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A CAMUFLAGEM TÉRMICA E O DESIGN DE MODA 

RESUMO 

O presente trabalho incide no estudo da temática da camuflagem térmica, que foi impulsionado 

pela constatação da escassez de soluções e projetos que permitam camuflar termicamente o corpo 

humano ou torná-lo totalmente invisível. O objetivo principal deste estudo remete para a investigação e 

criação de vestuário que proporcione a camuflagem térmica do corpo humano feminino, num ambiente 

diurno e noturno previamente selecionado, tal como a criação de novos conceitos e elementos de design, 

que possibilitem a realização de ilusões, efeitos e contrastes em visão térmica no vestuário. 

Deste modo, este trabalho incide na análise do comportamento da cor das imagens térmicas, 

através da lente da câmara termográfica, em diferentes ambientes (exterior e interior) com a presença e 

ausência de um corpo humano feminino vestido. Assim, diversos materiais têxteis e manipulações foram 

testados previamente em ambiente laboratorial (com uma câmara climática e um manequim térmico), 

simulando-se temperaturas atmosféricas captadas no ambiente pretendido para futura camuflagem, quer 

do espaço natural quer da pele do corpo humano. A análise e estudo dos diferentes fatores de variação 

que envolvem a imagem térmica (corpo, ambiente,  vestuário/material têxtil), o estudo de imagens 

térmicas através de técnicas de desenho manual e digital, tal como a conjugação de diferentes técnicas 

de modelagem, confeção e estampagem nos materiais têxteis, possibilitou a criação de dois protótipos 

finais (diurno e noturno), com padrões visíveis em visão térmica e cores adaptáveis ao ambiente de 

camuflagem selecionado.  

Em suma, os protótipos de camuflagem térmica permitiram evidenciar elementos inovadores de 

design de vestuário e soluções fundamentais para a obtenção de camuflagem térmica, onde a utilização 

de materiais têxteis com estampados de diferentes emissividades e com pequenas estruturas 

incorporadas permitiram a manipulação do ar existente entre o material têxtil e o corpo humano 

revelando-se um processo diferenciado na criação de design de vestuário. Portanto, tomando em 

consideração esses requisitos é possível transpor o vestuário para além do espectro visível e do campo 

funcional da camuflagem térmica, tal como cruzar a arte e a ciência, proporcionando uma nova 

perspetiva experiencial na observação e consumo do vestuário. 

PALAVRAS-CHAVE 

Camuflagem, Design, Emocional, Moda, Termografia, Têxteis. 



 

vi 

 

THE THERMAL CAMOUFLAGE AND THE FASHION DESIGN 

ABSTRACT 

The present work focuses on the study of the theme of thermal camouflage, which was driven by 

the scarcity of solutions and projects that allow to thermally camouflage the human body or make it totally 

invisible. The main objective of this study refers to the research and creation of clothing that provides the 

thermal camouflage of a female human body, in a previously selected diurnal and nocturnal environment, 

such as the creation of new concepts and design elements that enable the realization of illusions, effects 

and contrasts in thermal vision on clothing. 

Thus, this work focuses on the analysis of the colour behaviour of thermal images, through the 

thermal imaging camera lens, in different environments (indoor and outdoor) with the presence and 

absence of a dressed female human body. Therefore, various textile materials and manipulations were 

previously tested in a laboratory environment (with a climate chamber and a thermal manikin), simulating 

atmospheric temperatures captured in the intended environment for future camouflage, either of the 

natural space or of the human body skin. The analysis and study of the different variation factors involving 

thermal imaging (human body, environment, clothing/textile material), the study of thermal images 

through manual and digital design techniques, such as the combination of different patternmaking, 

sewing and printing techniques on textile materials, enabled the creation of two final prototypes (diurnal 

and nocturnal), with visible patterns in thermal vision and colours adaptable to the selected camouflage 

environment. 

In sum, the thermal camouflage prototypes have provided evidence of innovative elements of 

clothing design and fundamental solutions for thermal camouflage, where the use of textile materials with 

prints of different emissivities and with small embedded structures has allowed the manipulation of air 

between the textile material and the human body, revealing to be a differentiated process in the creation 

of clothing design. Therefore, taking these requirements into account, it is possible to transpose clothing 

beyond the visible spectrum and functional field of thermal camouflage, such as cross-checking art and 

science, providing a new experiential perspective in the observation and consumption of clothing. 

KEYWORDS 

Camouflage, Design, Emotional, Fashion, Thermography, Textile. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento do trabalho 

A temática da tese de Doutoramento surge na continuidade do trabalho realizado na dissertação 

de Mestrado em Design de Moda da Universidade da Beira Interior intitulada como “A Camuflagem 

Térmica no Design de Moda Conceptual”, onde os resultados obtidos demonstraram a possibilidade de 

concretizar linhas exploratórias do tema. Deste modo, pretende-se explorar “A camuflagem térmica e o 

design de moda” como tema de projeto de investigação, aliando a temática da camuflagem térmica do 

indivíduo ao design de moda numa vertente conceptual e de criação de novos conceitos, através da 

criação de peças de vestuário, padrões e ilusões diferenciadas, permitindo efeitos e contrastes óticos em 

visão térmica, que facultariam a camuflagem do indivíduo numa vasta gama de ambientes e formas. 

Apesar do enfoque diferenciador pretendido poderia até esse fator auxiliar, por exemplo, um militar num 

campo de batalha, já que na era contemporânea: “(...) os dispositivos de vigilância do campo de batalha 

modernos podem operar em uma ou mais bandas de frequência do espectro eletromagnético, incluindo 

o ultravioleta (UV), infravermelho próximo (NIR), infravermelho distante (FIR), e bandas de radar 

milimétricas ou centimétricas.” (Horrocks & Anand, 2000, p.439) 1. Embora temática apresente grande 

interesse atual, os projetos de investigação são escassos, quer na área militar como na área da moda 

não permitindo a total camuflagem térmica ou invisibilidade do indivíduo. Assim, pode-se constatar que 

a ilusão térmica se revela pertinente e viável na criação de padrões e ilusões no vestuário com o meio 

envolvente, permitindo a possibilidade de criação de camuflagem térmica. Deste modo, evidencia-se a 

necessidade de experimentar e estudar o comportamento térmico de diferentes materiais/estruturas 

têxteis, onde as suas características térmicas e emissivas seriam fulcrais na criação de ilusões térmicas. 

 Por outro lado, além da componente funcional pretende-se abordar uma vertente conceptual e 

artística no processo de design do vestuário, com o objetivo de implementar o conceito da camuflagem 

térmica no design de moda, aliando-se a tendência contemporânea do design emocional à área do design 

de moda que se evidencia em trabalhos artísticos de renome em design de moda, como o exemplo de 

Issey Miyake que perante Weihua (2009), executa obras à semelhança da arte abstrata, forçando o 

observador a obter uma experiência emocional profunda. Neste contexto, pretende-se abordar uma nova 

 

1 Tradução do autor. 
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narrativa entre o corpo, vestuário e sociedade através do reforço de qualidades emocionais diferenciadas 

para além das qualidades utilitárias.  

Em suma, pretende-se transpor o vestuário para além do espectro visível, explorando a visão térmica, 

revelando a perspetiva do trabalho do designer de moda envolto em conceitos resultantes do cruzamento 

da arte e da ciência, mais propriamente da termografia, com intuito de proporcionar uma nova perspetiva 

experiencial no espectador/utilizador que observa uma peça de vestuário e seu meio envolvente além 

da componente funcional implícita da camuflagem térmica. 

1.2 Objetivos 

O objetivo principal deste projeto de investigação remete para a criação de vestuário com padrões e 

ilusões térmicas que permita uma camuflagem do indivíduo com o meio envolvente em visão térmica. 

Deste modo, os objetivos específicos para este projeto são os seguintes: 

• Conceptualização de peças de vestuário, padrões e ilusões térmicas e estudo/idealização do 

ambiente e cenário pretendido para obtenção de camuflagem térmica do vestuário; 

• Estudo em laboratório do comportamento térmico e cor dos diferentes materiais e estruturas 

têxteis em imagem térmica envolvendo fatores que potencializam o efeito de camuflagem 

térmica;  

• Execução de protótipos com diferentes manipulações têxteis para auxiliar o processo de 

conceptualização das peças de vestuário finais e avaliação do seu desempenho em laboratório; 

•  Execução das peças de vestuário finais e avaliação do seu desempenho em condições reais de 

utilização, envolvendo diferentes fatores climatéricos provenientes dos diferentes ambientes 

exterior (com vista à camuflagem térmica) e interior (ausente de camuflagem térmica); 

• Disseminação do conceito da camuflagem térmica e visão térmica na área do design de moda. 

1.3 Metodologia 

Este documento apresenta uma exploração literária e prática que fizeram parte da metodologia 

inicial de trabalho, baseada no livro dos autores (Marconi & Lakatos, 2003), onde decorreram algumas 

tarefas em simultâneo. Recorrendo-se à análise de perspetivas teóricas e consequentes fenómenos já 

existentes que envolvem a temática da camuflagem térmica e do design de moda, de forma a obter 

informação pertinente para fundamentar o desenvolvimento experimental da investigação, realizou-se 

uma pesquisa bibliográfica que incidiu na revisão do estado da arte ao nível da camuflagem térmica, 

design de moda, designer de moda, arte, design emocional, biomimética, tecnologia e materiais têxteis. 
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A componente prática escrita na tese resulta do trabalho prático de investigação, com base em 

pesquisa exploratória e pesquisa experimental, utilizando-se as instalações da Universidade do Minho e 

do Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes, recorrendo a pesquisa e 

observação em laboratório (de carácter individual), tal como locais exteriores para observação (de 

carácter individual, sistemática, e na vida real) de forma a obter os melhores resultados possíveis para o 

efeito de camuflagem térmica 

Com recurso a vários dispositivos de medição de temperatura e condições climatéricas, foram 

executados ensaios térmicos que permitiram a análise de diferentes materiais/estruturas têxteis e 

pequenos protótipos com base nas premissas identificadas na fundamentação teórica sobre a 

camuflagem térmica e termografia, tal como a sua relação com a temperatura de determinado indivíduo 

e seu ambiente envolvente, de modo a que haja a obtenção do melhor efeito de camuflagem. Neste 

ponto, efetuou-se também a análise de peças de vestuário (com funcionalidade de camuflagem térmica, 

sustentada pelos resultados obtidos pelos materiais têxteis em laboratório) em condições reais de 

utilização para observar a potencialidade das mesmas em visão térmica. 

Além disso, a componente do design de moda foi evidenciada ao longo de todo o trabalho 

experimental e de disseminação do conceito de camuflagem térmica, descrito no capítulo do 

Desenvolvimento e Resultados, onde o processo de conceptualização de peças de vestuário, padrões e 

ilusões térmicas iniciou-se com a observação a olho nu e em visão térmica de diversos ambientes como 

fonte de inspiração e acompanhou todo o processo e resultados obtidos em laboratório e no exterior, de 

forma a que houvesse uma potencialização da tecnologia e dos materiais/estruturas têxteis específicas 

no design das peças de vestuário. Posto isto, realizou-se um vídeo de caracter artístico que pode ser 

aplicado numa instalação artística, juntamente com as peças de vestuário, em locais fixos ou virtuais, de 

modo a fomentar a disseminação do conceito da camuflagem térmica no design de moda, onde as peças 

de vestuário propagam-se além do espectro visível, apresentando uma abordagem à diferenciação na 

comunicação do vestuário a nível sensorial e emocional. 

1.4 Estrutura da tese 

A tese apresenta-se organizada em cinco capítulos, que são compostos por subcapítulos. Assim, 

o primeiro capítulo corresponde ao enquadramento teórico do trabalho, onde apresenta os objetivos 

gerais específicos, a metodologia aplicada e a estrutura da tese. 

O segundo capítulo apresenta o Estado de Arte, referente à pesquisa bibliográfica relativa ao vasto 

campo da camuflagem térmica, com foco nas interações entre o corpo humano, vestuário e ambiente 
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em visão térmica; na cor e temperatura em imagem térmica; nas premissas que envolvem a área da 

termografia; e nas soluções, materiais e projetos comerciais existentes para obtenção de camuflagem 

térmica. Além disso, também apresenta pesquisa bibliográfica na temática do design de moda, 

interligada à biomimética, à criação de vestuário, à tecnologia, aos contextos de performance/exibição, 

à arte, ao designer de moda e ao design emocional. 

O terceiro capítulo corresponde ao desenvolvimento experimental de todo o trabalho, expondo os 

ambientes, as modelos, os equipamentos e processos utilizados, tal como a abordagem aplicada a todos 

os testes térmicos realizados nos diferentes ambientes exteriores (na floresta e na praia) e interiores (no 

teatro e no laboratório). Neste capítulo também se realça o vestuário e os materiais têxteis testados, tal 

como os processos conceptuais e de produção envolvidos.  

O quarto capítulo revela os resultados e consequente discussão de todos os testes térmicos 

realizados em ambiente exterior e interior, desde os estudos iniciais com intuito exploratório do 

comportamento da imagem térmica e seus fatores envolventes (com relação ao corpo, ambiente, 

vestuário/material têxtil) até aos estudos finais com vista à observação real de protótipos 

conceptualizados no ambiente exterior (selecionado para camuflagem térmica) e em ambiente interior 

(ausente de camuflagem térmica). De outro modo, também se evidencia o resultado e discussão do vídeo 

artístico desenvolvido com as diferentes tipologias de imagens resultantes dos testes térmicos finais.  

Finalmente, no quinto capítulo constata-se as conclusões principais de todo o trabalho e as 

perspetivas futuras que suportam a continuidade do trabalho realizado. 

Em suma, seguidamente aos capítulos, pode-se consultar as referências bibliográficas e dez 

anexos que complementam alguns dos capítulos supramencionados. 
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2. ESTADO DA ARTE 

2.1 O amplo campo da camuflagem térmica 

A camuflagem evidencia-se na natureza como nos seres humanos, associando-se ao disfarce de 

objetos e pessoas de modo a imitar o meio envolvente como um ato de sobrevivência (Scott, 2000), 

fomentando a indiscernibilidade de determinado objeto no seu meio circundante (Owens, 2011). Os 

artistas contribuíram para o desenvolvimento e história da camuflagem devido à sua capacidade 

diferencial de visualização do mundo, porém a perceção artística do ser humano e sua aproximação ao 

ambiente natural dissipou-se com a introdução da tecnologia, observando-se na camuflagem uma 

disciplina mais científica e analítica, segundo Baumbach (2012). Assim, a evolução científica e 

tecnológica acompanhada pela inclusão de equipamentos eletrónicos e computadores permitiu a 

conversão dos dispositivos de observação militar às diferentes bandas de frequência do espectro 

eletromagnético: o ultravioleta, infravermelho próximo, infravermelho distante e bandas de radar 

milimétricas e centimétricas (Scott, 2000), constatando-se que a camuflagem deve atuar em diferentes 

comprimentos de onda para obter maior eficácia (Guise, Rosado, Rebelo, & Fangueiro, 2011), 

verificando-se que esta se torna imprescindível na proteção de qualquer soldado, pois: “Na guerra 

moderna atual a camuflagem representa um componente crítico de um uniforme de combate militar e 

representa a primeira linha de defesa de um soldado – os soldados não são alvo até serem 

vistos/detetados.” (Owens, 2011, p. 251). 

As tecnologias furtivas que envolvem o espectro infravermelho representam um papel de extrema 

importância na guerra moderna e consequente investigação militar (Rao & Mahulikar, 2002), pois são 

aliciantes na sua utilização, devido à evidente dificuldade no fornecimento de camuflagem contra a 

técnica de termografia (Williams, 1988). Deste modo, a tecnologia inerente à termografia por 

infravermelhos apresenta rapidez no fornecimento de resposta, identificação da área de distribuição de 

temperatura tal como a monitorização das mudanças da mesma (Hu, Li, & Yeung, 2006). Esta técnica 

permite ainda a viabilidade de navegação num cenário noturno tal como diurno, a viabilidade de 

visualização num cenário de pó ou fumo (e.g.: durante uma batalha), podendo ser aplicada em distâncias 

variadas (milímetros ou quilómetros) e em diversas gamas de temperaturas (Williams, 1988), onde o 

contacto direto entre objeto revela-se dispensável, sendo bastante vantajoso em questões de altas 

temperaturas e de movimento (Moran, Shapiro, Munson, & Dewitt, 2003a). Neste parâmetro, a criação 

de uma capa de invisibilidade térmica seria um bom exemplo para obtenção da ocultação de calor contra 

os dispositivos sensíveis ao calor proveniente do corpo humano e seu vestuário (Leonhardt, 2013). Deste 
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modo, observa-se que os vocábulos “ficção científica” distanciam-se cada vez mais da investigação 

inerente à área da camuflagem (Owens, 2011), havendo uma grande pesquisa com o intuito de 

desenvolvimento de materiais com propriedade óticas, magnéticas e elétricas únicas para aplicação na 

área militar e comercial, onde a pesquisa referente à região infravermelha representa bastante relevância 

(Sudhakar & Gobi, 2008).  

2.1.1 As interações do corpo humano, vestuário e ambiente em visão térmica 

Em primeiro lugar torna-se importante constatar que a assinatura térmica revela-se de difícil 

domínio devido ao contraste do corpo humano com o meio ambiente, pois evidencia-se uma grande 

visibilidade térmica de um corpo frio num ambiente quente tal como de um corpo quente num ambiente 

frio (Gomes, 2008). Desta forma, as pequenas diferenciações entre temperaturas (objetos e sua 

vizinhança) podem facilitar a deteção. Posto isto, o ser humano radia no infravermelho (entre os 3000 

nm – 10000 nm), como todos os animais de sangue quente e corpos quentes, aquecedores, carvão em 

brasa, etc. Assim, verifica-se que qualquer objeto que apresente temperatura superior ao zero absoluto 

(-273°C), revela capacidade de radiar no espectro infravermelho, podendo esta radiação (infravermelha) 

ser absorvida e emitida por qualquer material/objeto, facto despoletado por fenómenos de agitação 

molecular (Hecht, 2002). Deste modo, a intensidade do fluxo de energia envolto na radiação 

eletromagnética revela-se dependente da temperatura do corpo e da natureza da superfície que lhe 

corresponde (Lienhard IV & Lienhard V, 2003).  A emissão de radiação térmica interliga-se com toda a 

matéria que circunda um determinado corpo, seja em ambiente interior ou exterior (Moran, Shapiro, 

Munson, & Dewitt, 2003b), sendo a diferença térmica (existente entre o alvo/ambiente) associada ao 

efeito atmosférico na camuflagem térmica (Vu & Krejčí, 2017). Portanto, o conhecimento do 

comportamento da temperatura corporal e da pele do ser humano e sua interação com o vestuário e 

todo o ambiente circundante torna-se essencial para o controlo da assinatura térmica do humano e para 

a obtenção de uma camuflagem térmica com sucesso.   

O corpo humano pertence a um ser homotermal e a sua temperatura mantêm-se estável através 

do equilíbrio entre a produção e perda de calor associado à atividade metabólica e consequente conforto 

termofisiológico (Arens & Zhang, 2006; Havenith, 2003; Swerev, 2003). Assim, o sistema cardiovascular 

apresenta uma combinação de componentes de transferência de calor e de fluxo de fluidos que permite 

a regulação do fluxo de sangue e do ar, sustentando as condições necessárias para que o ser humano 

possa viver (Moran, Shapiro, Munson, & Dewitt, 2003c). No balanceamento de troca de calor, existem 

mecanismos que envolvem o corpo (em repouso ou em atividade física) e o meio ambiente que o 
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circunda, sendo definidos por: condução, convecção, radiação, evaporação e respiração (Arens & Zhang, 

2006; Havenith, 2003; Herman, 2007). O vestuário e todos os parâmetros externos, provenientes do 

ambiente influenciam estes mecanismos (Herman, 2007). Desta forma, existem vários parâmetros na 

descrição do ambiente, além da sua tipologia (interior ou exterior), que interferem com as trocas de 

energia, como o exemplo da temperatura, da humidade relativa, do teor de humidade do ar, do 

movimento do ar, do calor radiante proveniente do sol ou de superfícies de radiação térmica (Fourt & 

Hollies, 1970; Havenith, 2003; Miranda, 2001). Ao ambiente exterior associam-se outros fatores como 

o exemplo da chuva, da névoa, da neve, da pulverização das ondas, do contacto com superfícies 

molhadas (gotejamento ou folhagem das árvores) (Fourt & Hollies, 1970), constatando-se que o clima 

se revela como um fator importante na modificação da temperatura de superfície no exterior. Neste 

parâmetro, podemos realçar que o vento e a chuva podem diminuir a temperatura, a luz solar incidente 

pode aumentar a temperatura e a camada de água proveniente da chuva pode também alterar a 

emissividade de determinada superfície (Davis & Lettington, 1988). Além disso, torna-se importante 

refletir que a temperatura da terra provém da interação da radiação ambiental (envolta pela radiação 

solar e pela radiação emitida pelas superfícies da terra) com a atmosfera (Bergman, Lavine, Incropera, 

& Dewitt, 2011a). O processo de radiação entre superfícies depende das geometrias, das orientações, 

das temperaturas e das propriedades de radiação das superfícies (Moran et al., 2003b).  

Na literatura não há concordância num valor exato para a temperatura do corpo e para a 

temperatura da pele do ser humano, verificando-se diferentes valores aproximados por parte dos autores. 

Assim, num ambiente estável, a temperatura do corpo ronda os 37 °C (Jones, Ring & Clark, 1988; Pan, 

2008; Thwaites, 2008), os 37 °C +- 1 °C (Havenith, 2003), e pode variar entre os 36 °C e 38 °C (Arens 

& Zhang, 2006; Das & Alagirusamy, 2010; Herman, 2007). Já a temperatura da pele ronda os 34 °C 

sem vestuário (Herman, 2007; Pan, 2008), pode variar entre os 32.7 °C e 35.8 °C (Zhang, 2003) e os 

32.2 °C e 34.5 °C com vestuário fino (Olesen & Fanger, 1973), sendo os valores associados ao conforto 

os 33 °C (Havenith, 2003), entre os 33 °C e 34 °C (Goldman, 2007) e entre os 33 °C e 34.5 °C 

(Thwaites, 2008). Além disso, a temperatura associada a um alvo militar (corpo humano) corresponde 

aos 33 °C (Scott, 2000). Já a temperatura entre os órgãos internos e o cérebro também se revela variável, 

entre os 0.2 °C - 1.2 °C e 1.4 °C respetivamente (Herman, 2007). Deste modo, a temperatura da pele 

(Arens & Zhang, 2006) e a temperatura do corpo (Herman, 2007) não se apresentam uniformes ao longo 

dos diferentes segmentos do corpo, sendo dependentes da própria temperatura ambiente, onde se 

observa ser mais variável em ambiente frio do que em ambiente quente. Neste parâmetro, podemos 

relacionar algumas simulações em ambiente laboratorial que realçam esta instabilidade na temperatura 
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da pele em diferentes locais do corpo, interligada à capacidade de adaptação do corpo a diferentes 

fatores externos, sendo exemplo: a temperatura ambiente elevada, associada ao verão (simulações em 

regime transitório), podendo proporcionar valores entre os 30.9 °C e 36.5 °C (simulação: 22 °C –  37 

°C – 22 °C), entre os 31.8 °C e 36.5 °C (simulação: 26 °C – 37 °C – 26 °C) e entre os 33.9 °C e 36.5 

°C (simulação: 32 °C – 37 °C – 32 °C) na temperatura da pele, sem vestuário (Xiong, Zhou, Lian, You, 

& Lin, 2016); a temperatura ambiente baixa, associada ao inverno (simulações em regime transitório) 

podendo proporcionar alterações na temperatura da pele entre os 33.5 °C e 32.5 °C (simulação: 20 °C 

– 10 °C – 20 °C), entre os 33.5 °C e 31 °C (simulação: 20 °C – 0 °C – 20 °C) e entre os 33 °C e 29 

°C (simulação: 20 °C  – -20 °C – 20 °C), sem vestuário (Xiong, Lian, & Zhang, 2016); a alteração da 

temperatura ambiente (26 °C – 38 °C; 38 °C – 26 °C) com associação ao vestuário (0.5 clo) 

proporcionando alterações de valores na pele entre os 31 °C e 38 °C (Y. Liu, Wang, Liu, & Di, 2013); a 

alteração de temperaturas ambiente mais baixas com associação de vestuário (0.5 clo), permitindo 

alterações na temperatura de pele, aproximadamente entre os 35.3 °C e os 33.7 °C (simulação: 32 °C 

– 25 °C – 32 °C), entre os  35 °C e 34 °C (simulação: 30 °C – 25 °C – 30 °C) e entre os 34.7°C e  

34°C (simulação:28 °C – 25 °C – 28 °C) (H. Liu et al., 2014); a alteração da temperatura ambiente 

com associação de vestuário (0.30 clo) permitindo constatar diferentes médias de temperatura da pele, 

sendo exemplo os 35.4 °C (ambiente a 36 °C); os 31.1 °C (ambiente a 26 °C) e os 28.5 °C (ambiente 

a 16 °C). Neste caso os valores mais contrastantes apresentaram-se em ambiente frio e também com 

a adição de vento forte (resultante de simulações de vento com diferentes direções e velocidades) 

(Shimazaki, Yoshida, & Yamamoto, 2015). 

Além disso, as partes do corpo expostas (e.g.: dedos, mãos, orelhas, pés) apresentam um 

mecanismo de controlo vascular adicional, que impulsiona a variação da temperatura (Arens & Zhang, 

2006).  O aumento da taxa metabólica e constrição dos vasos sanguíneos periféricos proporciona o 

controlo da temperatura corporal no Inverno, já a transpiração apresenta uma função similar no Verão 

(Das & Alagirusamy, 2010). Posto isto, além do ambiente circundante, a temperatura da pele também 

pode ser influenciada por outros fatores, sendo exemplo: a idade, a obesidade, o exercício físico (Jones 

et al., 1988), a doença, a hidratação e a localização (Elsner, 2003). A pele (o maior órgão do corpo 

humano) sustenta a integridade do organismo fornecendo uma barreira de proteção entre o ambiente e 

o interior do corpo (Arens & Zhang, 2006; Elsner, 2003), onde os termoreceptores desempenham um 

papel valioso na sobrevivência, devido à resposta dinâmica em questões de mudança de ambiente 

térmico (Arens & Zhang, 2006).  
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Por outro lado, nas interações entre o corpo humano e o ambiente torna-se bastante relevante 

realçar o comportamento do vestuário neste contexto. Posto isto, o vestuário representa também uma 

barreira, com atuação entre o corpo e o ambiente (Havenith, 2003), influenciando a produtividade, saúde 

e conforto (termofisiológico, sensorial da pele e ergonómico) do ser humano (Swerev, 2003). Este 

apresenta-se envolto em transferências de energia (despoletadas na correlação entre o ambiente, o 

vestuário e o corpo), associando-se: a resistência térmica à condução; a penetração do vento à 

convecção; a emissividade e temperatura da superfície à radiação; e a permeabilidade, resistência à 

difusão do vapor e área da roupa molhada à evaporação (Fourt & Hollies, 1970). A tipologia do vestuário 

revela um papel determinante na termorregulação, associada ao conforto do ser humano, como o ar 

(que envolve o têxtil, a pele e o ambiente) (Swerev, 2003). Assim, o movimento do ar pode interferir na 

totalidade do vestuário, dependendo da composição da camada exterior têxtil, das aberturas existentes 

na peça de vestuário ou da própria movimentação da mesma despoletada pelo vento ou movimento do 

usuário (Havenith, 2003). A propriedade da fibra, a estrutura têxtil e o design do próprio vestuário tal 

como o clima externo e a atividade do utilizador são assim influenciadores neste microclima associado 

ao sistema de vestuário (V. Kapsali & Dunamore, 2008), considerado também como uma extensão do 

próprio corpo e parte do ambiente (Fourt & Hollies, 1970).  

Em suma, o processo complexo que envolve o ambiente, vestuário e o corpo humano é ilustrado 

na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Esquema alusivo às interações entre o ambiente, o vestuário e o corpo humano. (Fonte: 

imagem adaptada do autor Havenith (2003)). 
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2.1.2 A cor e a temperatura em imagem térmica 

Seguidamente, torna-se importante estudar o comportamento da cor e como esta se revela na 

câmara termográfica em consequência da camuflagem térmica. Assim, a cor associa-se à sobrevivência 

de espécies despoletando a possibilidade de um melhoramento da deteção de um amigo/inimigo, tal 

como uma redução na perigosidade do movimento (e.g.: o animal no seu habitat), envolta como 

ferramenta de comunicação (Kuehni, 1997a, 1997d). Por outro lado, a cor reflete-se como uma 

experiência com interligação de diversos fatores, como o exemplo da luz, do sistema visual e do próprio 

material, evidenciando-se com um fenómeno subjetivo (resultante de experiências humanas) (Kuehni, 

1997a), onde a perceção da cor remete também para uma consequência de uma atividade psicológica, 

que difere entre humanos (Lucas, Valldeperas, Hawkyard, Van Parys, & Carneiro, 1996). Deste modo, a 

cor entra no corpo através dos olhos sendo a visão da mesma associada a impulsos nervosos presentes 

na retina do olho e que posteriormente são analisados pelo cérebro (Hill, 1987; Kuehni, 1997c). O olho 

pode ser então comparado a um “transducer”2 no sentido que representa a visão, convertendo a radiação 

eletromagnética num estímulo ou impulso nervoso (Hill, 1987; Lucas et al., 1996). 

Posto isto, a ativação da cor provém da luz, que se observa como uma radiação eletromagnética 

(Kuehni, 1997a), uma forma de energia (Westland & Cheung, 2006) emitida de forma seletiva pelos 

objetos (Overheim & Wagner, 1982) e que constitui a menor “janela” do espectro (Lienhard IV & Lienhard 

V, 2003), visível a olho nu pelo ser humano (Kuehni, 1997a). Assim, a luz corresponde a uma pequena 

parte do espectro eletromagnético, onde a cor resulta da perceção das diferentes ondas que o compõem 

(entre os 400 nm e 700 nm) (Tilley, 2000).  Nesta zona do espectro constatam-se três partes 

semelhantes (azul, verde e vermelho), onde se associam as diferentes eficiências de luz refletidas pelo 

objeto à cor do mesmo (Overheim & Wagner, 1982). Portanto, a reprodução da cor baseia-se nessa 

divisão do espectro, correlacionada às três cores primárias (RGB), que originam todas as outras cores 

(Overheim & Wagner, 1982; Tilley, 2000). Este modelo de coloração aditiva apresenta-se nos ecrãs de 

televisões, computadores (Bamfield, 2011b; Homman, 2009; Kuehni, 1997b; Tilley, 2000), onde o pixel 

corresponde à unidade da imagem (Kuehni, 1997b), pudendo assumir qualquer cor, dependendo da 

forma de ativação dos três pontos fluorescentes presentes na tela/ecrã (Homman, 2009). 

Acrescentando, a luz artificial (proveniente da descarga elétrica ou incandescência) difere da luz natural 

proveniente de um ambiente diurno, em que neste último caso a energia emitida pode sofrer variações 

 

2 Transducer/transdutor é um dispositivo que recebe um sinal na forma de um tipo de energia e o converte em um sinal de outra forma. 
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dramáticas devido a fatores como: a latitude, as condições do tempo, a estação do ano ou o momento 

do dia (Bridgeman, 1987).  

Para além desse modelo de reprodução das cores existe, também, o modelo de coloração 

subtrativa (CMYK), um método que padroniza as cores manifestadas em materiais impressos, em vez 

de ecrã (como acontece no modelo RGB). Este processo de mistura subtrativa apresenta-se associado a 

produtos como os têxteis (Bamfield, 2011a, 2011b; Choudhury, 2000), o papel  (Choudhury, 2000; 

Kuehni, 1997b; Tilley, 2000) e os plásticos devido à ausência de luz inerente (Choudhury, 2000), estando 

relacionado à produção e à utilização de pigmentos e corantes (Bamfield, 2011b; Choudhury, 2000; 

Overheim & Wagner, 1982). Neste caso a cor resultante da absorção provém do facto de existir diferentes 

níveis de atenuação dos comprimentos de onda incidentes. O ciano “C” (que absorve o vermelho e 

transmite azul/verde), o magenta “M” (que absorve o verde e transmite azul/vermelho) e o amarelo “Y” 

(que absorve azul e transmite verde/vermelho) representam as cores primárias do mesmo, sendo o preto 

“K” a cor originada na sobreposição destas três cores primárias subtrativas (Tilley, 2000). 

De outro modo, a região visível enquadra-se no meio da região ultravioleta e infravermelha do 

espectro (Pedrotti & Pedrotti, 1993), onde a radiação que ultrapassa os comprimento de onda vermelho 

identifica-se como radiação infravermelha, sendo os comprimentos de onda mais longos denominados 

por infravermelho térmico,  invisível ao olho do ser humano e detetado com o calor proveniente da pele 

(Tilley, 2000). A radiação infravermelha apresenta-se assim como uma radiação eletromagnética onde o 

seu comprimento de onda traduz-se maior do que a luz visível e mais curto que a radiação de micro-

ondas (Hu et al., 2006), podendo esta ser subdividida em quatro partes, nomeadamente: infravermelho 

próximo (780-3000 nm), infravermelho intermédio (3000-6000 nm), infravermelho térmico (6000-15000 

nm) e infravermelho longínquo (15000 nm – 1.0 nm) (Hecht, 2002). Deste modo, o calor consiste numa 

pequena parte da energia que compõe o espectro eletromagnético (Lienhard IV & Lienhard V, 2003), 

onde a radiação térmica associa-se à energia emitida pela matéria resultante de sua temperatura (Moran 

et al., 2003b). A maior parte da energia proveniente da radiação térmica localiza-se na região 

infravermelha, podendo ser associada também à região visível, isto é: a radiação térmica (pertinente para 

a transferência de calor) inclui uma porção do UV, as regiões visíveis e infravermelha (Moran et al., 

2003b), como ilustrado abaixo na Figura 2.  
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Figura 2 - Espectro eletromagnético com sinalização da região de radiação térmica. (Fonte: imagem 

adaptada dos autores Moran, Shapiro, Munson & Dewitt (2003b)). 

 

Desta forma, os dispositivos que são sensíveis à variação de temperatura são usados para 

medição desta energia que envolve o espectro infravermelho (Hecht, 2002), detetando a radiação 

(Moran, Shapiro, Munson, & Dewitt, 2003a) e convertendo em sinal elétrico a energia infravermelha 

absorvida da emissão de determinado objeto (Banerjee, Chattopadhyay, & Tuli, 2013), tornando possível 

a visualização de um cenário de radiação térmica (a olho nu) através da exibição de uma imagem (Davis 

& Lettington, 1988). A câmara termográfica pode abranger uma grande gama de temperaturas, sendo -

20 °C a 1600 °C um exemplo típico. Além disso, o sistema que envolve a imagem térmica não responde 

somente à temperatura de determinado objeto, mas também à sua emissividade que envolve a radiação 

atingida, sendo esta também condicionada pelo ambiente circundante ao objeto. Assim, a medição da 

temperatura captada pode não ser totalmente precisa. Neste parâmetro o fator da distância entre o 

objeto e a câmara também se revela importante pois este pode interferir na veracidade dos dados 

(Williams, 1988). Por outro lado, a natureza da gama do infravermelho interfere na tipologia de deteção, 

sendo: a emulsão fotográfica especial (até 1 µm), as células fotoemissivas e fotocondutivas e os detetores 

fotovoltaicos associados ao infravermelho próximo; os detetores térmicos, fotocondutivos e fotovoltaicos 

ao infravermelho intermédio; e os detetores térmicos ao infravermelho afastado (Gaussorgues, 1994). 

Acrescentando, detetores por pares termoeléctricos, pneumáticos, piroeléctricos e bolométricos 

representam alguns exemplos inerentes a esta tipologia de dispositivos, sendo importante referir que 

através da técnica de termografia qualquer detetor pontual pode produzir imagens bidimensionais 

(Hecht, 2002). As captações das imagens térmicas são obtidas através de câmaras de matriz de plano 



 

13 

focal ou “staring”3 que produzem as imagens de área normalmente à proporção 4:3 e que atualmente 

já se adaptam a novos formatos de alta definição (numa relação de 16:9) acompanhando diferentes tipos 

de conexões com os computadores. Para além dos detetores piroelétricos vidicon também os detetores 

refrigerados quantum bidimensional são exemplos de dispositivos para a captação da imagem térmica 

(Davis & Lettington, 1988). Entre as câmaras termográficas modernas, as não refrigeradas, denominadas 

por câmaras microbolómetro são as mais populares e acessíveis economicamente (Breitenstein, Warta, 

& Schubert, 2018). Estas câmaras incluem vários elementos (e.g.: ótica, sensor de microbolómetro e 

eletrónica de “back-end”4), onde processos de óxido de vanádio (VOx) ou de silício amorfo (a-Si) são 

integrantes na estruturação do microbolómetro, sendo também associada uma estrutura bastante 

complexa no design dos pixels (Ostrower, 2006). 

A imagem bidimensional que advém da termografia depende da distância entre o objeto captado 

tal como do campo de visão (FOV) (Williams, 1988). Já o desempenho da câmara termográfica relaciona-

se com a sua sensibilidade térmica (NETD) e a resolução espacial (MTF), sendo definido pela diferença 

de temperatura mínima resolvível (MTRD) entre o alvo e o seu fundo (Davis & Lettington, 1988). Assim, 

um sistema ótico acoplado à câmara termográfica permite a medição da distribuição da temperatura 

(escala microscópica), sendo a resolução espacial (MTF) limitada ao comprimento de onda da radiação 

e da abertura numérica da lente objetiva (Williams, 1988). Além disso, o número de pontos da imagem 

depende da natureza do fotocátodo ou do tamanho da matriz bidimensional (Davis & Lettington, 1988). 

Posto isto, a cor exibida na imagem térmica ou termograma (entre 8 a 16 cores) advém da codificação 

das diferentes faixas existentes na gama de temperatura abrangida pelo dispositivo. Neste ponto, as 

cores laranja, amarelo e branco representam as temperaturas mais elevadas e as cores preto, roxo e 

azul as temperaturas mais baixas. Acrescentando, os dados relativos às temperaturas podem ser 

gravados em forma de vídeo dependo das câmaras termográficas. Além disso, a conversão dos dados 

captados pela câmara termográfica para a forma digital permite o processamento dos mesmos através 

da utilização dos computadores e softwares específicos (Williams, 1988).  

Em suma, a análise e o comportamento da cor térmica relativa à radiação infravermelha (exibida 

na câmara termográfica) difere da análise da cor no âmbito do espectro visível (associado ao sistema 

visual do ser humano). 

2.1.3 As premissas que envolvem a área da termografia  

 

3 “staring” é um termo equivalente ao “focal plane array cameras (FPA)” que denomina as câmaras de matriz de plano focal. 
4 “Back end” é um termo relacionado com a caracterização de interfaces de programas ou aplicações. 
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De acordo com os autores Scott (2000), a radiação térmica pertinente na camuflagem militar 

inclui uma parte da gama do infravermelho (de 3-5μm e entre 8-14μm), onde a atmosfera revela-se 

suficientemente transparente concedendo uma vigilância de longo alcance, detetando-se objetos pela 

energia térmica que emitem ou refletem. Assim, segundo Scott (2000), constata-se que as relações entre 

energia emitida, emissividade, temperaturas e comprimentos de onda presentes na termografia por 

infravermelhos envolvem-se em relações matemáticas derivadas de Planck, Wien e Stefan, leis essas que 

regem a radiação eletromagnética. Neste contexto torna-se relevante refletir sobre o conceito do corpo 

negro na radiação térmica, pois este, apresenta-se como um modelo perfeito de radiação térmica 

(Lienhard IV & Lienhard V, 2003). Segundo Pires, Silva & Gonçalves (2003), o corpo negro incide-se 

como um absorvedor perfeito e simultaneamente um emissor perfeito de radiação, pois não existe 

nenhum corpo que à mesma temperatura emita mais radiação, verificando-se que: “Um corpo negro é 

definido como um corpo ideal que permite que toda a radiação incidente passe para o seu interior (sem 

reflexão de energia) e que absorve internamente toda a radiação incidente (sem transmissão de energia)” 

(Pires et al., 2003, p.38), sendo o poder emissivo espectral associado a um determinado comprimento 

de onda, de um corpo negro definido pela lei de Planck, através da relação (1): 

 

Ε𝜆,𝑏 =
2𝜋 𝐶1

𝜆5(𝑒𝐶2/𝜆𝑇 − 1)
      (1) 

Na qual: 

Ε𝜆,𝑏 - Poder emissivo de um corpo negro, à temperatura Τ, no comprimento de onda 𝜆 [𝑊/𝑚2𝜇𝑚]. 

𝜆 - Comprimento de onda [𝜇𝑚] 

Τ - Temperatura [K]. 

𝐶1 = ℎ𝑐0
3 = 5.95 × 10−17[𝑊𝑚2] 

𝐶2 = ℎ𝑐0/K = 14.38 [𝜇𝑚 𝐾] 

𝑐0 - Velocidade da luz no vácuo = 2.998 × 108[𝑚/𝑠] 

 

De outro modo, é a partir da lei de Wien (fórmula (2)) que se obtém o comprimento de onda, 

λmax, para o qual o poder emissivo de um corpo negro, numa determinada temperatura, é máximo: 

 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =  
2897.8

Τ
     (2) 

 

Na qual: 
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𝜆𝑚𝑎𝑥 - Comprimento de onda para o qual o poder emissivo, em determinada temperatura, é máximo 

[𝜇𝑚] 

Τ - Temperatura [K]. 

 

Já a lei de Stefan – Boltzmann define o poder emissivo total de um corpo negro, obtido pela 

integração da lei de Planck em todos os comprimentos de onda, associando-se a seguinte equação: 

 

𝛦𝑏 =  𝜎 𝛵4     (3) 

 

Na qual: 

𝐸𝑏 - Poder emissivo de um corpo negro, à temperatura T, em todos os comprimentos de onda [W⁄m2]; 

σ - Constante de Stefan-Boltzmann = 5.6696 × 10−8𝑊/𝑚2𝐾4; 

Τ - Temperatura [K]. 

 

De igual modo, torna-se importante referir no estudo da radiação térmica que num corpo real “(…) 

uma fração da radiação incidente sobre ele é refletida (ρ), outra é absorvida (α) e a restante é transmitida 

(τ). O valor de cada uma destas frações depende do comprimento de onda da radiação incidente.” (Pires 

et al., 2003, p.38), onde o balanço de energia radiante ao corpo demonstra-se através da equação (4), 

que em função dos valores das propriedades da mesma, pode-se efetuar a classificação dos corpos 

como corpo negro, corpo opaco, corpo transparente e corpo brilhante: 

 

𝜌(𝜆) + 𝛼 (𝜆) + 𝜏 (𝜆) = 1     (4) 

 

Na qual: 

𝜌 - Refletividade da superfície; 

𝛼 - Absorvidade da superfície;  

𝜏 - Transmissividade da superfície; 

𝜆 - Comprimento de onda [𝜇𝑚]. 

 

Portanto, torna-se necessário descrever a importância da emissividade na radiação emitida pelos 

corpos reais, já que esta revela-se como “(...) medida da capacidade emissora do corpo quando 

comparado com um corpo negro. Essa capacidade pode depender de fatores tais como a temperatura 
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do corpo, o comprimento de onda considerado, e o ângulo no qual a radiação está a ser emitida.” (Pires 

et al., 2003, p.39), sendo refletida através da equação (5) que apresenta a lei de Stefan-Boltzmann para 

um corpo real: 

 

𝐸𝑏 = 𝜀 𝜎 𝑇4     (5) 

 

Na qual: 

𝐸𝑏 - Poder emissivo de um corpo negro, à temperatura T, em todos os comprimentos de onda [W⁄m2]; 

𝜀 - Emissividade (0 < 𝜀 < 1); 

𝜎 - Constante de Stefan-Boltzmann; 

Τ - Temperatura [K]. 

