cole.'o, PRIMAVERA/ VERAo 2006

Tamanho: P/M/G

I Dfscrlmlnaq:'io! Fornecedor Larguril l QUilntldado PrCl;O OBSERVA~OES

FIBRADA i
BANANEIRAi

FlO DE iCORRENTE
ALGODAO i ---

CHIFFONDE:MENEGOm 1.40m i 45cm
ALGODAO! -

lINHA iCORRENTE 8m R$: 0.28

Unidade: em

R$ 7.0~~~1~~~~~=~~ :~~R

R$: 1.30 2- BOJO_CONEECCIONADOCOM
o TECIDOPRODUZIDONO TEAR.A

R$: 6.20 PARTIRDA-FI8RADEBANANEIRA

3- CORTEDA SAIA1/4 DEGODE.

TOTAL

~EN~m~E~T~E~~:i~NAA~J~AR~~1~.4~0~m~i_2~0~c~m_~R~$~:~3.~00~f------------
R$: 17.71
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PClja:SHORT

Espccificaljiio: SHORT COM PATCHWORK

Cole.'o, PRIMAVERAI VEMO 2~~

Tamanho: P/MfG

FRENTE

COSTAS

I DiSCrimina!;llOi

FIBRADA i
BANANEIRA!

Fornecedor : Largura :Quantidade i Pre!;o OBSERVA<;OES

; ~~250g F$:~12.50 l-zipER~POSICIONADONAS
LATERAlSDO SHORT-.

lRlCOLINE !MENEGOlllLl.40m' 25cm iRS: 2.50 2-SHORTCONFECCIONADO
LlNHA iCORRENTEi 8m !RS:D.35 UTlliZANDO PATCHWORKDA FIBRADA

ZiPER i CORRENTEi __~,. 2u -~-ill$: 2.20 -IlAJIJ.lIlIlEtllA
INVISiVEL i -- !

ENmETELAI NARJAR-11.40~-:--25cm iR$: 3.00

I TOTAL iRS: 21,25
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PCViI: BIQUiNllNFERIOR

Especifica~o: BIQUiNI INFERIOR

Colevao: PRIMAVERA IVERAo 20~

Tamanho: P/MJG

COd'go 007 ~.-- g
00 00

16

[ \7. ARM 01 .... Q=
~ _ MEA 02 -

COSTAS

18

25

Unidade: em

PEDRARIAS Mum

lYCRA ROSSETI 1,40m Scm

--r----
iRS: 4,32 _ 3- -;EA_l-, BOR~ADAE COM FORRO

DE lYCAA VERMElHA

OiSCriminar;ao~ Fornecedor

FIBRADA f
BANANEIRA f

Largura : Qualltldade j Prer;o OBSERVACOES
-1-- .

•.. ··i .. ~12Q9 JRS: 6.00 1·BIQUiNI CONFECCIONADO EM_
CROCHE

FORRO j MENEGOTTI 1.40 m 22cm fRS: 0.42 2· AREA 1. FEITACOM PONTO

15 iRS: 2.80 MAlsFECHADO

TOTAL l R$: 13,5
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Pe\;a: BIQUiNI C6digo:OO6

Especifica\;ao: BIQUiNI SUPERIOR

Col ••• o, PRIMAVERA!VEMO 2006

Tamanho: P/M/G

30

Unidade: em-_ .

1 DiSCrimina\;301 Fornecedor

FIBRADA :
BANANEIRAl

Largura ! Quantldade l Pre~o OBSERVA~OES

~~: -~100g lRS: 5,00 1· BIQUiNICONFECCIONADO EM
CROCHE

,-

I

-'~:~-
'-.----:;-~TALi R$: 9,61

FORRO iMENEGOlTl 1.40m i 15cm iRS: 0,29 2· AREASl.FEITASCOMPONT_O~_

PEDRARIASj MUlTI 50 -jRS: 4,32:.+A.-::B:.::E.-::RT:.:O~~~~~~~~~

:~~
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Po~a:MAI6 CodigO:009

Especlfiea~ao:MAIO ENGANA tvtAMAE

Col••>o, PRIMAVERAf VErlAO 2006

Tamanho: P/M/G

COSTAS

Unidade: em
-------------------------

Fornet::edor : Larguril---r :Quantidade i Pre~o
: :

OBSERVA<;OESI Discrimina'iiiol

FIBRADA i
BANANEIRA!