 

2.1.4 As soluções e seus materiais para obtenção de camuflagem térmica 

Com o conhecimento das leis que incidem sobre a termografia por infravermelhos, segundo Yin, 

Chen & Pan (2011), verifica-se que através da mudança das características da transmissão infravermelha 

da atmosfera, do controlo da emissividade da superfície externa e do ajustamento da temperatura da 

superfície do alvo, constatam-se três formas diferenciadas de alcançar a camuflagem térmica. Além 

disso, os autores Pires et al. (2003), esclarecem que os fatores como o comportamento da atmosfera, a 

emissividade do corpo e a radiação da vizinhança refletida pelo corpo podem influenciar a radiação 

térmica. Assim, de acordo com Yin et al. (2011), para reduzir as características de transmissão da 

atmosfera observa-se a utilização de aerossóis, onde as partículas sólidas ou líquidas podem atenuar ou 

esconder o alvo ao dispersarem-se na atmosfera. Já Scott (2000), remete para a redução da assinatura 

térmica de um determinado alvo com a redução da temperatura ou da emissividade do mesmo. Desta 

forma, constata-se que ao aumentar o isolamento térmico, através do aumento da superfície externa 

(com peles ou estruturas têxteis de pelo) pode-se reduzir a assinatura térmica do indivíduo, havendo a 

contrapartida de proporcionar o desconforto térmico de determinado indivíduo. Posto isto, com 

associação ao fator de isolamento térmico, estruturas com funcionalidade de dissipação do calor humano 

relacionadas com a transpiração também são mencionadas para fins de camuflagem térmica. Os autores 

Yin et al. (2011), remetem para um protótipo de tecido de multicamadas (4 camadas) em que cada uma 

apresenta uma função específica, com o objetivo de atingir a camuflagem térmica através do mecanismo 

de dissipação de calor do corpo humano (entre os valores de 34 °C para temperatura da pele, 23 °C 



 

17 

para temperatura ambiente e 30 % para humidade relativa). Posteriormente, o modelo de tecido 

multicamada referido foi ajustado para 3 camadas, pelos autores Yin, Chen & Pan (2013) e testado em 

estado estacionário com simulação de valores de 22 °C de temperatura ambiente, 42 % de humidade 

relativa e 34 °C de temperatura da pele. Neste estudo foi possível concluir que a temperatura de 

superfície pode ser reduzida com a evaporação e que não é possível alcançar a camuflagem térmica só 

com o aumento da espessura e nem com ausência de um sistema razoável de transpiração. Já em 2014, 

os autores  Yin, Chen & Pan (2014), ajustaram o modelo concebido em 2011 e efetuaram simulações 

computacionais, em estado estacionário e transitório. A possibilidade de camuflagem térmica foi 

verificada devido à semelhança da temperatura do protótipo com a do meio circundante, em ambiente 

estável (temperatura da pele a 34 °C; temperatura ambiente a 23 °C com 30 % de humidade relativa, 

velocidade do vento 0.195 m s-1). Contudo, a temperatura não se manteve uniforme, em estado 

transiente, devido à alteração dos valores do vento (0.4 m s-1), temperatura ambiente (22 °C) e humidade 

(42 %). Assim, a obtenção de camuflagem térmica com base na transpiração apresenta desvantagens 

inerentes à falta de estabilidade no contacto com fatores externos variáveis como o exemplo da 

temperatura e humidade ambiente ou da velocidade do vento, provocando alterações nas estruturas 

têxteis. 

Por outro lado, o autor Scott (2000), informa que a redução da emissividade da superfície 

permite reduzir a emissão da radiação para uma determinada temperatura, obtendo-se a diminuição da 

emissividade do alvo com superfícies metálicas e brilhantes. Neste ponto, torna-se importante refletir 

sobre os valores de emissividade que envolvem as superfícies do ambiente, o ser humano e vestuário. 

Assim, a emissividade pode variar em condições experimentais individuais, interligando-se com a 

tipologia da superfície do material em questão e sua temperatura (Banerjee, Chattopadhyay, & Tuli, 

2013), sendo atribuído diferentes valores na literatura. Deste modo, Scott (2000), refere a existência da 

diferenciação dos valores de emissividade, associando-se 1.0 a materiais com emissão perfeita e 0.0 

aos materiais que não possuem qualquer emissão. Assim, entre os valores mais altos (acima de 0.9) 

associa-se os materiais têxteis, solo arenoso, cimento, neve velha, tinta branca e entre os valores mais 

baixos o aço inoxidável (0.12) e o alumínio (0.04-0.09). Os autores Bergman et al. (2011a) e Moran et 

al. (2003b), associam valores mais elevados (0.9-1.0) à vegetação, água, tintas especiais e acabamentos 

anodizados, valores acima de 0.77 ao carbono e grafite e valores mais baixos a metais (0.0-0.15). Já 

Herman (2007) evidencia valores elevados (acima 0.9) ao gelo, cimento, grama verde, solo húmido, 

vestuário e madeira sendo o valor mais baixo associado à folha de alumínio (0.08).  Acrescentando ainda 

a informação dos autores Bergman, Lavine, Incropera & Dewitt (2011b) que associam o valor de 
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emissividade à temperatura da superfície (aproximadamente 26.85 °C) é possível constatar que os 

valores dos metais permanecem baixos (e.g.: película de alumínio brilhante 0.04; cobre altamente polido 

0.03; ouro altamente polido 0.03; prata polida 0.02; aço inoxidável polido 0.17) sendo os valores 

elevados associados ao vestuário (0.75-0.99), madeira (0.82-0.92), neve (0.82-0.90), areia (0.90), 

vegetação (0.92-0.96), rochas (0.88-0.95), água (0.96), entre outros. De outro modo, a pele do ser 

humano também não apresenta um valor fixo de emissividade perante os autores, diferindo ligeiramente: 

entre os valores de 0.88 a 0.97 para Bergman, Lavine, Incropera & Dewitt (2011), Moran, Shapiro, 

Munson & Dewitt (2003b); e 0.95 perante Herman (2007), sendo este último valor associado a uma 

temperatura de superfície com aproximadamente 26.85°C pelo autor Bergman et al. ( 2011b).  

Apesar da emissividade do vestuário e dos materiais têxteis ser associada a valores elevados, 

estes podem ser alterados dependendo do tipo de fibra e revestimento utilizado, como será verificado 

mais abaixo nas soluções de camuflagem térmica. Porém, o estudo da medição da emissividade na 

superfície têxtil envolta em diferentes temperaturas na gama infravermelha apresenta-se escasso 

(Banerjee, Chattopadhyay, & Tuli, 2013). Deste modo, perante Zhang, Hu & Zhang (2009), a 

emissividade não sofre alterações com a temperatura (abaixo dos 200 °C) e pode ser alterada através 

das características do material têxtil. Os autores estudaram fibras variadas (poliéster, algodão, poliamida, 

linho e lã), tal como diferentes pigmentos e revestimentos. Apesar de não explorarem todas as 

possibilidades de cores e revestimentos sobre cada fibra têxtil, foi possível verificar que: os valores de 

emissividade entre fibras variam ligeiramente (poliamida 0.80, poliéster 0.78, lã 0.80, linho 0.69, 

algodão 0.64); a cor não interfere com a alteração da emissividade (e.g.: fibra algodão com cor branco, 

castanho, preto, verde, amarelo, azul, vermelho – 0.64); e a introdução de revestimento sem uso de 

energia elétrica com prata, cobre ou níquel sob poliéster reduz a emissividade (aprox. 0.52), tal como a 

introdução de revestimento de alumínio (0.61). Além disso, essas amostras foram testadas em diferentes 

temperaturas (a partir de 40 °C), num ambiente condicionado (21.5 °C temperatura atmosférica e 62 

% humidade) com recurso a um radiómetro espectral FT-IR e um detetor HgCdTe (MCT) na gama 5.6-14 

μm. Já os autores Bison, Grinzato, Libbra & Muscio (2012), refletem sobre o melhor método para 

medição de emissividade na superfície têxtil (na gama 8-14 μm), através do teste de amostras de material 

têxtil desportivo, contrastando a utilização de um emissómetro AE/RD1 (com procedimentos específicos) 

com a utilização de uma câmara termográfica (através da comparação e fornecimento da variação 

percentual entre materiais têxteis numa placa com simulação de temperatura do corpo 35 °C - 36 °C).  

Posto isto, constatam-se alguns artigos científicos que estudam a influência das fibras metálicas 

para aplicação na camuflagem infravermelha. Os autores Zhao & Fan (2011), revelam grandes 



 

19 

potencialidades de obtenção de camuflagem infravermelha com o material poliedro de prata revestido 

com membrana de nano-fibras de Nylon 6. Já os autores Larciprete et al. (2012), exploram as 

propriedades emissivas de películas de nanofios de prata que permitem a redução da assinatura térmica 

(temperatura fixada a 60 °C) na gama infravermelha entre 8-12 μm. Neste estudo verificou-se que os 

fios curtos (NW3 e NW4) apresentaram melhores propriedades emissivas que os fio longos (Figura 3a)).  

Por conseguinte, os autores Rubežienė, Padleckienė, Varnaitė-Žuravliova & Baltušnikaitė (2013), relatam 

a experiência de materiais têxteis que permitem a redução da assinatura térmica através da utilização 

de fibras metalizadas electro condutoras e revestimentos, incorporando-os em tecidos predefinidos, 

sendo utilizado o revestimento de folha de alumínio, fios de S-Shield PES® e fios de Silverflex-170®. 

Neste caso, observou-se uma melhor obtenção de resultados em redução de emissividade com 

filamentos de poliéster revestidos por prata, pois esta revela-se menos emissiva que o aço inoxidável, 

sendo verificado uma redução de emissividade na amostra em laboratório e no corpo humano. 

Adicionalmente, foi possível verificar em ambiente exterior diferentes assinaturas térmicas provenientes 

do vestuário diferenciado: o corpo humano apresentava aproximadamente 27 °C vestido com vestuário 

normal e 20 °C com vestuário composto por poliéster e prata (Figura 3b)). Além disso, os autores Chu, 

Zhang, Liu & Leng (2016), apresentam um material compósito polimérico em fibra de vidro com 

partículas de prata modificadas e nanotubos de carbono (SMCNP) para obtenção de camuflagem térmica 

em altas temperaturas (ex.: área aeroespacial). Os valores de emissividade foram reduzidos em 

diferentes gamas do infravermelho (3-5 μm e 8-14 μm), numa temperatura ambiente de 33 °C e numa 

placa aquecida a 223 °C. As amostras permitiram uma redução da temperatura entre os valores de 

92.15 °C, 85.64 °C e 79.56 °C, existindo um melhoramento do desempenho de camuflagem térmica 

com a amostra de maior concentração de partículas de prata, (Figura 3c)).  

 

             a)                                                  b)                                       c) 

Figura 3 - Imagens térmicas relativas aos artigos científicos: a) (Fonte: Larciprete et al. (2012)); b) 

(Fonte: Rubežienė et al. (2013)); c) (Fonte: Chu et al. (2016)). 
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De outro modo, a quantidade de carbono conjugada com a alumina na produção de alumínio, 

pode influenciar também a redução da emissividade. Os autores Wang et al. (2010), refletem sobre a 

potencialidade do material de absorção eletromagnética mesoporosa ordenada com efeito de 

camuflagem térmica, onde os nanocompósitos mesoporosos do tipo C-Al2O3 apresentam propriedades 

de absorção de ondas eletromagnéticas e reduzida emissividade de infravermelho na gama entre 8-14 

μm. Seguidamente, os autores Fang, Jing & Yang (2018), remetem para as potencialidades das 

membranas fibrosas de poliamida 6 modificada com nanopartículas de alumínio e nanotubos de carbono 

de paredes múltiplas (Al/MWNTs/PA6), através da técnica “electrospinning”5, na redução da 

emissividade e aplicação em camuflagem térmica. Diferentes percentagens de nanopartículas de 

alumínio (Al) foram testadas, sendo a amostra com percentagem de peso de 30% (Al) a que apresentou 

melhor capacidade de redução de emissividade (com o valor de 0.691), em comparação com uma 

membrana fibrosa de poliamida pura (com valor de 0.835), na gama 2-25 μm. Por conseguinte, a 

utilização de carbono em materiais de camuflagem térmica também se evidencia sem intenção de 

alteração de emissividade. Assim, os autores Upasani, Sreekumar, Gaikar & Jha (2017), remetem para 

uma película de compósito de nanotubos de carbono multiparede (MWCNT) – com nanofitas de óxido 

de zinco (ZnO NR) que permite obter um efeito de camuflagem, na gama 7.5-13 µm, alterando a cor 

térmica de um objeto a 24.4°C num ambiente de 21.6°C (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Imagens térmicas do resultado do artigo científico. (Fonte: Upasani et al. (2017)). 

 

Por outro lado, o autor Scott (2000), reflete sobre a viabilidade de camuflagem de tipo 

“camaleão” numa ampla faixa do espectro através da junção de corantes termocrómicos, 

electrocrómicos ou fotocrómicos com materiais de mudança de fase. Desta forma, observam-se diversos 

 

5 “Electrospinning” representa um método de produção de nanofibras. 
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artigos científicos que referem a utilização destes materiais inovadores com a finalidade de modulação 

da emissividade permitindo mudanças na assinatura térmica e consequente camuflagem térmica.  

Numa vertente dos materiais de mudança de fase, os autores Zou, Zheng, Chen, Xian & Xu 

(2018), propuseram um emissor térmico regulável de ângulo-independente para aplicação em 

camuflagem infravermelha (10.288-12.563 μm) com grande potencialidade no controlo dinâmico de 

emissividade pela temperatura. Para isso, foram utilizadas grelhas de carboneto de silício (SiC), 

incorporadas com material de mudança de fase Ge2Sb2Te5 (GST), onde o valor de ativação/transição dos 

materiais de mudança de fase (da fase amorfa para cristalina) revela-se a partir dos 160 °C. De igual 

modo, os autores Qu et al. (2018), também desenvolveram um dispositivo de camuflagem térmica 

através da utilização de um material de mudança de fase Ge2Sb2Te5 (GST). Com o ajuste da emissividade 

(através de diferentes tipos de recozimento do GST), o dispositivo tornou-se adaptável às temperaturas 

do fundo entre os 30 °C e 50 °C (Figura 5 a)), tal como em diferentes ângulos de observação (Figura 5 

b)). O objeto camuflado apresentava uma temperatura fixa de 60 °C e o seu potencial foi verificado em 

câmara termográfica. Além disso, foi verificado potencial do GST para criação de códigos de informação 

visíveis em câmara termográfica. 

 

 

Figura 5 - Imagens térmicas relativas ao artigo científico: a) adaptação a diferentes ambientes; b) 

diferentes ângulos de observação. (Fonte: Qu et al. (2018)). 

 

Por outro lado, o autor Sudhakar & Gobi (2008), remete para os materiais crómicos ou fibras 

camufladas como materiais que podem possibilitar uma melhoria nos métodos aplicados na 

camuflagem, pois podem efetuar uma mudança de cor de acordo com condições externas, sendo 

exemplo os materiais termocrómicos que são estimulados através do calor, observando-se nos têxteis, a 

utilização dos seguintes sistemas termocrómicos: o de cristal líquido ou o de rearranjo molecular, onde 

em ambos os casos os corantes apresentam-se colocados em microcápsulas e aplicados no tecido como 

um pigmento num ligante de resina. Além disso, Baumbach (2012), reflete sobre a realidade de captação 



 

22 

da posição de camuflagem do indivíduo em sensor térmico com a utilização dos materiais 

termocrómicos, apesar de estes serem usados para modificação de padrões de camuflagem no espectro 

visível. Assim, com vista à adaptação do termocromismo para fins de camuflagem térmica e dispositivos 

com alteração dinâmica de temperatura e de emissividade, constatam-se os seguintes artigos científicos 

com a utilização de dióxido de vanádio (VO2): 

- os autores Liu, Cheng, Zheng & Zhang (2012), testaram películas finas de dióxido de vanádio 

(VO2), com 400 nm e 900 nm de espessura, que possibilitam o controlo da intensidade da radiação 

infravermelha (7.5-14 μm)  através  da redução da temperatura aparente e da emissividade após os 68 

°C (fase de transição), sob uma superfície aquecida a 86,56 °C (Figura  6 a)).  

- os autores Xiao et al. (2015), desenvolveram um dispositivo de camuflagem ativo e comutável 

(uma estrutura VGC) que possibilita o controlo da radiação térmica e alteração da emissividade, de forma 

a que se possa assemelhar com o fundo. Na estrutura foi utilizada uma camada de dióxido de vanádio 

(VO2) com emissividade térmica diferencial negativa, revestida com uma película fina de 

grafeno/nanotubos de carbono (CNT), podendo esta ser ativada a partir dos 50 °C aproximadamente 

(Figura 6 b). 

 

 

Figura 6 - Imagens térmicas relativas aos artigos científicos: a) (Fonte: Liu et al. (2012)); b) (Fonte: Xiao 

et al. (2015)). 

 

- os autores Ji et al. (2017), sintetizaram nanopartículas monoclínicas (VO2) através de um 

método hidrotérmico  assistido por ácido málico, que a partir dos 67.2 °C (fase de transição) permite a 

redução da emissividade e da temperatura na gama 7.5-13 μm, numa superfície aquecida a 75 °C 

(Figura 7 a)). 

- os autores Ji, Liu, Cheng, Zhang & Yang (2018), sintetizaram e caracterizaram “nanopós” 

(nanopartículas) de dióxido de vanádio (VO2) que possibilitam a alteração e diminuição da emissividade 
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a partir de determinada temperatura (70 °C) no espectro infravermelho (3.7-4.8 µm e 7.5-13 µm), tal 

como a alteração da cor da imagem térmica (Figura 7 b)). Para isso, foi utilizado um método hidrotermal 

de passo-único e o polimorfismo térmico. 

 

 

Figura 7 - Imagens térmicas relativas aos artigos científicos: a) (Fonte: Ji et al. (2017)); b) (Fonte: Ji et 

al. (2018)). 

 

- os autores Liu, Ji, Peng, Cheng & Zhang (2018), desenvolveram uma estrutura com 

comportamento de tipo “camaleão” (composta por dióxido de vanádio (VO2), quartzo e silicone) que 

permite a alteração da cor visualizada em imagem térmica e a diminuição do valor de emissividade, a 

partir dos 67.3 °C, no espectro infravermelho (Figura 8 a)).  

- os autores Chandra, Franklin, Cozart, Safaei & Chanda (2018), apresentam um sistema 

plasmónico de cavidades-acopladas multicamada com dióxido de vanádio (VO2), que permite uma 

camuflagem adaptativa de informação infravermelha codificada, na gama infravermelha de 3-5 μm e 8-

12 μm. A informação codificada permanece visível e com qualidade de imagem aos 46.85 °C. Porém, 

quando a temperatura desencadeia a fase de transição do VO2 (86.85 °C) a informação fica camuflada 

e invisível (Figura 8 b)). 

 

 

Figura 8 - Imagens térmicas dos artigos científicos: a) (Fonte: Liu et al. (2018)); b) (Fonte: Chandra et 

al. (2018)). 
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Seguidamente, na vertente do eletrocromismo e variação de emissividade observam-se algumas 

inovações para aplicação na camuflagem térmica através da utilização de diferentes materiais, como o 

óxido de tungsténio (WO3), a polianilina (PANI) e o poli (3,4-etilenodioxitiofeno) (PEDOT), materiais esses 

também associados à exploração e inovação na área aeroespacial (Lang, Wang, Zhang, Liu, & Yan, 

2018). Assim, na área militar exemplificam-se os seguintes artigos científicos: 

- os autores Franke, Trimble, Hale, Schubert & Woollam (2000), estudaram o comportamento 

de dispositivos diferenciados com óxido de tungsténio (WO3) policristalino e amorfo (electrocrómico e 

camada armazenamento de íon) que possibilitou a variação de emissividade, na gama infravermelha 2-

40 μm, através da alteração de voltagens (+2V e -2V). O dispositivo com melhor desempenho apresentou 

uma modulação do valor da emissividade com aproximadamente 20 %.  

- os autores Sauvet, Sauques & Rougier (2009), estudam o desempenho de uma película fina de 

óxido de tungsténio (WO3) num electrocrómico para a região infravermelha (3-5 μm e 8-12 μm). No 

experimento foi possível observar uma redução da temperatura aparente (cerca de 35 °C) e uma 

variação de emissividade, sob uma superfície aquecida com 60 °C, através da alteração da voltagem (-

1.9V e 1V). 

- os autores Chandrasekhar et al. (2002), estudam os polímeros condutores (CPs) para variação 

da assinatura infravermelha (média e longa), podendo ser aplicada num cenário de batalha militar 

(painéis duráveis e flexíveis, (Figura 9). Assim, apresentam um electrocromismo IR de polianilina/poli 

(difenil amina) (PANI/PDPA) com um dopante polimérico. Além de alterar a cor vísivel, este material 

pode variar os valores de emissividade desde 0.32 a 0.79 na gama infravermelha 2.5-45 μm.   

 

 

Figura 9 - Fotografias relativas ao artigo científico. (Fonte: Chandrasekhar et al. (2002)). 
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- os Li, Xie, Pan, Wang & Wang (2012), revelam um dispositivo electrocrómico com base no 

polímero condutor polianilina (PANI) que permite a variação da emissividade nas gamas infravermelhas 

de 3-5 μm e 8-12 μm. Assim, o dispositivo apresenta menor emissividade com -0.8 V (refletância elevada) 

e emissividade mais elevada com as potências de 0 V e 0.8 V (refletância mais baixa). 

- os autores Wu et al. (2013), apresentam uma película electrocrómica baseada em copolímero 

de anilina e o-anisidina que pode modular/operar diferentes emissividades, na gama 8-14 μm, 

dependendo da voltagem e alterar simultaneamente a cor visível, isto é: 0 V ( 0.214 ε - cor verde 

esmeralda); - 0.6 V (0.430 ε - cor verde claro relva); 1.0 V ( 0.622 ε - cor azul-violeta). 

- os autores Kim et al. (2015), apresentaram um dispositivo electrocrómico transmissivo, 

composto por película fina de poli (3,4-etilenodioxitiofeno) (PEDOT), que opera na gama 8-12 μm, através 

do controlo de transmitância. Com a utilização de uma câmara termográfica foi possível testar uma 

lâmpada LED (40 °C) no dispositivo electrocrómico (em estado neutro (-2.5 V) e em estado “dopado” 

(+2.5 V) com 30.6 °C de temperatura de fundo (Figura 10). O dispositivo permitiu a alteração de 

transmitância do objeto até 0.9 °C do valor de temperatura do fundo em estado “dopado” (31.1 °C), 

apresentado 34 °C em estado neutro. 

 

 

Figura 10 – Imagens relativas ao experimento. (Fonte: adaptado Kim et al. (2015)). 

 

- os autores Salihoglu et al. (2018), referem uma nova classe de superfícies térmicas ativas 

(através de um elétrodo de multicamadas de grafeno em membrana de polietileno poroso (PE) e elétrodo 

de ouro) que permitem controlar eletricamente a emissão térmica sobre a gama 2-25 μm. O dispositivo 

foi testado sobre uma placa com 55 °C de temperatura e posteriormente na mão de um dos autores, 

em diferentes configurações de voltagem (0 V e 3 V).  A temperatura da superfície manteve-se igual em 

ambos os testes e verificou-se uma alteração na cor da imagem térmica (Figura 11). Além disso, o 

dispositivo apresenta potencialidades para criação de mensagens com duas cores (amarelo e azul) em 
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imagem térmica, através de uma superfície térmica ativa “multipixel” (0 V e 3.5 V). A emissividade pode 

ser diminuída de 0.8 até aos 0.3 abaixo dos 4 V.  

 

 

Figura 11 – Imagens térmicas relativas ao artigo científico. (Fonte: adaptado de Salihoglu et al. (2018)). 

 

De outro modo, a inovação na área da camuflagem térmica também se verificou na área da 

nanofotónica pelos autores Moghimi, Lin & Jiang (2017), que desenvolveram uma “folha/capa” de 

camuflagem que permite controlar a assinatura térmica de objetos (infravermelho médio) através de 

estruturas nanofotônicas (nanofios de silício (SiNWs) implementados em substratos finos de poliimida e 

rígidos de silício (Si)) que reduzem a reflexão e transmissão da superfície, na região infravermelha 

(absorvem a radiação térmica dos objetos) . O dispositivo de camuflagem foi testado sobre um brinquedo 

(com 36.3 °C) inserido num ambiente com 20.5 °C temperatura (Figura 12), através de uma câmara 

termográfica (7-13 μm). Os nanomateriais podem ser adaptados em vestuário de camuflagem térmica. 

 

 

Figura 12 - Imagens térmicas relativas ao artigo científico. (Fonte: Moghimi et al. (2017)). 
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Por outro lado, vários autores apresentam teorias e soluções muito experimentais para 

proporcionar invisibilidade e ilusão térmica através da utilização de metamateriais térmicos. Os materiais 

compósitos artificiais (metamateriais) apresentam propriedades físicas que ultrapassam as observadas 

na natureza, manipulando a energia eletromagnética, sendo inicialmente concebidos no âmbito do meio 

ótico, com o intuito de interagir com a luz através de formas que transpõem os materiais naturais 

(Fedotov, 2017). Deste modo, teorias da “ótica de transformação” (Leonhardt, 2006; Pendry, Schuring, 

& Smith, 2006) despoletaram o estudo de novos caminhos nos metamateriais, sendo o das propriedades 

térmicas um exemplo. Assim, com base na “transformação termodinâmica” que incide na transformação 

de coordenadas e estudo da condução térmica, iniciado pelos autores Fan, Gao & Huang (2008), várias 

teorias e dispositivos (como “capas” térmicas, concentradores térmicos, rotores, etc.) foram 

desenvolvidos com vista na manipulação do fluxo do calor através da adaptação das condutividades 

térmicas dos materiais, incidindo-se novas formas de controlo da condução do calor. Desta forma, 

constatam-se vários artigos científicos (com base em simulações de softwares computacionais, havendo 

alguns casos com experimentação em protótipos reais), baseados nestes metamateriais térmicos 

(transformação termodinâmica), na tentativa de manipulação da temperatura de superfície e do fluxo de 

calor, como analogia a um “escudo” térmico, nomeadamente:  

- os autores Narayana & Sato (2012), apresentaram uma abordagem de um compósito de 

multicamadas com o propósito de controlar o fluxo difusivo de calor, através da utilização de materiais 

isotrópicos (cobre e poliuretano) e da introdução da anisotropia necessária para o guiamento térmico. As 

simulações envolveram os valores -0.15°C a 41.85°C, em estado estacionário. 

- os autores Guenneau, Amra & Veynante (2012), projetaram um dispositivo multicamada 

composto por camadas isotrópicas homogêneas através da utilização de materiais com difusividades 

realistas. Este dispositivo conjuga uma “capa” de invisibilidade (com a função de reduzir a temperatura 

dentro de uma região arbitrária) e um concentrador térmico (que permite focalizar o fluxo de calor para 

uma pequena/determinada região). 

- os autores Schittny, Kadic, Guenneau & Wegener (2013), projetaram uma “capa” térmica 

microestruturada, com o objetivo de moldar o fluxo dinâmico de calor que circunda o objeto, de forma a 

torná-lo “invisível”. Para isso utilizaram uma placa de metal composta por cobre (que permitiu conduzir 

o calor através de uma estrutura perfurada baseada na transformação das coordenadas do elemento 

demitil polissiloxano (PDMS) como preenchimento dos orifícios da estrutura (Figura 13). Neste protótipo 

foi utilizada uma câmara termográfica para visualizar o comportamento da “capa” térmica entre os 30 

°C e 80 °C. 
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                a)                                     b) 

Figura 13 - a) Fotografia do metamaterial fabricado; b) fotografia dos resultados. (Fonte: Schittny et al. 

(2013)). 

 

 - os autores Shen & Huang (2014), desenvolveram um método de “transformação de 

coordenadas” com o intuito de o mesmo ser aplicado num material complementar, para ser adicionado 

a uma região central de uma “capa” térmica. Deste modo, o objeto/pessoa encoberto com a “capa” 

térmica poderia ver o fluxo de calor externo usufruindo ao mesmo tempo do efeito de camuflagem. As 

potencialidades do mecanismo foram verificadas entre os 26.85 °C e os 126.85 °C. 

- os autores Wang, Shang & Huang (2018), projetaram uma meta-superfície térmica 

bidimensional, composta por partículas convencionais (em cobre vermelho e partículas de ar 

incorporadas) com funcionalidade de controlo do fluxo térmico. A meta-superfície foi testada em ambiente 

controlado através de uma câmara termográfica, entre os valores de 2.85 °C a 31.5 °C. 

- os autores Xu & Huang (2018), desenvolveram uma transformação de coordenadas e 

projetaram um dispositivo de camuflagem inespecífico (uma “capa” anisotrópica, com dois materiais 

uniformes e isotrópicos) que permite o disfarce de fontes de calor arbitrárias. As simulações foram 

realizadas entre os valores 26.8 °C e 96.85 °C, em estado estacionário e transitório. 

- os autores Li, Bai, Yang, Luo & Qiu (2018), projetaram uma superfície térmica estruturada com 

cobre e dimetil polissiloxano (PDMS), com o objetivo de manipular o padrão de temperatura de superfície  

de um dispositivo, ocultando o sinal de radiação térmica de um determinado objeto (Figura 14). Neste 

caso a emissividade do fundo e do objeto são similares, permitindo uma melhor ocultação do sinal de 

radiação térmica do objeto no fundo. Os testes práticos foram realizados através de uma câmara 

termográfica entre os valores 20.85 °C e os 41.85 °C. 
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Figura 14 - Imagens relativas ao experimento. (Fonte: adaptado de Li et al. (2018)). 

 

- os autores Hou, Yin, Zhao & Bi (2018), projetaram teoricamente e simularam uma “capa” 

térmica, com o objetivo de criar uma quase-invisibilidade de objetos, possibilitando a diminuição da 

escala efetiva de objetos em regime de condução térmica. Para isso utilizaram materiais com 

propriedades térmicas anisotrópicas e homogéneas, sendo possível a utilização de latão e resina epóxida 

nas camadas da “capa” térmica. As simulações apresentaram valores de temperaturas entre os 26.85 

°C e os 126.85 °C.  

Já numa abordagem não linear à teoria da transformação termodinâmica surgem os seguintes 

dois artigos (com base em simulação computacional), com métodos para tratamento de materiais cuja 

a condutividade térmica depende da temperatura, sendo eles: 

- os autores Li et al. (2015), propuseram um método fundamental teórico para projetar 

camuflagens térmicas permutáveis e um díodo térmico macroscópico através da “transformação 

termodinâmica de temperatura-dependente”. Esta “capa” térmica comutável permite alcançar a 

retificação do calor macroscópico, através de materiais com condutividades térmicas constantes 

(havendo a aplicação de cobre e poliestireno expandido (ESP) nas subcamadas da “capa térmica”, tal 

como materiais com efeito de mudança de forma (SMA) para acionar um mecanismo de “fatias” de 

cobre que permite conectar e desconectar com as camadas de cobre em determinada temperatura). As 

simulações foram efetuadas entre os valores de 8.85 °C a 80.85 °C.  

- os autores Li, Shen, Huang & Ni (2016), projetaram uma nova classe de metamateriais térmicos 

inteligentes (concentrador comutável), através de materiais anisotrópicos não homogéneos, que permite 

a focalizar o fluxo de calor numa determinada região.  A teoria de transformação termodinâmica 

dependente-temperatura foi estendida para estado instável em vez de estacionário (Li et al., 2015). 
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Além das teorias e métodos aplicados nos metamateriais através da condução térmica, também 

foram desenvolvidos estudos na área da convecção térmica pelos autores Dai, Shang & Huang (2018). 

Estes apresentaram uma teoria geral de transformação da convecção térmica, considerando a equação 

convecção-difusão, a equação de Navier-Stokes e a lei de Darcy. Neste caso as simulações 

computacionais traduziram-se entre os valores 19.85 °C e os 29.85 °C, em estado estacionário. 

Ainda relacionado com os metamateriais, os autores Farhat et al. (2015), apresentaram um 

conceito de “capa” de camuflagem através da técnica de cancelamento de dispersão, para ondas de 

difusão de calor (inspirada na camuflagem plasmónica) que não tem necessidade de anisotropia nem 

da falta de homogeneidade dos parâmetros físicos (inspirada na “ótica de transformação”), através de 

softwares computacionais. Assim, a invisibilidade térmica de um pequeno objeto foi desenvolvida através 

da aplicação de uma meta-superfície térmica fina, num “invólucro/capa” esférica com condutividade 

adaptada que envolve o objeto.  

Acrescentando, os autores Nguyen, Xu, Zhang & Zhang (2015), propuseram uma “capa” térmica 

ativa (circular e retangular) que adota componentes termoelétricos ativos e permite controlar o calor do 

objeto escondido através de voltagens elétricas (Figura 15). Esta “capa” fornece funcionalidade 

controlável nos metamateriais térmicos. Neste caso, o objeto (orifício de ar com 32.5 °C) é envolvido 

numa placa retangular de metal (aço de carbono) e componentes termoelétricos. Os ensaios foram 

concretizados através de uma câmara termográfica, onde a placa de metal foi submetida a temperaturas 

diferentes (0 °C e 60 °C) em cada extremidade, através de um tanque de água/gelo e de um aquecedor. 

 

 

                a)                                             b) 

Figura 15 - a) Esquema do objeto projetado; b) Imagens do método explorado no artigo científico. 

(Fonte: adaptado Nguyen et al. (2015)). 

 

Por outro lado, com base em simulações computacionais mas testado com contraste da 

superfície da pele do corpo humano, os autores Kumar, Agarwal & Ramakrishna (2018), desenvolveram 
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um metamaterial simplificado que permite uma baixa emissividade (alta refletividade), na gama 8-12 

µm, através da utilização de excitações ressonantes numa microestrutura bicamada (composta por 

películas finas condutoras (ouro) e dielétricas (ZnS) no polímero estruturado). Assim, o metamaterial 

exibe uma cor preta em imagem térmica, idêntica ao fundo, contrastando com as cores mais claras 

correspondentes à temperatura do corpo humano (mão e material têxtil) (Figura 16). 

 

 

           a)                                                             b) 

Figura 16 - a) Fotografia do metamaterial; b) Imagem relativa ao comportamento do metamaterial. 

(Fonte: Kumar et al. (2018)). 

 

Seguidamente, o desenvolvimento dos metamateriais térmicos transcende a procura da mera 

invisibilidade térmica, havendo estudos com intuito de obter uma ilusão térmica (com base na 

transformação termodinâmica e em simulações de softwares computacionais), através da tentativa de 

alteração e deslocação da assinatura térmica de determinado objeto “camuflado”, nomeadamente: 

- os autores Guenneau & Amra (2013), projetaram teoricamente um rotor térmico (um cilindro 

revestido que permite a rotação do fluxo de calor para determinado ângulo, criando um efeito de ilusão 

térmica). O revestimento apresenta uma condutividade anisotrópica heterogénea associada a uma 

transformação geométrica na equação de calor dependente-tempo.   

- os autores Han, Bai, Thong, Li & Qiu (2014), propuseram um protótipo de pequenas dimensões 

com um bom desempenho de camuflagem em termodinâmica e uma metamorfose da assinatura 

térmica.  Neste caso, uma “capa” térmica bicamada (composta por dimetil polissiloxano (PDMS) e cobre) 

foi aplicada sobre um cilindro de cobre (imitação do objeto real) de forma a camuflar o mesmo, criando 

alvos fantasma fora da posição original do objeto (Figura 17). O teste do protótipo foi realizado através 

de uma câmara termográfica, entre os valores de 19.85 °C e 79.85 °C. 
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             a)                                        b) 

Figura 17 - a) Esquema do protótipo; b) Imagens relacionadas com o experimento. (Fonte: Han et al. 

(2014)). 

 

- os autores He & Wu (2014), apresentaram um dispositivo de ilusão térmica através da conceção 

de um reshaper térmico que permite a camuflagem de um objeto arbitrário de modo a ser visualizado 

como outro objeto arbitrário totalmente diferente. Para isso, os autores utilizaram preenchimento de 

cobre e uma placa de circuito numa placa retangular de cobre, sendo a temperatura da placa ajustada 

de diferente forma para ambos os lados da placa, havendo uma transformação do fluxo térmico. A 

simulação da teoria foi realizada entre os valores de 26.85 °C e 326.85 °C.  

- os autores Hou, Zhao, Meng & Liu (2016), projetaram um dispositivo de ilusão térmica 

“aparente”, que possibilita a deslocação de uma fonte de calor no próprio dispositivo, iludindo a posição, 

como se de uma fonte virtual se tratasse. Este foi testado através de uma câmara termográfica sobre 

uma fonte de calor (70 °C), num fundo envolto em água gelada (-0.15 °C). Para isso, foi utilizado um 

material com condutividade térmica anisotrópica constante (placa perfurada em aço inoxidável). 

- os autores Yang, Su, Xu & Yang (2016), propuseram uma teoria relativa a um dispositivo de 

camuflagem térmica (composto por liga de magnésio, cobre e liga de alumínio) que permite a 

manipulação da assinatura térmica em condições transientes e estacionárias através de uma “capa” 

isotrópica (com condutividade térmica homogénea e isotrópica). Neste caso o dispositivo oculta o 

“objeto” e cria uma assinatura térmica virtual (ilusão) previamente projetada. A técnica foi simulada 

computacionalmente e verificada com a utilização de uma câmara termográfica, entre os valores -0.15 

°C e 74.85 °C aproximadamente (Figura 18). 
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             a)                                           b) 

Figura 18 - a) Esquemas do dispositivo; b) imagens relativas ao experimento. (Fonte: Yang et al. 

(2016)). 

 

- os autores Wang, Bi & Hou (2017), propuseram e simularam um dispositivo térmico de ilusão 

tridimensional, em regime estacionário (entre os 49.85 °C e os 41.85 °C aproximadamente) que 

possibilita a criação de um sinal falso, iludindo a posição real de uma fonte de calor (uma forma cúbica 

coberta pelo dispositivo). Este apresenta diferentes distribuições de propriedades térmicas e diferentes 

anisotropias, através de materiais artificiais (compósitos com padrões projetados (perfurados com o 

preenchimento de ar em latão)), com diferentes estruturas nas células unitárias. No sistema projetado, 

a fonte de calor surge envolta de aço inoxidável, como material de fundo.  

- os autores Hu et al. (2018), desenvolveram um estudo com objetivo de iludir a localização de 

um alvo retangular (fonte de calor) no espaço real, em diferentes alvos ilusórios em espaço virtual, 

simultaneamente na câmara termográfica (Figura 19). Desta forma, uma placa de cobre foi utilizada, 

sendo perfurada uniformemente (na região exterior à ilusão) e perfurada com listras/orifícios paralelos e 

com diferentes orientações (na região da ilusão). Os orifícios correspondentes à região da ilusão foram 

preenchidos com partículas hexagonais de nitreto de boro (hBN) com epóxi. O dispositivo foi testado num 

recipiente com água e gelo (0 °C), em ambiente com 25 °C de temperatura através de uma câmara 

termográfica. Contudo, este dispositivo não permite alterar a temperatura máxima do alvo, permitindo 

somente a alteração da perceção da fonte de calor (alvo) através da criação de ilusão de localização 

múltipla.  
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      a)                                 b) 

Figura 19 - a) Esquemas sobre o dispositivo; b) imagens relativas ao experimento. (Fonte: Hu et al. 

(2018)). 

 

- os autores Zhou, Hu & Luo (2018), desenvolveram e simularam uma fórmula/dispositivo que 

possibilita a divisão do alvo térmico, realizando uma bilocação térmica (transmitindo assinaturas de calor 

distintas “gémeas”). Deste modo, o aço de carbono foi escolhido para substrato do dispositivo de 

bilocação térmica. No fundo do dispositivo foi aplicada uma perfuração uniforme e na região de bilocação 

térmica uma perfuração retangular com ângulo variado, sendo esta preenchida por compósito de epóxi 

e partículas hexagonais de nitreto de boro (hBN). O dispositivo foi testado num ambiente com 11 °C, em 

recipiente com água e gelo a 0 °C, através de uma câmara termográfica (Figura 20). 

 

 

Figura 20 - Imagens relativas ao experimento. (Fonte: Zhou et al. (2018)). 

- os autores Zhu, Shen & Huang (2015), propuseram um novo método e dispositivo de ilusão 

térmica através de uma teoria de transformação diferente (ainda com base na transformação 

termodinâmica) e que não adota condutividades térmicas negativas. Desta forma, o dispositivo (com 

camadas de condutividades térmicas anisotrópicas e tensores de condutividade positivos) permite a 

manipulação do fluxo de calor de padrões paralelos em não paralelos e vice-versa dentro do dispositivo. 

Já fora do dispositivo o padrão de fluxo de calor não sofre alterações. As simulações bidimensionais 

foram realizadas entre os valores de 0 °C - 100 °C e de 20 °C - 220 °C. 
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Por outro lado, o estudo da criação de “capas” térmicas com funcionalidade de camuflagem 

térmica e de invisibilidade engloba outras técnicas, além do uso dos metamateriais térmicos, sendo os 

seguintes artigos científicos exemplo:  

- os autores Han et al. (2014), desenvolveram uma “capa” térmica bicamada, que permite 

controlar e manipular o fluxo de calor através de fônons, sem base na ótica de transformação e 

recorrendo a materiais normais, de volume isotrópico. Assim, utilizaram um cilindro de alumínio (objeto); 

poliestireno expandido e liga de Inconel 625 (“capa”) e um selante termicamente condutivo em silicone 

(fundo). Além de simulações computacionais, o dispositivo foi testado com recurso a uma câmara 

termográfica (em estado estacionário e dependente-tempo), sendo submetido a duas temperaturas 

diferentes nas extremidades através de um tanque com água/gelo (0 °C) e de um aquecedor local (60 

°C em estado estacionário e 80 °C em transiente). 

- os autores Xu, Shi, Gao, Sun & Zhang (2014), projetaram uma “capa” térmica tridimensional 

que protege uma bolha de ar em um volume de metal (fundo de pequenas dimensões em aço inoxidável), 

sem perturbar o fluxo térmico condutor exterior (Figura 21). Para isso, os autores recorreram a uma 

camada fina de material homogéneo e isotrópico com fabricação tridimensional projetada (cobre). Uma 

câmara termográfica foi utilizada no experimento, sendo aplicado nas extremidades superior e inferior 

do volume de metal, diferentes valores de temperatura: 0°C (tanque de alumínio com gelo) e 100°C 

(placa quente). 

 

Figura 21 - Imagens relativas ao objeto projetado e experimento. (Fonte: adaptado Xu et al. (2014)). 

 

- os autores He, Yang, Zhang, Wu & He (2017), desenvolveram e simularam um dispositivo de 

camuflagem térmica que possibilita a metamorfose da assinatura térmica de um objeto em um campo 

físico específico. O dispositivo apresenta um orifício de forma elíptica de ar (objeto) que se apresenta 

camuflado por cobre (camada isotrópica e homogénea derivada do conceito de inclusão neutra), num 

fundo envolto numa placa de aço. Os softwares computacionais foram utilizados nas simulações. Já no 

ensaio experimental foi utilizada uma câmara termográfica que mediu diferentes valores de temperatura, 
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desde os 0 °C (fonte fria aplicada numa extremidade do dispositivo / tanque de alumínio com água e 

gelo) aos 80 °C (fonte quente aplicada na outra extremidade do dispositivo / aquecedor controlável). 

- os autores Xu, Wang & Huang (2018), desenvolveram uma teoria e um esquema de 

“supercavidade” térmica e de super-invisibilidade para uma “capa” unidirecional passiva. Desta forma, 

a “capa” apresenta uma camada de estrutura simples (composta por materiais anisotrópicos e naturais: 

cobre vermelho e pasta térmica) e envolve um objeto (em cobre e ar) num fundo composto por gel de 

sílica. As simulações de dispositivos bidimensionais e tridimensionais foram realizadas entre os valores 

de -0.15 °C a 69.85 °C de temperatura. Além da simulação, os autores fabricaram uma amostra de 

“capa” bidimensional de forma quadrada.  

Acrescentando, no campo da camuflagem térmica também foram desenvolvidos estudos com o 

intuito de criação de “capas” com dupla funcionalidade (com base em simulações de softwares 

computacionais), com funcionalidade de camuflagem no campo elétrico simultaneamente ao campo 

térmico, sendo os seguintes artigos exemplos: 

- os autores Li, Gao & Huang (2010), simularam um dispositivo de camuflagem com dupla 

funcionalidade, através da utilização de nanopartículas não esféricas (com condutividades elétricas e 

térmicas especificas) num material compósito, com base na abordagem de coordenada de 

transformação (metamaterial). A “capa” de camuflagem foi analisada entre os valores de -173.15 °C a 

26.85 °C e 0 V a 200 V. 

- os autores Ma, Liu, Raza, Wang & He (2014), propuseram um dispositivo artificial de 

camuflagem (metamaterial) que atua no campo elétrico e térmico. Combinando a condução de dois 

fluxos (térmico e elétrico). Assim, o dispositivo apresentou uma cavidade de ar (objeto), material 

semicondutor de silício (“capa”) e material semicondutor de silício perfurado e com preenchimentos a 

dimetil polissiloxano (fundo). As simulações foram realizadas entre os valores de 30 °C a 50 °C e 0 V a 

1 V. 

- os autores Yang et al. (2015), desenvolveram uma “capa” de camuflagem com dupla 

funcionalidade (um sensor bidimensional invisível no campo térmico e elétrico) que permite que o objeto 

não seja detetado em ambos os campos. Neste estudo foram utilizados materiais naturais com diferentes 

condutividades elétricas e térmicas (sendo considerado equações): liga de magnésio (no fundo), aço 

inoxidável e revestimento de cobre (no sensor). Além das simulações, os autores testaram o dispositivo 

utilizando câmaras termográficas e um multímetro, entre valores de 26.85 °C a 50.85 °C e 0 V a 1 V.  

2.1.5 Os projetos comerciais na área militar 
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Na camuflagem térmica visualizam-se também alguns projetos na área militar, sendo eles: o 

tecido GHOST® da BLÜCHER SYSTEMS® (“Ghost,” s.d.), ilustrado na figura 22, que apresenta fibras 

metalizadas que reduzem as emissões dos infravermelhos do indivíduo; o produto SPECTRALFLAGE® 

da BLÜCHER SYSTEMS® (“Blucher technologies,” s.d.), ilustrado na figura 23, que representa uma rede 

bidimensional de camuflagem conciliando a camuflagem visual e proteção contra visão térmica; a 

tecnologia ADAPTIV da BAE Systems (“Adaptiv - state - of - art technology,” s.d.) ilustrada na figura 24, 

para camuflagem de tanques que remete para a criação de ilusões térmicas através de painéis 

hexagonais, com controlo individual e que apresentam um material de mudança de temperatura rápida; 

e o vestuário “Nightwalker” da Fibrotex (“Nightwalker: Unseen, unbeaten!,” 2015), ilustrado na figura 

25, que apresenta uma ocultação térmica estática e dinâmica, cobrindo a gama infravermelha média e 

longa (MWIR/LWIR), com várias soluções de camuflagem visual. 

 

 

Figura 22 – Tecido GHOST®. (Fonte: “Ghost” (s.d.)). 

 

 

Figura 23 – Redes de camuflagem SPECTRALFLAGE®. (Fonte: “Blucher technologies” (s.d.)). 

 

Figura 24 – ADAPTIV controlo de “assinatura”. (Fonte: “Adaptiv - state - of - art technology” (s.d.)). 

javascript:void(0);
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Figura 25 – Esquema de imagens relativas ao vestuário “Nightwalker”. (Fonte:  adaptado “Nightwalker: 

Unseen, unbeaten!” (2015)). 

 

Por outro lado, na área militar observa-se várias patentes que englobam soluções na camuflagem 

térmica, sendo exemplos: a invenção de material multicamada com absorção e reflexão de sinais de 

radar e funcionalidade de minimização da deteção de objetos no radar, com utilização de fibras metálicas 

(United States Patent No. 3,733,606, 1973); a invenção de um “tapete” com funcionalidade de 

camuflagem multiespectral de objetos com aplicação de materiais de carbono e metal que interferem no 

espetro infravermelho (United States Patent No. 4,287,243, 1981); a invenção de uma película com 

incorporação de camadas refletoras e de polietileno ou polipropileno com coloração de camuflagem, para 

funcionalidade de camuflagem térmica e ótica (UK Patent Application GB 2139330 A, 1984); a invenção 

de um material de camuflagem térmica composto por um material têxtil com polietileno, metalizado num 

dos lados, com finalidade de redução de emissividade. Além disso, com a aplicação de mais camadas 

na estrutura torna-se possível a criação de imagens/padrões irregulares nos dispositivos que abrangem 

o infravermelho (United States Patent No. 4,529,633, 1985); a invenção de material têxtil para 

camuflagem térmica através da utilização de material compósito refletor de calor,  camada de metal e 

materiais de plástico (United States Patent No. 4,879,171, 1989); a invenção de um sistema de 

camuflagem com três cores, com diferentes emissividades (baixa, intermédia e alta) e com cores 

diferenciadas (preto, verde e castanho) para aplicação em veículos e “decoys6”, criando padrões e 

camuflagem visível e térmica (United States Patent No. 5,077,101, 1991); a invenção de uma capa de 

camuflagem com material leve (malha de nylon) e com introdução de tiras costuradas num só lado (nylon 

revestido com material metálico) com função de absorção de radiação, apresentando também diferentes 

 

6 “decoys” ou “chamarizes visuais” são simulações de esboços de alvos (e.g.: aviões militares…) com recurso a materiais têxteis. 



 

39 

valores de emissividade na sua estrutura (United States Patent No. 5,281,460, 1994); a invenção de 

vestuário de camuflagem térmica com camadas perfuradas e com aplicações costuradas (nylon revestido 

a acrílico) que permitem a circulação de ar e a barreira à radiação (UK Patent Application GB 2351007 

A, 2000); a invenção de um material refletor ao infravermelho para introdução no vestuário, composto 

por camada metalizada e com estrutura têxtil permeável ao ar (PCT WO 2004/020931 A1, 2004); a 

invenção de uma capa de camuflagem com proteção infravermelha, com material laminado 

multicamada, com material têxtil revestido por uma camada metálica num lado e por uma camada de 

resina no outro (Patent Europea ES 2 370 143 T3, 2011); e a invenção de um material com reflexão 

infravermelha para aplicação em vestuário, composto por camada metalizada permeável ao vapor de 

água, por uma camada convectiva e com envolvimento uma estrutura tridimensional transmissiva (United 

States Patent No. US 8,918,919 B2, 2014). 

2.1.6 Os projetos comerciais e conceptuais na área do design de moda 

Acrescentando, na área do design de moda verifica-se com abordagem à temática da 

camuflagem térmica, numa vertente de tentativa de total invisibilidade térmica o projeto de Adam Harvey 

intitulado “Anti-Drone Wear” (Harvey, s.d.), ilustrado na figura 26, com peças de vestuário com tecido 

metalizado que protege contra as câmaras térmicas o indivíduo.  

 

 

Figura 26 – “Anti-Drone” Scarf. (Fonte: Harvey (s.d.)). 

 

Por outro lado, numa vertente de ilusão térmica e criação de padrões térmicos na temática da 

camuflagem térmica observa-se o projeto relativo à dissertação de Mestrado intitulada como “A 

camuflagem térmica no design de moda conceptual” (Pimenta, 2013) com a execução de peças de 

vestuário com materiais têxteis com bastante espessura e com reduzida emissividade, ilustradas nas 

figuras 27 e 28. O vestuário revela inspiração na paisagem urbana e na natureza, sendo testado em 

ambiente laboratorial numa modelo feminina e através de uma câmara termográfica. A possibilidade de 
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visibilidade térmica dos padrões com os materiais utilizados foi constatada, tal como a viabilidade de 

camuflagem térmica do indivíduo não focando na invisibilidade térmica. 

 

   

        a)      b)         c) 

Figura 27 - a) Fotografia do coordenado na modelo no local, focando-se os padrões de perfil; b) 

Imagem térmica do coordenado na gama arco-íris; c) Imagem térmica do coordenado na gama preto e 

branco. (Fonte: Pimenta (2013)). 

 

                                          

      a)                                                     b) 

Figura 28 – Montagem com as imagens térmicas finais: a) na gama de cores arco-íris; b) na gama de 

cores preto/branco. (Fonte: Pimenta (2013)). 

 

Deste modo, pode-se verificar que são inúmeras as experiências e estudos científicos realizados 

no âmbito da engenharia têxtil, com vista à produção de materiais artificiais, com propriedades que não 

existem na natureza (e.g.: metamateriais), em vez de haver um foco na vertente do design de vestuário, 

da moda, da performance, da arte. A descoberta de soluções utilizando materiais convencionais, tal 

como a manipulação do material têxtil através da costura e modelagem não se revela uma prioridade ou 
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um caminho previsível para a obtenção da camuflagem térmica, como se constata na leitura deste 

capítulo.  

Assim, torna-se relevante referir que o material têxtil abrange várias categorias e classifica-se de 

várias formas, sendo dependente da origem e da composição das fibras que o integra (fibras naturais e 

fibras químicas/não-naturais), (Hongu, Phillips, & Takigami, 2005b; Miraftab, 2000; Soler, 2007a; 

Swerev, 2003). Deste modo as fibras convencionais, enquadram-se nas fibras naturais (provenientes da 

natureza com origem vegetal (e.g.: algodão, linho…), animal (e.g.: lã, seda…) e mineral (e.g.: amianto, 

metal…) e nas fibras químicas (com origem artificial com polímeros naturais (e.g.: viscose, modal…) e 

sintética com polímeros sintéticos (e.g.: poliéster, poliamida…)) (Miraftab, 2000; Soler, 2007a). Em 

conseguinte, a evolução têxtil permitiu a criação de novas fibras e funcionalidades, nomeadamente: fibras 

orgânicas de alto módulo de alta resistência (e.g.: Kevlar, Dyneema...); fibras orgânicas de alta resistência 

química e à combustão (e.g.: Nomex, Kermel…); fibras inorgânicas de alto desempenho (e.g.: carbono, 

alumina…); e fibras ultrafinas e inovadoras (e.g.: fibras antibacterianas, microfibras…) (Miraftab, 2000). 

Posto isto, a inovação da tecnologia envolta nas fibras permitiu que o material têxtil desempenhasse 

funções diversificadas desde as mais básicas (e.g.: conforto…) até às mais inteligentes (e.g.: alteração 

de cor com a interação da temperatura…) (Hongu et al., 2005b, 2005a), permitindo ainda inúmeras 

possibilidades na aplicação de técnicas e manipulação das fibras, sendo exemplo disso a produção de 

fios para a elaboração dos tecidos, as malhas, as rendas, os bordados, e até a interligação direta de 

fibras para a produção dos não-tecidos (Soler, 2007b). Acrescentando, a caracterização das fibras e das 

suas funções encontra-se melhor exemplificada nas Figuras 145 a 147, do anexo I, bem como a 

caracterização das estruturas têxteis. 

Em suma, a experimentação de materiais têxteis convencionais (acessíveis economicamente a 

todas as pessoas), tal como a exploração de diferentes manipulações têxteis suscitaram interesse para 

implementação no processo de criação de padrões e vestuário de camuflagem térmica, já que estas 

hipóteses se apresentaram bastante inexploradas do seu verdadeiro potencial nesta área de pesquisa. 

2.2 O design de moda e os seus contextos de criação 

2.2.1 Os elementos de design no processo de criação e sua relação com a evolução tecnológica 

Na criação de vestuário, tal como no processo de design e de pesquisa em design, vários 

elementos devem ser considerados, com o intuito de alcançar uma maior compreensão do conceito que 

se pretende desenvolver, sendo que para os autores Mckelvey & Munslow (2003) os elementos fornecem 
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uma estrutura que permite a evolução do processo de design a uma maior complexidade. Assim, 

considera-se dez elementos como sendo essenciais para auxiliar o processo criativo em design de moda 

perante Seivewright (2007), nomeadamente:  as referências históricas; as tendências contemporâneas; 

o mercado inserido na moda; a silhueta; a proporção e linha; a função; o material têxtil; a cor; os detalhes; 

e a estampagem e ornamentação. Por conseguinte, houve necessidade de realçar e explorar alguns dos 

elementos de design mencionados previamente devido à sua relação evidente na base do 

desenvolvimento experimental explorado neste trabalho, relativo à área de camuflagem térmica no design 

de moda.  

Assim, menciona-se primeiramente o elemento da silhueta, que perante o autor Seivewright 

(2007) revela-se como essencial no processo de design, já que esta se apresenta como o contorno/forma 

aplicados em torno de determinado corpo pelo vestuário, sendo ainda determinante a consideração de 

todos os ângulos do corpo, na projeção da mesma, constatando-se para Jones (2005b) como o primeiro 

impacto proporcionado pelo vestuário. Consequentemente, interligam-se os elementos da proporção e 

da linha, diretamente relacionados com a manipulação e estudo do corpo humano, onde o primeiro diz 

respeito às linhas horizontais, verticais e curvas que dividem o corpo (Seivewright, 2007) e o segundo ao 

corte e colocação de costuras, que pode revelar efeitos visuais e ilusórios no corpo (S. Jones, 2005b; 

Seivewright, 2007). Deste modo, torna-se relevante acrescentar que perante o autor Eicher (2012), a 

componente bilateral que advém do corpo humano, a sua complementação e oposição proveniente de 

ambos os lados (direito e esquerdo), tal como a diferenciação das formas entre a zona das costas e das 

frentes, sustentam a base da criação de vestuário, independentemente das formas ou características 

corporais díspares observadas entre os seres humanos. Por conseguinte, vários designers de moda 

contemporâneos como o exemplo de Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto e Issey Miyake têm vindo a desafiar 

as formas da representação do corpo e consequente silhueta, tal como a ideologia da simetria e da 

perfeição no vestuário, inerente às normas de vestuário de alta costura e ocidental de forma geral, 

introduzindo formas e proporções radicais e inovadoras (Crane, 2012). A exploração de abordagens de 

carater escultural e arquitetónico na estruturação da peça de vestuário, visualiza-se também no trabalho 

de outros designers contemporâneos, como o exemplo de Viktor & Rolf, Gareth Pugh, Iris Van Herpen, 

Hussein Chalayan, Alexander McQueen, entre muitos outros (Braddock & Harris, 2012; Seivewright, 

2007; Smith & Kubler, 2013a). Assim, na Figura 29 pode-se observar três exemplos de criações com 

essa abordagem. As imagens foram selecionadas devido a apresentarem semelhanças com a temática 

explorada neste trabalho, onde Gareth Pugh explora a simetria e sua relação com o preto e o branco, 
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Alexander McQueen explorar as cores das imagens térmicas e Iris Van Herpen a estruturação com os 

materiais metálicos, inspirados na biomimética. 

 

   

         a)                            b)                         c) 

Figura 29– a) Gareth Pugh (Fonte: imagem adaptada de Jones (2009)); b) Alexander McQueen (Fonte: 

imagem adaptada de Braddock & Harris (2012)); c) Iris Van Herpen (Fonte: Herpen (2017a)). 

 

Seguidamente, interliga-se um outro elemento de design, o da função, tornando-se relevante 

mencionar a reflexão de que “(…) a roupa serve principalmente para nos cobrirmos dela.” (Eco, 1989, 

p. 7), sendo que o vestuário deve corresponder a considerações ergonômicas básicas (Kapsali & 

Dunamore, 2008), relacionando-se a utilidade como sendo um fator de enorme importância no sector 

da moda e consequente atividade coletiva e económica a que ela se insere (Crane, 2012), extremamente 

envolvida pelo capitalismo (Lipovetsky, 1994). De facto, a questão da envolvência do corpo remete para 

as decisões mais básicas inerentes às culturas, onde por vezes a revelação e ocultação do mesmo 

resume-se a essas mesmas questões culturais, como o exemplo do vestuário muçulmano, a burca 

(Eicher, 2012). Contudo, também se verifica outra vertente que influencia a busca da ocultação do corpo 

e da sua camuflagem na sociedade contemporânea, a problemática real da vigilância tecnológica da 

atividade humana, associando-se a seguinte citação: “Nossos mundos visíveis e invisíveis são 

continuamente monitorizados por tecnologias visuais. Vigilância é o olhar da própria tecnologia; forçado 

e distorcido, gravando cada momento e reproduzindo-o para gratificar nosso fascínio sem fim por 

observar os outros e a nós mesmos.” (Bradley Quinn, 2006, p. 57)7. Neste parâmetro, observa-se a 

exploração da hipervisibilidade na moda e consequente vestuário que permita uma reação contra este 

tipo de vigilância e proporcione o engano da mesma, sendo exemplo o trabalho dos designers Simon 
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Thorogood, Vexed Generation e Katrina Barillova  (Bradley Quinn, 2006). Por conseguinte, perante 

Monahan (2015), observa-se o surgimento de projetos que pretendem combater o rastreamento por 

parte da vigilância pública, através da introdução de pinturas faciais, penteados e máscaras (e.g.: o 

projeto “CV Dazzle” de Adam Harvey; o projeto “URME” de Leo Selvaggio’s e o projeto “Facial 

Weaponization Suite” de Zach Blas), correlacionando-se uma estetização da resistência, que enfrenta o 

sistema. Acrescentando, a autora Quinn (2012a) refere ainda o “vestuário/vestir ilusão” como uma 

tendência emergente, sendo a manipulação da proporção do indivíduo e sua forma o objetivo, através 

do recurso de ilusões óticas no vestuário. Neste parâmetro, interliga-se a busca da invisibilidade do 

indivíduo através do vestuário, com o intuito da melhoria da experiência humana, proporcionada pelo 

desenvolvimento de novos materiais e inerente evolução tecnológica (Braddock & Harris, 2012b; Lee, 

2005; Quinn, 2012b), que além da vertente da camuflagem térmica observada anteriormente neste 

capítulo, se interliga a exploração paralela da camuflagem ótica, sendo exemplo disso o projeto 

“Invisibility cloak” (Figura 30 a)) de Susumu Tachi (que incide num tecido retro-reflexivo que permite a 

interação de uma câmara de vídeo e consequente camuflagem com o fundo do usuário) e  o projeto 

“Digital skins”  (Figura 30 b)) da designer de moda Nancy Tibury (que incide na exploração de padrões 

mutáveis no vestuário, com semelhança ao comportamento camaleónico, permitindo a fusão do usuário 

com o fundo).   

 

  

                                                     a)                                                  b) 

Figura 30 – a)“Invisibility cloak” de Susumu Tachi; b)“Digital skins” de Nancy Tibury (Fonte: imagens 

adaptadas de Braddock & Harris (2012)). 

 

Seguidamente, relaciona-se à exploração de vestuário com funcionalidades de camuflagem e 

invisibilidade a introdução do campo da biomimética no processo de design, vocábulo relacionado com 

a exploração de desenvolvimentos relativos a aspetos funcionais de estruturas biológicas  (Kapsali & 

Dunamore, 2008), que advém “do Grego Antigo bios, vida, e mimesis, imitação.” (Kapsali, 2016a). A 
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componente da biomimética auxilia os animais e as plantas na adaptação ao seu ambiente circundante, 

considerando-se ainda que o ser humano apresenta-se envolto, no planeta terra, por génios (Benyus, 

1997). Deste modo, verifica-se uma autonomia por parte dos organismos na natureza, que permite reagir 

às mais diversificadas alterações no seu ambiente, constatando-se que raramente os sistemas biológicos 

revelam uma só função. Assim, a biomimética permite novas relações entre a materialidade, forma e 

função, correlacionadas com abordagens multidisciplinares (Kapsali, 2016a), nas quais o designer de 

moda recorre à semelhança de um engenheiro, na tentativa de criar ambientes portáteis no vestuário 

(Kapsali & Dunamore, 2008). Por conseguinte, o design e o estudo da componente estrutural surge 

como um elemento fundamental na adição de propriedades inovadoras aos materiais que concebem o 

vestuário (Kapsali & Dunamore, 2008), afastando-se do conceito enraizado por fatores estéticos e 

emocionais, onde a função se revela o verdadeiro objetivo (Kapsali, 2016a). Assim, com base na 

estrutura observam-se vários exemplos de inovações têxteis, para aplicação no vestuário, sendo exemplo: 

o tecido Morphotex, que inspirado na estrutura das asas da borboleta Morpho, transmite várias cores, 

através de uma coloração estrutural, ausente de pigmento, tendo sido aplicado no vestuário pela designer 

Donna Sgro; a textura super funcional do material “FastSkin” da marca Speedo, inspirado na pele do 

tubarão, que permite uma melhor performance do atleta na natação;  a textura super adesiva do tecido 

“Geckskin”, inspirado nos pés da lagartixa, que permite sustentar objetos pesados sem necessidade de 

cola; o efeito lótus, inspirado na folha de lótus, que permite superfícies têxteis com propriedades de 

autolimpeza (Kapsali, 2016b). Porém, com relação direta à camuflagem observa-se a criação de 

superfícies têxteis suaves dinâmicas, inspiradas na pele do polvo, e desenvolvidas num trabalho liderado 

por Xuanhe Zhao, que possibilitam a alteração da cor e textura, com vista a uma camuflagem ativa 

(Kapsali, 2016c). De outro modo, também se observam o surgimento de materiais que tentam recriar o 

comportamento de mudança de cor do camaleão, sendo exemplo o material “PhotoChromeleon”, que 

permite a alteração da cor de objetos (e.g.: ténis), quando expostos à luz ultravioleta (“Objects changing 

colours like a chameleon,” 2019). 

De outro modo, torna-se relevante ainda mencionar, de que além dos motivos previamente 

constatados, a moda possibilita ainda a camuflagem de imperfeições ou deficiências, por parte de 

indivíduos que não seguem os padrões ideais da sociedade, concluindo-se que: “A grande sedução da 

moda é sua mutabilidade.” (Koda, 2001, p. 8)8. Consequentemente, também se observa na moda a 

vertente da transcendência da funcionalidade, onde no vestuário “(…) a necessidade visual pode 
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realmente ser mais forte que a necessidade prática (…)” (Hollander, 1993, p. 312)9. A esta citação que 

se afasta do foco da funcionalidade no vestuário, interligam-se diferentes estratégias utilizadas nos 

processos com vista à inovação e criação do vestuário constatadas por Crane (2012), nomeadamente: 

a exploração da temática do surrealismo através de diversas associações entre a roupa e os objetos, 

onde o trabalho de Elsa Schiaparelli se revela exemplo; a introdução do pastiche com recurso à 

conjugação de diferentes estilos derivados de épocas díspares, de que é exemplo o trabalho de John 

Galliano; ou a implementação da subversão através da exploração do fator satirizante no vestuário, 

fomentando a alteração dos contextos de utilização do mesmo, sendo visível no trabalho do designer 

Jean-Paul Gaultier. Neste ponto, associa-se ainda que a funcionalidade no vestuário também pode ser 

questionada devido ao local em que o indivíduo se encontra, sendo que “(…) muitas vezes a escolha de 

vestuário muda de significado segundo o contexto que se insere.” (Eco, 1989, p. 19). De outro modo, 

este parâmetro da transcendência da funcionalidade e sua relação com a arte conceitual será explorado 

mais à frente, enfatizando os contextos artísticos de exibição e performance na moda. 

Por conseguinte, sendo o material um importante elemento de design no contexto da inovação 

do vestuário, constata-se a frequência com que o têxtil se relaciona com outros elementos como a cor, 

os detalhes, a estampagem e a ornamentação, sendo já comum a inserção de materiais não 

convencionais no contexto de criação de vestuário (Crane, 2012), muitos deles provenientes de 

colaborações entre investigadores em nanotecnologia, biotecnologia e tecnologia digital (Seymour, 

2008), de que é exemplo alguns trabalhos de Iris Van Herpen. Para além dos atributos estéticos e 

criativos vêm surgido peças de vestuário com materiais inteligentes (e.g.: materiais de mudança de 

forma, materiais piezoelétricos, etc.), transformáveis a estímulos diversos (e.g.: luz, calor, etc.) com vista 

à adaptação do meio envolvente e ao mesmo tempo sendo interativo e inteligente (Lee, 2005b). 

Por conseguinte, perante Braddock & O’Mahony (1998b), a evolução tecnológica e a envolvência 

de outros profissionais desencadearam uma abordagem interdisciplinar e multidisciplinar no trabalho do 

designer. Para Jones (2005a), na moda contemporânea a criatividade revela-se na conceptualização de 

novas soluções de cobrir o corpo e na renovação da perceção do mesmo. Assim, com a introdução da 

tecnologia observou-se o avanço da construção têxtil, cruzando-se a arte e o design, perante Braddock & 

Harris (2012). Desta forma, Seymour (2008) reflete que a tecnologia permite melhorar e inovar as 

funções do vestuário sendo estas de carácter social, psicológico ou físico, acrescentando-se que, de 

acordo com Quinn (2010), esta possibilita a inovação no desempenho dos têxteis na interação do corpo 
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com o meio ambiente. Lee (2005a), refere que a tecnologia surge como um elemento no processo 

criativo do designer de moda, na busca pela inovação e pela alteração da funcionalidade, onde o 

incremento da invisibilidade pode ser relacionado ao aumento e respetiva melhoria das experiências 

humanas. A arte têxtil e todas as técnicas intrínsecas envolvem-se com a tecnologia numa perspetiva 

diferenciada, levando o artista a desempenhar um papel provocador e inspirador, para Braddock & 

O’Mahony (1998). Deste modo, a questão da inovação relaciona-se com a moda, já que a mudança no 

conceito da mesma é despoletada pelo desejo da novidade, onde o novo seduz o homem contemporâneo 

(Baldini, 2006a), como se de um instrumento pessoal de “libertação” se tratasse, uma aventura, uma 

experiência a ser explorada, aplicável a todos os níveis da sociedade (Lipovetsky, 1994). Por outro lado, 

o novo pode desencadear outras emoções menos prazerosas nos indivíduos, sendo a seguinte reflexão 

exemplo: “Há certos momentos tremendos na vida em que a criatura sai do seu canto e olha em volta, 

e é assustador.” (Mansfield, como referido em Vergine, 2000, p.7). 

2.2.2 O vestuário em contextos de exibição: a arte conceitual, a instalação de moda e o design 

emocional  

 O vestuário comporta-se como “uma “segunda pele” ao estabelecer os limites físicos do eu” 

(Horn, 1968, como referido em Baldini, 2006b, p. 93), podendo ser ainda observado além da extensão 

da pele como um meio que permite a definição social de determinado indivíduo (McLuhan, 1967, como 

referido em Baldini 2006b). Deste modo, torna-se importante referir que perante o autor Eco (1989), o 

vestuário “fala”, sustenta-se em códigos e convenções, influencia os indivíduos, interliga-se com a uma 

sociedade que também “fala” com ausência de palavras, sendo indispensável a constatação de que “O 

vestuário é comunicação.” (Eco, 1989, p. 7). Por conseguinte, o vestuário pode indicar múltiplos 

significados, podendo “(…) sugerir, persuadir, conotar, insinuar ou até mentir (…)” (Hollander, 1993, p. 

355)10, sendo interessante relacionar à questão da mentira na linguagem do vestuário alguns provérbios 

mencionados por Baldini (2006b), como os exemplos: “o hábito não faz o monge” ou “a bata não faz o 

doutor”. Por outro lado, o vestuário pode não dar azo a enredos ou a alguma variante facultativa, como 

o exemplo do código militar, que segundo Eco (1989) não apresenta abertura à fantasia. Assim, torna-

se relevante a interligação da definição de vestir, que por parte da autora Eicher (2012), evidencia-se 

como sendo: “Um sistema de comunicação não verbal que aprimora a interação dos seres humanos à 

medida que eles se movem no espaço e no tempo. Como sistema sensorial codificado, vestir o corpo 
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ocorre quando os seres modificam seus corpos visualmente ou através de outras medidas sensoriais, 

manipulando cor, textura, aroma, sons e sabor ou complementando seus corpos com artigos de vestuário 

e acessórios e jóias.” (Eicher, 2012, p. 78)11. De outro modo, a autora Entwistle (2015) associa a 

terminologia do vestir à ideologia do ato ou aos inúmeros atos envolvidos que compreendem as práticas 

de preparação do corpo. Posto isto, o corpo do indivíduo proporciona o suporte do vestuário (Eicher, 

2012), sendo o aspeto visual do mesmo fundamental na compreensão do mundo em que determinado 

indivíduo se insere, como se revela nesse mesmo mundo, tal como na transmissão da sua verdadeira 

essência perante o mesmo (Corrigan, 2008). Por conseguinte, as inovações do vestuário, tal como as 

mudanças inerentes à moda podem modificar a sociedade, potencializando a mudança da imagem do 

corpo e consequente comportamento do mesmo (Monneyron, 2001, como referido em Corrigan, 2008). 

Acrescentando, a usabilidade da peça de vestuário não se revela como sendo a única característica 

fornecida pelo sistema de moda, onde o vestuário se encontra diretamente relacionado com a arte em 

alguns momentos  (Entwistle, 2015b), sendo que o ato de vestir, pode ser também considerado como: 

“(…) uma forma de arte visual, uma criação de imagens com o eu visível como seu meio.” (Hollander, 

1993, p. 311)12. Assim, a moda pode ser considerada como omnívora, devido à vasta amplitude de 

conteúdos que esta exibe, onde a arte se revela como um dos exemplos (Simmel, 1998, como referido 

em  Baldini, 2006a).  

Posto isto, relaciona-se a arte conceitual ao design de moda, que perante Ruiz (2007), esta 

revela-se em oposição à funcionalidade, remetendo para a imaginação e documentação do processo 

criativo, associando-se o valor emocional aos objetos através da expressividade, havendo o realçar da 

importância da ideia, da mensagem anterior à materialização. De outro modo, Cabral (2010), evidencia 

que a moda também se revela como uma arte funcional, no contexto de obra de arte, pois além de servir 

para vestir esta também se revela efémera e condicionada nos contextos de comunicação que a 

envolvem. Por conseguinte, Ruiz (2007) identifica designers como Alexander McQueen e Jum Nakao, 

referindo a existência de um sentido provocador e de carácter inovador nos seus trabalhos, em que a 

ideia de experimentação leva à reflexão do espectador, podendo-se constatar que perante Clark (2012), 

ao referenciar a moda conceitual observa-se uma atração para a arte conceitual, onde para (Müller, 

2000), constata-se a existência de uma fusão entre a moda e a arte, visualizando-se uma ligação 

evidente: “Como a arte, a moda pode ser tecnicamente e conceitualmente rica.” (Steele, 2012, p. 24) 13.  
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Por conseguinte, observa-se uma complexidade inerente à fusão da arte, moda e vestuário, que se 

apresenta envolta em diversos graus de sinergia e antagonismo, provenientes de diferentes associações, 

nomeadamente, de caracter conceptual, estético, teórico, filosófico, linguístico ou cultural (Maynard, 

2012). Neste contexto de vinculação, verifica-se também o surgimento de vocábulos como “conceitos”, 

“acontecimentos”, “instalações” na área da moda, antes exclusivos à linguagem da arte (Müller, 2000). 

Acrescentando, interliga-se a associação de instalação de moda ao termo “Gesamtkunstwerk” ou “obra 

de arte total”, referenciado por Richard Wagner, onde diversas tipologias de performances ao vivo lhe 

estão correlacionadas (e.g.: passarela, filme ou filme de moda, instalação de arte/moda) (Geczy & 

Karaminas 2019a). Por outro lado, a valorização do vestuário como forma de património cultural não se 

assume semelhante à aplicada nas artes plásticas, apresentando-se inferior, mesmo quando o mesmo 

se apresenta exibido em museus ou leilões (Crane, 2012). Seguidamente, constata-se que o talento do 

designer de moda torna-se fulcral no alcance do sucesso da moda conceptual e sua inerente transmissão 

de ideias e de inovação (Clark, 2012), relacionando-se que o: “Conteúdo da obra é a própria pessoa do 

criador (…) o próprio assunto de uma obra mais não é do que um dos elementos no qual a pessoa se 

exprimiu tornando-se forma.” (Eco, 2016, p. 15). Deste modo, Smith & Kubler (2013), evidenciam 

designers como Alexander McQueen, Hussein Chalayan, Victor & Rolf e MATERIALBYPRODUCT que 

associaram mensagens profundas da transmutação à passarela, aliando-se a promessa de 

transformação, integrando-se no corpo a peça de vestuário revelada como obra de arte, realçando-se o 

levantamento de questões no ato de vestir moda, na reflexão sobre a hipótese de o mesmo se evidenciar 

como uma forma de arte ou performance. Neste ponto verifica-se que a ligação do corpo com a moda e 

vestuário revela-se implícita, pois: “Moda é sobre corpos: ela é produzida, promovida e usada por 

corpos.”  (Entwistle, 2015a, p. 1) 14.  

Portanto, a arte de vestir pode ser de carácter performativa, com semelhança à performance 

contemporânea e arte conceitual perante os autores Smith & Kubler (2013b), onde alguns designers 

desafiam as definições da moda e de como ela funciona, à criação de vestuário ausente de tendências 

de componente comercial, sendo exemplo além dos anteriormente referidos Bernhard Willhelm, Henrik 

Vibskov, Maison Martin Margiela, Walter Van Beirendonck, entre outros, relacionando-se a seguinte 

citação: “Há também muitos designers que podem ser considerados artistas por direito próprio, eles 

simplesmente empregam o corpo como uma tela ou usam-no para criar arte performativa em seus 

desfiles.” (Smith & Kubler, 2013b, p. 17) 15. Já o autor Crane (2012), constata que alguns designers de 

 

14 Tradução do autor. 
15 Tradução do autor. 
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moda tornam-se realmente artistas ao afastarem-se da componente de criação de coleções comerciais, 

dando ênfase a trabalhos únicos, com o intuito de exibição em museus. Deste modo, a moda observa-

se em contextos de exibição segundo Clark (2012), em galerias, museus e espaços públicos 

internacionais, evocando impacto conceitual, levando, de forma silenciosa, à reflexão sobre a envoltura 

da mesma e das pessoas, identidades, corpos, éticas, estéticas, tal como noções de beleza, 

evidenciando-se que o vestuário/moda invade-se num relacionamento mais implícito com a arte quando 

se apresenta em galerias de arte, acrescentando-se que: “Quando a roupa é exibida, também levanta 

questões importantes além daquelas ligadas apenas ao vestuário.”  (Maynard, 2012, p. 145) 16.  

  Por conseguinte, observa-se a exploração do corpo como um elemento no espaço, no contexto 

da performance (Goldberg, 2011), do artifício camaleónico (Cabral, 2019), considerando-se que, “(…) 

para além das roupas, o espaço pode ser um prolongador simbólico do corpo, por se contextualizarem 

mutuamente – sendo o corpo envolvido numa relação ergonómica com ele.” (Cabral, 2019, p. 17). Deste 

modo, reflete-se sobre o “espaço negativo” da moda, que circunda o vestuário, que perante (Geczy & 

Karaminas, 2019b), eleva questões além da materialidade do próprio vestuário, remetendo para outras 

realidades imaginárias e construídas. Assim, a instalação de moda, e todo o cenário envolvente permite 

um enquadramento interrogativo, uma especulação ativa por parte do espectador/consumidor e 

abordando o campo do Design sensorial. Para Celant (1997), todos os elementos utilizados 

proporcionam uma nova sensibilidade por parte do espectador, na questão da interação entre a arte, a 

moda e a arquitetura, sendo que para (Geczy & Karaminas, 2019c) o objeto de moda se apresenta 

envolto em representações e conotações narrativas nos seus contextos de exibição, interligando-se a 

seguinte citação: “Nesse processo, tudo se torna “vestuário”, mesmo que não assuma a sua forma e 

substância tradicionais. Construção e escultura, fragância e escrita, fonte de luz e ar, todos são 

transformados em uma “segunda pele”.” (Celant, 1997, p. 243)17.  

 Deste modo, primeiramente à exploração da instalação de moda, torna-se importante refletir 

sobre alguns exemplos na arte, em que o vestuário, o corpo, e o espaço se apresentam interligados 

nesse objetivo de exibição e transmissão de conceitos ou narrativas. Assim, na exploração da interação 

do ser humano e o seu espaço circundante, relacionam-se as obras “On space time foam” e “La orbit”, 

do artista Tomás Saraceno (Saraceno, 2012, 2013). Já numa abordagem da interação do vestuário e 

material têxtil, na presença/ausência do corpo e espaço circundante, exemplificam-se algumas obras 

como: “Divisor”, de 1968, da artista Lygia Pape; “Werksatz”, de 1963-1969 e “Gelbmodellierung” de 

 

16 Tradução do autor. 
17 Tradução do autor. 
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1980-1981 do artista Franz Erhard Walther; e “Habito/Habitante” da artista Martha Araújo (Figura 31 

a)) (Pires, 2019). Por conseguinte, a introdução do movimento do corpo, nessa relação entre o vestuário 

e o seu espaço envolvente também se evidenciou a performance “Lamentation” de Martha Graham 

(Graham, 1930); o workshop “Somatic Movement & Costume” de Sally E. Dean (Dean, 2011). De outro 

modo, as temáticas relativas ao abrigo, à camuflagem e à ilusão do corpo também são observadas na 

arte, em alguns trabalhos como exemplo: o “Refuge Wear-Habitent” da artista Lucy Orta (Figura 31 

b))(Orta, 1992); o trabalho da artista Yayoi Kusana sobre um fato Armani, para George Clooney e “W 

Magazine” (Figura 32 a))(Solway, 2013)); e o vídeo “Chamaleon” do artista Johannes Stötter (Figura 32 

b))(Stötter, 2015). 

 

   

                                        a)                                                                           b) 

Figura 31 – a) “Habito/Habitante” (Fonte: Araújo (1982)); b)“Refuge Wear-Habitent” (Fonte: Orta 

(1992)). 

 

   

                       a)                                                                      b) 

Figura 32 - a) “George Clooney: spot a star” (Fonte: Solway (2013)); b)“Chamaleon” (Fonte: imagem 

adaptada do vídeo do autor Stötter (2015)). 

Posto isto, torna-se necessário a exploração e reflexão da instalação na área da moda, sendo 

que perante Geczy & Karaminas (2019a), a inserção das novas tecnologias digitais permite uma maior 
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abrangência do trabalho do designer no mercado de moda e consequentemente no 

consumidor/espectador, onde os designers interligam o seu trabalho com profissionais de outras áreas 

de forma a criar ambientes que transcendam a realidade nas suas performances ao vivo. Desta forma, 

os autores Geczy & Karaminas (2019a), referem diversos exemplos de adaptação de inovações 

tecnológicas nas instalações e exibições que envolvem as coleções de moda, nomeadamente: a 

exploração do filme de moda (e.g.: a apresentação de vídeo com base na utilização de uma só modelo, 

na coleção Primavera/Verão, de 2009, dos designers Victor & Rolf; e os filmes “Megalith, Chaos e 

Accession” que apresentaram o vestuário desenvolvido na coleção Primavera/Verão em 2015, tal como 

o filme da coleção Primavera/Verão, de 2018, do designer Gareth Pugh); a exploração de hologramas 

(e.g.: a abertura do desfile de moda Outono/Inverno, de 2006, do designer Alexander McQueen, através 

da utilização de um holograma da modelo Kate Moss); a exploração da internet (e.g.: a transmissão em 

direto do desfile da coleção “Plato’s Atlantis” Primavera/Verão, de 2010, do designer Alexander 

McQueen, Figura 33 a)); a exploração da realidade virtual (e.g.: a colaboração entre a empresas Voke e 

Intel, na semana da moda de Nova Iorque, em setembro de 2017, que permitiu a interação do público 

com o cenário digital da passarela, que envolvia o trabalho de alguns designers como Pragal Garung e 

Band of Outsideres, podendo ainda essa experiência ser acedida posteriormente numa aplicação de 

telemóvel da Samsung; tal como a coleção de Primavera/Verão, de 2017, na semana de moda de 

Londres, da designer Martin Jaarlgard, que permitiu a visualização da mesma em holograma, de diversos 

ângulos, com óculos de realidade virtual). Neste ponto, também podemos acrescentar a inserção de 

tecnologias interativas no vestuário e no desfile (e.g.: a introdução de robots para pintura de vestuário, 

no desfile da coleção de Primavera/Verão, de 1999, de Alexander McQueen;  a introdução de tecnologia 

para potencialização da movimentação de vestuário adaptável, no desfile “One Hundred and Eleven”, da 

Primavera/Verão, de 2007, do designer Hussein Chalayan (Lee, 2005b); a introdução da tecnologia 

como auxiliar no processo de vestir de um modelo, na coleção de “A sense of Joy” Primavera/Verão, 

2020, de Satoshi Kondo, da marca Issey Miyake (Miyake, 2019), entre outros). Neste ponto, torna-se 

ainda importante refletir que perante Nick Knight, do SHOWstudio, referenciado por Geczy & Karaminas 

(2019a), que o filme será o futuro como ferramenta para exibição da moda, apesar que a este, se 

associar o movimento e a representação ilusória do vestuário, pois: “Quando não está vivo, no filme de 

moda, o corpo e o vestuário se tornam o locus, ou as cifras, para narrativas truncadas, através de 
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manipulações digitais que cortam qualquer relação com o chamado “real”, mundo externo.” (Geczy & 

Karaminas, 2019a, p. 74)18. 

Acrescentando, na instalação de moda, além da componente tecnológica também se observa a 

exploração da temática da biomimética, sendo as coleções “Biopiricy” (Outono/Inverno, de 2014) e 

“Aeriform” (Outono/Inverno, de 2017, Figura 33 b)) da designer Iris Van Herpen exemplo. Perante (Geczy 

& Karaminas, 2019a) a tipologia de instalação abordada por Iris Van Herpen permite remeter o 

espectador para outra realidade, onde o corpo se revela afastado da norma, observando-se o 

envolvimento de novos materiais e máquinas, tal como de tecnologias tridimensionais no design à 

temática da natureza, e consequente biomimética. Acrescentando, a coleção “Aeriform” apresenta 

semelhanças à coleção “Voss” (Primavera/Verão, de 2001) do designer de moda Alexander McQueen, 

pioneiro neste tipo de abordagem artística futurística.  

 

  

a)                                                                       b) 

Figura 33 – a) “Plato’s Atlantis” (Fonte: imagem adaptada do vídeo de Showstudio (2009)); e b) 

“Aeriform” (Fonte: imagem adaptada do vídeo de Herpen (2017)). 

 
 

É importante referir que a envolvência dos fatores económicos no sistema de Moda afasta o 

processo de criação de vestuário da vertente artística Crane (2012), adotada pelas belas artes, que não 

revela o fator da importância económica na produção de um objeto de arte. Assim, considera-se, 

também, que as tipologias de performance ao vivo, exploradas pela área da moda, envolvem-se nesta 

realidade comercial, afastando-se da base da arte performativa. E neste ponto, designers de moda como 

Rei Kawakubo ou Issey Miyake não se consideram artistas, concordando com o pensamento de Yves 

Saint Laurent: “A moda não é uma arte mas exige um artista para existir.” (Crane, 2012, p. 99)19. Porém, 

 

18 Tradução do autor. 
19 Tradução do autor. 
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a arte revela-se também envolvida num sistema económico, não sendo verdade que os fatores comerciais 

afastem a performance em moda da arte performativa, pois a moda revela-se aceite no seio da arte 

contemporânea, acrescentando-se ainda, que o poder de validação das obras pertence às instituições e 

não aos artistas, como constatado pela autora Cabral (2010), confrontando-se assim, a ideia da 

autoavaliação dos próprios designers como sendo ou não artistas, anteriormente escrita. 

Por outro lado, perante Stead, Goulev, Evans, & Mamdani (2004), a tecnologia impulsiona 

também a perceção do design emocional no design de moda, despoletando uma interface poética. 