FORRO !MENEGOlTl! 33cmj$: 0.85 2· AREA2. CONFECCIONADA
LVCRA iMENEGOlTli J.40m i J8cm iRS: 3.28 COMLVCRAVERMElHA.

VERMElHA i . . _+. 3· AAEA.3. COr-lEECCIONADA
LVCRA iMENEGOlTl: J.40m: J8cm !,RS:3.28 COM lVCRA lISTRADAVERMELHAE

VERMJBRANi ., BRANCA.

lOOg i.R$:5.00 J. AREA.J CONFECCIONADA EM
CROCHE

I TOTAL i R$: 12,41

77



Fetes des Predutes
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DlscussAo
Como todo projeto, esle tarn bam teve seu problemas, suas surpresas e suas
gratifica,oes. A proposta inicial nao se conclui por falta de recursos, mas obtiveram-se,
atraves de testes, Qutras tecnicas e formas de trabalhar com a fibra da Bananeira.

Pontos Negativos e Positivos

- Tratando-se de urn material extraido da natureza e amaciado em laboratoria, as
produtos apresentados neste projeto: calyado, vestuario e acess6rios nao terae urn tempo
de utiliza9iio muito grande, a durabilidade sera pequena, pois todo 0 processo foi feito
artesanalmente e manual mente. Recomendat;oes de usa e cuidados com a fibra, sao
apresentados na embalagem das P8Q8S e em etiquetas contidas no interior das mesmas.

- Todas as pe98s foram produzidas artesanalmente, portanto, nao se obteve 0 resultado
proposto inicialmente, por falta de mao de obra e maquinario especifico.

+ Este e urn projeto que tern urna continu8yBo e aprimoramento futuro, mas necessita de
toda a tecnologia utilizada na confeC9ao do linho.

+ A utiliza9iio de uma fibra natural, a da Bananeira neste caso, possibilita pesquisas para
gerac;ao de novas alternativas de materiais, ocasionando uma nova reflexao sobre os
materiais sinteticos industrializados, envolvendo eco-design e desenvolvimento
sustentavel.

+ Uma boa estrategia de marketing sera identificar nas ernbalagens e material
promocional todo 0 historico da fibra, da colheita ao tratamento quimico, da modelagem a
conlec9iio das pe,as, das recomenda96es, e da utiliza9iio. E tambem, a questao do eco-
design e projeto social, conscientizando 0 cliente.

+ A coleC8o apresenta urna inavac;ao no usa da fibra da Bananeira, e 0 aproveitarnento de
sua estrutura lisica na cria9iio da modelagem, para seu aproveitamento total.
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CONCLusAo E RECOMENDA<;:OES

Depois da realizayao e do desenvolvimento deste projeto, conclui-se que as pesquisas e
tecnicas ate este momento podem e devem ser aprimoradas, atraves de sua
continuidade. Este projeto foi confeccionado artesanalmente e manualmente por falta de
recursos e maquinarios proprios na regiao. Isto nao impede que a consolida~o da
primeira proposta lantrada S8 realize e concretize-s8.

Para a realiz8g8o concreta da proposta deve-se utilizar-se dos mesmas recursos e
tecnicas utilizadas para a fabrica~ao do tecido de linho. A colheita e secagem, a
merceriza~ao,espadelagem, penteagem, fia~o, tecelagem, alvejamento e tingimento. 0
linho e a Fibra da Bananeira al8m de serem celu16sicas, sao semelhantes em SUBS

caracteristicas e propriedades.