Segundo Weihua (2009), a exploração de novas ideias, estratégias, abordagens e emoções dos 

consumidores torna-se pertinente no design de moda, de forma a que se proporcione o efeito de design 

de criação de resposta poética. Neste contexto, torna-se necessário refletir sobre as emoções e o produto 

emocional que envolve o design emocional e também sensorial (enquanto utilizador de experiências), 

onde o conceito de emoções apresenta-se amplo e indefinido, porque os produtos têm a potencialidade 

de evocar diversas emoções, não suscitadas somente pela estética do mesmo mas também pela sua 

função, comportamento ou significado associado (Chakrabarti & Gupta, 2007). Deste modo, um produto 

pode criar perceções, emoções, valores e associações de carácter positivo ou negativo relativamente ao 

indivíduo devido ao conteúdo semântico e de expressão que apresenta, sendo esses fatores também 

constatados na moda, que:“ (…) primordial na moda é sua tatilidade, o seu vestir ou a sua visualização, 

os efeitos sobre os sentidos, seu conteúdo visceral, a afetividade da coisa, o tato, o que compele a 

aparência ou a retração, quer você goste ou não. As propriedades certamente variarão, mas o que eu 

aprecio no vestir é mais elementar do que isso, onde o emocional é material e, às vezes, devido à sua 

história o contrário: as coisas, a substância, a sensação disso na carne, por mais evanescente que seja, 

e ainda mais por causa disso, a sensação do visual (…).” (Blau, 2012, p. 129).20  

Posto isto, a interação de um indivíduo e um produto provoca uma resposta emocional, 

constatando-se que essa interação revela-se dentro de um determinado contexto, de interação ou social 

(Chakrabarti & Gupta, 2007), acrescentando-se que para Corrigan (2008), os sentidos são essenciais na 

compreensão e interação no mundo por parte do ser humano, constatando-se que na compreensão do 

vestuário, o sentido da visão se revela como primordial.  

Para Desmet (2007), o termo “product emotion” alia-se à conjugação de inúmeras emoções 

vivenciadas e provocadas através da visualização, usabilidade, aquisição ou pensamento sobre 

determinado produto perante o consumidor. Os produtos não apresentam respostas somente de carácter 

 

20 Tradução do autor. 
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de resposta assertiva (“gosto”) ou negativa (“não gosto"), envolvendo emoções distintas, como 

inspiração, fascínio, surpresa, tristeza, entre outras, observando-se uma combinação de carácter “misto” 

de emoções. Desmet (2007), refere três abordagens básicas na introdução do conceito de emoção de 

produto, sendo elas: a abordagem do prazer, apresentada por Jordan; a abordagem a nível do processo, 

introduzida por Norman; e a abordagem de avaliação, evidenciada por Desmet. Ou seja, o autor Desmet 

(2007), descreve que Jordan baseia-se no prazer dos fatores humanos, relacionado com os benefícios 

emocionais, hedônicos e práticos perante o produto, onde se constata quatro tipos de prazer, sendo eles: 

os físicos, os sociais, os psicológicos e os ideológicos. Já Norman remete para a envolvência de três 

níveis de processamento na experiência de um produto emocional, evidenciando-se a componente 

visceral (que se interliga com a perceção, “design visceral” e aparência do produto), a componente 

comportamental emocional (que se relaciona com o “design comportamental”, prazer e eficácia de 

usabilidade do produto) e a componente de emoção reflexiva (que se envolve com o “design reflexivo” e 

elementos de auto-imagem, satisfação pessoal e memórias), referindo-se que no design de um produto 

emocional se torna essencial a aplicação de ambos os elementos, aplicando-se a seguinte citação: 

“Visceral, comportamental e reflexivo: Estas três dimensões muito diferentes se entrelaçam através de 

qualquer design. Não é possível ter design sem todas as três. Mas mais importante, observe como essas 

três componentes entrelaçam ambas as emoções e cognição.” (Norman, 2005, p. 6) 21. Segundo Stead 

et al. (2004), a moda pode ser visualizada como fusão dos três elementos evidenciados por Norman, 

verificando-se que a mesma apresenta além das funções práticas e utilitárias, funções psicológicas, 

impulsionando o reforço das qualidades reflexivas do indivíduo/utilizador. Deste modo, relaciona-se ao 

design emocional e sua ligação à emoção reflexiva/design reflexivo o autor Peters (2014), que constata 

que um objeto não tem capacidade de possuir memória, porém o mesmo pode ser relacionado com a 

memória, podendo o objeto mnemonicamente enriquecido despoletar memória e emoções ao indivíduo 

durante a interação com o mesmo (ou até observando-o). Posto isto, evidencia-se que o vestuário 

transfere facilmente memórias pessoais devido à sua natureza social, evidenciando-se que o tecido entra 

em contacto com a superfície da pele, com o intuito de proteção, isolamento, expressão ou disfarce. 

Peters (2014), observa que os têxteis apresentam a capacidade de incorporar novas memórias, 

acrescentando que o objeto não termina com o trabalho do designer, mas perpetua-se através da relação 

emocional do indivíduo com o objeto sendo a memória fundamental para esse relacionamento que 

envolve o design emocional. Em termos artísticos a memória pode ser evocada no têxtil através de 

 

21 Tradução do autor. 



 

56 

diversas abordagens dos profissionais, pois: “Cada artista atribui memória ao seu trabalho de formas 

distintas e variadas.” (Peters, 2014, p. 38) 22. Além disso, Desmet (2007), reflete sobre a preocupação, 

o estímulo e a avaliação como três variáveis no processo de emoção, introduzidas por Desmet. Este 

constata que a emoções são precedidas ou provocadas por uma avaliação, e que esta se apresenta 

diferenciada relativamente à perspetiva de diferentes indivíduos, que consequentemente experienciam 

diferentes emoções. Assim, ao identificar o estímulo no processo de emoção observa-se que este não se 

relaciona necessariamente ao produto, pois a emoção pode ser despoletada por um acontecimento 

relacionado com o produto, como uma consequência do mesmo, o seu comportamento em termos de 

interação ou a sua associação a um objeto ou pessoa. Desmet (2007), refere que o estímulo pode ser 

obtido através da perceção do produto, da manipulação do produto ou através de consequências que 

provêm da manipulação desse mesmo produto, associando-se a seguinte citação: “Ver, tocar, ouvir e 

cheirar um objeto pode ser um forte estímulo emocional.” (Desmet, 2007, p. 8) 23.  

 Assim sendo, Weihua (2009), reflete que o design de moda emocional abrange um design com 

orientação para os indivíduos, melhorando a afinidade dos produtos de moda com o intuito de 

proporcionar a satisfação das necessidades emocionais dos indivíduos e de uma experiência emocional, 

despertando os sentimentos, a experiência, a memória e a associação do consumidor. Segundo Weihua 

(2009), “(...) obras do designer Issey Miyake, trazem impacto visual muito forte, depressão, escuridão e 

perturbação. Designers escolhem pontos conectados de todos os tamanhos, numerosos layout e 

composições. Este design é semelhante à arte abstrata e também instigante, forçando as pessoas a 

passar por experiência emocional profunda.” (Weihua, 2009, p. 1526) 24. Além disso, com o projeto “a 

piece of cloth” (A-POC), Issey Miyake aliou o design à tecnologia de tecelagem, realçando um novo 

conceito interativo, onde os consumidores também se envolvem com o processo de produção ao 

puderem cortar a sua própria peça de vestuário. Para (Clark, 2012), Issey Miyake explora através da 

inovação tecnológica margens entre a arte e a moda. De outro modo, os autores Birringer & Danjoux 

(2009), refletem sobre o trabalho de Hussein Chalayan que também demonstra fusões significativas 

entre o design de moda e as artes plásticas, evidenciando a existência de outros artistas que ligam a 

tecnologia à moda em que sugerem abordagens relacionadas com outros fatores humanos, como Benoît 

Maubrey, que associa a implementação de som ao vestuário. Além disso, Birringer & Danjoux (2009), 

referenciam que a interdisciplinaridade observada na conjugação dos materiais inteligentes e “wearable 

 

22 Tradução do autor. 
23 Tradução do autor. 
24 Tradução do autor. 
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design” impulsionaram o vestuário inteligente e “wearable technology”, verificando-se que a 

experimentação artística de tecnologias inteligentes remete para uma componente de adaptação 

experimental (relacionando-se a experiência sensorial e de expressão). De outro modo, obras como 

“(No)where (Now)here”, da designer Yin Gao (Figura 34 a)), tal como “Caress of the gaze”, da designer 

Behnaz Farahi (Figura 34 b)), são bons exemplos do desenvolvimento de vestuário que interage com o 

espectador, com introdução de tecnologia que reage e responde ao olhar do próprio 

visualizador/espectador, sendo que no primeiro caso se observa a aplicação de fios fotoluminescentes 

e o segundo caso alia-se os materiais de memória de forma e impressão 3D (Farahi, 2015; Gao, 2013). 

Para Birringer & Danjoux (2009), os efeitos de superfície no vestuário inteligente como o exemplo da 

utilização de materiais de mudança de cor ou de forma possuem um carácter de exibição que envolve o 

diálogo teatral e íntimo não exigindo técnicas específicas de performance. Porém, a introdução de 

tecnologias têxteis nos figurinos com vista a torná-los interativos e dinâmicos (e.g.: corantes fluorescentes 

e fotoluminescentes, fios fluorescente, LED e fio electroluminescente), pode aprimorar a relação entre o 

performer e o espectador, estando ao serviço de narrativas ficcionais, exigindo técnicas específicas de 

performance, possibilitando a construção de uma narrativa a partir do figurino, sendo o trabalho de tese 

da autora Cabral (2019), (Figura 34 c)), um exemplo que contrapõe a teoria anteriormente defendida 

por Birringer & Danjoux (2009). Neste ponto, torna-se ainda importante refletir que o público revela-se 

fundamental na performance, por se inserir numa relação de cumplicidade com o artista, estando-lhe 

ainda associado o seu consenso à “confirmação” da obra (Vergine, 2000), visto fazer parte dela como 

expectador e utilizador de um serviço. 

 

   

    a)                                                   b)                                                        c) 

Figura 34 – a) “(No)where (Now)here” (Fonte: Gao (2013)); b)“Caress of the gaze” (Fonte: imagem 

adaptada de Farahi (2015)); c) Figurinos da dança final (Fonte: imagem adaptada de Cabral (2019)). 
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Para Stead et al. (2004), a fusão entre a moda e a tecnologia permitirá uma melhoria em termos 

de possibilidades interativas e expressivas na moda criando uma utilização/experiência poética, 

interligando-se à abordagem do design emocional a provocação de respostas paradoxais e criação de 

uma narrativa entre o corpo, vestuário e sociedade.  

Em suma, além da exploração da vertente funcional da camuflagem térmica, torna-se possível a 

sua exploração numa vertente mais artística e conceptual no design de moda e design emocional, 

sobretudo num contexto de exibição, de performance, de instalação de moda. A construção de padrões 

e ilusões no vestuário pode transcender a funcionalidade, onde a camuflagem do corpo revela-se como 

como uma “tela” visual, uma mensagem, uma narrativa, podendo a esta ser associada uma experiência 

sensorial, interativa e reflexiva por não só pela parte do utilizador de vestuário como pela parte do 

espectador e recetor da mensagem do criador. Assim, o consumidor do produto em causa pode ser o 

utilizador do fato que camufla ou um espectador que pretende experienciar sensações novas perante a 

perceção visual de silhuetas e padrões corporais em visão térmica. Novos caminhos podem ser 

explorados no processo de criação de vestuário, através da exploração da termografia e da tentativa de 

controlo do comportamento das cores das imagens térmicas provenientes do homem, do ambiente, e 

do vestuário. 
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3. DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL  

Com o propósito de criação e análise de vestuário com funcionalidade de camuflagem térmica, é 

imprescindível o estudo do comportamento do corpo humano em diferentes ambientes circundantes 

(exterior e interior), tal como o estudo do comportamento de diferentes materiais têxteis em visão térmica.  

Através da utilização de equipamentos específicos é possível a realização de diversos testes em ambiente 

exterior e em laboratório que permite a comparação de resultados em imagem térmica e que possibilita 

a criação de um processo de design de protótipos de camuflagem noturna e diurna exequível e eficaz. 

Assim sendo, este capítulo expõe todo o desenvolvimento experimental que primeiramente, iniciou-se 

com a análise do comportamento da silhueta do corpo humano e das formas/texturas e padrões 

existentes nos ambientes selecionados tais como os seus fatores de variação em visão térmica (no 

espaço e no tempo). A cor foi exaustivamente estudada de modo a observar as correlações entre a cor 

visível (através da fotografia) e a cor térmica (através da câmara termográfica) nos ambientes 

selecionados, sendo posteriormente selecionado só um ambiente para a realização de camuflagem 

térmica final. Posto isto, houve a necessidade da exploração da cor térmica em ambiente controlado 

recorrendo-se inicialmente à seleção das estruturas em malha pela facilidade de aderir melhor ao corpo 

humano. Neste ponto, como a informação existente na literatura se revelou escassa, houve também 

necessidade de testar diferentes técnicas nos materiais têxteis selecionados, como a estampagem com 

diferentes pigmentos, os bordados com diferentes fios e aplicações, e as técnicas de costura com 

diferentes manipulações em malha. Assim, consoante se avançou com os procedimentos de pesquisa 

em laboratório, o processo criativo de desenho conceptual de vestuário foi também sendo realizado, por 

vezes de forma simultânea, na procura de novas soluções de camuflagem.  

A análise de imagens térmicas do local de camuflagem final, tal como as fotografias e a adaptação 

da movimentação do corpo da modelo provêm do processo criativo inicial (através de técnicas de 

desenho manual e digital), que com o desenvolvimento prático decorrente levou à elaboração de dois 

protótipos que não corresponderam às expectativas desejadas, devido à visualização de um erro no 

comportamento da cor térmica de uma malha. Porém, na busca de novas soluções para o processo de 

camuflagem e controlo da cor em visão térmica, aliou-se ao processo de inspiração o comportamento 

da pele do camaleão (animal associado à sua facilidade de camuflagem, termorregulação e comunicação 

através da mudança da sua cor de pele, derivada inicialmente na literatura por via dos cromóforos 

dérmicos e posteriormente pelo ajuste ativo de uma rede de nanocristais de guanina que constituem os 

iridóforos dérmicos) (Kreit et al., 2013; Teyssier et al., 2015). Neste parâmetro, a análise da sua estrutura 

de pele, dos seus relevos e contrastes de cor visíveis a olho nu, permitiram a criação de novas hipóteses 
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para testar em laboratório. Desta forma, novos elementos de design foram descobertos ao longo do 

processo exploratório, quer nos testes exteriores quer nos testes em laboratório, permitindo a criação e 

o jogo de contrastes entre cores térmicas e cores visíveis, tal como a aplicação de diferentes técnicas de 

manipulação nas malhas (desde estampagem, modelagem e confeção). 

Em suma, foram realizados dois protótipos finais (noturno e diurno) para obtenção de camuflagem 

térmica num ambiente exterior, sendo ambos testados com sucesso em condições previamente 

selecionadas. O vestuário conceptualizado e a exploração da visão térmica nele inerente adapta-se às 

perspetivas do mercado artístico, em contexto de exibição e de performance, tal como às perspetivas de 

um mercado comercial numa vertente mais funcional (como poderia ser a área militar). Acrescentando, 

a Figura 35 ilustra de forma esquemática a relação e a sequência dos processos investigativos adotados. 

 

 

Figura 35 – Esquema alusivo aos processos investigativos. (Fonte: autor). 
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3.1 O ambiente e o corpo 

3.1.1 Os diferentes ambientes selecionados 

Pretendendo-se averiguar diferentes ambientes (exterior e interior) foi fundamental o estudo e a 

captação de diversas imagens térmicas   com o intuito de verificar múltiplos fatores.  Desta forma, o 

ambiente exterior foi estudado em dois cenários díspares, nomeadamente: na floresta do Mezio, 

pertencente ao Parque Nacional da Peneda Gerês, e na praia de Carreço pertencente ao distrito de Viana 

do Castelo. Relativamente ao ambiente interior foi selecionado um só cenário, o teatro Diogo Bernardes, 

pertencente ao concelho de Ponte de Lima. Assim, pode-se observar na Figura 36, uma perspetiva 

fotográfica de ambos os ambientes, tal como a sua localização no mapa, Figura 37.  

 

 

a)                                             b)                                               c)                      

Figura 36 – Fotografias dos ambientes selecionados: a) Floresta do Mezio; b) Praia de Carreço; c) 

Teatro Diogo Bernardes. (Fonte: autor). 

 

 

Figura 37 – Mapa com as localizações dos diferentes ambientes sinalizadas. (Fonte: adaptado pelo 

autor a partir do site www.google.com/maps).  

http://www.google.com/maps
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Acrescentando, no anexo II, Tabelas 15 a 19, podem ser observadas mais perspetivas 

fotográficas dos ambos os ambientes (exterior e interior). 

3.1.2 O corpo humano/modelo real selecionado 

Com o intuito de analisar o comportamento do corpo humano nos ambientes exteriores selecionou-

se inicialmente uma modelo feminina, com 1,80 m de altura. Porém, esta modelo inicial não conseguiu 

participar no projeto a partir do mês de maio do ano de 2018, sendo substituída por uma outra modelo 

feminina, também com 1,80 m de altura, nos testes térmicos exteriores relativos aos protótipos finais. 

As medidas de ambas as modelos são apresentadas na Tabela 31, no anexo III. 

3.2 Os equipamentos e seus processos 

Tendo em conta que todo o processo experimental conteve uma sequência de trabalhos em 

diferentes espaços, inúmeros foram os equipamentos, seguidamente descritos, utilizados nos testes 

exteriores e nos testes em laboratório, os equipamentos utilizados na caracterização dos materiais têxteis 

(incluindo da produção de malha), os equipamentos utilizados na estampagem e na pintura de estruturas 

têxteis com pigmentos, os equipamentos utilizados no bordado à máquina, e ainda os equipamentos 

utilizados no processo de conceptualização, modelagem e confeção de protótipos, bem como os 

softwares necessários para a captação das imagens térmicas e realização de vídeos.  

3.2.1 Os equipamentos utilizados nos testes exteriores e em laboratório 

Em todos os testes térmicos foi utilizada uma câmara termográfica Testo 855 (Figura 38 a)), 

(disponibilizada pela organização Fibrenamics, situada na Universidade do Minho), que inclui: um detetor 

de tipologia FPA 320 x 240 píxeis, Si amorfo; uma sensibilidade térmica (NETD) de < 30 mK a 30 °C; 

um campo de visão 30° x 23°; uma resolução geométrica (IFOV) 1,7 mrad; uma gama de espectro entre 

os 7,5-14 µm; um tamanho de imagem 3,1 megapíxel; e diversas paletas de cor como exemplo: ferro; 

arco-íris; escala de cinzentos; escala de cinzentos invertida; sépia; azul-vermelho; frio-quente; e testo 

ilustradas na Figura 39.  

Para a captação das imagens térmicas foi ativada na Testo 855, a opção de medição de -30 °C a 

100 °C (± 2 °C de valor de tolerância) e ajustada a emissividade para 0,95 (valor aproximado da 

emissividade da pele, perante a pesquisa na literatura). E a paleta de cor “ferro” foi a paleta selecionada 

para a reprodução das imagens térmicas por ter apresentado maior percetibilidade nos contrastes entre 

as cores. Esta caracteriza-se pelas cores preto, azul, roxo, magenta, laranja, amarelo e branco, sendo 
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que a cor “preto” evidencia a menor temperatura (mais fria) e a cor “branco” a maior temperatura (mais 

quente). Acrescentando, a câmara termográfica permitiu a captação de fotografias (imagens reais) em 

modo simultâneo às imagens térmicas, tal como possibilitou a captação de vídeo, somente na vertente 

térmica, nos testes exteriores finais, através da interação simultânea com o software Testo instalado no 

portátil Asus ROG Strix GL553V (Figura 38 b)). 

 

    

                                                a)                                                       b) 

Figura 38 – a) Câmara termográfica Testo; b) Portátil Asus. (Fonte: autor). 

 

 

Figura 39 – Montagem com as diferentes paletas de cores em imagem térmica e imagem fotográfica. 

(Fonte: autor). 

 

Por conseguinte foram utilizadas duas câmaras de vídeo (uma câmara Canon 80 D com lente 

Sigma 30 mm (Figura 40 a)) e uma câmara Lumix GH5 com lente Lumix 14 - 140 mm (Figura 40 b)), 

sendo a última colocada por baixo da câmara termográfica que auxiliada por um tripé Bilora 936 (Figura 
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40 c)) permitiu captar de forma simultânea as duas tipologias de imagem (real e térmica) perante o 

movimento da modelo/vestuário. Além disso, para realizar o vídeo térmico foi necessária a utilização 

simultânea do portátil Asus e do software Testo. Os equipamentos podem ser observados na Figura 40.  

 

   

                                       a)                                           b)                               c) 

Figura 40 – a) Câmara de vídeo Canon; b) Câmara de vídeo Lumix; c) Tripé Bilora. (Fonte: empresa 

Spixel). 

 

Acrescentando, foi utilizado um foco Aputure Amaran al-h198c câmara de luz LED CRI95+3200-

5500k, de modo a possibilitar a visualização de alguns movimentos da modelo/vestuário e 

comportamentos na imagem térmica exterior, tal como um foco de luz ADB para realçar alguns 

pormenores e perspetivas na imagem em ambiente interior. Já para obtenção da medição correta dos 

valores de humidade e de temperatura relativos ao local foi utilizado um higrómetro térmico HANNA 

HI9564 (Figura 41).  

 

 

Figura 41 – Fotografia do higrómetro térmico. (Fonte: autor). 

 

De outro modo, recorreu-se ainda a outro tipo de ferramentas auxiliares: uma régua (com 2 m de 

comprimento e marcações de fita fluorescente), de forma a facilitar o processo conceptual de ajuste de 

proporção nos padrões no vestuário; uma fita de sinalização branca e vermelha (para marcar os locais 

das posições da figura humana e as perspetivas escolhidas para os testes térmicos noturnos e diurnos) 

e ainda duas lanternas para facilitar a movimentação na praia e na floresta. 



 

65 

Por outro lado, os testes térmicos relativos às amostras dos materiais têxteis em ambiente 

laboratorial foram realizados nas instalações do Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, 

Funcionais e Inteligentes (CENTI), em Vila Nova de Famalicão, sendo utilizados os seguintes 

equipamentos: uma câmara climática “FITOCLIMA 24000 EDTU walk-in” (volume interno: 24 m3), com 

gama de temperatura entre os -30 °C a 70°C ± 0.5°C (sensor de temperatura PT100 50 × 4 mm – 

Tecnisis), e gama de humidade entre os 20 % e os 95 % ± 2% (sensor de humidade “Capacitive Type 

Rotronic H 290D” (Figura 42 a)); e um manequim térmico “Newton 34-zone sweating”, modelo 50º 

percentil do sexo masculino Ocidental, com altura de 178,5 cm, peso de 27,5 kg e tamanho médio de 

vestuário  (Figura 42 b)). As medidas e as zonas sinalizadas do manequim térmico são ilustradas na 

Figura 148, no anexo III. 

 

 

                a)                                                            b) 

Figura 42 – a) Câmara climática; b) Manequim térmico. (Fonte: autor). 

3.2.2 Os equipamentos utilizados na caracterização dos materiais têxteis 

As principais características relativas às amostras dos materiais têxteis testadas foram obtidas 

em laboratório, nas instalações da Universidade do Minho (Campus de Azurém, em Guimarães) com 

recurso a alguns equipamentos de medição, nomeadamente: a balança Kern 770 (Figura 43 a)), o 

medidor de espessura Mitutoyo No.2046F (Figura 43 b)), o testador de frisado/“crimp tester” Sodemat 

(Figura 43 c)),  a lupa conta-fios (Figura 43 d)), a régua (Figura 43 e)), a agulha (Figura 43 d)), a alambeta 

(Figura 44 a)); e o emissómetro (D&S model SSR-ER & D&S model AE1/RD1) (Figura 44b)). A 

caracterização das amostras foi realizada através de diferentes repetições de ambos os processos de 

medição, de modo a reduzir a percentagem de erro, sendo depois calculada uma média de todos os 

valores obtidos, determinando-se assim o valor final pretendido.  
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Figura 43 – a) Balança; b) Medidor de espessura; c) Testador de frisado; d) Lupa conta-fios; e) Régua; 

f) Agulha. (Fonte: autor). 

 

 

 a)          b) 

Figura 44 – a) Alambeta; b) Emissómetro. (Fonte: autor). 

 

Deste modo, para calcular o valor da massa por unidade de área [g/m2] das amostras têxteis, 

procedeu-se à medição da largura e do comprimento da amostra (através da régua) e à pesagem da 

mesma amostra (através da balança). O processo de medição (largura e comprimento) foi repetido 

durante três vezes em diferentes locais, calculando-se posteriormente a média dos valores obtidos, sendo 

as médias finais multiplicadas para obtenção do valor em cm2. No final aplicou-se um cálculo matemático, 

através de uma regra de três simples, com os valores prévios obtidos em ambas as medições, de modo 

a obter o valor final em [g/m2]. 

Para obtenção do número de colunas e de fileiras existentes nas amostras têxteis por cm2, utilizou-

se uma lupa conta-fios e uma agulha, procedendo-se à contagem de forma manual, num processo 

repetido durante três vezes em diferentes locais. Após a contagem calculou-se a média dos valores 

obtidos, determinando-se assim o valor final.  
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Relativamente ao valor da espessura [mm] das amostras têxteis, este foi obtido através da 

utilização do medidor de espessura, repetindo-se o processo de medição durante dez vezes em diferentes 

locais. Posteriormente, calculou-se a média dos valores obtidos, determinando-se o valor final. 

Já para a obtenção do valor da massa linear do fio [Tex] presente nas amostras têxteis, procedeu-

se com a contagem de cinquenta laçadas através da utilização da lupa conta-fios e da agulha. As 

extremidades do espaçamento obtido foram marcadas com marcador preto e cortadas com um pequeno 

corte perpendicular, de modo a facilitar a retirada dos fios. Depois, retirou-se um fio de cada vez para 

medição no testador de frisado, repetindo o processo durante dez vezes. Cada fio foi também pesado na 

balança prosseguindo-se com o cálculo matemático da massa linear do fio [Tex], através dos valores 

obtidos do comprimento e do peso do fio nos testes. Deste modo, a média dos dez testes foi calculada, 

sendo determinado o valor final para cada amostra de malha.  

Por outro lado, para a verificação dos valores de algumas características térmicas foi necessário 

a utilização da Alambeta, que foi previamente calibrada através de uma placa cinza de calibração até se 

obter um valor entre os 33 e 35. O processo total de calibragem do aparelho demorou cerca de 10 

minutos. Já na medição das amostras, o processo foi mais rápido (cerca de um minuto), mesmo com 

os fatores de variação presentes nas amostras (material e espessura). Após o processo inicial, colocou-

se a amostra têxtil de forma a abranger toda a área do sensor térmico e procedeu-se com a medição dos 

valores de condutividade térmica [W/m.K], resistência térmica [m2.K/W], fluxo térmico [W/m2], repetindo-

se o procedimento durante cinco vezes. No final calculou-se a média dos valores obtidos, determinando-

se o valor final das características pretendidas. Além disso, neste teste não foi possível abranger a 

medição de todas as amostras, já que algumas delas possuíam uma dimensão inferior ao do sensor 

térmico. 

Em suma, para determinar os valores de emissividade presentes nas amostras têxteis, utilizou-se 

um emissómetro, que foi previamente calibrado. Neste caso, ligou-se os cabos de energia do aparelho a 

um voltímetro prosseguindo-se com a montagem do equipamento de medição. Recorrendo à utilização 

de luvas, colocaram-se duas amostras circulares (uma preta e uma metálica) na base da superfície 

retangular do aparelho, que através do contacto com o sistema cilíndrico do aparelho, permitiu calibrar 

o aparelho, (primeiramente até estabilizar no valor de O,88 com a amostra circular preta e 

posteriormente até estabilizar no valor 0,05 com a amostra circular metálica).  Neste processo inicial, o 

tempo de estabilização foi de cerca de 15 minutos para cada valor. Seguidamente, repetiu-se novamente 

o processo de calibragem, estabilizando-se e confirmando-se novamente ambos os valores de modo a 

evitar erros de medição. Em alguns dos testes foi necessária mais do que duas repetições iniciais na 
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calibração do aparelho para a obtenção de um valor estável. Além disso, o valor de calibragem foi 

verificado no decurso dos testes, após ciclos de 30 minutos, de modo a evitar possíveis erros de medição 

(através do processo de medição das amostras circulares). Posteriormente, colocou-se a amostra têxtil 

na superfície retangular do aparelho e efetuou-se a medição da amostra até obter um valor estável (cerca 

de 2 minutos), repetindo-se o processo durante 5 vezes em diferentes locais. No final calculou-se a 

média, obtendo-se o valor final de emissividade. Nestes testes, as amostras dos fios e aplicações 

bordadas à mão, tal como dos fios costurados através da máquina de costura, não foram possíveis de 

ser medidas, devido à pequena dimensão das mesmas. 

3.2.3 Os equipamentos e processos utilizados na tecelagem de algumas malhas  

Com o intuito de facilitar o teste de alguns tipos de malha, foram utilizados os seguintes teares, 

disponibilizados pela Universidade do Minho: o tear laboratorial “TricoLab” (Figura 45 a)) e o tear retilíneo 

Stoll (Figura 45 b)). O objetivo inicial incidia somente na utilização do tear Stoll. Contudo, devido a 

algumas avarias sucessivas do tear foi necessário concluir algumas das amostras no tear laboratorial 

“TricoLab”. Além disso, não foi possível a conclusão de todas as amostras previstas para os testes iniciais 

devido à dificuldade de manipulação de alguns fios com fibras não naturais inorgânicas (como a prata, 

aço inoxidável e carbono), já que estes se partiam muito facilmente no processo de construção da malha, 

proporcionando também várias imperfeições, levando à elaboração de amostras com pequenas 

dimensões para aplicação nos testes finais. Posto isto, a variedade de amostras concluídas para teste 

em laboratório foi reduzida devido às consequentes dificuldades técnicas. 

 

 

          a)                                                           b)  

Figura 45 – a) Fotografia do tear laboratorial “TricoLab”; b) Fotografia do tear retilíneo Stoll. (Fonte: 

autor). 

3.2.4 Os equipamentos e processos utilizados na estampagem e pintura de pigmentos  
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O processo de estampagem dos pigmentos nos materiais têxteis foi realizado manualmente. 

Primeiramente, foram utilizados seguintes equipamentos disponibilizados pela empresa Erius, situada 

em Vila Nova de Famalicão: uma balança digital Filobranca; uma espátula; pequenos recipientes 

plásticos para colocação da tinta; uma tela Sefar Pet1500 43.80 WPW (com a forma retangular 10 cm 

x 6 cm previamente submetida através de um processo de gravação); uma máquina de estampar manual 

com 6 paletes; uma raclete com borracha monoflex; cola para fixação das amostras têxteis; e uma estufa 

de fixação. Relativamente ao processo de gravação do fotolito na tela, este foi realizado pela empresa 

Ruy de Lacerda & Cª., S.A., situada em Matosinhos. A forma retangular foi criada no programa Photoshop 

e impressa numa folha de acetato a preto, originando um fotólito, ilustrado na Figura 149, do anexo V. 

Neste processo, a forma retangular foi estampada em diferentes materiais têxteis (fixados com cola na 

máquina de estampar manual) através da aplicação de duas camadas de tinta com a espátula. 

Posteriormente, os materiais passaram por uma estufa para que a estampagem efetuada secasse. O 

processo de estampagem é ilustrado na Figura 46, tal como alguns dos equipamentos utilizados. 

 

 

Figura 46 – Fotografias relativas ao processo de estampagem manual. (Fonte: autor). 

 

Relativamente à estampagem dos materiais têxteis para aplicação nos protótipos finais, foi 

necessária a intervenção de uma empresa com equipamentos e processos que possibilitassem a 

estampagem de amostras com grandes dimensões, como a empresa António Pacheco da Silva & Cª., 

Lda. situada em São Mamede de Infesta, Porto. Os módulos dos padrões conceptualizados foram 

desenhados digitalmente, de forma vetorial, através do programa Adobe Illustrator, calculando-se, 

também, a área necessária de estampagem para cada padrão. Seguidamente elaboraram-se fichas 

técnicas para auxiliar a empresa no processo de repetição do módulo de cada padrão (anexo VII, Figuras 
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164 a 170). Com o ficheiro vetorial de cada padrão, a empresa procedeu à impressão da área pretendida 

de estampagem numa tela 43/80 White, com dimensão de 4,25 m x 2,20 m, através da utilização da 

máquina JetScreen 20/35, Lüscher. Após a impressão, a tela passou por uma máquina de sensibilização 

Gruning G421 para receber luz. Em seguida levou um banho de água com bastante pressão e depois foi 

colocada numa estufa para secar. Com isto, a tela ficou preparada para receber os pigmentos e 

prosseguir com a estampagem. Na mistura para obtenção dos pigmentos pretendidos, utilizou-se uma 

balança, um recipiente e uma espátula. Em seguida preparou-se o material têxtil, estendendo-o sobre 

uma superfície retangular pulverizada previamente com cola fixadora (Ref.ª P20), de forma a evitar rugas, 

espaços de ar ou imperfeições na malha para estampagem. O quadro plano com o padrão gravado foi 

colocado em cima da malha. Assim, para o processo de estampagem manual foram necessárias cerca 

de 6 pessoas de modo a assegurar o melhor processo de estampagem possível, já que esta era de 

grandes dimensões. Desta forma, colocou-se a tinta numa das extremidades da tela e com a ajuda de 

uma raclete com grandes dimensões foram realizadas duas passagens de tinta no padrão, deixando-se, 

depois, secar o tecido à temperatura ambiente de forma a não haver quebras na tinta nem no padrão. 

No final, ambas as malhas foram enroladas, com muito cuidado e transportadas para a empresa que 

iria fixar o estampado numa estufa a altas temperaturas. Algumas imagens do processo de estampagem 

manual são ilustradas abaixo na Figura 47. 

 

 

Figura 47 – Montagem de fotografias relativas ao processo de estampagem. (Fonte: autor). 
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A fixação da estampagem das malhas finais foi realizada através de uma estufa IMA, programada 

a 150 °C, com velocidade 3, nas instalações da Estamparia Ralope, SA, situada em Manhente, Barcelos. 

Neste caso as amostras foram passadas uma única vez no equipamento.  

Em suma, no processo de pintura manual de pigmentos de amostras têxteis foram utilizados os 

seguintes equipamentos: pincéis com diferentes tamanhos; régua; fita adesiva; pano; e copo de água. A 

pintura dos pigmentos foi realizada também numa forma retangular 10 cm x 6 cm, com a aplicação de 

duas demãos de tinta. Para que fosse possível uma futura lavagem da amostra foi colocada previamente, 

uma demão de uma base incolor em todos os pigmentos pintados à mão. A secagem dos mesmos foi 

realizada à temperatura ambiente.   

3.2.5 O equipamento utilizado no processo de bordado à máquina 

A produção de amostras de bordados foi realizada através da colaboração da Engenheira Sílvia 

Fernandes, em Ponte de Lima, através de numa máquina de bordar Barudan (Figura 48). 

 

 

Figura 48 – Fotografia da máquina de bordar. (Fonte: Sílvia Fernandes). 

3.2.6 Os equipamentos e materiais utilizados na conceptualização, modelagem e confeção dos 

protótipos 

No processo criativo de desenho e conceptualização de vestuário foram utilizados processos 

manuais e digitais, por vezes de forma simultânea. Assim, no processo manual, foram usados os 

diferentes materiais de desenho, pintura e ilustração. Já no processo de conversão de um desenho para 

a imagem digital e para impressão de imagens foi utilizada uma impressora HP ENVY 5032.  

Relativamente ao processo de modelagem e confecção dos protótipos testados, foram utilizados 

diferentes materiais de auxílio aos processos correlacionados. Já os equipamentos utilizados foram: uma 

máquina de costura Alfa® 630 (Figura 49 a)); uma máquina de corte e cose Yamato Z5020 – Y6DF 

(Figura 49 b)); ferro de engomar Rowenta Professional Luxe. Além disso, no processo de termofixação 
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de algumas amostras foram utilizados pequenos moldes cúbicos de madeira e o ferro de engomar 

Rowenta Professional Luxe. 

 

    

                                            a)                                                        b) 

Figura 49 – Fotografia dos equipamentos usados nos processos de confeção: a) Máquina de costura; 

b) Máquina corte e cose. (Fonte: autor). 

3.2.7 Os softwares utilizados  

Para efetuar a edição de todas as imagens térmicas foi utilizado o software V 3.7 da câmara 

termográfica Testo, que permitiu também a verificação de histogramas relativos ao comportamento das 

temperaturas e cores presentes nas imagens térmicas. A opção “twin pix” do software permitiu 

desconstruir a imagem térmica (padrões) e analisar separadamente as percentagens de cor presentes 

nas imagens térmicas captadas inicialmente, através da definição de uma paleta de 10 cores na imagem 

térmica diurna e de uma paleta de 5 cores na imagem térmica noturna. Esta ferramenta foi mais precisa 

nas imagens diurnas do que nas noturnas devido ao facto de não existir iluminação na imagem real 

noturna. Por conseguinte, foi utilizado o software Adobe Photoshop para auxiliar o estudo (através da 

mancha e da linha) das imagens realizadas através da ferramenta “twin pix”.  

Além disso, no processo de conceptualização e criação de amostras e protótipos finais, tal como 

na criação de diferentes estampados e fotolito e desenho digital, foram utilizados os softwares Adobe 

Photoshop e Adobe Ilustrator. 

Em suma, as imagens fotográficas relativas aos materiais e processos utilizados foram captadas 

através de uma câmara Canon 1000 D com lente Canon 18-55 mm e também de um Iphone 6. 

3.3 Os testes térmicos  

3.3.1 O estudo do espaço físico, temporal e comportamento corporal  
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Primeiramente foi necessária a captura do comportamento do corpo humano vestido em 

diferentes ambientes (Figuras 50 e 51), com diferentes distâncias (desde 0,30 m a 10 m) e perspetivas, 

de modo a que fosse possível analisar o comportamento da cor térmica exibida na câmara termográfica 

tal como os padrões existentes no próprio cenário e possíveis fatores de diferenciação. Posto isto, o 

estudo do espaço físico foi iniciado no mês de julho de 2016, onde as imagens térmicas foram 

capturadas num só momento do dia relativamente ao ambiente interior no teatro (dia 4 entre as 15h45 

e as 16h42, com aproximadamente 25 °C de temperatura atmosférica e com presença e ausência de 

iluminação) e em dois momentos (dia e noite) relativamente aos ambientes exteriores, nomeadamente: 

na floresta do Mezio, no dia 3 entre as 23h10 e as 23h54 com aproximadamente 21 °C de temperatura 

atmosférica (ambiente noturno) e no dia 4 entre as 12h10 e as 13h12, com aproximadamente 28/29 

°C de temperatura atmosférica (ambiente diurno); e na praia de Carreço, no dia 4 entre as 22h30 e as 

22h48 com aproximadamente 22 °C (ambiente noturno) e no dia 5 entre as 12h18 e as 13h32 com 

aproximadamente 28/30 °C (ambiente diurno). Em ambos os ambientes exteriores o céu manteve-se 

limpo e sem vento. As temperaturas atmosféricas foram consultadas no site meteorológico 

www.freemeteo.com.pt.  

 

   

a) b) c) 

Figura 50 – Fotografias de uma perspetiva de cada ambiente exterior diurno e interior com iluminação: 

a) Floresta do Mezio; b) Praia de Carreço; c) Teatro Diogo Bernardes. (Fonte: autor). 

 

   

a) b) c) 

Figura 51 – Fotografias de uma perspetiva de cada ambiente exterior noturno e interior sem 

iluminação: a) Floresta do Mezio; b) Praia de Carreço; c) Teatro Diogo Bernardes. (Fonte: autor). 
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Posteriormente, foi selecionado somente um ambiente para a criação do vestuário de 

camuflagem térmica, de modo a facilitar o processo de criação e proporcionar mais rapidez na produção 

e teste do próprio vestuário em camuflagem térmica: selecionou-se o ambiente exterior da Praia de 

Carreço. Assim, com o objetivo de uma melhor compreensão e exploração dos padrões existentes na 

paisagem exterior e de reforçar alguns resultados obtidos nos testes anteriores, foram realizados testes 

térmicos no mês de setembro de 2016, em dois momentos, sendo escolhida a mão do autor como fonte 

de calor. Deste modo, captaram-se imagens térmicas na Praia de Carreço (no dia 28 entre as 12h20 e 

as 13h00 com aproximadamente 24/26 °C de temperatura atmosférica e entre as 22h40 e as 23h00, 

com aproximadamente 21 °C de temperatura atmosférica) onde em ambas as situações o céu manteve-

se limpo e ligeiramente ventoso. Nesta fase os testes térmicos não foram restritivos às temperaturas 

atmosféricas observadas nos testes térmicos anteriores, sendo que as temperaturas atmosféricas foram 

consultadas no site meteorológico www.freemeteo.com.pt. 

Por conseguinte, com o intuito de analisar e observar a estabilidade e o comportamento da 

imagem térmica no espaço temporal e físico foram capturadas imagens térmicas na praia de Carreço 

com a modelo vestida em cinco perspetivas distintas, com variações de distâncias entre 6 m, 5 m e 3 

m (Figuras 52 e 53), no mês de junho de 2017 (de forma a que as temperaturas atmosféricas não 

fossem muito diferentes dos testes realizados no ano anterior. Acrescentando, os testes foram realizados 

entre as 14h e as 15h (para ambientes diurnos) e entre as 22h30 e as 23h30 (para ambientes noturnos) 

com as seguintes condições atmosféricas: no dia 14 o céu estava limpo, o vento apresentava-se ligeiro, 

e as temperaturas atmosféricas aproximavam-se dos 22/23°C (dia) e dos 17 °C (noite); no dia 15 o céu 

manteve-se limpo, com muito vento, e as temperaturas atmosféricas aproximavam-se dos 22/23 °C 

(dia) e dos 18/20 °C (noite); e no dia 16 o céu manteve-se limpo, não havia vento e as temperaturas 

atmosféricas aproximavam-se dos 26/28 °C (dia) e dos 17/20 °C (noite). Assim, durante três dias 

consecutivos, com temperaturas atmosféricas mais ou menos constantes e com algumas alterações 

atmosféricas, foi realizada a captação de imagens térmicas em quatro ciclos de 15min em 15min em 

dois momentos do dia (dia e noite), mantendo-se o mesmo ponto de foco, distância e posição selecionada 

para cada perspetiva, de forma a evitar alterações na imagem térmica. As temperaturas atmosféricas 

foram consultadas nos seguintes sites meteorológicos: www.windguru.cz e o www.ipma.pt. 

 

http://www.freemeteo.com.pt/
http://www.ipma.pt/
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Figura 52 – Fotografias das cinco perspetivas escolhidas do local com a modelo vestida em ambiente 

diurno. (Fonte: autor). 

 

 

Figura 53 – Fotografias das cinco perspetivas escolhidas do local com a modelo vestida em ambiente 

noturno. (Fonte: autor). 

 

Contudo, com o intervalo de tempo prolongado entre as experiências realizadas, a erosão da 

praia alterou significativamente a paisagem, especialmente na quantidade de areia existente entre as 

rochas levando-nos a optar por um local de futura camuflagem térmica mais estável, isto é, sem que o 

comportamento da maré pudesse alterar. Desta forma, nos últimos testes no exterior observou-se melhor 

a praia, excluindo-se qualquer opção com areia, limitando a escolha entre as rochas e as pequenas 

pedras irregulares existentes. Neste ponto, foram capturadas várias imagens térmicas com a modelo 

vestida em diferentes posições e perspetivas em ambos os cenários. Porém, para obtenção de uma boa 

camuflagem térmica nas pequenas pedras a modelo estaria limitada ao movimento (não poderia levantar-

se) e muito dificilmente as pequenas rochas estariam dispostas da mesma maneira com o passar do 

tempo, o que teria de haver uma intervenção e manipulação do local quando se fosse testar o vestuário 

de camuflagem. Posto isto, escolheu-se um local elevado e rochoso, sem que houvesse necessidade de 
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qualquer manipulação e que permitisse que a modelo se movimentasse, ao mesmo tempo que se 

camuflava termicamente. Assim, várias imagens térmicas foram capturadas ao local final selecionado 

com a ausência da modelo e com a presença da mesma em posições estáticas e em movimento, com 

o intuito de facilitar a criação de padrões e dos protótipos de camuflagem térmica. Adicionalmente, com 

a intencionalidade de verificar o comportamento da silhueta do corpo humano e do material têxtil por ele 

vestido, foram efetuados testes térmicos diurnos e noturnos de dois protótipos semelhantes, em malha, 

com diferentes posições e rotações em cada local selecionado (Figuras 54 e 55). Assim, os testes foram 

realizados no dia 16 de junho entre as 15h e as 16h15, com temperatura atmosférica aproximada de 

26/28 °C (ambiente diurno) e entre as 23h30 e as 00h30, com temperatura atmosférica aproximada 

de 17/20 °C (ambiente noturno). Neste parâmetro, avaliou-se e comparou-se o desempenho da fibra 

natural num protótipo e da fibra sintética no outro protótipo, tal como o desempenho e comportamento 

das suas cores na imagem térmica. As temperaturas atmosféricas foram consultadas mais uma vez nos 

sites meteorológicos www.windguru.cz e www.ipma.pt. 

 

 

Figura 54 – Fotografias de quatro perspetivas dos testes térmicos diurnos e noturnos do estudo da 

silhueta com malha de fibra natural. (Fonte: autor). 

 

Figura 55 – Fotografias de quatro perspetivas dos testes térmicos noturnos e diurnos do estudo da 

silhueta com malha de fibra sintética. (Fonte: autor). 

http://www.ipma.pt/
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Por outro lado, no final dos testes térmicos no exterior relacionados com o mês de junho de 

2017, foi calculada um valor médio para a definição das temperaturas atmosféricas diurnas e noturnas 

em ambiente laboratorial. Desta forma, calculou-se a média referente aos três dias, com o valor 

intermédio de ambas as temperaturas atmosféricas (diurnas e noturnas), já que não foi verificado 

grandes diferenças nas imagens térmicas. Assim, para o ambiente diurno obteve-se o valor de 24 °C 

determinado pela equação (6) e para o ambiente noturno o valor de 18 °C determinado pela equação 

(7): 

(22,5 + 22,5 + 27) ÷ 3 = 24 ℃  (6) 

 

(17 + 19 + 18,5) ÷ 3 = 18 ℃ (7) 

3.3.2 O estudo das amostras de diferentes materiais têxteis em laboratório  

Posteriormente aos testes térmicos realizados no exterior, prosseguiu-se com os testes térmicos 

em ambiente laboratorial, de modo a que fosse possível uma análise de diferentes amostras têxteis em 

ambiente condicionado, com simulações de temperaturas atmosféricas evidenciadas nos testes térmicos 

exteriores (diurnos e noturnos) e da temperatura da pele do corpo humano em imagem térmica. Desta 

forma, todas as amostras testadas nas simulações foram acondicionadas previamente na câmara 

climática, com ausência de contacto com o manequim térmico. Assim, a câmara climática foi 

programada com valores de 65 % de humidade para ambas as simulações e com valores de 24 °C de 

temperatura atmosférica para o ambiente diurno e de 18 °C de temperatura atmosférica para o ambiente 

noturno. Após o período de acondicionamento das amostras (cerca de 12h/2h), as mesmas foram 

colocadas no manequim térmico, programado com 34 °C de temperatura, valor proveniente da norma 

ISO 15831, que descreve o procedimento para medição do isolamento térmico do vestuário por meio de 

um manequim térmico. Esta norma foi selecionada devido à imprecisão observada sobre o valor exato 

da temperatura da pele na literatura. A colocação das amostras foi aplicada nas pernas do manequim 

térmico e posteriormente no busto do mesmo, dependendo da dimensão/tamanho da amostra estudada. 

Acrescentando, em cada simulação a captura de imagens foi efetuada num ciclo de 15 min (com 

repetição de 5min em 5min). 

Primeiramente, foi realizado o estudo de diferentes materiais têxteis, no mês de julho de 2017, 

no dia 11 entre as 10h00 e as 13h15 (para a simulação com temperatura atmosférica diurna), com 

presença de iluminação, e no dia 12 entre as 10h00 e as 13h30 (para a simulação com temperatura 

atmosférica noturna), com ausência de iluminação (Figura 56). Todas as amostras foram colocadas nas 
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pernas do manequim térmico na forma de pequenas faixas costuradas, para facilitar o ajuste e a 

colocação das mesmas no manequim térmico. Deste modo, a totalidade das amostras foram distribuídas 

em sete séries para cada simulação (diurna e noturna). Posto isto, com composições semelhantes das 

malhas testadas nos testes iniciais no exterior, analisaram-se diferentes materiais têxteis com diferentes 

fibras (naturais, sintéticas, metálicas), emissividades, espessuras e manipulações (técnicas de 

estampagem, pintura, bordado e costura). As propriedades e características dos materiais têxteis 

utilizados nos testes em laboratório estão ilustradas em anexo IX, Tabela 48 a 50.  

 

 

Figura 56 – Montagem com fotografias das primeiras séries de amostras testadas. (Fonte: autor). 

 

No seguimento dos testes anteriores em laboratório, foi criado um processo de vestuário e 

padrões que não deu certo pois observou-se que uma das malhas com pigmento estampado (Ref.ª M3 

sob Ref.ª P4) não obteve o comportamento esperado na cor em imagem térmica, tal como as técnicas 

selecionadas de costura, mais concretamente o franzido e o drapeado (Ref.ª T3 e Ref.ª T11) nos 

primeiros protótipos de vestuário realizados. Deste modo, todos os estudos referidos a estes protótipos 

são apresentados no anexo VI (Tabelas 43 e 44; Figuras 154 a 160), sendo as características dos 

materiais e técnicas utilizadas apresentadas no anexo IX, Tabelas 48 a 51.  Posto isto, todo o design do 
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vestuário e o processo de criação selecionado até esse momento teve de ser alterado, provocando 

mudanças no processo de design tal como na seleção e manipulação de cores em imagem térmica, com 

o intuito de obter uma estrutura mais estável e com maior controlo em visão térmica e no local de 

camuflagem. 

Portanto, os testes iniciais em laboratório, tal como os protótipos-erro, potencializaram o estudo 

de novas manipulações nos materiais têxteis, mais concretamente nas malhas com pigmentos metálicos 

estampados que evidenciavam maior rigidez. Assim, pequenas estruturas retangulares e quadrangulares 

em relevo foram possíveis de ser estudadas com o intuito de controlo do ar inerente entre o material 

têxtil e o manequim térmico. Deste modo, no mês de fevereiro de 2018, foram realizadas mais duas 

séries de testes (Figura 57), nas pernas do manequim térmico, para cada simulação, nomeadamente: a 

simulação diurna (realizada no dia 20, entre as 10h15 e as 10h45); e a simulação noturna (realizada no 

dia 21, entre as 11h25 e as 12h00).  

 

   

Figura 57 – Fotografias das séries de testes com foco nos pigmentos metálicos e ar. (Fonte: autor). 

 

Os testes anteriormente efetuados em laboratório, tal como o estudo simultâneo das imagens 

térmicas e do local final de camuflagem térmica, despoletaram o desenvolvimento e criação de um 

módulo padrão, com a aplicação da técnica de manipulação de pequenas estruturas de relevo costuradas 

em malha, para averiguar a capacidade de incorporar o AR como um elemento de Design do processo 

criativo do vestuário para camuflagem térmica. Assim, para que fosse possível obter mais certezas no 

comportamento do material têxtil e do ar nas estruturas para aplicação nos protótipos de camuflagem 

térmica, foi necessária a verificação do comportamento térmico desta técnica, com diferentes estruturas 

e formas, estudando-se também o seu comportamento com espaçamentos de pequenas dimensões 

entre as mesmas estruturas. Desta forma, no dia 2 de maio de 2018, testou-se um pequeno protótipo 

com o módulo padrão idealizado (Figura 58), no busto do manequim térmico, em simulação noturna 

(entre as 10h08 e as 10h28) e em simulação diurna (entre as 14h20 e as 14h40). 
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                                                      a)                                                  b) 

Figura 58 – Fotografias do padrão de manipulação de ar testado: a) Perspetiva das frentes do 

protótipo; b) Perspetiva sobre a lateral e relevo das estruturas. (Fonte: autor). 

 

Paralelamente à produção das amostras para teste em ambiente laboratorial, também se pensou 

noutras soluções e técnicas para manipulação das malhas. Simultaneamente aos testes iniciais em 

laboratório, testou-se a técnica do bordado de forma mecânica, através de uma pequena amostra de 

malha com diferentes pontos de bordado e preenchimento. Em simultâneo aos testes finais em 

laboratório foram produzidas pequenas amostras de formas cúbicas, através de um processo manual de 

termofixação em malha. As fotografias de ambas as amostras são apresentadas no anexo X, Figuras 197 

e 198.  

3.3.3 O estudo do comportamento dos protótipos finais no ambiente exterior selecionado para 

camuflagem térmica (diurno e noturno) e aplicação num vídeo artístico 

Após os testes realizados em laboratório e de todo o processo de conceptualização e criação dos 

protótipos, procedeu-se com o teste exterior final de camuflagem térmica idealizado, na praia de Carreço. 

Neste ponto, além de haver a preocupação de obter condições atmosféricas e horários idênticos aos 

testes efetuados no mês de julho de 2017, também se teve de considerar o comportamento da maré 

que estava presente nesses mesmos testes. Posto isto, os testes diurnos foram realizados mais tarde do 

que os testes realizados em julho, de modo a conciliar a baixa-mar, presente no ambiente 

conceptualizado para camuflagem térmica. Além disso, a imprevisibilidade do tempo e indisponibilidade 

da modelo dificultava a realização dos testes exteriores, sendo realizada uma pequena reunião com a 

equipa de filmagem no local (para explicação do conceito do vídeo e solucionar algumas questões 

técnicas sobre montagem de equipamentos), tal como uma outra com a modelo (com intuito de testar a 

sua movimentação no local escolhido, de modo a que esta também se ambientasse com o local e 

conceito de camuflagem).  
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 Deste modo, através de uma consulta prévia em sites meteorológicos e das marés 

(https://tabuademares.com; www.ipma.pt; www.windguru.cz), foi possível realizar os testes finais 

diurnos no dia 22 de Julho de 2018 a partir das 17h30 até às 20h30, com céu limpo e vento muito 

ligeiro, com valores de temperatura e humidade constantes, ao longo do período de testes, sendo eles: 

no início do teste do protótipo liso de camuflagem (às 17h30) com 25,1 °C de temperatura atmosférica 

e 60 % de humidade; no início do teste do protótipo de camuflagem diurno (às 18h20) com 27º C de 

temperatura atmosférica e 52,1 % humidade; às 19h00 com 25,4 °C de temperatura atmosférica e 57,6 

% de humidade; e no final do teste do protótipo de camuflagem (às 20h30), com 23,8 °C de temperatura 

atmosférica e 67,2 % de humidade. Este testes iniciais levaram mais tempo do que o previsto, já que se 

teve de estudar simultaneamente a melhor forma de camuflagem (que só poderia ser feita com o próprio 

protótipo), sendo que também foi necessário, por volta das  19h00 carregar a bateria do computador 

(cerca de 40 minutos) fora do local, atrasando a finalização dos testes. Além disso, a baixa-mar estava 

prevista para as 18h23, de acordo com o site consultado:  https://tabuademares.com.  

Já os testes finais noturnos foram realizados no dia 22 de julho de 2018, a partir das 23h38 até 

às 00h30 do dia 23, com céu limpo e por vezes com vento muito ligeiro,  onde os valores de temperatura 

e humidade foram mais inconstantes, num curto espaço de tempo, nomeadamente: no início do teste 

do protótipo liso de camuflagem (às 23h20) com 20,5 °C de temperatura atmosférica e 71,3 % de 

humidade; no início do teste do protótipo de camuflagem noturno (às 23h37) com 20,5 °C de 

temperatura atmosférica 71,3 % de humidade; e no final do teste do protótipo de camuflagem noturno 

(às 00h30) com 17,1 °C de temperatura atmosférica e 90,4 % de humidade. O período de teste noturno 

foi menor pois já havia uma consciência das melhores posições e circuitos para se obter uma melhor 

camuflagem térmica e estudo do comportamento do protótipo. Posto isto, os valores de temperatura e 

humidade foram observados no local de camuflagem através da utilização do higrómetro térmico, sendo 

consultados em alguns momentos dos testes.  

Desta forma, para que houvesse uma maior harmonia nas imagens e vídeos captados (imagem 

térmica e imagem real/fotografia), a modelo foi previamente maquilhada (com tons naturais e um ligeiro 

apontamento de cobre nos olhos) e penteada (com um penteado simples de trança lateral, de modo a 

facilitar o ajuste do cabelo quando fosse necessário a colocação da máscara presente dos protótipos).  

Por conseguinte, em ambos os testes finais diurnos e noturnos, foi testado um protótipo de camuflagem 

térmica, previamente conceptualizado para o local e momento do dia, mais concretamente: um protótipo 

de camuflagem diurno e um protótipo de camuflagem noturno. Além disso, para contrastar o 

comportamento de camuflagem térmica, testou-se também um protótipo liso de camuflagem, como o 

https://tabuademares.com/
http://www.ipma.pt/
http://www.windguru.cz/
https://tabuademares.com/
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testado inicialmente, igual em ambos os ambientes (diurno e noturno). Neste ponto, foram realizados 

vários testes térmicos através da captação de imagem e de vídeo térmico (câmara termográfica), 

captando-se também, de forma por vezes simultânea, a imagem fotográfica/vídeo real (câmaras de vídeo 

normais). Contudo, a captação de vídeo foi depois adotada como método de recolha de dados devido à 

maior facilidade de leitura do comportamento do protótipo em movimento, sendo que este também 

permite a transformação de cada “frame25” em imagem térmica no software da câmara termográfica.  

Assim, várias posições estáticas e em movimento foram captadas e estudadas, havendo várias repetições 

de movimentos e vídeos junto às rochas, de forma lenta (como se de um camaleão se tratasse), de forma 

a obter a melhor perspetiva e solução de camuflagem térmica. Algumas fotografias dos protótipos no 

ambiente exterior são apresentadas abaixo nas Figuras 59 a 61. 

 

  

                                          a)                                                           b) 

Figura 59 – Fotografias do protótipo liso de camuflagem térmica no ambiente exterior: a) Em ambiente 

diurno; b) Em ambiente noturno. (Fonte: autor). 

 

 

Figura 60 – Fotografia do protótipo de camuflagem térmica diurno no ambiente exterior. (Fonte: autor). 

 

25 “frame” corresponde às inúmeras imagens que um vídeo pode conter, estando também relacionada a expressão “frame por segundo”. 
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                                          a)                                                             b) 

Figura 61 – Fotografia do protótipo de camuflagem térmica noturno no ambiente exterior: a) Sem 

iluminação; b) Com iluminação. (Fonte: autor). 

 

Além disso, algumas partes dos vídeos captados no exterior foram aplicadas na criação de um 

vídeo artístico, com o intuito de mostrar o comportamento do corpo além do ambiente de camuflagem 

térmica, num carácter performativo, havendo uma junção de ambientes (com e sem camuflagem, com 

e sem padrão de fundo), e de tipologias de imagens/vídeos, mais concretamente: a imagem/vídeo real 

e a imagem/vídeo térmico. 

3.3.4 O estudo do comportamento dos protótipos finais em ambiente interior, sem fins de 

camuflagem térmica e para aplicação num vídeo artístico 

Por outro lado, foram realizados testes térmicos dos protótipos finais testados no exterior (no 

ambiente de camuflagem térmica final) em ambiente controlado e estável, no teatro (Figura 62). Neste 

parâmetro, além do objetivo de estudar o comportamento dos protótipos e do corpo em visão térmica, 

pretendeu-se repetir algumas posições e perspetivas que a modelo aplicou no ambiente exterior vestida 

com os protótipos, sem fins de camuflagem, mas com o intuito de auxiliar a criação do vídeo artístico, 

permitindo novas soluções e contrastes em ambas as tipologias de vídeo/imagem (térmico e real). Assim, 

no dia 6 de agosto de 2018 foram realizados mais testes térmicos, das 10h50 às 12h35, com valores 

de temperatura e humidade constantes, nomeadamente: 26,1 °C de temperatura atmosférica e 62,6 % 

humidade. Neste parâmetro, foram captadas imagens e vídeos com posições estáticas e com rotações 

do corpo para o estudo do comportamento do corpo e dos protótipos finais, tal como as imagens e 

posições para aplicação no vídeo artístico que foram previamente estudadas, no processo de 

desenvolvimento da “storyboard26” do vídeo.  

 

26 “storyboard” corresponde ao esboço inicial e conceptual composto por imagens ou ilustrações que remetem para a base do vídeo ou animação. 



 

84 

   

                                          a)                                                           b) 

 

c) 

Figura 62 – Fotografias dos protótipos finais no teatro: a) protótipo liso de camuflagem; b) protótipo de 

camuflagem diurno; c) protótipo de camuflagem noturno. (Fonte: autor). 

 

3.4 O vestuário, os materiais têxteis e seus processos conceptuais e de produção 

3.4.1 Nos estudos iniciais no exterior relativos ao comportamento da silhueta, do ambiente e espaço 

temporal 

Primeiramente, nos testes térmicos iniciais de estudo dos diferentes ambientes, silhueta e 

espaço temporal, a modelo feminina usou vestuário ajustado ao corpo, com o intuito de possibilitar uma 

melhor análise do seu comportamento (nas relações entre o corpo, o ambiente e o vestuário) com o 

mínimo de variantes possíveis associadas à sua temperatura corporal. Por conseguinte, a modelo usou 

umas calças/”leggings” de comprimento até ao tornozelo, de cor preta, em malha de algodão (Ref.ª M1) 

e uma camisola de comprimento até à anca, com mangas a três quartos e decote largo, de cor branca, 

em malha de algodão (Ref.ªM2). As peças de vestuário foram obtidas comercialmente, sendo as 

propriedades dos materiais têxteis apresentadas em anexo IX, na Tabela 48. Acrescentando, o contraste 

escolhido nas cores das malhas foi aplicado com o intuito de observação de possíveis alterações em 

imagem térmica. 
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Seguidamente, foram produzidos e testados dois protótipos (um com fibra de algodão e outro 

com fibra de poliéster) com design ajustado ao corpo da modelo e de cores contrastantes, para que fosse 

possível testar o comportamento da sua silhueta da modelo (minimizando costuras ou irregularidades 

provenientes entre o material têxtil e o corpo). Neste ponto, procedeu-se com a continuação da análise 

do comportamento da cor (preto e branco) mas de uma forma simétrica, onde o design acompanha a 

linha vertical do corpo, dividindo o corpo da modelo em duas partes/duas cores. Além disso, pretendeu-

se também iniciar o estudo de possíveis variáveis entre a fibra natural (algodão) e a fibra sintética 

(poliéster), em ambiente exterior. Assim, em ambos os protótipos foram aplicados processos de 

modelagem (através da criação de moldes correspondentes às medidas da modelo e corte dos mesmos) 

tal como de confeção (através do alinhavar prévio de todas as peças, aplicando-se costuras à máquina 

e alguns remates à mão). As fichas técnicas de ambos os protótipos, são apresentadas em anexo VIII, 

nas Figuras 171 a 176, sendo as características que compõem os seus materiais (obtidos 

comercialmente), apresentadas no anexo IX, na Tabela 48 e 50. 

3.4.2 Nos estudos das diferentes amostras de materiais têxteis em laboratório 

Por outro lado, foi necessário testar o comportamento de diferentes materiais têxteis em 

laboratório, tal como diferentes manipulações (técnicas de estampagem, pintura, bordado e costura) 

com o objetivo de analisar mais variáveis em imagem térmica.  

Assim, na primeira série analisaram-se malhas (jersey) obtidas de forma comercial e também 

malhas (jersey e rib) resultantes da produção no tear retilíneo eletrónico Stoll, com diferentes espessuras 

e fibras 100% natural (algodão) e 100% sintética (poliéster), ilustradas na Figura 63 e na Tabela 1. Neste 

ponto, analisou-se o comportamento de malhas previamente testadas no exterior, dos protótipos 

simétricos do estudo da silhueta (compostos por malha de poliéster e de algodão, de cor preto e branco). 

As características das malhas são apresentadas em anexo IX, na Tabela 48. 
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Figura 63 – a) Fotografia da 1ª série de testes em laboratório. (Fonte: autor). 

 

Tabela 1 –Os materiais têxteis utilizados nas amostras relativas à 1ª série. (Fonte: autor). 

  

 

 Na segunda série de testes analisaram-se mais malhas de fibras sintéticas (poliamida, poliéster) 

e naturais (algodão), introduzindo-se também diferentes fibras inorgânicas metálicas (prata, aço 

inoxidável), como ilustrado na Figura 64 e na Tabela 2. Neste ponto, só a malha de prata (Ref.ª M13) é 

que foi obtida comercialmente. Todas as outras malhas foram produzidas pelos teares Stoll e TricoLab 

com fios disponíveis na universidade, em ponto jersey.  Assim, pretendeu-se analisar o comportamento 

de malhas com diferentes percentagens de fibras, composições e espessuras. Além disso, as fibras 

inorgânicas metálicas foram introduzidas visto que na literatura possuem a característica/função de 

alteração da emissividade e consequente cor na imagem térmica. As características das malhas são 

apresentadas em anexo IX, na Tabela 48. 

 

Diferentes materiais têxteis (fibras naturais e sintéticas) 

Perna 1 Perna 2 

Ref.ª M3 Ref.ª M4 

Ref.ª M5 Ref.ª M6 

Ref.ª M7 Ref.ª M8 

Ref.ª M9 Ref.ª M10 
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Figura 64 – a) Fotografia da 2ª série de testes em laboratório. (Fonte: autor). 

 

Tabela 2 –Os materiais têxteis utilizados nas amostras relativas à 2ª série. (Fonte: autor). 

  

De outro modo, para analisar a influência dos pigmentos nos materiais têxteis, selecionaram-se 

duas malhas distintas (fibra natural 100 % algodão e fibra sintética 100 % poliéster) como base de 

estampagem de cada pigmento (normal, metálico, metalizado e térmico). Deste modo, na terceira e 

quarta série de testes, analisaram-se diferentes pigmentos normais (branco, preto, azul, amarelo, 

magenta, cinzento), metálicos (prata, cobre, mercúrio) e térmico (preto) estampados de forma manual 

(Figuras 65 e 66; Tabelas 3 e 4). Por conseguinte, na quarta e quinta série de testes, através da pintura 

manual, analisaram-se somente pigmentos normais (branco, preto, azul, amarelo, magenta, cinzento) e 

metalizados (prateado, cobreado, dourado, sem partículas provenientes dos metais), pois não foi possível 

obter tintas para tecido metálicas (Figuras 66 e 67; Tabelas 4 e 5). Assim, o preto e o branco foram 

Diferentes materiais têxteis (fibras naturais, sintéticas e metálicas) 

Perna 1 Perna 2 

Ref.ª M11 Ref.ª M12 

Ref.ª M13 Ref.ª M14 

Ref.ª M15 
Ref.ª M16 

Ref.ª M17 

Ref.ª M18 Ref.ª M20 

Ref.ª M19 Ref.ª M21 
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selecionados devido ao seu contraste inerente (entre o claro/escuro). Já o magenta, o azul e o amarelo 

foram selecionados por constituírem a base do modelo de coloração subtrativa (CMYK). O prata, o cobre 

e o mercúrio foram selecionados pois na literatura as superfícies metálicas e brilhantes associam-se à 

redução de emissividade e alteração da cor em imagem térmica. De outro modo, o cinzento foi 

selecionado para verificação do seu comportamento em contraste com os pigmentos metálicos (prata e 

o mercúrio). Finalizando, o térmico foi selecionado com o objetivo de verificar possíveis efeitos em visão 

térmica além da transformação da cor visível a olho nu. As características das malhas e dos pigmentos 

utilizados são apresentadas no anexo IX, nas Tabelas 48 e 49.  
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Figura 65 – a) Fotografia da 3ª série de testes em laboratório. (Fonte: autor). 

 

Tabela 3 –Os materiais têxteis utilizados nas amostras relativas à 3ª série. (Fonte: autor). 

Diferentes materiais têxteis (pigmentos estampados) 

Perna 1 (Algodão) Perna 2 (Poliéster) 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P1 Ref.ª M4 sob Ref.ª P1 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P2 Ref.ª M4 sob Ref.ª P2 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P3  

Ref.ª M3 sob Ref.ª P4 

Ref.ª M4 sob Ref.ª P3 

Ref.ª M4 sob Ref.ª P4 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P5 Ref.ª M4 sob Ref.ª P5 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P6 Ref.ª M4 sob Ref.ª P6 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P7 Ref.ª M4 sob Ref.ª P7 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P8 Ref.ª M4 sob Ref.ª P8 
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Perna 2 

 

 

 

Figura 66 – a) Fotografia da 4ª série de testes em laboratório. (Fonte: autor). 

 

Tabela 4 –Os materiais têxteis utilizados nas amostras relativas à 4ª série. (Fonte: autor). 

 

Na quinta série de testes (Figura 67, Tabela 5), além dos pigmentos pintados à mão (azul, 

amarelo e magenta), testaram-se outras técnicas em fibra natural (algodão) e sintética (poliéster), 

nomeadamente: bordados à mão, com diferentes materiais (através de fios 100% algodão, em cores 

normais (preto, branco, cinzento, amarelo, magenta, azul) e 100% poliéster em cores metalizadas 

(prateado, cobreado, dourado) com ponto simples e rolinho; lantejoulas prateadas e três tipos de fios 

metalizados); costuras com ponto direito à máquina (através de fios 100% algodão em cores normais 

(preto, branco, amarelo, magenta, azul, cinzento) e fios 100% poliéster em cores normais e metalizadas 

(preto, branco, amarelo, magenta, azul, cinzento, prateado e dourado)). Neste parâmetro, considerou-se 

Diferentes materiais têxteis (pigmentos estampados e pintados à mão) 

Perna 1 (algodão) Perna 2 (poliéster) 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P9 Ref.ª M4 sob Ref.ª P9 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P10 Ref.ª M4 sob Ref.ª P10 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P11  

Ref.ª M3 sob Ref.ª P12 

Ref.ª M4 sob Ref.ª P11 

Ref.ª M4 sob Ref.ª P12 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P13 Ref.ª M4 sob Ref.ª P13 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P14 Ref.ª M4 sob Ref.ª P14 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P15 Ref.ª M4 sob Ref.ª P15 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P16 Ref.ª M4 sob Ref.ª P16 
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a mesma base de seleção colocada nos pigmentos, isto é: o preto, branco e cinzento como cores 

contrastantes; o magenta, o azul e o amarelo como as cores correspondentes à base do modelo CMYK; 

e as superfícies brilhantes por serem associadas na literatura à redução da emissividade. Porém, mesmo 

sabendo que os tons metalizados não continham metais, pretendeu-se verificar o seu comportamento 

em visão térmica. Além disso, também foi analisada a fibra de carbono (ref.ª M22), pois apesar de não 

ser de cor metálica possui uma superfície brilhante de cor cinzento escuro e as suas propriedades 

poderiam influenciar em visão térmica. As características das malhas, dos pigmentos, dos diferentes 

tipos de fios e matérias acessórias, tal como técnicas aplicadas são apresentadas em anexo IX, nas 

Tabelas 48 a 51.  

 

 

 

 

 

 

Perna 1                   

 

 

Perna 2 

 

 

 
 

Figura 67 – a) Fotografia da 5ª série de testes em laboratório. (Fonte: autor). 

 

Tabela 5 –Os materiais têxteis utilizados nas amostras relativas à 5ª série. (Fonte: autor). 

Diferentes materiais têxteis e técnicas (estampado; pintura à mão; bordado) 

Perna 1 Perna 2 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P17 Ref.ª M4 sob Ref.ª P17 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P18 Ref.ª M4 sob Ref.ª P18 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P19 

Ref.ª M4 sob Ref.ª P19 
Ref.ª M22 

Ref.ª M3 sob Ref.ª: A1; A2; A3; A4; A5; 

A6; A7; A8; A9; A10; A11; A12; A13; com 

técnicas Ref.ª T1 

Ref.ª M4 sob Ref.ª: A1; A2; A3; A4; A5; 

A6; A7; A8; A9; A10; A11; A12; A13; com 

técnicas Ref.ª T1 
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Por conseguinte, para além dos pigmentos, bordados e costuras de pontos diversos, testaram-

se ainda aplicações costuradas de baixo e alto relevo em malha preta 100% algodão (malha disponível 

no momento para realização de amostras). Assim, na sexta série de testes (Figura 68, Tabela 6), 

costuraram-se diferentes técnicas, sendo elas: nervuras; costuras tombadas; costuras pespontadas 

tombadas; costuras abertas; franzidos fechados e abertos; machos fechados e abertos; pregas fechadas 

e abertas; e um tipo de drapeado aberto e fechado.  
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Figura 68 – a) Fotografia da 6ª série de testes em laboratório. (Fonte: autor). 

 

Tabela 6 –Os materiais têxteis utilizados nas amostras relativas à 6ª série. (Fonte: autor). 

 

Ref.ª M3 sob Ref.ª: A14; A15; A16;  

A17; A18; A19; A21; A22; A23; A24; A25; A26; 

A27; A28; com técnicas Ref.ª T2 

Ref.ª M4 sob Ref.ª: A14; A15; A16;  

A17; A18; A19; A21; A22; A23; A24; A25; A26; 

A27; A28; com técnicas Ref.ª T2 

Diferentes técnicas de costura 

Perna 1 Perna 2 

Ref.ª M5 com técnicas Ref.ª T3 Ref.ª M5 com técnicas Ref.ª T4 

Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T5 Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T6 

Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T7 Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T8 

Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T9 Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T10 

Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T11 Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T12 
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Já na sétima série de testes (Figura 69, Tabela 7), foram analisadas as seguintes técnicas: um 

outro tipo de drapeado fechado e aberto; costuras (de forma reta e curva) abertas na vertical e horizontal; 

e cortes/camadas (em forma quadrangular e circular) com e sem aberturas. As características da malha 

selecionada para a sexta e sétima série, tal como os desenhos técnicos ilustrativos das técnicas utilizadas 

são apresentadas no anexo IX, nas Tabelas 48 e 51. 
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Figura 69 – a) Fotografia da 7ª série de testes em laboratório. (Fonte: autor). 

 

Tabela 7 –Os materiais têxteis utilizados nas amostras relativas à 7ª série. (Fonte: autor). 

 

Por outro lado, como um dos materiais (Ref.ª M3 sob Ref.ª P4) não teve o comportamento 

esperado nos protótipos de camuflagem térmica criados inicialmente, tal como as técnicas de drapeado 

e franzido aplicadas (Ref.ª T5 e Ref.ª T13), foi necessário a repetição de alguns testes, tal como a análise 

de novas soluções, sobretudo na tentativa de controlo de ar e estabilização da cor térmica por essa via. 

Diferentes técnicas de costura 

Perna 1 Perna 2 

Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T13 Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T14 

Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T15 Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T16 

Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T17 Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T18 

Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T19 Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T20 

Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T21 Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T22 

Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T23 Ref.ª M5 com técnica Ref.ª T24 
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Assim, com o decurso dos testes, verificou-se que a aplicação dos pigmentos metálicos enrijecia a malha, 

proporcionando, então, o teste de outros materiais incorporados à malha, as entretelas. A necessidade 

de inserir novos materiais surgiu à medida da visualização dos resultados, avançando para os testes de 

formas elevadas à superfície, para manipulação e controlo de ar. Assim, na oitava série de testes em 

laboratório (Figura 70, Tabela 8), testaram-se novamente as malhas com os pigmentos metálicos 

estampados iniciais (cobre e prata) tal como as aplicadas nos protótipos iniciais de camuflagem e 

também as seguintes técnicas: pequenas formas quadrangulares costuradas (5,5 cm x 5,5 cm), com 1 

cm de altura e com aplicação de entretela na totalidade da forma; e formas retangulares costuradas (7,6 

cm x 16 cm), com 1 cm de altura e também com aplicação de entretela na sua totalidade.   
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Figura 70 – a) Fotografia da 8ª série de testes em laboratório. (Fonte: autor). 

 

Tabela 8 –Os materiais têxteis utilizados nas amostras relativas à 8ª série. (Fonte: autor). 

 

Pigmentos metálicos e pequenas estruturas 

Perna 1 Perna 2 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P4,  

com técnica Ref.ª T25 e com Ref.ªM23 

Ref.ª M4 sob Ref.ª P3,  

com técnica Ref.ª T25 e com Ref.ª M23 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P3 Ref.ª M4 sob Ref.ª P3 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P4 Ref.ª M4 sob Ref.ª P4 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P4,  

com técnica Ref.ª T26 e com Ref.ª M23 

Ref.ª M4 sob Ref.ª P3,  

com técnica Ref.ª T26 e com Ref.ª M23 
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Já na nona série, (Figura 71, Tabela 9), testaram-se as malhas com os pigmentos metálicos 

estampados (cobre e prata), mais propriamente as realizadas na Empresa António Pacheco da Silva & 

Cª., Lda (Ref.ª M3 e M4) e a malha metálica Ref.ª M13, tal como as seguintes técnicas de costura: 

pequenas formas quadrangulares costuradas (5,5 cm x 5,5 cm), com 1 cm de altura e com aplicação 

de entretela somente na parte lateral da forma; e formas retangulares costuradas (como se fosse uma 

camada, com 20 cm x 17 cm) com pequenas aberturas de 3 cm intercalados em espaços costurados 

de 1,5 cm. As características das malhas e pigmentos tal como os desenhos técnicos ilustrativos das 

técnicas utilizadas são apresentadas no anexo IX, nas Tabelas 48, 49 e 51. 
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Figura 71 – a) Fotografia da 9ª série de testes em laboratório. (Fonte: autor). 

 

Tabela 9 –Os materiais têxteis utilizados nas amostras relativas à 9ª série. (Fonte: autor). 

 

 Seguidamente, com a adaptação de duas técnicas analisadas anteriormente (Ref.ª T25 e Ref.ª 

T27) foi possível criar e analisar um módulo padrão no manequim térmico (desenhado no processo de 

Pigmentos metálicos e pequenas estruturas 

Perna 1 Perna 2 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P4,  

com técnica Ref.ª T27 e com Ref.ªM23 

Ref.ª M4 sob Ref.ª P3,  

com técnica Ref.ª T27 e com Ref.ª M23 

Ref.ª M4 sob Ref.ª P3 
Ref.ª M13 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P4 

Ref.ª M3 sob Ref.ª P4, com técnica Ref.ª T28 Ref.ª M4 sob Ref.ª P3, com técnica Ref.ª T28 
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conceptualização dos padrões para os protótipos de camuflagem térmica finais), com malha poliéster 

estampada a pigmento cobre (malha disponível na altura para a criação do protótipo de teste, Ref.ª M4 

sob Ref.ª P3). Neste ponto, pretendeu-se concluir mais uma vez o comportamento do ar e seu possível 

controlo. As fichas técnicas do protótipo testado são apresentadas em anexo V, nas Figuras 150 a 153.  

3.4.3 Outras técnicas para além dos estudos em laboratório 

Paralelamente à realização das amostras em laboratório foram utilizados os seguintes materiais: 

a malha de algodão (ref.ª M3) com quatro fios diferentes (Ref.ª A31 a A34) na técnica dos bordados à 

máquina (Ref.ª T29); e a malha com pigmento cobre estampado (Ref.ª M4 sob P3 e com ref.ª M23), tal 

como a malha poliéster (Ref.ª M4) nos testes de termofixação. Contudo, ambas as técnicas (anexo X, 

Figuras 197 e 198) não se revelaram apropriadas para aplicação nos futuros protótipos, pois no caso do 

bordado a malha ficava mais esticada/distorcida entre os pontos aplicados e proporcionava uma maior 

rigidez principalmente nos bordados com formas totalmente preenchidas, retirando a característica de 

maneabilidade/adaptabilidade ao corpo da malha. Já no caso da termofixação, verificou-se que esta 

técnica queimava algumas partes do estampado e proporcionava bastante instabilidade nas pequenas 

estruturas após a sua formação com o calor (principalmente nas que não havia estampado nem 

entretela), não apresentando segurança para futura aplicação nos protótipos finais de camuflagem que 

sustentariam o movimento do corpo no local de camuflagem. 

3.4.4 Nos protótipos finais testados em ambiente exterior de camuflagem térmica 

A seleção de um só local final para realizar a camuflagem térmica permitiu facilitar ligeiramente 

o processo de criação de vestuário. Com a análise das imagens térmicas obtidas inicialmente no local 

exterior, com a ausência e presença do corpo da modelo e seus fatores de variação foi possível verificar 

as cores da imagem térmica pertinentes para a manipulação têxtil com vista à criação de padrões e 

protótipos de camuflagem térmica em ambiente diurno e noturno. Além disso, as imagens térmicas 

captadas em laboratório, dos diferentes materiais têxteis e técnicas, permitiram verificar as cores 

controláveis em imagem térmica no material têxtil. Deste modo, como não existe um modelo base para 

o controlo da cor da imagem térmica, tal como para aplicação no processo de design de vestuário e 

criação de padrões de camuflagem térmica, foi necessário criar uma base, um método, um novo 

processo criativo que sustentasse todo o desenvolvimento conceptual de design de vestuário com este 

tipo de funcionalidade, de camuflagem térmica. 

Primeiramente, foi necessário perceber as paletas de cores visíveis termicamente no ambiente 

diurno e no ambiente noturno, já que existem diferentes predominâncias nas cores térmicas nesses dois 

ambientes. Sendo necessário o controlo das cores em ambientes opostos, procedeu-se à verificação dos 
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materiais e técnicas analisadas em laboratório que possibilitem maior controlo das cores pretendidas em 

visão térmica. Examinando todas as imagens térmicas captadas foi possível pensar numa paleta de cores 

associada aos materiais têxteis e técnicas, permitindo auxiliar o processo de design de vestuário de forma 

a conjugar com as cores visíveis termicamente dos ambientes exteriores de camuflagem. Neste ponto, 

as possibilidades de conjugação entre cores visíveis e invisíveis termicamente eram diversas, sendo 

adotada sempre a versão que apresentasse mais facilidade de manipulação dos materiais têxteis (seja 

em termos de pigmentos ou técnicas de costura) e de obtenção de controlo da cor da imagem térmica 

para aplicação na produção dos protótipos finais. Por conseguinte, ambas as paletas podem ser 

observadas no capítulo dos resultados, tal como se pode observar no anexo II, nas tabelas 25 e 26 e no 

anexo IV, na Tabela 32, os estudos que fomentaram esses mesmos resultados. 

Com as cores das paletas criadas para a visão térmica foi possível começar a esboçar inúmeras 

possibilidades de vestuário e de padrões, de forma intuitiva e exploratória, conjugando-se texturas, 

padrões e cores presentes nos ambientes e no corpo da modelo selecionado com as soluções 

provenientes dos materiais têxteis, de cores controláveis em visão térmica. Neste parâmetro realizaram-

se técnicas de desenho manual e digital, por vezes de modo simultâneo, com vista a solucionar os 

protótipos finais. Acrescentando, a cor visível ou real (dos ambientes, do corpo da modelo e dos materiais 

têxteis) não foi relevante no processo de design adotado, contrariando o processo normal de criação de 

vestuário, pois neste estudo a camuflagem em visão real não era fulcral, havendo o foco total na 

camuflagem visível termicamente.  

Por conseguinte, no processo inicial de esboço de ideias, soluções de vestuário e de padrões, foi 

necessário conjugar várias perspetivas da imagem térmica com e sem a presença da modelo pois, as 

cores de camuflagem pretendidas são reveladas com a presença da temperatura corporal na imagem 

térmica, mas só com a ausência do corpo da modelo na imagem é que se torna possível analisar todas 

as texturas e padrões que compõem o fundo de camuflagem (Figuras 72 e 73). Assim sendo, por vezes 

foi necessário trabalhar com as imagens em modo de transparência, (modo digital) de forma a se 

verificar/observar a totalidade do campo de camuflagem. 

 

   

Figura 72 – Imagens térmicas base do processo conceptual do protótipo diurno. (Fonte: autor). 
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Figura 73 – Imagens térmicas base do processo conceptual do protótipo noturno. (Fonte: autor). 

 

Além disso, a introdução da imagem térmica com a presença do corpo da modelo como base 

do processo de desenho permitiu trabalhar com a proporção ideal, não havendo distorção da silhueta 

(contrariando o processo normal utilizado no desenho de ilustração de moda), na tentativa de se obter a 

melhor camuflagem possível. 

 Seguidamente, como o comportamento da cor da imagem térmica exterior apresenta variações 

entre o dia e a noite, desenvolveu-se um protótipo de camuflagem para cada ambiente: diurno e noturno. 

Além disso, previamente à realização dos esboços de vestuário, foi também estabelecido que, além da 

funcionalidade da camuflagem, ambos os protótipos teriam de se adaptar ao ambiente selecionado e ao 

movimento do corpo da modelo optando-se como base de tipologia de vestuário o macacão integral, que 

fosse totalmente adaptável ao movimento do corpo e que cobrisse o mesmo de forma total/integral. 

Contudo, a questão do movimento potencializou um processo ainda mais complexo em termos de design. 

Assim, além do estudo e análise das texturas e padrões do local selecionado e das cores ideais (visíveis 

termicamente) para aplicação nos protótipos de camuflagem, foi necessário o desenvolvimento do estudo 

da silhueta do corpo em movimento no local. Desta forma, aplicou-se o delineamento da silhueta, 

manualmente com uma caneta preta e papel vegetal, em várias imagens que 

sustentavam/acompanhavam o movimento do corpo, sendo posteriormente digitalizadas e trabalhadas 

em desenho digital através do Adobe Photoshop e Adobe Illustrater (Figura 74).  

 

   

Figura 74 - Algumas imagens relativas ao estudo do movimento e silhueta da modelo. (Fonte: autor). 
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Por outro lado, os protótipos de camuflagem realizados inicialmente (que apresentaram um 

comportamento inesperado em alguns materiais têxteis) permitiram e despoletaram o estudo de novas 

possibilidades e soluções na interação e conjugação da cor da imagem térmica para aplicação no 

vestuário de camuflagem térmica para o local selecionado, tal como no desenvolvimento de novas 

soluções para manipulação do ar entre o material têxtil e o corpo da modelo. Paralelamente a este 

processo de reanálise (do local de camuflagem, do corpo e do material têxtil), surgiu de forma inesperada 

o interesse de interligação e estudo do comportamento da pele do camaleão, como uma fonte de 

inspiração acrescida ao local de camuflagem selecionado (Figura 75). Assim, além da observação do 

comportamento da cor visível na pele do camaleão (na sua conjugação de diferentes cores e dimensões 

de padrões), observou-se o comportamento dos pequenos relevos e da textura inerente à camada da 

mesma (com diferentes formas irregulares e de dimensões diversas). Este estudo possibilitou o 

desenvolvimento de uma nova base para o processo de criação de novos padrões de camuflagem para 

ambos os ambientes (diurno e noturno), tal como incentivou a adoção de técnicas de manipulação de ar 

em pequenas estruturas de malha. 

O processo de conceção gráfica dos padrões 

 

 

Figura 75 – Fotografia de inspiração do camaleão. (Fonte: imagem adaptada de Goldberg (2018)). 