E importante lembrar que recursas naturais, assim como a Fibra da Bananeira e Qutros,
podem ser utilizados em harmonia entre a tecnologia e a natureza. Almejando sempre 0

bern comum, 0 crescimento econ6mico e a preservac;ao da riqueza natural da regiao
fornecedoras da materia-prima.

Recamenda~iies de Usa

Modo de lavar as pe~s:

o Somente lavagem manual.
o Nao lavar a maquina.
o Temperatura maxima da agua 40°C.
o Manusear com cuidado.
o Nao usar alvejante a base de claro.
o E possivel a secagem na vertical sem torcer.
o Chapa da base do ferro com temperatura maxima de 110°C.
o Nao limpar a seco.
o Nao remover as manchas com solvente.

85



REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

- ARANHA, Maria Lucia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires.
Filosofando: introdug80 a filosofia. 2. ed. rev. aluaL Sao Paulo: Modema, 1993.

- ERIKA, Palomino. A moda. Sao Paulo: Publifolha, 2002.

- LlPOVETSKY, Gilles. 0 imperio do Efemero: a moda e seus destin~s nas
sociedades modemas. TraduyBo: Maria Lucia Machado. Sao Paulo:
Companhia das Lelras, 1989.

-0 Mundo do Artesanalo - Sene Praia. Rio Grande do Sui: Editora Edelbra,
1981.

-0 Mundo do Artesanato - Serie Ouro. Rio Grande do Sui: Editora Edelbra,
1981.

- SANTAELLA, Lucia. 0 que e semi6tica. Sao Paulo: Thomson Learning, 2002.

- http://www.casosdesucesso.sebrae.com.br.Siteacessadoem13/06/2006.as
15hOOminh.

- http://www.cyberartes.com.br.Siteacessadoem13106/2006.as15h30minh.

- http://www1.folha.uoLcom.br.Siteacessadoem22106/2006.as 24hOOminh.

- http://www.mpbnet.com.br.Siteacessadoem2510712006.as 22hOOminh.

- http://www.igeo.uerj.br.Siteacessadoem3010712006.as12h50minh.

- http://www.pick-upau.com.br.Siteacessadoem1310612006.as16hOOminh.

- http://www.singer.com.br.Siteacessadoem12109/2006.as10h20minh.

- http://www.spagesp.hpg.ig.com.br.Siteacessadoem3010712006.as13h15minh.

- http://www.erikapalomino.com.br.Siteacessadoem1210912006.as11hOOminh.

- http://www.eco.ib.usp.br.Siteacessadoem1310612006.as16h40minh.

- http://www.universiabrasiLnet.Siteacessadoem25107/2006.as 23h10minh.

- http://www.moda.lerra.com.br.Siteacessadoem05108/2006.as 03hOOminh.

- http://www.imagebank.com.Siteacessadoem13106/2006.as17hOOminh; e em
1210912006, as 11 h30minh.

86

http://www.casosdesucesso.sebrae.com.br.Siteacessadoem13/06/2006.as
http://www.cyberartes.com.br.Siteacessadoem13106/2006.as15h30minh.
http://www1.folha.uoLcom.br.Siteacessadoem22106/2006.as
http://www.mpbnet.com.br.Siteacessadoem2510712006.as
http://www.igeo.uerj.br.Siteacessadoem3010712006.as12h50minh.
http://www.pick-upau.com.br.Siteacessadoem1310612006.as16hOOminh.
http://www.singer.com.br.Siteacessadoem12109/2006.as10h20minh.
http://www.spagesp.hpg.ig.com.br.Siteacessadoem3010712006.as13h15minh.
http://www.erikapalomino.com.br.Siteacessadoem1210912006.as11hOOminh.
http://www.eco.ib.usp.br.Siteacessadoem1310612006.as16h40minh.
http://www.universiabrasiLnet.Siteacessadoem25107/2006.as
http://www.moda.lerra.com.br.Siteacessadoem05108/2006.as
http://www.imagebank.com.Siteacessadoem13106/2006.as17hOOminh;