 

Consequentemente a todos os estudos e esboços realizados, foi possível obter uma solução para 

o vestuário de camuflagem térmica diurno, que conseguisse conjugar e interagir com as cores 

predominantes da imagem térmica diurna (cores provenientes de superfícies mais quentes, mais 

concretamente: o amarelo, o laranja e o magenta, da paleta “Ferro” da câmara termográfica). Deste 
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modo, também foram selecionadas as cores amarelo, laranja e magenta provenientes dos materiais 

têxteis em imagem térmica e suas manipulações para implementação no vestuário final diurno. Posto 

isto, e de forma a facilitar o processo de estampagem, modelagem e confeção foi selecionada uma única 

malha (Poliéster, Ref.ª M4), um único pigmento (cobre, Ref.ª P3) e duas técnicas de manipulação têxtil 

(pequenas estruturas em relevo costuradas, com Ref.ª T25 e Ref.ª T27), para implementação no 

protótipo. Assim sendo, a malha (Ref.ªM4) revela a cor amarelo em imagem térmica; a malha (Ref.ªM4) 

estampada com pigmento (Ref.ª P3), de cor cobre, revela a cor laranja em imagem térmica; e as técnicas 

das pequenas estruturas costuradas em relevo, de cor cobre, revelam uma grande predominância da 

cor magenta (Ref.ª T25 com entretela na sua totalidade), tal como uma conjugação de cores laranja e 

magenta (Ref.ª T27 com entretela na lateral da forma).  

Neste protótipo de camuflagem térmica diurno, foram aplicadas diferentes técnicas base para o 

desenvolvimento de padrões, permitindo a criação de um vestuário com funcionalidade de camuflagem 

térmica com três cores visíveis em imagem térmica, através da conjugação de assimetrias, de 

irregularidades, de diferentes sobreposições de formas e de cores, resultantes do local/ambiente de 

camuflagem e do comportamento da pele do camaleão.  

Assim sendo, com o intuito de criar um padrão com pequenas estruturas e que possibilitasse a 

manipulação do ar existente entre o material têxtil e a pele, na tentativa de um maior controlo da cor 

magenta em imagem térmica, tal como na conjugação das cores magenta e laranja, foi conceptualizado 

com inspiração na Figura 76, um módulo padrão Ref.ª M01 (com medidas de 28,50 cm x 30 cm) (Figura 

77 a)). Contudo, só com a realização do teste em laboratório desse mesmo módulo e técnica subjacente 

é que foi possível continuar o processo conceptual de design de vestuário, com vista no controlo da cor 

magenta. Além disso, as formas presentes neste módulo padrão inicial sustentaram a base de outros 

módulos padrões aplicados no vestuário. Por outro lado, e com o intuito de acrescentar mais assimetria 

ao design total do vestuário, este mesmo módulo foi refletido Ref.ª M02 (Figura 77 b)), sendo o mesmo 

aplicado em várias locais do lado das costas do protótipo. 

 

Figura 76 –Imagem de inspiração para criação dos módulos padrão Ref.ª M01 e M02. (Fonte: autor). 
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a) b) 

Figura 77 – Imagens dos módulos finais: a) Original Ref.ª M01; b) Refletido Ref.ª M02. (Fonte: autor). 

 

Por conseguinte, seguiu-se com a conceptualização de um módulo padrão constituído por duas 

cores visíveis em imagem térmica (o amarelo e o laranja). Neste parâmetro, aplicou-se a técnica de 

sobreposição, rotação e movimentação das formas/módulo inicial realizado para as pequenas estruturas 

em relevo costuradas, obtendo-se um padrão com efeito “pixelado27”, com formas irregulares, abstratas, 

assimétricas e de diferentes tipologias de preenchimento de tinta. Neste processo a intuição e a repetição 

do módulo à medida que se ia trabalhando/esboçando sobre a silhueta da modelo na imagem térmica 

do ambiente de camuflagem foram fulcrais para concretização do módulo final. Além disso, iniciou-se 

todo o processo nas frentes do protótipo, repetindo-se verticalmente, durante três vezes, o módulo padrão 

Ref.ª M03 (com medidas de 50 cm x 50 cm). O processo de criação do módulo padrão é ilustrado nas 

Figuras 78 a 80.  

 

Figura 78 – Montagem relativa aos diferentes elementos do módulo padrão Ref.ª M03. (Fonte: autor). 

 

27 “pixelado” advém da forma dos “pixels” que constituem os elementos base da imagem digital. 
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Figura 79 – Imagem do estudo final do módulo padrão Ref.ª M03. (Fonte: autor). 

 

 

Figura 80 – Módulo do padrão Ref.ª M03. (Fonte: autor). 

 

Acrescentando, o módulo final do padrão composto pelas duas cores, foi refletido Ref.ª M04 para 

aplicação nas costas do protótipo (Figura 81 a)), mantendo-se a mesma repetição vertical (3 vezes), com 

o intuito de originar mais assimetria, de modo a obter uma melhor camuflagem em movimento.  

Por conseguinte, realizou-se um módulo padrão Ref.ª M05 (com medidas de 60 cm x 35 cm) só 

para a máscara (Figura 81 b)), de modo a facilitar o processo de costura e modelagem, mantendo-se o 

encaixe com a repetição vertical do módulo idealizado para as frentes, aplicando-se um novo desenho 

nas costas, com o objetivo de encaixar com o corte da linha da gola e acrescentar ainda mais alguma 

assimetria e irregularidade. Neste processo foi necessário a realização de um pequeno protótipo da 

máscara em malha sem estampado, desenhando-se por cima com giz e caneta os encaixes do padrão, 

através da ajuda de sobreposição dos módulos Ref.ª M03 e Ref.ª M04 em papel normal e vegetal. 
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Consequentemente, foi criado um módulo Ref.ª M06 (com medidas de 50 cm x 50 cm) com 

total preenchimento de pigmento (Figura 81 c)), com o objetivo de obter uma só cor (laranja), sendo este 

aplicado em pequenos cortes diversos e assimétricos, sendo este também o material têxtil base do 

padrão das pequenas estruturas costuradas. Acrescentando, as fichas técnicas de todos os módulos 

conceptualizados são ilustradas no anexo VII, Figuras 162 a 167. 

 

  

a) b) 

 

c) 

Figura 81 – Módulos padrão conceptualizados: a) Refletido Ref.ª M04; b) Máscara Ref.ª M05; c) 

Totalmente preenchido Ref.ª M06. (Fonte: autor). 

 

 Sintetizando, foram criados os seguintes módulos padrão e técnicas para aplicação do vestuário 

diurno: (i) dois módulos padrão com pequenas estruturas em relevo costuradas para proporcionar as 

cores laranja e magenta, nomeadamente: o “original” colocado nas frentes e o “refletido” nas costas do 

protótipo; (ii) três módulos padrão com duas cores visíveis em imagem térmica (amarelo e laranja), 

originadas através da ausência e da aplicação de pigmento cobre sobre a malha, nomeadamente: o 

“original” aplicado nas frentes do protótipo; o “refletido” aplicado nas costas; e o da “máscara” que 

engloba as frentes e as costas; (iii) e um módulo de padrão com preenchimento total de cor, com 

pigmento de cobre para proporcionar a cor laranja em imagem térmica.  
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Em suma, o desenho final do protótipo de camuflagem térmica diurno e seus módulos são 

ilustrados abaixo na Figura 82, sendo que as ilustrações de todo o processo de design são apresentadas 

no anexo VII, nas Tabelas 45 e 47 e na Figura 161. As fichas técnicas do protótipo de camuflagem são 

apresentadas em anexo VIII, nas Figuras 177 a 184, tal como as características dos materiais nas 

Tabelas 48 a 50, anexo IX. 

 

  

                                        a) b) 

Figura 82 – Ilustrações do protótipo diurno: a) Perspetiva das frentes sob imagem térmica; b) 

Perspetiva das frentes e costas sem fundo. (Fonte: autor). 

 

Relativamente ao vestuário de camuflagem térmica noturno, pretendeu-se obter uma solução 

que conseguisse conjugar e interagir com as cores predominantes da imagem térmica diurna (cores 

provenientes de superfícies mais frias, mais concretamente: o laranja, o magenta e o azul, da paleta 

“Ferro” da câmara termográfica). Deste modo, foram selecionadas só as cores laranja e magenta 

provenientes dos materiais têxteis e suas manipulações em imagem térmica, para implementação no 

vestuário final noturno. Neste ponto, a cor azul foi excluída apenas no processo de design do padrão pois 

não foi possível obter uma cor azul em imagem térmica estável por parte dos materiais têxteis nem 

técnicas de manipulação testadas. Posto isto, e de forma a facilitar o processo de estampagem, 

modelagem e confeção selecionou-se uma única malha (Poliéster, Ref.ª M4), um único pigmento (cobre, 

Ref.ª P3) e duas técnicas de manipulação têxtil (pequenas estruturas em relevo costuradas, com Ref.ª 

T25 e Ref.ª T27), para implementação no protótipo. Assim sendo, a malha (Ref.ªM4) estampada com 

pigmento (Ref.ª P3), de cor cobre, revela a cor laranja em imagem térmica; e as técnicas das pequenas 

estruturas costuradas em relevo, com cor cobre, revelam uma predominância de cor magenta (Ref.ª T25 
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com entretela na sua totalidade) e de conjugações de cores laranja e magenta (Ref.ª T27 com entretela 

na lateral da forma).  

Neste protótipo de camuflagem térmica noturno, foram também aplicadas diferentes técnicas 

base para o desenvolvimento de padrões, obtendo-se um vestuário com duas cores visíveis em imagem 

térmica, mantendo-se a conjugação de assimetrias, irregularidades e diferentes formas e cores, 

resultantes também do estudo do ambiente de camuflagem e dos relevos da pele do camaleão. Assim 

sendo, aplicou-se no protótipo noturno o módulo padrão Ref.ª M01 (conceptualizado para o vestuário 

diurno, com a técnica das pequenas estruturas costuradas em relevo), tal como o módulo padrão Ref.ª 

M06 (com total preenchimento de pigmento cobre), que se revela também como a base da malha 

utilizada na técnica do módulo anterior referido. Deste modo, pretendeu-se a criação de um protótipo 

totalmente revestido de pequenas estruturas, de forma a criar a maior área possível de cor magenta (cor 

mais predominante que o laranja em ambiente noturno), com diferentes formas, assimetrias e 

irregularidades, havendo uma certa semelhança aos pequenos relevos do camaleão aplicados em grande 

formato, formando uma espécie de “carapaça”. Contudo, na técnica envolta nas pequenas estruturas 

costuradas selecionaram-se as duas formas de aplicação de entretela, para que algumas estruturas não 

fossem totalmente de cor magenta em imagem térmica, possibilitando também a observação da cor 

laranja nessas mesmas estruturas. Posto isto, o processo intuitivo na construção do design do vestuário 

manteve-se, havendo a repetição e rotação do módulo Ref.ª M01, à medida que se trabalhava sobre a 

silhueta da modelo na imagem térmica do ambiente noturno de camuflagem até se obter o design final. 

Acrescentado, algumas das pequenas estruturas foram colocadas sem seguir a ordem estipulada no 

módulo, de forma livre, durante o processo de design conceptual. Por outro lado, foram aplicadas 

algumas alterações e melhorias na colocação de algumas formas durante o processo de modelagem 

deste protótipo, diretamente no tecido, sendo o caso da definição da máscara o maior exemplo. 

Sintetizando, foram aplicados os seguintes módulos padrão e técnicas subjacentes no vestuário 

noturno: (i) um módulo padrão “original” com pequenas estruturas em relevo costuradas, de cor cobre, 

para proporcionar as cores laranja e magenta; (ii) e um módulo de padrão com preenchimento total de 

cor, com pigmento de cobre para proporcionar a cor laranja em imagem térmica. 

Em suma, o desenho final do protótipo de camuflagem térmica noturno e seus módulos são 

ilustrados abaixo na Figura 83, sendo que as ilustrações de todo o processo de design são apresentadas 

no anexo VII, Tabela 46 e 47, Figura 161. As fichas técnicas do protótipo de camuflagem noturno são 

apresentadas em anexo VIII, nas Figuras 185 a 192, tal como as características dos materiais nas 

Tabelas 48 a 50, anexo IX. 
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                                         a) b) 

Figura 83 - Ilustrações do protótipo noturno: a) Perspetiva das frentes sob imagem térmica; b) 

Perspetiva das frentes e costas sem fundo. (Fonte: autor). 

 

Seguidamente, com o desenho final dos padrões e do vestuário prosseguiu-se com a 

estampagem dos padrões de forma manual. Neste caso verificou-se as proporções do estampado e 

calculou-se o material necessário para estampagem dos dois protótipos, com a preocupação de reduzir 

ao máximo o trabalho de estampagem e a abertura de quadros/telas desnecessárias. Contudo, quanto 

possível aplicou-se uma margem maior para as malhas estampadas, principalmente do módulo Ref.ª 

M06 (com total preenchimento a pigmento cobre), como forma de precaução de futuros problemas na 

produção e confeção do protótipo. Assim, definiram-se fichas técnicas adaptadas à tela de estampagem 

disponível, e prosseguiu-se com a estampagem dos padrões conceptualizados. As fichas técnicas dos 

módulos de estampagem são apresentadas no anexo VII, Figuras 164 a 167. As fotografias dos padrões 

estampados são ilustradas abaixo nas Figuras 84 a 86. 

 

  

                                            a)                                                         b) 

Figura 84 – Fotografias do estampado com Ref.ª M03, M05 e M06: a) Quadro 1; b) Malha final 

estampada. (Fonte: autor). 
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                                            a)                                                         b) 

Figura 85 – Fotografias do estampado da Ref.ª M04 e M06: a) Quadro 2; b) Malha final. (Fonte: autor). 

 

   

                                               a)                                                     b) 

Figura 86 – Fotografias do estampado com Ref.ª M06: a) Quadro 3; b) Malha final. (Fonte: autor). 

 

Após a estampagem das malhas foi possível prosseguir com o processo de modelagem dos 

protótipos. Neste caso, trabalhou-se diretamente nas malhas estampadas com a aplicação dos moldes 

que já estavam corrigidos pelos protótipos iniciais (que obtiveram erro). Assim, inicialmente a esses 

protótipos, foi realizado também um processo de modelagem da base do protótipo em malha, sem 

estampado, cortando-se a malha, alinhavando-se as peças e confecionando-se as mesmas, com as 

medidas da modelo escolhida. Posteriormente, realizou-se uma prova do protótipo base no corpo da 

modelo de modo a verificar imperfeições e retificar medidas, proporcionando o ajuste mais perfeito 

possível. 

Posto isto, seguiu-se com a colocação dos moldes em papel vegetal sobre as malhas finais 

estampadas (Figura 87), numa superfície estável, através da utilização de alfinetes, num processo 

cuidadoso tanto na colocação das peças como nos casos de acerto do padrão, já que se pretendia que 

os padrões e seus cortes se conciliassem/ajustassem da melhor forma quando se formassem as 

costuras (principalmente no caso do protótipo diurno). Posteriormente, cortaram-se as peças dos moldes, 

em ambos os protótipos. Seguidamente, desenhou-se as formas dos encaixes das pequenas estruturas 

em relevo a giz nos moldes principais, cortando os mesmos. Além disso, desenharam-se as formas sobre 
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a malha entretelada e as tiras que iriam estruturar o padrão de manipulação de ar, efetuando-se o corte 

de todas as peças (Figuras 88 a 90).  

 

 

Figura 87 – Algumas fotografias da aplicação dos moldes nas malhas dos protótipos. (Fonte: autor). 

 

 

Figura 88 – Algumas fotografias do processo de modelagem a giz das formas das pequenas estruturas 

em relevo no protótipo noturno. (Fonte: autor). 
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Figura 89 – Algumas fotografias do processo de modelagem a giz das formas das pequenas estruturas 

em relevo no protótipo diurno. (Fonte: autor). 

 

 

Figura 90 – Algumas fotografias do processo de modelagem e confeção das pequenas estruturas em 

relevo. (Fonte: autor). 

 

Posto isto, procedeu-se com o processo de alinhavar todas as peças e encaixes de forma 

organizada, e consequente confeção de todas as peças e encaixes, através da aplicação de costuras à 

mão e à máquina. Neste ponto, o processo de costura revelou-se bastante complexo, principalmente no 

manuseamento e encaixe das pequenas formas estruturadas. Acrescentando, na união entre os moldes 

principais foi ainda aplicado um acabamento de ponto de chuleio. Na fase final do processo de confeção 

aplicaram-se os fechos com costura à máquina e alguns dos acabamentos e pormenores foram 

arrematados à mão. O processo de confeção de algumas peças e pequenas estruturas é ilustrado abaixo 

na Figura 91. 
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Figura 91 – Algumas fotografias do processo de confeção das estruturas em relevo. (Fonte: autor). 

 

Para contrastar os protótipos de camuflagem foi realizado um protótipo sem padrão de 

camuflagem e que não cobrisse a totalidade do corpo da modelo de modo a que fosse possível observar 

mais uma vez o comportamento da temperatura corporal no exterior, contrastando com os testes 

efetuados de camuflagem no mesmo local (diurno e noturno). Assim, o design foi baseado no protótipo 

diurno, sendo este adaptado para um macacão calção, sem mangas nem máscara. Neste caso foram 

aplicados processos de modelagem (criação de moldes e corte dos mesmos em malha) e processos de 

confeção, através do alinhavar de todas as peças, com recurso a costuras à máquina e acabamentos 

com costuras e pontos à mão. As fichas técnicas do protótipo liso de camuflagem são apresentadas no 

anexo VIII, Figuras 193 a 196. 

Em suma, após a finalização dos protótipos, teve-se de retificar algumas medidas dos mesmos 

e adaptá-los ao corpo da modelo que iria substituir a primeira modelo. Neste caso não foi necessário 

efetuar muitas alterações, sendo necessário somente o aperto de algumas medidas em termos das 

larguras da modelo. 
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4. RESULTADOS 

A informação dos resultados provém dos testes realizados nos diferentes ambientes (exterior e 

interior) e em laboratório, que forneceu dados importantes e elucidativos ao objetivo em questão, o de 

criação de vestuário camuflável termicamente.  

Inicialmente, a análise do corpo humano em ambiente exterior permitiu observar as cores da 

imagem térmica, pertinentes para cada cenário de camuflagem (diurno e noturno) e os fatores que 

potencializam a variação do comportamento da cor em visão térmica (no enquadramento das relações 

entre o ambiente, o corpo, o vestuário, o tempo e o movimento).  

Por outro lado, a análise de diferentes materiais têxteis e técnicas em ambiente condicionado 

proporcionou uma maior estabilidade na observação do comportamento de cada amostra em 

temperaturas díspares, nomeadamente: 24 °C na simulação da temperatura média de ambiente diurno 

e 18 °C na simulação da temperatura média de ambiente noturno.  

Desta forma, a comparação dos primeiros testes efetuados em diferentes ambientes e em 

laboratório, e os consequentes resultados entre imagens térmicas, possibilitou solucionar as paletas de 

cor (relativas à imagem térmica) mais adequadas para aplicação no processo conceptual e de criação 

de vestuário,  tal como a conjugação de materiais e técnicas de manipulação têxtil mais pertinentes para 

solucionar o design ideal para os protótipos de camuflagem (diurno e noturno).  

Em suma, foi possível observar a camuflagem térmica da modelo em algumas perspetivas do 

ambiente selecionado diurno e noturno, em simultâneo ao contraste proporcionado pela ausência de um 

protótipo de camuflagem conceptualizado para o mesmo ambiente/local. Além disso, foi ainda possível 

adaptar e criar um vídeo artístico com os resultados obtidos nos testes térmicos finais em ambiente 

exterior e interior, permitindo uma observação global dos contrastes entre as tipologias de imagens 

(térmicas e reais), os diferentes ambientes e os protótipos de vestuário finais.  

4.1 Os testes térmicos iniciais  

As cores provenientes dos espaços selecionados em visão térmica caracterizam-se em cores 

relacionadas com um cenário de radiação térmica que advém de uma parte da gama do infravermelho 

e que compõe o espectro eletromagnético. Deste modo, é possível detetar diferentes predominâncias de 

cores na imagem térmica, nos diferentes testes realizados, seja em ambiente exterior (floresta do Mezio 

e praia de Carreço), como em ambiente interior (teatro).  
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4.1.1 Os testes térmicos relativos aos diferentes ambientes: floresta do Mezio, praia de Carreço e 

Teatro 

As Tabelas 10 e 11 ilustram as variações existentes nas cores relativas à imagem térmica diurna 

e noturna, dos ambientes exteriores selecionados (floresta do Mezio e praia de Carreço). Já a Tabela 12 

ilustra as variações existentes nas cores relativas ao ambiente interior selecionado (Teatro Diogo 

Bernardes), com e sem iluminação. Em ambos os testes, observam-se imagens térmicas com a presença 

e ausência do corpo humano real (uma modelo feminina). Acrescentando, as restantes imagens relativas 

aos testes iniciais dos diferentes ambientes são apresentadas no anexo II, Tabelas 15 a 21. 

 

Tabela 10 – Imagens térmicas dos testes realizados em julho de 2016 na floresta do Mezio. (Fonte: 

autor). 

Imagens térmicas diurnas   

   

   

 Imagens térmicas noturnas   
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Tabela 11– Imagens térmicas dos testes realizados em julho de 2016 na praia de Carreço. (Fonte: autor). 

Imagens térmicas diurnas   

   

   

Imagens térmicas noturnas   

   

   

 

Tabela 12 –Imagens térmicas dos testes realizados em julho de 2016 no teatro. (Fonte: autor). 

Imagens térmicas com iluminação 
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Imagens térmicas sem iluminação 

   

 

Assim, em ambos os ambientes exteriores selecionados (na floresta e na praia), observam-se 

superfícies com diferentes temperaturas, texturas e padrões, onde as cores que compõem a gama 

selecionada para trabalhar, a gama ferro, são observadas em ambas as imagens térmicas (diurna e 

noturna), com diferentes predominâncias, nomeadamente: uma maior envolvência de cores com 

tonalidades mais amarelas e laranjas nos testes térmicos diurnos, provenientes de superfícies mais 

quentes; e uma maior envolvência de cores com tonalidades magentas e azuladas nos testes térmicos 

noturnos, derivado das superfícies mais frias. 

Por outro lado, nas imagens captadas no ambiente interior selecionado (teatro), observa-se uma 

menor diferenciação de temperaturas, de texturas e de padrões, existindo uma maior predominância da 

cor azul arroxeado na imagem térmica, derivado do espaço interior do teatro (com temperatura 

constante). Neste caso as cores das imagens térmicas não apresentaram variação significativa no fator 

da iluminação, entre as imagens com e sem iluminação. 

 Por conseguinte, é possível analisar diferentes histogramas das cores envoltas nas imagens 

térmicas, sejam elas diurnas ou noturnas. Algumas diferenças entre a cor térmica e a sua temperatura 

são apresentadas na Tabela 13, relativamente à praia de Carreço, durante o dia.  

 

Tabela 13. As diferenças de temperaturas na cor de imagens térmicas do mesmo local (praia de Carreço) 

e temperatura atmosférica (aproximadamente 28 °C). (Fonte: autor). 

Imagem térmica Temperatura mínima [°C] Temperatura média [°C] Temperatura máxima [°C] 

    

1 7,9 22,5 41,6 

2 5,1 21 44,9 

3 11,1 22,7 45,3 

4 11,4 23,2 43,8 

5 21 31 45,5 
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6 20,4 30,4 45,4 

7 20,7 30,4 43,9 

8 19,5 29,5 42,5 

9 10,1 25,2 42,1 

10 12,8 29,9 47,5 

11 15 30,4 48,9 

12 22,4 31,4 44,2 

13 18,5 29,1 41,8 

14 22,7 33,2 47,3 

15 22,1 36,6 46,5 

 

Deste modo, com a observação e análise das diferentes imagens térmicas captadas inicialmente, foi 

possível verificar que as cores da imagem térmica podem variar em consequência de diversos fatores, 

sendo eles os seguintes:   

i. a alteração das condições atmosféricas que abrangem o local, como o exemplo: da temperatura 

atmosférica; da temperatura da superfície captada; da presença e ausência de luminosidade 

(dia/noite); da emissividade da superfície captada; da presença de água, de reflexos; de vento; 

de sombra. 

ii. a alteração da distância entre a câmara térmica e a superfície captada (local e/ou corpo da 

modelo), sendo que a distância influencia a nitidez da imagem térmica, havendo mais nitidez 

quando a câmara se aproxima da superfície que se quer captar. 

iii. a alteração do ponto de focagem da câmara térmica para uma determinada distância, numa 

sequência vertical ou horizontal, durante a captação da imagem térmica (local e/ou corpo da 

modelo), sendo que este fator também influencia a nitidez da imagem térmica. 

iv. a alteração da perspetiva na captação da imagem térmica da superfície, seja somente no local 

ou com a interação do corpo da modelo. 

v. a presença e a ausência de temperatura corporal no local captado, devido à interferência e à 

captação da temperatura corporal e da pele da modelo. Neste ponto, a cor térmica da imagem 

varia entre a noite e o dia com a presença da temperatura corporal. Assim, quando a imagem 

térmica é captada sem a presença da temperatura corporal da modelo, a imagem diurna revela 

uma maior predominância de cores laranjas escuras e magentas (Figura 92 a)) e a imagem 
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noturna revela uma maior predominância de cores amarelas e laranjas claros, tal como 

magentas (Figura 93 a)). Por outro lado, quando a imagem térmica é captada com a presença 

de temperatura corporal da modelo, existe uma maior predominância de cores amarelas e 

laranjas escuras na imagem diurna (Figura 92 b)) e uma maior predominância de cores laranjas 

escuras, magentas e azuis na imagem noturna (Figura 93 b)). Acrescentando, as cores do corpo 

da modelo mostraram-se mais contrastantes com as cores térmicas noturnas do local e menos 

contrastantes com as cores térmicas diurnas do local. Além disso, as cores corporais da modelo 

revelaram-se mais amarelas claras na imagem noturna e mais amarelas escuras e alaranjadas 

na imagem diurna. Já no ambiente interior (teatro) as cores corporais da modelo apresentaram-

se amarelas e alaranjadas com a presença e ausência de iluminação. Porém, quando as imagens 

térmicas coincidiram com um ponto de maior calor (e.g.: foco de luz do teatro), as cores do 

corpo da modelo variaram para magentas escuras. 

 

              

                                     a)                    b) 

Figura 92 – Imagens térmicas relativas ao teste diurno na praia de Carreço: a) Sem a modelo; e b) 

Com a modelo. (Fonte: autor). 

 

     

                                      a)                    b) 

Figura 93 – Imagens térmicas relativas ao teste noturno na praia de Carreço: a) Sem a modelo; e b) 

Com a modelo. (Fonte: autor). 
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Por outro lado, também foi possível verificar que os materiais têxteis presentes no vestuário da 

modelo, apresentaram algumas diferenças ligeiras de cores, na transição das temperaturas. Por 

conseguinte, o ar observado entre o contacto físico do corpo da modelo com o vestuário, apresentou 

vários contrastes e formas irregulares nos materiais têxteis, sendo verificado uma maior incidência dessa 

irregularidade na parte superior do corpo da modelo (proporcionado pela camisola, que estava mais 

afastada do corpo) do que na parte inferior (proporcionado pelas calças, que estavam mais justas ao 

corpo). Assim, nos ambientes exteriores, as cores da imagem térmica referentes ao vestuário variaram 

entre amarelos, laranjas, magentas, roxos e azuis nas imagens diurnas e entre amarelos, laranjas, 

magentas e roxos nas imagens noturnas. Já no ambiente interior, as cores apresentaram-se amarelas, 

laranjas, magentas e roxas com a iluminação e sem iluminação nas imagens térmicas. Contudo, quando 

a imagem captada coincidiu um ponto maior de calor além do corpo da modelo (e.g.: focos de luz do 

teatro), as cores variaram para magentas, roxos e azuis. Acrescentando, as cores magentas, roxos e 

azuis presentes nas imagens térmicas provenientes do vestuário derivaram de uma maior presença de 

ar entre o material têxtil e o corpo. Assim, a cor azul corresponde ao maior contraste e presença de ar 

em ambos os ambientes (exterior e interior). 

De outro modo, com a utilização dos softwares computacionais (V 3.7 da Testo e Adobe 

Photoshop) foi possível uma análise mais precisa e pormenorizada do comportamento de cada cor 

presente na imagem térmica, tal como os padrões associados em forma de mancha e linha. Assim, as 

Figuras 94 a 96 mostram um exemplo dos resultados inerentes ao estudo e de desconstrução de uma 

imagem térmica diurna e as Figuras 97 a 99 um exemplo relativo à imagem noturna. No anexo II, Tabelas 

22 e 23, são apresentados ainda os outros estudos realizados sobre as imagens térmicas diurnas e 

noturnas captadas.  

 

 
                  a)                                                 b)                                                c)  

Figura 94 – Estudo do comportamento da cor e do padrão em imagem térmica: a) Fotografia; b) 

Imagem térmica; c) Sobreposição de ambas as tipologias de imagem. (Fonte: autor). 
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Figura 95 – Estudo da desconstrução da imagem térmica em 10 cores, através da opção “twin pix” 

(Fonte: autor). 

 

 

     a)                                        b) 

Figura 96 – As cores presentes na imagem térmica definidas por: a) Mancha; b) Linha. (Fonte: autor). 

 

        

                                                  a)                                       b) 

Figura 97 – Estudo do comportamento da cor e do padrão em imagem térmica: a) Fotografia; b) 

Imagem térmica. (Fonte: autor). 
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Figura 98 – Estudo da desconstrução da imagem térmica em 5 cores, através da opção “twin pix” 

(Fonte: autor). 

 

    

a)                                                     b) 

Figura 99 – As cores presentes na imagem térmica definidas por: a) Mancha; b) Linha. (Fonte: autor). 

 

Por conseguinte, foi possível concluir que os padrões visíveis em fotografia/imagem real são 

diferentes dos padrões visualizados em imagem térmica. Portanto, para criar um vestuário que se adapte 

ao ambiente térmico, é necessário aplicar formas e texturas semelhantes às observadas na imagem 

térmica, já que a fotografia/imagem real fica distorcida quando comparada com a imagem térmica e 

não permite o rigor na aplicação de dimensões e texturas para aplicar no vestuário de camuflagem 

térmica. Assim, é necessário adequar os padrões/texturas presentes na imagem térmica do ambiente 

captado com a modelo, de modo a que a criação de vestuário e padrões transmitam a melhor solução 

de camuflagem térmica. Neste parâmetro, com a análise das imagens térmicas captadas foi possível 

desenvolver diferentes paletas de cores para auxiliar o processo de design de vestuário e estudo da 

imagem térmica (relativamente ao fundo, corpo e vestuário), de modo a ilustrar as diferentes cores e 

predominâncias no ambiente selecionado para futura camuflagem, a praia de Carreço (Figuras 100 a 

103). 
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a) 

      

b) 

    

Figura 100 – As diferentes cores do fundo/ambiente exterior diurno: a) Maior predominância; b) Menor 

predominância. (Fonte: autor). 

 

a) 

      

b) 

     

Figura 101 – As diferentes cores do fundo do ambiente exterior noturno: a) Maior predominância; e b) 

Menor predominância. (Fonte: autor). 

 

a) 

      

b) 

      

Figura 102 – As diferentes cores presentes no vestuário: a) Ambiente diurno; b) Ambiente noturno. 

(Fonte: autor). 

 

a) 

   

b) 

   

Figura 103 – As diferentes cores presentes no corpo da modelo: a) Ambiente diurno; b) Ambiente 

noturno. (Fonte: autor). 

 

No anexo II, nas Tabelas 25 e 26 são apresentados os estudos, imagens e histogramas que 

basearam as paletas de cores criadas. 

Portanto, para a conceptualização de vestuário com propriedades de camuflagem térmica, o 

material têxtil escolhido tem de se adaptar à cor presente no ambiente que vai circundar o corpo da 

modelo em imagem térmica, devendo apresentar cores similares. Na camuflagem térmica diurna, as 

cores predominantes no vestuário deverão ser os amarelos/laranjas e magentas; na camuflagem térmica 

noturna as cores predominantes no vestuário deverão ser os laranjas/magentas e azuis; e em ambiente 
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interior, se for semelhante ao do teatro, as cores deverão ser azuis e magentas. Acrescentando, a 

componente do Ar não pode ser esquecida no processo de conceptualização do vestuário/padrão de 

camuflagem térmica, pois este proporciona alteração de cores no corpo e silhueta da modelo em visão 

térmica. Assim, além da visão térmica e tudo o que ela engloba, o ar surge como um elemento de design 

de vestuário que altera o valor tonal da cor dos objetos, neste caso, do vestuário. 

4.1.2 Os testes em diferentes espaços temporais 

As Figuras 104 a 109 ilustram as imagens térmicas referentes aos estudos realizados no espaço 

temporal de 1 hora durante o dia e a noite, em três dias consecutivos, com a presença do corpo da 

modelo. 

 

    

    

    

    

    

a) b) c) d) 

Figura 104 – Imagens térmicas dos testes diurnos realizados no dia 14 de junho: a) 1º ciclo; b) 2º 

ciclo; c) 3º ciclo; d) 4º ciclo. (Fonte: autor). 
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a) b) c) d) 

Figura 105 – Imagens térmicas dos testes diurnos realizados no dia 15 de junho: a) 1º ciclo; b) 2º 

ciclo; c) 3º ciclo; d) 4º ciclo. (Fonte: autor). 
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a) b) c) d) 

Figura 106 – Imagens térmicas dos testes diurnos realizados no dia 16 de junho: a) 1º ciclo; b) 2º 

ciclo; c) 3º ciclo; d) 4º ciclo. (Fonte: autor). 

 

    

    

    

    

    

a) b) c) d) 

Figura 107 – Imagens térmicas dos testes noturnos realizados no dia 14 de junho: a) 1º ciclo; b) 2º 

ciclo; c) 3º ciclo; d) 4º ciclo. (Fonte: autor). 
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a) b) c) d) 

Figura 108 – Imagens térmicas dos testes noturnos realizados no dia 15 de junho: a) 1º ciclo; b) 2º 

ciclo; c) 3º ciclo; d) 4º ciclo. (Fonte: autor). 
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a) b) c) d) 

Figura 109 – Imagens térmicas dos testes noturnos realizados no dia 16 de junho: a) 1º ciclo; b) 2º 

ciclo; c) 3º ciclo; d) 4º ciclo. (Fonte: autor). 

 

Nestes testes é possível verificar que não existiu grande alteração de cores térmicas, no local 

escolhido ao longo dos três dias durante o dia e durante a noite. Contudo, com a alteração das condições 

da captura da imagem (perspetiva no local e posição da modelo) a predominância das cores varia. 

Globalmente, e dependente das condições adversas do local, em ambiente diurno constata-se a 

predominância das cores amarelo, laranja e magenta na imagem térmica. E em ambiente noturno 

verifica-se a predominância das cores laranja, magenta, roxo e azul. Por outro lado, evidencia-se mais 

uma vez um contraste entre o corpo da modelo (temperatura corporal) com o ambiente circundante em 

todos os testes.  Porém, no dia mais quente correspondente ao teste diurno (Figura 106), a temperatura 

corporal apresenta menos contraste com o ambiente de fundo. Nos testes noturnos verifica-se que no 

dia mais quente (Figura 109) as cores que envolvem o fundo permanecem entre os laranjas e magentas 

e no dia mais frio (Figura 107) revelaram-se mais azuladas.  

Acrescentando, é possível constatar que na imagem térmica: i) todas as alterações 

climatéricas/atmosféricas são visíveis e interferem na instabilidade da mesma, não sendo fácil a 

obtenção de um ambiente constante por consequência do vento e maresia presentes no local 

selecionado; ii) todas as temperaturas provenientes do corpo da modelo e superfícies circundantes são 

detetadas; iii) e as características do vestuário, tal como a presença do ar entre o material têxtil e o corpo 

humano são observadas. 

4.1.3 Os testes envoltos na silhueta e no movimento 

As Figuras 110 a 113 ilustram as imagens térmicas referentes aos estudos realizados no estudo 

da silhueta da modelo vestida com protótipos de fibras díspares (natural e sintética), durante o dia e a 
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noite. No anexo II, nas Tabelas 27 e 28 são apresentadas mais imagens térmicas de outras posições da 

modelo no local selecionado com ambos os protótipos. 

 

    

Figura 110 – Imagens térmicas diurnas do protótipo 100% algodão em diferentes perspetivas e 

posições da modelo. (Fonte: autor). 

 

    

Figura 111 – Imagens térmicas diurnas do protótipo 100% poliéster em diferentes perspetivas e 

posições da modelo. (Fonte: autor). 

 

    

Figura 112 – Imagens térmicas noturnas do protótipo 100% algodão em diferentes perspetivas e 

posições da modelo. (Fonte: autor). 

 

    

Figura 113 – Imagens térmicas noturnas do protótipo 100% poliéster em diferentes perspetivas e 

posições da modelo. (Fonte: autor). 

 

 Em ambos os testes diurnos e noturnos é possível observar o contraste do corpo da modelo com 

o ambiente, tal como a totalidade da silhueta da modelo, proveniente do design simples e ajustado dos 

protótipos, que permite um melhor controlo na coloração proveniente da temperatura do corpo em visão 
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térmica. Assim, observam-se as cores amarela e laranja no material têxtil, com semelhanças à cor 

revelada pela pele da modelo em imagem térmica. Por conseguinte, constata-se mais uma vez que o ar 

e as folgas existentes nos protótipos (entre o material têxtil e o corpo) influenciam o comportamento da 

cor em imagem térmica, sendo possível verificar cores laranjas mais escuras, magentas e alguns 

apontamentos de azul nos testes diurnos e cores laranjas mais escuras e magentas nos testes noturnos. 

A tipologia da fibra (natural ou sintética) não interfere com o comportamento da cor em ambos os 

ambientes diurno e noturno. A cor presente nas malhas selecionadas (o preto e o branco) também não 

influencia o comportamento da cor na imagem térmica noturna, sendo que ambas as malhas (natural e 

sintética) se apresentam idênticas no seu comportamento. Porém, nos testes diurnos é possível verificar 

uma ligeira e quase insignificativa diferença entre as malhas (preto e branco), sobretudo na parte superior 

do protótipo, nas duas tipologias de fibras. Além disso, é possível constatar mais uma vez que a posição 

e a perspetiva de captação da imagem térmica interferem com a cor geral do vestuário e da modelo.  

Por outro lado, a Figura 114 ilustra algumas das imagens térmicas da modelo em movimento 

sobre as rochas, com o protótipo 100% algodão. As restantes imagens do estudo do movimento podem 

ser observadas no anexo II, Tabela 29. 

 

    

    

    

Figura 114 – Algumas imagens térmicas noturnas relativas ao movimento da modelo nas rochas do 

local selecionado para futura camuflagem. (Fonte: autor). 

 

Neste parâmetro, aos resultados evidenciados anteriormente nas posições estáticas acrescenta-

se que a silhueta da modelo se manteve totalmente percetível independentemente da posição da modelo 

em andamento. Porém, observa-se que o movimento altera e influencia a estabilidade do comportamento 
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da cor do protótipo em imagem térmica. Assim, essa instabilidade é mais evidente nas zonas que 

coincidem com as folgas e irregularidades do protótipo, provenientes da interação do ar. Já nas zonas 

em que o material têxtil se apresenta totalmente justo ao corpo, a cor mantem-se constante em visão 

térmica.  

4.2 Os testes térmicos das diferentes amostras de materiais têxteis em laboratório 

4.2.1 Os testes térmicos dos diferentes materiais têxteis e manipulações 

Relativamente aos testes em laboratório, as Figuras 115 a 121, mostram as variações das cores 

das imagens térmicas dos diferentes materiais têxteis e técnicas de costura neles aplicados, em ambas 

as simulações diurna e noturna, de 15 em 15 minutos. 

 

1º ciclo 

  

2º ciclo 

  

3º ciclo 

  



 

128 

4º ciclo 

  

 a) b) 

Figura 115 – Imagens térmicas da 1ª série de testes relativos aos diferentes materiais têxteis: a) 

Simulação diurna; b) Simulação noturna. (Fonte: autor). 

 

1º ciclo 

  

2º ciclo 

  

3º ciclo 

  

4º ciclo 
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 a) b) 

Figura 116 – Imagens térmicas da 2ª série de testes relativos aos diferentes materiais têxteis: a) 

Simulação diurna; b) Simulação noturna. (Fonte: autor). 

 

1º ciclo 

  

2º ciclo 

  

3º ciclo 

  

4º ciclo 

  

 a) b) 

Figura 117 – Imagens térmicas da 3ª série de testes relativos aos pigmentos estampados: a) 

Simulação diurna; b) Simulação noturna. (Fonte: autor). 
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1º ciclo 

  

2º ciclo 

  

3º ciclo 

  

4º ciclo 

  

 a) b) 

Figura 118 – Imagens térmicas da 4ª série de testes relativos aos pigmentos estampados e pintados à 

mão: a) Simulação diurna; b) Simulação noturna. (Fonte: autor). 

 

1º ciclo 
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2º ciclo 

  

3º ciclo 

  

4º ciclo 

  

 a) b) 

Figura 119 – Imagens térmicas da 5ª série de testes relativos a diferentes técnicas e materiais: a) 

Simulação diurna; b) Simulação noturna. (Fonte: autor). 

 

1º ciclo 

  

2º ciclo 
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3º ciclo 

  

4º ciclo 

  

 a) b) 

Figura 120 – Imagens térmicas da 6ª série de testes relativos às técnicas de costura em malha: a) 

Simulação diurna; b) Simulação noturna. (Fonte: autor). 

 

1º ciclo 

  

2º ciclo 

  

3º ciclo 
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4º ciclo 

  

 a) b) 

Figura 121 – Imagens térmicas da 7ª série de testes relativos às técnicas de costura em malha: a) 

Simulação diurna; b) Simulação noturna. (Fonte: autor). 

 

Com a utilização do manequim térmico e da câmara climática foi possível observar diferentes 

cores na imagem térmica dos materiais, derivadas das diferentes composições, características térmicas 

e emissivas, e do próprio ar observado entre o manequim térmico e o material têxtil em seu contacto.  

Deste modo, observa-se a cor amarela nos materiais têxteis com alta emissividade (entre os 

valores de 0.73 e 0.88), ajustados ao manequim térmico; nos fios costurados à máquina e bordados à 

mão; nas amostras pintadas à mão; e nos pigmentos normais estampados (entre os valores de 0.88 e 

os 0.81).  

Relativamente à cor laranja esta é observada nas malhas com fios metálicos (entre os 0.81 e os 

0.66), nos pigmentos metálicos estampados (entre os 0.36 e os 0.50), e nos bordados metalizados com 

uma coloração mais escura; e nos materiais com mais espessura (entre os 0.74 e os 0.83) através de 

uma coloração mais clara.  

A cor magenta apresenta-se nos materiais têxteis com fios metálicos prata (entre os 0.34 e os 

0.56), com pigmentos metálicos estampados (entre os 0.36 e os 0.47), nas lantejoulas e nas técnicas 

de costura, proveniente do ar existente entre o manequim térmico e a amostra têxtil.  

 Por conseguinte, a cor azul observa-se nas técnicas de costura, proveniente também do ar entre 

o manequim térmico e a amostra têxtil.  

 Acrescentando, é possível constatar que o tempo de contacto entre as amostras ao longo de 

cada ciclo de 15 minutos não proporcionou alterações significativas em imagem térmica, em ambas as 

simulações (diurna e noturna). De outro modo, as cores em imagem térmica provenientes dos materiais 

estudados também não se diferenciaram nas diferenças de temperatura atmosférica relativas à 

simulação diurna e noturna. 

Por outro lado, com a realização dos estudos em laboratório foi possível a criação de paletas de 

cor que permitiram auxiliar e facilitar o processo de estudo do comportamento do material têxtil e sua 
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relação com a temperatura/fundo em imagem térmica (Figuras 122 a 124). Além disso, estas mesmas 

paletas auxiliaram o processo de análise e comparação com os testes realizados no exterior, tal como o 

processo conceptual de vestuário. Posto isto, no anexo IV, nas Tabelas 32 a 42 são apresentados os 

estudos que basearam as paletas de cores criadas para cada simulação (diurna e noturna).  

 

     

Figura 122 – As diferentes cores do ambiente interior da câmara climática em ambas as simulações. 

(Fonte: autor). 

 

   

Figura 123 – As diferentes cores presentes no manequim térmico em ambas as simulações. (Fonte: 

autor). 

 

a) 

          

b) 

         

Figura 124 – As diferentes cores presentes nas amostras relativas a todas as séries de testes: a) 

Simulação diurna; b) Simulação noturna. (Fonte: autor). 

 

Em suma, com a realização dos testes no exterior e em laboratório foi possível ainda a elaboração 

de uma pequena tabela (Tabela 30, ilustrada no anexo II) que auxilia o processo de conceptualização de 

protótipos de camuflagem térmica, de forma a evidenciar e sintetizar os fatores de variação da imagem 

térmica. 

4.2.2 Os testes térmicos com foco nos pigmentos metálicos e pequenas estruturas 

 De outro modo, as Figuras 125 e 126, revelam as imagens térmicas captadas nos testes com 

foco nos pigmentos metálicos e pequenas estruturas, em ambas as simulações, diurna e noturna, de 15 

em 15 minutos.  
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1º ciclo 

  

2º ciclo 

  

3º ciclo 

  

4º ciclo 

  

 a) b) 

Figura 125 – Imagens térmicas da 8ª série de testes relativos aos pigmentos metálicos e pequenas 

estruturas: a) Simulação diurna; b) Simulação noturna. (Fonte: autor). 

 

1º ciclo 
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2º ciclo 

  

3º ciclo 

  

4º ciclo 

  

 a) b) 

Figura 126 – Imagens térmicas da 9ª série de testes relativos aos pigmentos metálicos e pequenas 

estrutura: a) Simulação diurna; b) Simulação noturna. (Fonte: autor). 

 

Nestes testes, é possível observar a cor laranja em ambos os pigmentos metálicos (cobre e 

prata) correspondentes às malhas algodão (ref.ª M3) e poliéster (ref.ª M4). Por conseguinte, a cor 

magenta foi observada nas pequenas estruturas costuradas, sendo possível ainda observar a cor laranja 

nas formas quadrangulares com aplicação de entretela na parte lateral da forma e nas pequenas 

aberturas realizadas nas amostras verticais retangulares, devido à interação do ar e ao movimento do 

material têxtil nas estruturas. Além disso, também é possível constatar mais uma vez que todas as cores 

das imagens térmicas não sofreram alterações significativas entre as simulações (noturna e diurna) e 

espaço temporal. 

4.2.3 A solução final para implementação no processo de criação de vestuário 

Após a análise dos resultados dos testes efetuados em laboratório conseguiram-se já selecionar 

materiais e técnicas para aplicação no processo de design de vestuário e padrões de camuflagem 
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térmica. Desta forma, a malha poliéster (ref.ªM4) foi selecionada para proporcionar uma cor amarela; a 

malha (ref.ª M4) estampada com pigmento cobre (ref.ªP3) para expor a cor laranja; a técnica de 

estruturação de pequenas formas totalmente entreteladas (ref.ª T25 com ref.ª M23) para se obter a cor 

magenta; e a técnica de composição de pequenas formas parcialmente entreteladas (ref.ª T27 com ref.ª 

M23) para se obter efeitos de cores laranja e magenta. Posto isto, as cores das imagens térmicas dos 

materiais e técnicas de costuras selecionadas para o processo de criação de vestuário são mostradas na 

Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Imagens térmicas e fotografias dos materiais e soluções selecionadas para aplicação no 

processo de design de vestuário. (Fonte: autor). 

Amostra Fotografia Imagem térmica 

  24 °C 18 °C 

Ref.ª M4 

   

Ref.ª M4 sob Ref.ª P3 
   

Ref.ª M4 sob Ref.ª P3, com técnica 

Ref.ª T25 e com Ref.ª M23 
   

Ref.ª M4 sob Ref.ª P3, com técnica 

Ref.ª T27 e com Ref.ª M23 
   

 

4.2.4 Os testes térmicos do módulo padrão de manipulação de ar  

As variações das cores das imagens térmicas provenientes dos testes de simulação diurna e 

noturna do módulo padrão do protótipo Ref.ª P00, são mostradas abaixo nas Figuras 127 e 128. 
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1º ciclo 

  

2º ciclo 

  

3º ciclo 

  

4º ciclo 

  

 a) b) 

Figura 127 – Imagens térmicas dos testes relativos ao módulo padrão: a) Simulação diurna; b) 

Simulação noturna. (Fonte: autor). 
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 a) b) 

Figura 128 – Imagens térmicas com diferentes perspetivas do protótipo do módulo padrão: a) 

Simulação diurna; b) Simulação noturna. (Fonte: autor). 

 

 Nestes testes em laboratório observa-se o padrão conceptualizado, de forma nítida e em 

diferentes perspetivas, com as cores pretendidas, em quase todos os casos, por parte dos materiais e 

técnicas aplicadas. Assim, a malha estampada a cobre (ref.ª M4 sob ref.ª P3) revela uma cor laranja; a 

técnica de costura com formas totalmente entreteladas (ref.ª T25) a cor magenta; e a técnica de costura 

com as formas parcialmente entreteladas (ref.ª T27) as cores magenta e laranja. Contudo, a cor laranja 

prevista somente para as irregularidades provenientes das formas parcialmente entreteladas também se 

apresentou em algumas formas totalmente entreteladas. Por conseguinte, também é visível somente a 

cor magenta numa forma parcialmente entretelada, contrastando com o idealizado.  Além disso, não se 

observam alterações significativas na imagem térmica entre ambas as simulações (noturnas e diurnas) 

nem relativamente ao espaço temporal, durante os 15 minutos de teste. 

4.3 Os testes térmicos com o protótipo liso de padrão de camuflagem 

4.3.1 No ambiente exterior diurno  

A Figura 129 ilustra algumas das imagens térmicas e consequentes variações das suas cores 

relativas aos testes do protótipo liso de camuflagem, no ambiente selecionado para camuflagem diurno. 

Na Figura 130 é possível visualizar um vídeo do teste diurno.  
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a) b) 

Figura 129 – Imagens relativas ao vídeo diurno em movimento do protótipo liso de camuflagem: a) 

Imagem real; b) Imagem térmica. (Fonte: autor). 

 

  

Figura 130 – Vídeo relativo ao protótipo liso de camuflagem em ambiente diurno. (Fonte: autor, ver em 

anexo em formato digital, vídeo 1). 

 

Nos testes exteriores diurnos foi possível observar a ausência de funcionalidade de camuflagem 

térmica no protótipo idealizado (ref.ª P05), proveniente das características térmicas e emissivas do 

material selecionado (ref.ª M3) justo ao corpo. Assim, observa-se a cor laranja além da cor amarela 

previamente idealizada em imagem térmica. Porém, a semelhança do protótipo com a cor da pele visível 

em visão térmica manteve-se, não havendo contrastes ao longo do corpo, revelando a silhueta e 

comportamento corporal da modelo. O movimento da modelo e consequentes posições não 

influenciaram o comportamento do material têxtil/protótipo na imagem térmica. Contudo, as pequenas 

folgas existentes entre o material têxtil e o corpo da modelo despoletaram cores laranjas mais escuras e 

por vezes alguns apontamentos de cor magenta dependendo da perspetiva de captação da imagem 
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térmica. Nestes testes observa-se pequenos apontamentos de cor amarela derivados do movimento na 

zona das virilhas e da temperatura corporal. Além disso, a condição atmosférica do local diurno também 

potencializou os bons resultados, devido à semelhança dos testes efetuados em laboratório. Em suma, 

observa-se contraste entre o corpo/protótipo com o ambiente circundante exterior em imagem térmica, 

como idealizado, não se visualizando camuflagem térmica. 

4.3.2 No ambiente exterior noturno 

A Figura 131 ilustram algumas das imagens térmicas e consequentes variações das suas cores 

relativas aos testes do protótipo liso de camuflagem, no ambiente selecionado para camuflagem noturno. 

Na Figura 132 é possível visualizar um vídeo do teste noturno.  

 

  

  

  

a) b) 

Figura 131 – Imagens relativas ao vídeo noturno em movimento do protótipo liso de camuflagem: a) 

Imagem real; b) Imagem térmica. (Fonte: autor). 
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Figura 132 – Vídeo relativo ao protótipo liso de camuflagem em ambiente noturno. (Fonte: autor, ver 

em anexo em formato digital, vídeo 2). 

 

Nos testes exteriores noturnos foi possível observar a ausência de funcionalidade de camuflagem 

térmica no protótipo idealizado (ref.ª P05), proveniente das características térmicas e emissivas do 

material selecionado (ref.ª M3) justo ao corpo, como observado nos testes diurnos. Assim, observa-se a 

cor laranja além da cor amarela previamente idealizada em imagem térmica, mantendo-se a semelhança 

do protótipo com a cor da pele visível em visão térmica não fomentando contrastes entre o corpo e o 

material têxtil. O movimento da modelo e consequentes posições não influenciaram o comportamento 

do material têxtil/protótipo na imagem térmica como observado nos testes diurnos. Porém, foi possível 

verificar novamente que as pequenas folgas existentes entre o material têxtil e o corpo da modelo 

proporcionaram cores laranjas mais escuras e por vezes alguns apontamentos de cor magenta na 

imagem térmica. Além disso, foi possível observar mais apontamentos de cor amarela do que os visíveis 

nos testes diurnos, derivados do movimento e da temperatura corporal (mais propriamente na zona das 

axilas, virilhas e nas costuras aplicadas na bainha do protótipo). A condição atmosférica do local noturno, 

semelhante à testada em laboratório, potencializou os bons resultados do protótipo, onde se observa um 

grande contraste entre o corpo/protótipo com o ambiente circundante exterior em imagem térmica como 

previamente idealizado.  

4.3.3 No ambiente interior no teatro 

A Figura 133 ilustram algumas das imagens térmicas e consequentes variações das suas cores 

relativas aos testes do protótipo liso de camuflagem, no ambiente interior do teatro. 
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a) b) 

Figura 133 – Imagens do protótipo liso de camuflagem em ambiente interior: a) imagem real; b) 

imagem térmica. (Fonte: autor). 

 

Nos testes em ambiente interior foi possível verificar um comportamento constante e estável do 

protótipo liso de camuflagem térmica como observado nos testes em ambiente exterior diurno e noturno. 

As condições constantes relativas à temperatura atmosférica do local, semelhantes às testadas em 

laboratório, tal como a ausência de movimento por parte da modelo, permitiram a não variação radical 

de cores em imagem térmica. A cor laranja é observada além da cor amarela idealizada por parte da 

malha (ref.ª M3), observando-se na mesma uma semelhança à cor presente na pele em visão térmica. 

A alteração do foco e da distância entre a câmara térmica e o corpo da modelo não interferiram no 

comportamento da cor em imagem térmica, onde se revela mais estabilidade neste protótipo em 

comparação com os protótipos de camuflagem diurno e noturno. Além disso, o facto de não existirem 

muitas folgas de ar entre o material têxtil e o corpo, nem estruturas em relevo permitiu ainda mais a 

intensificação desta estabilidade, proveniente do protótipo justo ao corpo. Contudo, nas zonas que não 

se revelaram totalmente justas ao corpo (e.g.: zona do peito) observa-se uma cor laranja mais escura. 

Posto isto, a cor amarela associada ao movimento e à temperatura corporal, apareceu menos vezes do 

que nos testes exteriores, sendo observada somente em pequenos apontamentos na zona das pernas e 

virilhas. Em suma, observa-se um grande contraste entre o protótipo liso de camuflagem e o ambiente 

de fundo do palco do teatro, sendo este facto evidenciado em todas as posições e perspetivas da modelo, 

não havendo nenhum tipo de camuflagem térmica no local, como idealizado. 
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4.4 Os testes térmicos finais com os protótipos de camuflagem térmica 

4.4.1 No ambiente exterior diurno 

As Figuras 134 e 135 ilustram algumas das imagens térmicas provenientes dos vídeos e 

consequentes variações das suas cores relativas aos testes do protótipo de camuflagem diurno, no 

ambiente selecionado para camuflagem. Já nas Figuras 136 e 137 é possível visualizar dois vídeos sobre 

esses testes.  
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a) b) 

Figura 134 – Algumas imagens relativas ao teste em movimento do protótipo de camuflagem diurno: a) 

imagem real; b) imagem térmica. (Fonte: autor). 

 

  

  

a) b) 

Figura 135 – Imagens relativas ao protótipo de camuflagem diurno em posições estáticas: a) imagem 

real; b) imagem térmica. (Fonte: autor). 

 

 

Figura 136 –Vídeo relativo ao teste do protótipo camuflagem diurno. (Fonte: autor, ver em anexo em 

formato digital, vídeo 3).  
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Figura 137 –Vídeo relativo ao teste do protótipo camuflagem diurno. (Fonte: autor, ver em anexo em 

formato digital, vídeo 4). 

 

 Nos testes exteriores diurnos finais é possível observar a funcionalidade de camuflagem térmica 

no protótipo diurno idealizado (ref.ª P03), proveniente das características térmicas e emissivas dos  

materiais e pigmentos selecionados, tal como das técnicas aplicadas. Em alguns momentos, observa-se 

uma sintonia entre as cores e os padrões previamente idealizados nas imagens térmicas e vídeo térmico 

diurno. Contudo, o movimento da modelo e suas consequentes posições corporais tal como a intervenção 

e/ou interação do ar entre o corpo da modelo e o material têxtil do protótipo proporcionaram a 

observação de mais cores às idealizadas no processo de conceptualização do vestuário, sendo possível 

a verificação dos fatores de variação e de instabilidade no design estipulado para camuflagem térmica. 

Assim, nas zonas que envolvem somente a malha poliéster branca (ref.ª M4), justa ao corpo, observa-se 

na imagem térmica uma predominância da cor amarela idealizada, sendo também observada as cores 

laranja e magenta em alguns momentos do vídeo, causados pelo movimento e posição da modelo, 

sobretudo nas zonas em que existem alguma folga entre o material têxtil e o corpo da modelo. Por 

conseguinte, nas zonas que envolvem a malha poliéster branca estampada com pigmento cobre (ref.ª 

M4 sob ref.ª P3), justa ao corpo, observa-se a cor laranja idealizada em imagem térmica, tal como as 

cores magenta e azul também proporcionadas pela movimentação da modelo e folgas existentes entre 

o material têxtil e o corpo. Acrescentando, nas zonas que envolvem as pequenas estruturas em relevo 

elaboradas através das técnicas de costura e manipulação têxtil (ref.ª T25 e ref.ª T27), observa-se cores 

magenta e laranja nas imagens térmicas, tal como a cor azul proveniente do ar existente entre o material 

têxtil e o corpo da modelo e sua movimentação. Neste caso, não se observa grandes diferenças entre as 

estruturas totalmente entreteladas e as parcialmente entreteladas, sendo que todas apresentam cores 

laranja, magenta e azul dependendo do movimento e posição da modelo. Por conseguinte, quando a 

modelo se apresentava na posição vertical verifica-se menos variações e maior estabilidade no 

comportamento das cores da imagem térmica no protótipo de camuflagem. O facto da estabilidade das 

cores no protótipo também é relacionado com as posições estáticas, já que não é associado nenhum 

movimento da modelo.  



 

147 

De outra forma, também é visível a cor amarela em certas zonas da silhueta da modelo quando 

esta aproxima o seu corpo às rochas, derivado das diferentes interações existentes entre o ambiente, o 

corpo e vestuário, fomentadas pelo movimento do corpo, pelo comportamento da temperatura corporal, 

pelas características do vestuário e também pelas suas interações com a superfície. 

Por outro lado, a temperatura atmosférica do local e a ausência de condições adversas instáveis 

influenciou os resultados positivos já que se encontrava bastante similar/próxima à testada em ambiente 

laboratorial. Além disso, observa-se menos contrastes do protótipo e uma maior camuflagem térmica 

quando a modelo se apresentava adiante das zonas rochosas e com movimentação lenta e próxima às 

mesmas (semelhante à do camaleão). Porém, constata-se um maior contraste do protótipo e uma menor 

funcionalidade de camuflagem térmica nas zonas mais planas e ausentes de texturas do fundo. 

Acrescentando, as cores do ambiente selecionado revelam-se como o previsto, com predominâncias de 

cores laranja, magenta e amarelo. 

 

4.4.2 No ambiente exterior noturno 

As Figuras 138 e 139 ilustram algumas das imagens térmicas provenientes dos vídeos captados 

e consequentes variações das suas cores relativas aos testes do protótipo de camuflagem noturno, no 

ambiente selecionado para camuflagem. Nas Figuras 140 e 141 é possível visualizar dois vídeos dos 

testes noturnos.  
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a) b) 

Figura 138 – Algumas imagens relativas do vídeo em movimento do protótipo de camuflagem noturno: 

a) Imagem real; b) Imagem térmica. (Fonte: autor). 
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a) b) 

Figura 139 – Imagens relativas ao protótipo de camuflagem noturno em posições estáticas: a) Imagem 

real; b) Imagem térmica. (Fonte: autor). 

 

 

Figura 140 – Vídeo relativo aos testes do protótipo camuflagem noturno. (Fonte: autor, ver em anexo 

em formato digital, vídeo 5). 

 

 

Figura 141 – Vídeo relativo aos testes do protótipo camuflagem noturno. (Fonte: autor, ver em anexo 

em formato digital, vídeo 6). 

 

Desta forma, nos testes exteriores noturnos finais é possível observar a funcionalidade de 

camuflagem térmica no protótipo noturno idealizado (ref.ª P04), proveniente das características térmicas 

e emissivas dos  materiais e pigmentos selecionados, tal como das técnicas aplicadas. Assim, tal como 

verificado no protótipo diurno, em alguns momentos é possível observar os padrões e as cores 

previamente idealizadas nas imagens térmicas e vídeo noturno. Contudo, tal como observado no outro 

teste exterior, a movimentação da modelo tal como a interação do ar entre o corpo da modelo e o material 

têxtil despoletou a observação de mais cores às idealizadas no processo de conceptualização do vestuário 
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e de uma certa instabilidade. Assim, nas zonas que envolvem a malha poliéster branca estampada com 

pigmento cobre (ref.ª M4 sob ref.ª P3), justa ao corpo, observa-se a cor laranja idealizada em imagem 

térmica, tal como as cores amarelo, magenta e azul também proporcionadas pelo movimento e posição 

da modelo e pelas folgas existentes entre o material têxtil e o corpo. Já nas zonas que envolvem as 

pequenas estruturas em relevo elaboradas através das técnicas de costura e manipulação têxtil (ref.ª 

T25 e ref.ª T27), observa-se cores magenta e laranja nas imagens térmicas, tal como a cor azul 

proveniente do ar/folga existente entre o material têxtil e o corpo da modelo e pela movimentação do 

mesmo. Neste parâmetro, também não se observa diferenças entre as estruturas totalmente entreteladas 

e as parcialmente entreteladas, sendo que todas apresentam cores laranja, magenta e azul dependendo 

do movimento e posição da modelo. Em concordância com os testes diurnos, também nos noturnos foi 

possível observar a cor amarela que delineou a silhueta em algumas zonas do protótipo proveniente das 

diferentes interações entre o corpo, vestuário e ambiente como referidas anteriormente. Neste caso, este 

fenómeno foi mais evidente e repetido nestes testes em ambiente noturno. Relativamente à posição da 

modelo, o protótipo apresenta mais estabilidade no comportamento das cores em imagem térmica 

quando esta se apresenta na vertical ou numa posição estática como verificado nos testes diurnos. 

De outro modo, a temperatura atmosférica do local e a ausência de condições adversas instáveis, 

semelhante à testada no laboratório, influenciou os resultados positivos da camuflagem térmica. Além 

disso, tal como verificado no protótipo diurno, observa-se menos contrastes do protótipo e uma maior 

camuflagem térmica quando a modelo se apresentava adiante das zonas rochosas e com movimentação 

lenta e próxima às mesmas (semelhante à do camaleão), constatando-se também um maior contraste 

do protótipo noturno e uma menor funcionalidade de camuflagem térmica nas zonas planas e sem 

grandes irregularidades ou texturas que envolviam o fundo (e.g.: o mar). Acrescentando, as cores 

correspondentes ao fundo não se revelam como o previsto em imagem térmica. Neste parâmetro 

observa-se uma maior predominância de cor laranja e apontamentos de magenta e amarelo, sendo que 

o esperado seria uma maior envolvência de cores magenta e apontamentos de azul, como é possível 

verificar anteriormente no comportamento do protótipo liso de camuflagem em ambiente noturno.  

4.4.3 No ambiente interior no teatro 

As imagens relativas ao teste de vídeo em posições estáticas, dos protótipos de camuflagem 

térmica em ambiente interior, no teatro, são ilustradas abaixo nas Figuras 142 e 143.  
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a) b) 

Figura 142 – Imagens do protótipo de camuflagem diurno em ambiente interior: a) Imagem real; b) 

Imagem térmica. (Fonte: autor). 
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a) b) 

Figura 143 – Imagens do protótipo de camuflagem noturno em ambiente interior: a) Imagem real; b) 

Imagem térmica. (Fonte: autor). 
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Nos testes em ambiente interior foi possível observar uma maior estabilidade no comportamento 

das cores dos protótipos em imagem térmica, não havendo variações radicais como as visualizadas no 

ambiente exterior derivadas pelo movimento da modelo. Além disso, a temperatura atmosférica 

constante e as condições semelhantes às praticadas em ambiente laboratorial também potencializaram 

o bom comportamento de ambos os protótipos em ambiente interior. Deste modo, em alguns momentos 

e perspetivas da imagem térmica, é possível observar as cores e padrões idealizados em ambos os 

protótipos, sendo elas: no protótipo diurno (a cor amarela proveniente da malha poliéster (ref.ª M4), a 

cor laranja proveniente da malha estampada (ref.ª M4 sob ref.ª P3), e a cor magenta e laranja 

proveniente das técnicas (ref.ª T25 e ref.ª T27)); e no protótipo noturno (a cor  laranja proveniente da 

malha estampada (ref.ª M4 sob ref.ª P3), e a cor magenta e laranja proveniente das técnicas (ref.ª T25 

e ref.ª T27)). Contudo, também foi possível verificar algumas variações e instabilidade de comportamento 

da cor proporcionadas pela alteração de foco e distância entre a câmara térmica e o corpo da modelo, 

tal como pela interação do ar nos protótipos, mais evidente nas pequenas folgas não 

programadas/idealizadas entre o corpo da modelo e o material têxtil. Assim, observa-se no protótipo 

diurno as seguintes cores: cores amarela e laranja provenientes da malha branca justa ao corpo (ref.ª 

M4); as cores amarelo, laranja e magenta na malha estampada justa ao corpo (ref.ª M4 sob ref.ª P3); e 

as cores laranja, magenta e azul nas pequenas estruturas em relevo.  Já no protótipo noturno observa-

se o seguinte: as cores amarelo, laranja e magenta na malha estampada justa ao corpo (ref.ª M4 sob 

ref.ª P3); e as cores laranja, magenta e azul nas pequenas estruturas em relevo. Acrescentando, também 

nestes testes não se deteta diferenças significativas entre as estruturas totalmente entreteladas e as 

parcialmente entreteladas, contrariamente ao idealizado/esperado. A cor amarela que é visualizada em 

algumas zonas da silhueta e dos protótipos de camuflagem em ambiente exterior não foi observada da 

mesma forma do que no ambiente interior. Neste parâmetro, observa-se de forma mais subtil alguns 

pormenores que percorrem a silhueta, principalmente nas zonas em que membros do corpo se juntam 

(e.g.: entre as duas pernas, entre os braços e o busto, nas mãos juntas às ancas…). 

Por outro lado, observa-se um grande contraste entre os protótipos de camuflagem térmica e o 

ambiente de fundo do palco do teatro, que é ausente de texturas ou irregularidades. Este contraste 

evidenciou-se em todas as posições e perspetivas da modelo, não havendo nenhum tipo de camuflagem 

térmica no local, ao contrário do que acontece no exterior. 

4.5 O vídeo artístico dos protótipos finais e dos ambientes finais testados 
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O vídeo artístico com a conjugação das diferentes tipologias de imagem, ambientes e vestuário é 

apresentado abaixo na Figura 144. 

 

 

Figura 144– Vídeo artístico da junção das diferentes tipologias de imagem. (Fonte: autor, ver em anexo 

em formato digital, vídeo 7). 

 

 Com a observação do vídeo é possível constatar de forma mais evidente o comportamento do 

corpo nos diferentes ambientes e com os diferentes protótipos de vestuário. Assim, observa-se os 

diferentes contrastes entre as diferentes tipologias de imagem (real e térmica), os diferentes fundos 

(exterior e interior), e diferentes funcionalidades de vestuário (protótipos de camuflagem térmica 

diurno/noturno e protótipo liso de camuflagem). 
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5. CONCLUSÕES  

Os estudos efetuados ao longo da realização de todo o trabalho, seja a nível da pesquisa 

bibliográfica como no desenvolvimento experimental e consequentes resultados, permitiram retirar 

conclusões relevantes para a temática da camuflagem térmica como uma funcionalidade extra-sensorial 

do vestuário e adaptar essa relação ao design de moda enquanto conceito e performance artística 

também.  

Primeiramente, é importante referir que a imagem e o ambiente térmico são bastante instáveis, 

sendo bastante difícil controlar todas as suas variáveis, que envolvem o corpo, o ambiente e o vestuário, 

facto verificado na literatura e reforçado nos resultados derivados dos testes experimentais. Assim, 

concluiu-se que há vários fatores que alteram a imagem térmica durante a reprodução de uma imagem 

real, sendo os principais: a câmara térmica (foco da câmara e distância); a atmosfera (condições 

atmosféricas, local, luminosidade); e o utilizador (vestuário; temperatura corporal; movimento e atividade 

metabólica).  

Seguidamente, concluiu-se que a cor da imagem térmica contrasta com a presença e ausência do 

corpo da modelo, em ambos os ambientes exteriores (diurno e noturno) e ambiente interior, sendo este 

fator dependente das diferenças entre as temperaturas do local e do corpo humano. Além das condições 

atmosféricas e suas temperaturas resultantes, o fundo apresenta grande impacto na observação da 

silhueta em imagem térmica. Assim, num fundo com irregularidades, texturas e diferentes características 

de superfície (e.g.: praia de Carreço) a silhueta pode ser menos percetível devido à visualização de uma 

maior dinâmica entre cores no fundo em imagem térmica. Porém, este facto associa-se mais aos 

ambientes em que as temperaturas circundantes se aproximam da temperatura corporal da modelo, 

como evidenciado nos ambientes rochosos diurnos da praia de Carreço, contrastando com as condições 

observadas nos ambientes noturnos. Já um fundo que revele uma superfície neutra, simples e ausente 

de grandes variações ou irregularidades (e.g.: teatro), proporciona uma maior visibilidade da silhueta da 

modelo no local, derivada dessa mesma ausência de diferenças e dinâmicas de cor, muitas vezes com 

visualização de uma cor única de fundo em imagem térmica. Todavia, esta diferença de cores só se 

torna evidente se houver contraste de temperaturas, entre o corpo humano e o ambiente.  

Por conseguinte, com os testes realizados em ambiente exterior (noturno e diurno) e interior (teatro 

e laboratório), também se concluiu que o espaço temporal não evidencia um fator significativo na 

alteração do comportamento da cor na imagem térmica, no que diz respeito a períodos de curta duração. 

Porém, estes bons resultados também derivaram da invariabilidade das condições atmosféricas.  
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De outro modo, também foi possível verificar e concluir que o movimento do corpo da modelo 

interfere com o comportamento do material têxtil e consequente observação da silhueta, provocando 

alterações de cores e instabilidade em imagem térmica. Já, o ar obtido através do contacto entre o 

material têxtil e o corpo da modelo é representativo de irregularidades visuais expressivas, mas pouco 

definidas, que associado ao fenómeno do movimento corporal se intensificam e se tornam mais instáveis 

e de difícil controlo. Em contrapartida, se o vestuário ou material têxtil se apresentar justo ao corpo o 

movimento não causa instabilidade nem variação nas cores em imagem térmica.  

Seguidamente, os estudos realizados em laboratório permitiram concluir que os diferentes 

materiais têxteis, como as diferentes espessuras, pigmentos, bordados e técnicas de costura neles 

aplicados, interferem com o comportamento da cor na imagem térmica, sendo a cor proveniente das 

propriedades térmicas e emissivas dos próprios materiais têxteis e do seu contacto ou não com a 

temperatura. Assim, existe a possibilidade de controlo das cores da imagem térmica, como o amarelo, 

laranja e magenta (derivadas da gama “Ferro”), através da utilização de malhas com diferentes 

emissividades, estampados e/ou com estruturas incorporadas que manipulem o ar presente entre o 

contacto da pele do corpo humano e o material têxtil. Deste modo, no design de vestuário e de padrões 

com funcionalidade de camuflagem térmica pode ser aplicado o processo/solução testada nos protótipos 

finais deste trabalho, nomeadamente: (i) materiais têxteis com alta emissividade para obtenção da cor 

amarela; (ii) pigmentos metálicos estampados com emissividade baixa/intermédia para obtenção da cor 

laranja; e (iii) pequenas estruturas costuradas que manipulem o ar para obtenção da cor laranja e 

magenta. Porém, o comportamento das cores desses materiais e técnicas escolhidos, pode alterar com 

o movimento do corpo da modelo e condições atmosféricas do ambiente circundante, como foi possível 

observar nos testes finais realizados em ambiente exterior. Assim, na imagem térmica, além das cores 

idealizadas e visualizadas previamente em laboratório, os materiais com alta emissividade podem revelar 

também as cores laranja e magenta; os pigmentos metálicos estampados podem revelar as cores 

amarelo, magenta e azul; e as pequenas estruturas costuradas podem revelar a cor azul. Neste ponto, 

concluiu-se ainda que a técnica de manipulação têxtil escolhida se revelou bastante complexa e 

demorada em termos de confeção, sobretudo no protótipo noturno realizado, devido à dificuldade de 

manuseamento dos moldes e dos encaixes em todo o processo. 

Por outro lado, no processo de conceptualização de vestuário para camuflagem térmica, concluiu-

se que se torna imprescindível a conjugação e a criação de uma dinâmica nas cores e consequentes 

materiais têxteis e técnicas selecionadas. Neste parâmetro, alia-se a interligação de assimetrias, formas 

irregulares e contrastes no design dos padrões e vestuário como método e solução para uma melhor 
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obtenção da funcionalidade pretendida. A introdução de elementos inspirados na biomimética, como 

visualizado nos exemplos aplicados provenientes do camaleão, revela-se pertinente para o 

desenvolvimento conceptual dos padrões e suas conjugações de cores e formas. Contudo, no processo 

de conceptualização e para se obter uma camuflagem térmica eficiente, é também imprescindível o 

estudo prévio de todos os fatores de variação possíveis em imagem térmica, já supramencionados, sejam 

eles proporcionados pelo local de futura camuflagem, pela modelo, ou pelo comportamento dos materiais 

e técnicas que se quer utilizar no vestuário. Neste processo a imagem térmica com a presença do corpo 

da modelo (com e sem movimento) deve ser usada como modelo base para o estudo do vestuário e 

padrões de camuflagem térmica, pois esta apresenta as cores e texturas pretendidas para o ambiente 

de futura camuflagem. Todavia, deve-se conciliar o estudo da imagem térmica com ausência do corpo 

da modelo, de modo a se verificar todas as texturas existentes no ambiente selecionado. Além disso, 

deve-se ter em conta as diferentes predominâncias de cores existentes nos diferentes ambientes em 

imagem térmica, que podem ser diversas, como os exemplos observados dos ambientes diurnos e 

noturnos, aplicando-se as paletas de cores mais pertinentes para o vestuário.  

Por conseguinte, concluiu-se que os protótipos de camuflagem térmica conceptualizados 

resultaram bem em visão térmica nos testes finais exteriores, onde foi possível observar a camuflagem 

térmica da modelo em determinadas posições e perspetivas, em ambos os ambientes diurnos e 

noturnos. Adicionalmente, os testes permitiram confirmar e evidenciar aspetos que interferem com a 

imagem térmica do corpo humano vestido, sendo as características térmicas e emissivas dos materiais 

têxteis e pigmentos utilizados, as técnicas de manipulação têxtil utilizadas, o contacto térmico entre o 

corpo humano e o vestuário, o movimento, o ar, as diferentes condições atmosféricas e o fundo que 

circunda o corpo humano, exemplos.  

Além disso, os resultados positivos obtidos nos protótipos de camuflagem térmica e método de 

design testado, permitiram ainda retirar conclusões que contrariam e confrontam com algumas ideias e 

soluções com vista à camuflagem térmica presentes na literatura. Assim, os materiais metálicos e 

brilhantes, com reduzida emissividade, ditos como os grandes potencializadores para a obtenção da 

camuflagem térmica, tal como a utilização de materiais inteligentes como o exemplo dos materiais 

termocrómicos, dos nanomateriais e dos metamateriais, também estes associados às alterações dos 

valores de emissividade com vista à redução da mesma, não podem ser vistos como sendo a única 

solução ou caminho a se aplicar no vestuário. O estudo efetuado demonstrou que os materiais metálicos 

são importantes e interferem com a imagem térmica, mas estes não devem ser utilizados que forma 

única, muito menos se o fundo de camuflagem revelar mais do que uma cor em imagem térmica. A 
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conjugação de materiais convencionais, mais baratos e acessíveis como o exemplo da malha de poliéster, 

com emissividade elevada também se revela numa opção a ser aplicada, e não a ser excluída como 

alguns autores pretendem ressaltar ao restringir a camuflagem térmica a determinadas superfícies de 

reduzida emissividade. Além disso, a implementação de técnicas de manipulação têxtil, através de 

processos de modelagem e confeção, como exemplificado no padrão das pequenas estruturas aplicado 

nos protótipos de camuflagem térmica, também influencia e altera a cor dos materiais têxteis em imagem 

térmica, revelando-se como um outro caminho a ser implementado no vestuário de camuflagem térmica. 

Consequentemente, a ideia da camuflagem térmica ser relacionada à cor azul/preta, escura ou cor única 

em imagem térmica, proveniente da emissividade reduzida, por parte de alguns autores na literatura 

também não faz sentido, se o fundo de camuflagem apresentar padrões e variações de cores e texturas 

em imagem térmica. A cor azul é pertinente num ambiente estável, neutro e sem texturas, e não de 

forma generalizada como se faz afirmar na literatura, para todos os ambientes, que na minha opinião 

torna-se ainda mais impossível de alcançar.  

Desta forma, o domínio da camuflagem térmica passa pela adaptação das várias cores 

proporcionadas e reveladas pela imagem térmica de determinado ambiente de camuflagem ao material 

têxtil/vestuário ou vice-versa. Por isso, a criação de padrões e vestuário visíveis em visão térmica, que 

iludam e manipulem o corpo em imagem térmica, com utilização de diferentes materiais têxteis, técnicas 

e consequentes cores visíveis termicamente revela-se como um caminho e uma abordagem que permite 

solucionar o alcance de uma camuflagem térmica eficiente e possível.  

O corpo humano pode ser camuflado termicamente em ambiente exterior utilizando novos 

elementos de design provenientes das propriedades do material têxtil e sua manipulação através dos 

processos de modelagem e costura. Assim, a visão térmica, a cor da imagem térmica, a temperatura, o 

ar, e as caraterísticas térmicas e emissivas dos materiais surgem como elementos essenciais de design 

para a exploração da dinâmica presente no vestuário de camuflagem térmica.  

Em suma, concluiu-se ainda que o presente trabalho e seus métodos estudados podem ser 

aplicados em diferentes tipologias de vestuário, nomeadamente: de caracter mais funcional como no 

caso da camuflagem militar diurna e noturna, com vista à camuflagem total do indivíduo e criação de 

padrões e soluções o mais eficientes possíveis; e de caracter mais conceptual e artístico, em contextos 

de exibição e performance, onde a camuflagem total não se revela como único objetivo, podendo-se 

explorar os novos elementos de design de forma livre, não havendo limites na criatividade e conjugação 

de técnicas, materiais, formas, movimentos, etc., com vista à criação de emoções e de novas perspetivas 

na visualização do vestuário, em imagem térmica, através da temperatura.  
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5.1 Perspetivas futuras 

Em termos futuros, o trabalho aqui realizado pode ser continuado, através da investigação e 

estudo de outras vertentes, nomeadamente: 

• Exploração de diferentes ambientes e fundos de camuflagem, sejam exteriores ou 

interiores, com paisagens naturais ou urbanas, de modo a que seja possível uma melhor 

observação das diferentes texturas e padrões provenientes das cores em imagem 

térmica para futura aplicação no processo de design e conceptualização de vestuário de 

camuflagem térmica; 

• Investigação da imagem térmica e futuros ambientes de camuflagem em diferentes 

condições atmosféricas e com condições adversas extremas (e.g.: chuva, neve, 

nevoeiro, etc.) com o intuito de analisar de forma mais precisa os fatores de variação da 

imagem térmica e novas paletas de cores para aplicar no processo de design de 

vestuário; 

• Criação de novos protótipos/coordenados com padrões e ilusões térmicas, que 

envolvam novos efeitos e contrastes térmicos em visão térmica, seja a nível mais 

funcional (camuflagem militar) ou artístico (contextos de exibição/performance); 

• Implementação de novos tipos de corpos na captação da imagem térmica além do corpo 

feminino, com vista ao estudo do comportamento da proporção e da silhueta do corpo 

humano em visão térmica; 

• Experimentação e estudo de novos materiais têxteis (sejam provenientes de fibras 

convencionais ou fibras inteligentes) e de novas técnicas de manipulação têxtil que 

permitam a criação de novas conjugações e soluções que potencializem uma maior 

estabilidade e controlo da cor em imagem térmica; 

• Criação de soluções que permitam o controlo da camuflagem térmica e 

simultaneamente da camuflagem visual, com conjugação perfeita das cores em imagem 

térmica e cores reais, com vista à camuflagem perfeita e total do corpo humano; 

• Interação da camuflagem térmica com outras artes e tipologias de exibição e 

performance no contexto artístico, como o teatro, a dança, a música, potencializando a 

criação de vestuário que interaja com o espectador/observador; 

• Implementação do conceito de camuflagem térmica na área do design de moda, em 

diferentes tipologias de vestuário, seja na vertente artística (em contextos de 

exibição/performance) como na vertente funcional (em camuflagem militar). 
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Em suma, neste trabalho abriram-se mais alguns caminhos que se revelam fundamentais na 

interpretação do comportamento do corpo humano e do ambiente de camuflagem em imagem térmica. 

Todavia, ainda há muito por explorar e estudar para que um dia, talvez, haja um controlo absoluto da 

camuflagem térmica do corpo humano e que esta possa ser aplicada de forma simultânea à camuflagem 

visual, com foco numa camuflagem total real e possível.  
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ANEXO I – OS ESQUEMAS RELACIONADOS COM O CAPÍTULO DO ESTADO DA ARTE 

 
Figura145 – Esquema com a caracterização das fibras. (Fonte: informação adaptada dos autores Bush 

& Drake (2019), Miraftab (2000), Soler (2007a), Swerev (2003)). 

Fibras naturais

Fibra vegetal

proveniente da 
semente

Algodão

Proveniente do 
caule

Linho; rami; juta; 
canhâmo

Proveniente da folha Sisal; Pita; Esparto

Proveniente do fruto "Kapoc"

Fibra animal
Proveniente do pêlo

Lã; Caxemira; 
Mohair; Angora; etc.

Seda

Fibra mineral Amianto

Fibras não naturais

Fibra artificial

Proveniente de base 
celulósica

Acetato; viscose; 
modal; lyocell 

(Tencel®)

Proveniente de 
borracha natural 

(folha de 
Seringueira)

Latex

Fibra sintética

Poliamida; 
aramidas (e.g.: 
Kevlar, Nomex); 

poliéster; 
polipropileno; 
poliacrílicos; 

poliuretano (e.g: 
Lycra®), etc.

Fibra inorgânica

Vidro (fibra de 
vidro); carbono 

(fibra de grafite); 
cerâmica (e.g.: 
óxido cristalino, 
silício, carbono); 

metal (e.g.: cobre, 
alumínio, aço, 

ouro, prata, titânio) 
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Figura 146 – Esquema das principais tipologias e estruturas presentes nos materiais têxteis. (Fonte: 

informação adaptada dos autores Bush & Drake (2019), Jones (2005), Soler (2007b)). 
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Tipos de ligamento 

de tecidos
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cetim
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etc.
Jacquard
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Malhas Tipos de malharia

Malha Trama

e.g.: malha jersey; 
malha pique; 

interlock; malha 
crepe; polar; etc.

Malha Teia

e.g: tule elástico; 
renda elástica; 

malha de veludo; 
etc.
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Realizadas 
manualmente

renda de bilros; 
renda de agulhas; 
renda de croché
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e.g.: tule 
"bobbinet";renda 

"raschel"; bordado 
inglês; croché, etc.

Não tecidos Tipos

"Felted webs", 
proveniente da 

feltragem
e.g.: feltro de lã

"Bonded webs", 
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Têxteis técnicos

materiais 
modernos e 
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microencapsulada

s
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Figura 147 – Esquema relativo ao processo de desenvolvimento das funções da fibra. (Fonte: 

informação adaptada do esquema de Hongu et al. (2005a)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª ordem de 
funções (função 

das fibras)

•Fibra com função básica

• tenacidade adequada/módulo; tingimento; resistência alcalina; 
resistência ácida; resistência ao calor; durabilidade; conforto ao usar; 
toque 

2ª ordem de 
funções (Alta)

•Fibra com função de alta performance

• fibra à prova de rugas; fibra deodorante; fibra biocompatível; fibra 
absorvente de humidade; fibra de retenção de calor; etc.

3ª ordem de 
funções 

(Super/inteligente)

•Fibra com função de alta performance

• fibra anti-bacteriana/desodorante; fibra de purificação ambiental; 
forma estável /memorização de fibra; fibra de proteção contra as 
ondas eletromagnéticas; fibra ótica para longa distância;fibra de 
retenção de calor; fibra de isolamento; etc.

4ª ordem de 
funções (tipo do 

século 21)

•Fibra com função inteligente 

• fibra de auto-limpeza; fibra de reparação/regeneração; fibra de 
aromaterapia;  transformadora de informação/fibra ótica; fibra 
responsiva à temperatura;  etc.
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ANEXO II – OS ESTUDOS RELATIVOS AOS AMBIENTES INICIAIS SELECIONADOS 

Tabela 15 – Diferentes perspetivas de fotografias e imagens térmicas realizadas no estudo inicial diurno, 

na floresta do Mezio. (Fonte: autor). 

 

Fotografia Imagem térmica 
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Tabela 16 – Diferentes perspetivas de fotografias e imagens térmicas realizadas no estudo inicial noturno, 
na floresta do Mezio. (Fonte: autor). 
 

Fotografia Imagem térmica 
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Tabela 17 – Diferentes perspetivas de fotografias e imagens térmicas realizadas no estudo inicial diurno, 

na praia de Carreço. (Fonte: autor). 

 

Fotografia Imagem térmica 
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Tabela 18 – Diferentes perspetivas de fotografias e imagens térmicas realizadas no estudo inicial noturno, 

na praia de Carreço. (Fonte: autor). 

 

Fotografia Imagem térmica 
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Tabela 19 – Diferentes perspetivas de fotografias e imagens térmicas realizadas no estudo inicial, com 

e sem iluminação, no teatro. (Fonte: autor). 

 

Fotografia Imagem térmica 
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Tabela 20 – Diferentes perspetivas de fotografias e imagens térmicas realizadas no estudo diurno, do 

mês de setembro, na praia de Carreço. (Fonte: autor). 

 

Fotografia Imagem térmica 
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Tabela 21 – Diferentes perspetivas de fotografias e imagens térmicas realizadas no estudo noturno, do 

mês de setembro, na praia de Carreço. (Fonte: autor). 

 

Fotografia Imagem térmica 
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Tabela 22 – Imagens principais do estudo dos padrões diurnos através dos programas “TwinPix” e 

“Adobe Photoshop”. (Fonte: autor). 
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Tabela 23 – Imagens principais do estudo dos padrões noturnos através dos programas “TwinPix” e 

“Adobe Photoshop”. (Fonte: autor). 
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Tabela 24 – Ilustrações iniciais relativas aos ambientes da floresta e da praia. (Fonte: autor). 
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Tabela 25 – Estudo global das diferentes cores das imagens térmicas no ambiente exterior diurno da 

praia de Carreço. (Fonte: autor). 

 

 Imagens térmicas diurnas (e.g.: uma só posição de captação em três dias diversos) 

 

   

Cores do 
fundo 

   

  mais predominantes  

  menos predominantes 

Cores do 

corpo da 

modelo 

   

 

Cores do 

vestuário 
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Tabela 26 – Estudo global das diferentes cores das imagens térmicas no ambiente exterior noturno da 

praia de Carreço. (Fonte: autor). 

 

Imagens térmicas noturnas (e.g.: uma só posição de captação em três dias diversos) 

 

   

Cores da 

paisagem 

   

  + Predominantes 

 - Predominantes 

Cores do 

corpo da 

modelo 

   

 

Cores do 

vestuário 
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Tabela 27 – Imagens térmicas diurnas com mais perspetivas dos protótipos de diferentes fibras. (Fonte: 

autor). 

 

100% Algodão   

   

   

100% Poliéster   

   

   

 

Tabela 28 – Imagens térmicas noturnas com mais perspetivas dos protótipos de diferentes fibras. (Fonte: 

autor). 

 

100% Algodão   
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100% Poliéster   

   

   

 

Tabela 29 - Imagens térmicas com diferentes movimentos da modelo nas rochas. (Fonte: autor). 
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Tabela 30 – Os diferentes fatores de variação da imagem térmica. (Fonte: autor) 

Fatores que alteram a imagem térmica 

Câmara térmica Atmosfera Utilizador 

- Foco da câmara (alteração / 

regulação) 

- Distância (observador vs 

superfície observada) 

- Condições atmosféricas 

(temperatura atmosférica; ar; 

humidade; vento; etc.) 

- Local / Cenário (e.g.: 

caraterísticas da superfície...) 

- Vestuário (material têxtil; 

espessura; emissividade; 

pigmento; estampado; bordado; 

técnicas de costura; ar) 

- Modelo (atividade metabólica; 

 - Luminosidade (dia; noite) temperatura corporal; 

movimento) 

ANEXO III – AS TABELAS DE MEDIDAS DAS MODELOS E DO MANEQUIM TÉRMICO 

Tabela 31 – Medidas principais das modelos femininas selecionadas. (Fonte autor). 

Descrição das zonas corporais 
Medidas [cm] 

Modelo inicial Modelo final 

Largura das costas 42 39 

Contorno do busto 91 80 

Contorno da cintura 72 61 

Contorno das ancas 93 90 

Contorno do pescoço 38 31 

Contorno da cabeça, linha do nariz 58 53 

Contorno do bícep 30 24 

Contorno do cotovelo 27 27 

Contorno do punho 18 23 

Contorno da coxa 55 52 

Contorno do joelho 38 37 

Contorno do tornozelo 22 22 

Altura do pescoço até à linha do queixo 10 17 

Altura da cabeça até à linha do queixo 23 24 

Altura dos ombros até à cintura 46 44 

Altura da cintura até às ancas 18 18 
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Altura das ancas até ao joelho 45 49 

Altura do joelho até à palma do pé 49 50 

Comprimento do ombro 16 11 

Comprimento do braço 65 57 

Comprimento do ombro até ao cotovelo 35 33 

Comprimento do cotovelo até ao punho 30 30 

Comprimento da palma da mão 20 18 

Comprimento da palma do pé 27,5 23 

Altura do gancho frentes 32 24 

Altura do gancho costas 38 36 

 

 

Figura 148 – a) Esquema do manequim com as 34 zonas sinalizadas; b) Medidas do manequim em 

centímetros. (Fonte: adaptado dos dados fornecidos pelo CENTI). 
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ANEXO IV – OS ESTUDOS RELATIVOS AO LABORATÓRIO 

Tabela 32 – Estudo global das diferentes cores das imagens térmicas no laboratório. (Fonte: autor). 

 

Imagens térmicas em laboratório 

 Simulação diurna Simulação noturna 

 

  

Cores de 

fundo 

 

 

 

 

  

 

Cores do 

manequim 

térmico 

 

 

 

  

 

 

Cores das 

amostras 

relativas a 

todas as 

séries 

testadas 

1 minuto após aplicação das amostras no manequim térmico 

  

20 minutos após aplicação das amostras no manequim térmico 
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Tabela 33 – Análise das cores presentes nas imagens térmicas da simulação diurna dos materiais 

têxteis. (Fonte: autor).  

 

Ref.ª Imagem real 
Imagem térmica Cor 

1min 20min 1min 20min 

M3 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

M4 
   

M8 
   

M11 
   

M17 
   

M5 
   

  

M6 
   

M12 
   

M19 
   

M7 
   

M9 
   

M14 
   

M21 
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M20 
   

M16 
   

 
 
 

 

 
 
 

 
 

M10 
   

M18 
   

M22 
   

M15 
    

 

 

 

 

M13 
   

  

 

Tabela 34 – Análise das cores presentes nas imagens térmicas da simulação diurna dos pigmentos 

estampados. (Fonte: autor).  

 

Ref.ª 

Imagem real Imagem térmica Cor 

Algodão 
(Ref.ª M3) 

Poliéster 
(Ref.ª M4) 

Algodão (Ref.ª M3) Poliéster (Ref.ª M4) 1 
min 

20 
min 1 min 20 min 1 min 20 min 

P1 
      

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

P2 
      

P6 
      

P9 
      

P7 
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P10 
      

P8 
      

P3  
 

  
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

P5  
 

  
  

P3 
 

 
  

  
 

   

 

 
 

 
 

  

 P5 
 

 
  

  

P4 

 
 

  
  

 
 

  
    

 

Tabela 35 – Análise das cores presentes nas imagens térmicas da simulação diurna dos pigmentos 

pintados à mão. (Fonte: autor).  

 

Ref.ª 
Imagem real Imagem térmica Cor 

Algodão 
(Ref.ª M3) 

Poliéster 
(Ref.ª M4) 

Algodão (Ref.ª M3) Poliéster (Ref.ª M4) 1 
min 

20 
min 1 min 20 min 1 min 20 min 

P11 
      

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

P17 
      

P18 
      

P14 
      

P15 
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P13 
      

P19 
      

P16 
      

P12 
      

 

Tabela 36 – Análise das cores presentes nas imagens térmicas da simulação diurna dos bordados à mão 

e costuras à máquina. (Fonte: autor).  

 

 

Ref.ª 

Imagem real Imagem térmica Cor 
Algodão 

(Ref.ª M3) 
Poliéster 

(Ref.ª M4) 
Algodão (Ref.ª M3) Poliéster (Ref.ª M4) 1 

min 
20 
min 1 min 20 min 1 min 20 min 

A14 
A15 
A16 
A17 
A18 
A19 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A21 
A22 
A23 
A24 
A25 
A26 
A27 
A28 

      

A1 
A2 
A7 
A8 
A9 
A3 
A4 
A6 
A5 

      

 
 

 

 
 
 

 

 

A11 
A12  

e A13 
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A10 
      

 

Tabela 37 – Análise das cores presentes nas imagens térmicas da simulação diurna das técnicas de 

costura e manipulação do ar. (Fonte: autor).  

 

 
Ref.ª 

Imagem real Imagem térmica Cor 

1min 20min 1min 20min 1 
min 

20 
min  

T23  
e T24 

Quadrado Círculo Quadrado Círculo 

      

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

T3 
T15 
T16 
T17 
T18 
T19 

e T20 

Sem 
abertura 

Com 
abertura 

Sem abertura Com abertura 

 
 

 

  

  

T4 
 

 
  

  

T15 
e T16 

 

 

  

  

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

T5  
e T6       

T7  
e T8       

T9  
e T10       

T11  
e T12 
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T13  
e T14       

 

Tabela 38 – Análise das cores presentes nas imagens térmicas da simulação noturna dos materiais 

têxteis. (Fonte: autor).  

 

Ref.ª Imagem real 
Imagem térmica Cor 

1 min 20 min 1 min 20 min 

M3 
   

 
 

 
 
 

 

 
 

M4 
   

M8 
    

M11 
    

M17 
    

M5 
   

 
 

 

 
 

 

M6 
   

M12 
   

M19 
   

M7 
   

M9 
   

M14 
   

M21 
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M20 
    

M16 
   

 
 

 
 

 

 

M10 
   

M18 
    

M22 
   

M15 
   

 

 

 

 

M13 
   

 

 

 

 
 

Tabela 39 – Análise das cores presentes nas imagens térmicas da simulação noturna dos pigmentos 

estampados. (Fonte: autor).  

 

Ref.ª 

Imagem real Imagem térmica Cor 

Algodão 
(Ref.ª M3) 

Poliéster 

(Ref.ª M4) 

Algodão (Ref.ª M3) Poliéster (Ref.ª M4) 1 

min 

20 
min 1 min 20 min 1 min 20 min 

P1 
      

 
 

 

 

 
 

 

 

P2 
      

P6 
      

P9 
      

P7 
      

P10 
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P8 
      

P3  
 

  
  

 
 

 

 
 

 P5  
 

  
  

P3 
 

 
  

   
 

 

 
 

 

 

 

P5 
 

 
  

  

P4 

 
 

  
  

 

 
  

  
  

 

Tabela 40 – Análise das cores presentes nas imagens térmicas da simulação noturna dos pigmentos 

pintados à mão. (Fonte: autor).  

 

 

Ref.ª 

Imagem real Imagem térmica Cor 
Algodão 

(Ref.ª M3) 

Poliéster 

(Ref.ª M4) 

Algodão (Ref.ª M3) Poliéster (Ref.ª M4) 1 

min 

20 

min 
1min 20min 1min 20min 

P11 
      

 

 

 

 

 

 

P17 
      

P18 
      

P14 
      

P15 
      

P13 
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P19 
      

P16 
      

P12 
      

 

Tabela 41 – Análise das cores presentes nas imagens térmicas da simulação noturna dos bordados à 

mão e costuras à máquina. (Fonte: autor).  

 

 
Ref.ª 

Imagem real Imagem térmica Cor 
Algodão 

(Ref.ª M3) 
Poliéster 

(Ref.ª M4) 
Algodão (Ref.ª M3) Poliéster (Ref.ª M4) 1 

min 
20 
min 1 min 20 min 1 min 20 min 

A14 
A15 
A16 
A17 
A18 
A19 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

A21 
A22 
A23 
A24 
A25 
A26 
A27 
A28 

      

A1 
A2 
A7 
A8 
A9 
A3 
A4 
A6 
A5 

      

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

A11 
A12  

e A13 
  

      

A10       
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Tabela 42 – Análise das cores presentes nas imagens térmicas da simulação noturna das técnicas de 

costura e manipulação do ar. (Fonte: autor).  

 

 
Ref.ª 

Imagem real Imagem térmica Cor 

1min 20min 1min 20min 1 
min 

20 
min  

T23  
e T24 

Quadrado Círculo Quadrado Círculo 

      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

T3 
T15 
T16 
T17 
T18 
T19 
e 

T20 

Sem 
abertura 

Com 
abertura 

Sem abertura Com abertura 

 
 

 

  

 

   

 

T4 
 

 
  

  

T15 
e T16 

 

 

  

  
 
 

 

 
 
 

 

 

 

T5  
e T6       

T7  
e T8       

T9  
e T10       

T11  
e T12 

      

T13  
e T14      
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ANEXO V – AS FICHAS TÉCNICAS DO PROTÓTIPO E FOTOLITO TESTADO EM LABORATÓRIO 

 

Figura 149 – Ficha técnica da forma retangular estampada nas amostras iniciais. (Fonte: autor). 
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Figura 150 – Desenho técnico ilustrado do protótipo P00. (Fonte: autor). 
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Figura 151 – Ficha técnica do protótipo P00. (Fonte: autor). 
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Figura 152 – Ficha técnica do protótipo P00. (Fonte: autor) 
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Figura 153 – Ficha técnica do módulo padrão do protótipo P00. (Fonte: autor). 
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ANEXO VI – OS ESTUDOS E FOTOGRAFIAS RELATIVAS AO PROTÓTIPO ERRO 

Tabela 43 – Ilustrações do processo conceptual dos protótipos erro em desenho digital. (Fonte: autor). 
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Tabela 44 – Ilustrações do processo conceptual dos protótipos erro em desenho manual. (Fonte: 

autor). 
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Figura 154 – Montagem com ilustrações base, técnicas e materiais para aplicação no protótipo erro 

diurno. (Fonte: autor). 
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Figura 155 – Montagem com ilustrações, técnicas e materiais para aplicação no protótipo erro noturno. 

(Fonte: autor). 

 

 

  

  

Figura 156 – Imagens dos testes térmicos de um protótipo teste de drapeados e franzidos. (Fonte: 

autor). 
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Figura 157 – Imagens relativas aos testes térmicos do protótipo erro diurno. (Fonte: autor). 

 

  

  

Figura 158 – Imagens relativas aos testes térmicos do protótipo erro noturno. (Fonte: autor). 

 



 

233 

 

Figura 159 – Montagem com algumas fotografias do processo de modelagem e confeção do protótipo 

erro diurno. (Fonte: autor). 

 

 

Figura 160 – Montagem com algumas fotografias do processo de modelagem e confeção do protótipo 

erro noturno. (Fonte: autor). 
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ANEXO VII – OS ESTUDOS, DESENHOS E PADRÕES DESENVOLVIDOS NOS PROTÓTIPOS FINAIS  

Tabela 45 – Ilustrações do processo conceptual do protótipo diurno no Adobe Photoshop. (Fonte: autor). 
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Tabela 46 – Ilustrações do processo conceptual do protótipo noturno no Adobe Photoshop. (Fonte: autor). 
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Figura 161 – Ilustrações do processo conceptual dos protótipos em desenho manual. (Fonte: autor). 



 

239 

Tabela 47 – Ilustrações digitais do processo conceptual base dos módulos dos padrões. (Fonte: autor). 

 
 

  

  

  

  
 



 

240 

 

 

 

Figura 162 –Ficha técnica do módulo padrão M01. (Fonte: autor). 
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Figura 163 – Ficha técnica do módulo padrão M02. (Fonte: autor). 
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Figura 164 – Ficha técnica do módulo padrão M03. (Fonte: autor). 
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Figura 165 – Ficha técnica do módulo padrão M04. (Fonte: autor). 
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Figura 166 – Ficha técnica do módulo padrão M05. (Fonte: autor). 
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Figura 167 – Ficha técnica do módulo padrão M06. (Fonte: autor). 
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Figura 168 – Ficha técnica da guia de estampagem do quadro 1. (Fonte: autor). 
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Figura 169 – Ficha técnica da guia de estampagem do quadro 2. (Fonte: autor). 
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Figura 170 – Ficha técnica da guia de estampagem do quadro 3. (Fonte: autor). 
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ANEXO VIII – AS FICHAS TÉCNICAS DOS PROTÓTIPOS TESTADOS NA MODELO 

 

Figura 171 – Croqui ilustrado dos protótipos P01 e P02. (Fonte: autor). 
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Figura 172 – Técnico ilustrado dos protótipos P01 e P02. (Fonte: autor). 
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Figura 173 – Ficha técnica dos protótipos P01 e P02. (Fonte: autor). 
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Figura 174 – Ficha técnica dos protótipos P01 e P02. (Fonte: autor). 
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Figura 175 – Ficha técnica do protótipo P01. (Fonte: autor). 
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Figura 176 – Ficha técnica do protótipo P02. (Fonte: autor). 
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Figura 177 – Croqui ilustrado do protótipo diurno P03. (Fonte: autor). 
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Figura 178 –Técnico ilustrado das frentes do protótipo P03. (Fonte: autor). 
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Figura 179 – Técnico ilustrado das costas do protótipo P03. (Fonte: autor). 
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Figura 180 – Ficha técnica do protótipo P03. (Fonte: autor). 
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Figura 181 – Ficha técnica do protótipo P03. (Fonte: autor). 
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Figura 182 – Ficha técnica do protótipo P03. (Fonte: autor). 
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Figura 183 – Ficha técnica do protótipo P03. (Fonte: autor). 
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 Figura 184 – Ficha técnica do protótipo P03. (Fonte: autor). 
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Figura 185 – Croqui ilustrado do protótipo noturno P04. (Fonte: autor). 
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Figura 186 – Técnico ilustrado das frentes do protótipo P04. (Fonte: autor). 
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 Figura 187 – Técnico ilustrado das costas do protótipo P04. (Fonte: autor). 
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Figura 188 – Ficha técnica do protótipo noturno P04. (Fonte: autor). 
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Figura 189 – Ficha técnica do protótipo P04. (Fonte: autor). 
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Figura 190 – Ficha técnica do protótipo P04. (Fonte: autor). 
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Figura 191 – Ficha técnica do protótipo P04. (Fonte: autor). 
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Figura 192 – Ficha técnica do protótipo P04. (Fonte: autor). 
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Figura 193 – Croqui ilustrado do protótipo P05. (Fonte: autor). 
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 Figura 194 – Técnico ilustrado do protótipo P05. (Fonte: autor). 
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Figura 195 – Ficha técnica do protótipo P05. (Fonte: autor). 
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Figura 196 – Ficha técnica do protótipo P05. (Fonte: autor). 
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ANEXO IX – AS CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS E DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NOS MESMOS 

Tabela 48 – Materiais têxteis utilizados nos ensaios térmicos. (Fonte: autor). 

Materiais   
Referência Fotografia Características 
M1 

 

Estrutura têxtil: malha jersey  
Cor: preto 
Composição: 97% algodão, 3% elastano 
Massa por unidade de área [g/m2]: 178,02 
Massa linear do fio [tex]: 15,1 algodão, Elastano* 
Nº fileiras/cm: 21 
Nº colunas/cm: 14  
Espessura [mm]: 0,52 
Resistência Térmica [m2.K/W]: 12,66  
Condutividade Térmica [W/m.K]: 54,3 
Fluxo Térmico [w/m2]: 0,81 
Emissividade: 0,85 

M2 

 
 
 
 
 
 
 

Estrutura têxtil: malha jersey  
Cor: branco 
Composição: 100% algodão 
Massa por unidade de área [g/m2]: 147,00 
Massa linear do fio [tex]: 18,7 
Nº fileiras/cm: 20 
Nº colunas/cm: 15 
Espessura [mm]: 0,46 
Resistência Térmica [m2.K/W]: 10,62  
Condutividade Térmica [W/m.K]: 53,14 
Fluxo Térmico [w/m2]: 0,90 
Emissividade: 0,85 

M3 

 

Estrutura Têxtil: malha Jersey 
Cor: Branco 
Composição: 100% algodão 
Massa por unidade de área [g/m2]: 154,14  
Massa linear do fio [tex]: 19,6 
Nº fileiras/cm: 21 
Nº colunas/cm: 16 
Espessura [mm]: 0,42  
Resistência Térmica [m2.K/W]: 11,8 
Condutividade Térmica [W/m.K]: 47,6 
Fluxo Térmico [w/m2]: 0,84 
Emissividade: 0,82 

M4 

 

Estrutura Têxtil: malha Jersey  
Cor: Branco 
Composição: 100% poliéster;  
Massa por unidade de área [g/m2]:153,39 
Massa linear do fio [tex]: 26,9 
Nº fileiras/cm: 20 
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Nº colunas/cm: 15 
Espessura: 0,42 mm 
Resistência Térmica [m2.K/W]: 13,46 
Condutividade Térmica [W/m.K]: 40,92 
Fluxo Térmico [w/m2]: 0,73 
Emissividade: 0,76 

M5 

 

Estrutura Têxtil: malha Jersey 
Cor: preto 
Composição: 100% algodão 
Massa por unidade de área [g/m2]: 160,58 
Massa linear do fio [tex]: 20,7 
Nº fileiras/cm: 20 
Nº colunas/cm: 15 
Espessura [mm]: 0,55 
Resistência Térmica [m2.K/W]: 9,78 
Condutividade Térmica [W/m.K]:56,3 
Fluxo Térmico [w/m2]: 0,97 
Emissividade: 0,85 

M6 

 

Estrutura Têxtil: malha Jersey  
Cor: preto 
Composição: 100% poliéster 
Massa por unidade de área [g/m2]: 196,63 
Massa linear do fio [tex]: 22,7 
Nº fileiras/cm: 20 
Nº colunas/cm: 14 
Espessura [mm]: 0,53 
Resistência Térmica [m2.K/W]: 16,46 
Condutividade Térmica [W/m.K]: 43,08 
Fluxo Térmico [w/m2]: 0,71 
Emissividade: 0,80 

M7 

 

Estrutura Têxtil: malha Jersey*2  
Cor: branco 
Composição: 100% algodão 
Massa por unidade de área [g/m2]: 495,06 
Massa linear do fio [tex]: 73,2 
Nº fileiras/cm: 8 
Nº colunas/cm: 6 
Espessura [mm]: 1,30 
Resistência Térmica [m2.K/W]: 19,8 
Condutividade Térmica [W/m.K]: 71,6 
Fluxo Térmico [w/m2]: 0,70 
Emissividade: 0,83 

M8 

 

Estrutura Têxtil: malha Jersey*2  
Cor: branco 
Composição: 100% Poliéster 
Massa por unidade de área [g/m2]: 130,13 
Massa linear do fio [tex]: 17,6 
Nº fileiras/cm: 7 
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 Nº colunas/cm: 5 
Espessura [mm]: 0,63 
Resistência Térmica [m2.K/W]: 23,12 
Condutividade Térmica [W/m.K]: 38,54 
Fluxo Térmico [w/m2]: 0,52 
Emissividade: 0,76 

M9 

 

Estrutura Têxtil: malha RIB (1X1)*2 

Cor: branco 
Composição: 100% Poliéster 
Massa por unidade de área [g/m2]:704,84 
Massa linear do fio [tex]: 16,8 
Nº fileiras/cm: 7 
Nº colunas/cm: 5 
Espessura [mm]: 3,37 
Resistência Térmica [m2.K/W]: 40,76 
Condutividade Térmica [W/m.K]: 72,56 
Fluxo Térmico [w/m2]: 0,49 
Emissividade: 0,74 

M10 

 

Estrutura Têxtil: malha RIB (1X1)*2  
Cor: branco 
Composição: 100% algodão 
Massa por unidade de área [g/m2]: 203,80 
Massa linear do fio [tex]: 73,7 
Nº fileiras/cm: 9 
Nº colunas/cm: 5 
Espessura [mm]: 1,24 
Resistência Térmica [m2.K/W]: 41,22 
Condutividade Térmica [W/m.K]: 42,34 
Fluxo Térmico [w/m2]: 0,62 
Emissividade: 0,84 

M11 

 

Estrutura Têxtil: malha Jersey*2  
Cor: branco 
Composição: 100% poliamida 
Massa por unidade de área [g/m2]: 75,72 
Massa linear do fio [tex]: 17,6 
Nº fileiras/cm: 10 
Nº colunas/cm: 8 
Espessura [mm]: 0,41 
Resistência Térmica [m2.K/W]: 26,08 
Condutividade Térmica [W/m.K]: 39,24 
Fluxo Térmico [w/m2]: 0,56 
Emissividade: 0,81 

M12 

 

Estrutura Têxtil: malha Jersey*2 

Cor: branco 
Composição: 50% poliamida; 50% poliéster 
Massa por unidade de área [g/m2]: 153,14 
Massa linear do fio [tex]: 15,2  
Nº fileiras/cm: 12 
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Nº colunas/cm: 7 
Espessura [mm]: 0,62 
Resistência Térmica [m2.K/W]: 16,32 
Condutividade Térmica [W/m.K]: 37,32 
Fluxo Térmico [w/m2]: 0,68 
Emissividade: 0,75 

M13 

 

Estrutura Têxtil: malha Shieldex® Technik-tex P180+B 
Cor: prata 
Composição: 94% poliamida; 6% dorlastan; 99% prata pura 
(“plating” ); revestimento (+B) poliuretano 
Massa por unidade de área [g/m2]: 181,24 
Massa linear do fio [tex]: * 

Nº fileiras/cm: 21 
Nº colunas/cm: 15 
Espessura [mm]: 0,47 
Resistência Térmica [m2.K/W]: *1 

Condutividade Térmica [W/m.K]: *1 

Fluxo Térmico [w/m2]: *1 

Emissividade: 0,34 
M14 

 

Estrutura Têxtil: malha Jersey*3  
Cor: Cinza 
Composição: 44,5% inox; 55,5% algodão 
Massa por unidade de área [g/m2]: 183,39 
Massa linear do fio [tex]: 34,7  
Nº fileiras/cm: 18 
Nº colunas/cm: 6 
Espessura [mm]: 0,87 
Resistência Térmica [m2.K/W]: 21,44 
Condutividade Térmica [W/m.K]: 48,4 
Fluxo Térmico [w/m2]: 0,47 
Emissividade: 0,81 

M15 

 

Estrutura Têxtil: malha Jersey*3 

Cor: Cinza 
Composição: shieldex® 117/17 2 Ply HC+B 
Massa por unidade de área [g/m2]: 334,99 
Massa linear do fio [tex]: 29,1 
Nº fileiras/cm: 14 
Nº colunas/cm: 9 
Espessura [mm]: 0,94 
Resistência Térmica [m2.K/W]: *1 

Condutividade Térmica [W/m.K]: *1 

Fluxo Térmico [w/m2]: *1 

Emissividade: 0,56 
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M16 

 

Estrutura Têxtil: malha Jersey*2  
Cor: Cinza e branca 
Composição: 50% algodão; 50% (44,5% inox; 
55,5% algodão) 
Massa por unidade de área [g/m2]: 263,68 (com ref.ª M17) 
Massa linear do fio [tex]: 91,9 Algodão; 33,7 Inox/algodão 
Nº fileiras/cm: 8 
Nº colunas/cm: 6 
Espessura [mm]: 1,10 
Resistência Térmica [m2.K/W]: *1 

Condutividade Térmica [W/m.K]: *1 

Fluxo Térmico [w/m2]: *1 

Emissividade: 0,81 
M17 

 

Estrutura Têxtil: malha Jersey*2 

Cor: Cinza e branca 
Composição: 44,5% aço inoxidável; 55,5% algodão  
Massa por unidade de área [g/m2]: 263,68 (com ref.ª M16) 
Massa linear do fio [tex]: 35,02 
Nº fileiras/cm: 8 
Nº colunas/cm: 6 
Espessura [mm]: 0,40 
Resistência Térmica [m2.K/W]: *1 

Condutividade Térmica [W/m.K]: *1 

Fluxo Térmico [w/m2]: *1 

Emissividade: 0,82 
M18 

 

Estrutura Têxtil: malha Jersey*2  
Cor: Cinza 
Composição: 50% algodão; 50% shieldex® 117/17 2 Ply 
HC+B 
Massa por unidade de área [g/m2]: 208,67 (com ref.ª M19) 
Massa linear do fio [tex]: 56,8 Algodão; 29,8 Shieldex 
Nº fileiras/cm: 8 
Nº colunas/cm: 6 
Espessura [mm]: 0,92 
Resistência Térmica [m2.K/W]: *1 

Condutividade Térmica [W/m.K]: *1 

Fluxo Térmico [w/m2]: *1 

Emissividade: 0,74 
M19 

 

Estrutura Têxtil: malha Jersey*2  
Cor: Cinza 
Composição: shieldex® 117/17 2 Ply HC+B 
Massa por unidade de área [g/m2]: 208,67 (com ref.ª M18) 
Massa linear do fio [tex]: 29,63 
Nº fileiras/cm: 8 
Nº colunas/cm: 6 
Espessura [mm]: 0,44 
Resistência Térmica [m2.K/W]: *1 

Condutividade Térmica [W/m.K]:*1 
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Fluxo Térmico [w/m2]: *1 

Emissividade: 0,66 
M20 

 

Estrutura Têxtil: malha Jersey*2 

Cor: cinza e branco 
Composição: 50% bekintex Fibres tech BK 50/2; 50% Algodão 
Massa por unidade de área [g/m2]: 241,73 (com ref.ª M21) 
Massa linear do fio [tex]: 56,4 algodão; 40,1 bekintex  
Nº fileiras/cm: 9 
Nº colunas/cm: 6 
Espessura [mm]: 0,99 
Resistência Térmica [m2.K/W]: *1 

Condutividade Térmica [W/m.K]: *1 

Fluxo Térmico [w/m2]: *1 

Emissividade: 0,82 
M21 

 

Estrutura Têxtil: malha Jersey*2 

Cor: cinza 
Composição: bekintex Fibres tech BK 50/2 
Massa por unidade de área [g/m2]: 241,73 (com ref.ª M20) 
Massa linear do fio [tex]: 34,71 
Nº fileiras/cm: 9 
Nº colunas/cm: 6 
Espessura [mm]: 0,52 
Resistência Térmica [m2.K/W]: *1 

Condutividade Térmica [W/m.K]: *1 

Fluxo Térmico [w/m2]: *1 

Emissividade: 0,75 
M22 

 

Estrutura Têxtil: *4 

Cor: cinza escuro/preto 
Composição: 100% carbono 
Massa por unidade de área [g/m2]: 192,81 
Massa linear do fio [tex]: * 

Nº fileiras/cm: * 

Nº colunas/cm: *  
Espessura [mm]: 0,32 
Resistência Térmica [m2.K/W]: 6,76 
Condutividade Térmica [W/m.K]: 50,22 
Fluxo Térmico [w/m2]: 1,23 
Emissividade: 0,68 

M23  

 

Estrutura Têxtil: entretela 
Composição: *4 

Massa por unidade de área [g/m2]: 56,49 
Massa linear do fio [tex]: * 
Nº fileiras/cm: * 
Nº colunas/cm: * 
Espessura [mm]: 0,24 
Resistência Térmica [m2.K/W]: *5 

Condutividade Térmica [W/m.K]: *5 

Fluxo Térmico [w/m2]: *5 
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* Não foi possível realizar a medição devido à tipologia da malha  
*1 Não foi possível realizar a medição devido ao tamanho da amostra de malha 
*2 Produzida no tear Stoll  
*3 Produzida na máquina Tricolab 
*4 Não foi possível obter essa informação no fabricante 
*5 Não foi possível realizar a medição devido a avaria do equipamento 

 

Tabela 49 – Pigmentos utilizados nos ensaios térmicos. (Fonte: autor). 

Pigmentos   

Referência Fotografia Características 

  Estampagem Manual 

P1 

 

Cor: branco 
Marca: Virus® 
Fórmula da mistura: 100 g Hydra Soft Clear Base com 5 
g Aqua Tint White 

P2 

 

Cor: preto 
Marca: Virus® 
Fórmula da mistura: 100 g Hydra Soft Clear Base com 5 
g Aqua Tint Black B 

P3 

 

Cor: cobre 
Marca: Virus® 
Fórmula da mistura: 80 g Hydra Clear for Metallic com 
20 g Copper Powder 

P4 

 

Cor: prata 
Marca: Virus® 
Fórmula da mistura: 80 g Hydra Clear for Metallic com 
20 g Silver Powder 32-38 µ/mic 

P5 

 

Cor: mercúrio 
Marca: Virus® 
Fórmula da mistura: 80 g Hydra Clear for Metallic com 
20 g Mercury Powder 32-38 mic 
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P6 

 

Cor: azul 
Marca: Virus® 
Fórmula da mistura: 100 g Hydra Soft Clear Base com 4 
g Aqua Tint Blue A 

P7 

 

Cor: cinzento 
Marca: Virus® 
Fórmula da mistura: 100 g Hydra Soft Clear Base com 
0,2 g Aqua Tint Black B e com 0,5 g Aqua Tint White 

P8 

 

Cor: amarelo 
Marca: Virus® 
Fórmula da mistura: 100 g Hydra Soft Clear Base com 5 
g Aqua Tint Yellow A 

P9 

 

Cor: magenta 
Marca: Virus® 
Fórmula da mistura: 100 g Hydra Soft Clear Base com 4 
g Aqua Tint Pink 

P10 

 

Cor: térmico Preto 
Marca: Virus® 
Fórmula da mistura: 75 g Hydra Clear for Metallic com 
25 g Aquatherm Black 

  Pintura à mão 

P11 

 

Cor: branco 
Fórmula de aplicação: base n.º 500 (incolor) com tinta 
n.º 519 (branco) 
Marca: Acrilex® - tinta para tecido 

P12 

 

Cor: preto 
Fórmula de aplicação: base n.º 500 (incolor) com tinta 
n.º 520 (Preto) 
Marca: Acrilex® - tinta para tecido 
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P13 

 

Cor: metálica – ouro 
Fórmula de aplicação: base n.º 500 (incolor) com tinta 
n.º 532 (metálica - ouro) 
Marca: Acrilex® - tinta para tecido 

P14 

 

Cor: cobre 
Fórmula de aplicação: base n.º 500 (incolor-Acrilex®) 
com tinta n.º 394 (cobre - Corfix®) 
Marca: Acrilex® e Corfix® - tinta para tecido 

P15 

 

Cor: metálica - prata 
Fórmula de aplicação: base n.º 500 (incolor) com tinta 
n.º 533 (metálica – prata) 
Marca: Acrilex® - tinta para tecido 

P16 

 

Cor: cinzento 
Fórmula de aplicação: base n.º 500 (incolor-Acrilex®) 
com tinta n.º 320 (cinza - Corfix®) 
Marca: Acrilex® e Corfix® - tinta para tecido 

P17 

 

Cor: azul 
Fórmula de aplicação: base n.º 500 (Incolor) com tinta 
n.º 501 (Azul) 
Marca: Acrilex® - tinta para tecido 

P18 

 

Cor: amarelo 
Fórmula de aplicação: base n.º 500 (incolor) e com tinta 
n.º 504 (Amarelo) 
Marca: Acrilex® - tinta para tecido 

P19 

 

Cor: magenta 
Fórmula de aplicação: base n.º 500 (Incolor) com tinta 
n.º 549 (Magenta) 
Marca: Acrilex® - tinta para tecido 

P20  
Cola fixadora 
Marca: KIWOFIX® SX 
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Tabela 50 – Matérias acessórias utilizadas nos ensaios térmicos. (Fonte: autor). 

Matérias acessórias  

Referência Fotografia Características 

  Linhas e materiais para bordar à mão 

A1 

 

Linha para bordar 
Cor n.º 403 (Preto) 
Marca: Anchor® “Stranded Mouliné” 
Composição: 100% Algodão Mercerizado 

A2 

 

Linha para bordar  
Cor n.º 1 (Branco) 
Marca: Anchor® “Stranded Mouliné” 
Composição: 100% Algodão Mercerizado 

A3 

 

Linha para bordar 
Cor n.º 400 (Cinzento) 
Marca: Anchor® “Stranded Mouliné” 
Composição: 100% Algodão Mercerizado 

A4 

 

Linha para bordar 
Cor n.º E168 
Marca: DMC® “Mouliné – Precious Metal effects” 
Composição: 100% Poliéster 

A5 

 

Linha para bordar  
Cor n.º E301 (Cobreado) 
Marca: DMC® “Mouliné – Precious Metal effects” 
Composição: 100% Poliéster 

A6 

 

Linha para bordar  
Cor n.º E3821 (Dourado) 
Marca: DMC® “Mouliné” 
Composição: 100% Poliéster 
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A7 

 

Linha para bordar  
Cor n.º 290 (Amarelo) 
Marca: Anchor® “Stranded Mouliné” 
Composição: 100% Algodão Mercerizado 

A8 

 

Linha para bordar 
Cor n.º 3804 (Magenta) 
Marca: DMC® “Mouliné” 
Composição: 100% Algodão 

A9 

 

Linha para bordar 
Cor n.º 132 (Azul) 
Marca: Anchor® “Stranded Mouliné” 
Composição: 100% Algodão Mercerizado 

A10 

 

Lantejoula prateada 
Marca: Maxbiju® 
Ø: 0,60 cm 

A11 

 

Fio metalizado 1 
Ø: 0,10 cm 

A12 

 

Fio metalizado 2 
Ø: 0,10 cm 

A13 

 

Fio metalizado 3 
Ø: 0,20 cm 

  Linhas para costurar à máquina 
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A14 
 
 

 

Linha n.º 50 
Cor n.º 8033 (Preto) 
Marca: Coats 
Composição: 100% algodão 

A15 
 
 

 

Linha n.º 50  
Cor n.º 1716 (Branco) 
Composição: 100% algodão  
Marca: Coats 

A16 

 

Linha n.º 50 
Cor n.º 1910 (Amarelo) 
Marca: Coats 
Composição: 100% algodão  

A17 

 

Linha n.º 50 
Cor n.º: 6811 (Magenta) 
Marca: Coats 
Composição: 100% algodão  

A18 

 

Linha n.º 50 
Cor n.º 6635 (Azul) 
Marca: Coats 
Composição: 100% algodão  

A19 

 

Linha n.º 50 
Cor n.º 7603 (Cinzento) 
Marca: Coats 
Composição: 100% algodão  

A20 

 

Linha n.º 50 
Cor n.º 4015 (Alaranjado/acastanhado) 
Marca: Coats 
Composição: 100% algodão  
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A21  
 

 

Linha n.º 50 
Cor n.º 239 (Preto) 
Marca: Limol® Amore 
Composição: 100% Poliéster 

A22 

 

Linha n.º 50 
Cor n.º 100 (Branco) 
Marca: Limol® Amore 
Composição: 100% Poliéster 

A23 

 

Linha n.º 50 
Cor n.º 102 (Amarelo) 
Marca: Limol® Amore 
Composição: 100% Poliéster 

A24 

 

Linha n.º 50 
Cor n.º 733 (Magenta) 
Marca: Gütermann 
Composição: 100% Poliéster 

A25 

 

Linha n.º 50 
Cor n.º 322 (Azul) 
Marca: Gütermann 
Composição: 100% Poliéster 

A26 

 

Linha n.º 50 
Cor n.º 229 (Cinzento) 
Marca: Limol® Amore 
Composição: 100% Poliéster 

A27 

 

Linha n.º 50 
Cor n.º 41 (Prateado) 
Marca: Gütermann 
Composição: 100% Poliéster 
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A28 

 

Linha n.º 50 
Cor n.º 24 (Dourado) 
Marca: Gütermann 
Composição: 100% Poliéster 

  Linha para alinhavar 

A29 

 

Linha alinhavar 
Composição: 100% Algodão 

A30 

 

Linha SM MGL/1 
Cor n.º: Branco 
Marca: Realfio 
Composição: 100% Poliéster texturizado 

  Linha para bordar à máquina 

A31 

 

Linha  
Cor n.º: LMG4 
Composição: Lurex SPMN 11037 

A32 

 

Linha 120-D/2 
Cor n.º: 1201 
Marca: Bordela 
Composição: 100% Rayon 

A33 

 

Linha 
Cor n.º: LMS1 
Composição: Lurex SPMN 11037 

A34 

 

Linha 120/ALGA 40 
Cor n.º: 237 
Marca: Realfio 
Composição: 100% Poliéster 
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  Fechos diversos 

A35 

 

Fecho com um cursor (castanho) 
Marca: Cose 
Composição: Nylon 
Largura de dentes: 6 mm 

A36 

 

Fecho com dois cursores (Castanho) 
Marca: Cose 
Composição: Nylon 
Largura de dentes: 6 mm 

A37 

 

Fecho invisível (Branco) 
Marca: Cose 
Composição: Nylon 
Largura de dentes: 3 mm 

A38 

 

Fecho invisível (acastanhado) 
Marca: Cose 
Composição: Nylon 
Largura de dentes: 3 mm 

A39 

 

Fecho invisível (cinzento) 
Marca: Cose 
Composição: Nylon 
Largura de dentes: 3 mm 

 

Tabela 51 – As técnicas de costura utilizadas nas amostras relativas aos efetuados testes em laboratório. 

(Fonte: autor). 

Técnicas de costura   

Referência Desenho técnico Características 

T1 

 

Amostra com 10 cm de altura, com diferentes 
bordados e aplicações brilhantes costuradas à mão, 
sob uma linha horizontal, nomeadamente:  
- aplicação do ponto simples e do ponto rolinho em 
diferentes linhas de bordar (nove cores); 
- aplicação de um tipo de lantejoulas e de três fios 
metálicos. 



 

290 

T2 

 

Amostra com 10 cm de altura, com diferentes tipos 
de linhas costuradas horizontalmente, através de 
ponto direito da máquina de costura. 
 
 

T3 
 

 
 
 

Amostra com 12 cm de altura, com diferentes tipos 
de costuras na horizontal, com espaçamento de 
cerca de 0,5 cm entre elas: 
- Nervura com largura de 0,25 cm 
- Nervura com largura de 0,5 cm 
- Costura tombada pespontada com largura 0,5 cm 
- Costura tombada pespontada com largura de 1 cm 
- Costura tombada com largura de 0,5 cm 
- Costura tombada com largura de 1 cm 
- Costura aberta com 0,5 cm de largura 
- Costura aberta com 1 cm de largura 

T4 

 

Amostra com 10 cm de altura e com diferentes tipos 
de costuras na vertical, com espaçamento de cerca 
de 0,5 cm entre elas: 
- Nervura com largura de 0,25 cm  
- Nervura com largura de 0,5 cm 
- Costura tombada pespontada com largura 0,5 cm 
- Costura tombada pespontada com largura de 1 cm 
- Costura tombada com largura de 0,5 cm 
- Costura tombada com largura de 1 cm 
- Costura aberta com 0,5 cm de largura 
- Costura aberta com 1 cm de largura 

T5 

 

Amostra com 10 cm de altura, com franzidos 
fechados. Aplicação de pesponto no lado superior e 
inferior da amostra. 

T6 

 

Amostra com 10 cm de altura, com franzidos 
abertos. Aplicação de um único pesponto, no lado 
superior da amostra. 

T7 

 

Amostra com 10 cm de altura, com machos 
fechados, de largura de 5 cm. Aplicação de pesponto 
no lado superior e inferior da amostra. 
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T8 

 

Amostra com 10 cm de altura, com machos abertos, 
de largura de 5 cm. Aplicação de um único 
pesponto, no lado superior da amostra. 
 
 
 

T9 

 

Amostra com 10 cm de altura, com pregas fechadas 
de 5 cm de largura. Aplicação de pesponto no lado 
superior e inferior da amostra. 
 
 

T10 

 

Amostra com 10 cm de altura, com pregas abertas 
de 5 cm de largura. Aplicação de um único 
pesponto, no lado superior da amostra. 

T11 

 

Amostra com 24 cm de altura, com cinco pontos 
costurados para formar drapeado em diferentes 
alturas. Aplicação de pesponto, no lado superior e 
inferior da amostra. 

T12 

 

Amostra com 24 cm de altura, com cinco pontos 
costurados para formar drapeado em diferentes 
alturas. Aplicação de um único pesponto, no lado 
superior da amostra. 

T13 

 

Amostra com 16 cm de altura, com quatro pontos 
costurados na linha do pesponto superior para 
formar drapeado em diferentes alturas. Aplicação de 
pesponto, no lado superior e inferior da amostra. 

T14 

 

Amostra com 16 cm de altura, com quatro pontos 
costurados na linha do pesponto superior para 
formar drapeado em diferentes alturas. Aplicação de 
um único pesponto no lado superior da amostra. 
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T15 

 

Amostra com 10 cm de altura, com uma abertura 
(tipo bolso), com uma costura pespontada vertical, 
de forma reta, colocada ao centro. 

T16 

 

Amostra com 10 cm de altura, com uma abertura 
(tipo bolso), com costura vertical pespontada, de 
forma curva, colocada ao centro. 

T17 

 

Amostra com 7 cm de altura, com uma abertura 
inferior (tipo bolso), com costura pespontada, de 
forma reta, colocada no centro, na horizontal. 

T18 

 

Amostra com 7 cm de altura, com uma abertura 
inferior (tipo bolso), com costura pespontada, de 
forma curva, colocada no centro, na horizontal. 

T19 

 

Amostra com 7 cm de altura, com uma abertura 
superior (tipo bolso), com costura pespontada, de 
forma reta, colocada no centro, na horizontal. 

T20 

 

Amostra com 7 cm de altura, com uma abertura 
superior (tipo bolso), com costura pespontada, de 
forma curva, colocada no centro, na horizontal. 

T21 

  

Amostra com 7 cm de altura, com duas formas 
quadrangulares (5,5 cm x 5,5 cm) costuradas com 
pesponto simples de 0,25 cm.  
- Aplicação de uma única camada de tecido em cada 
uma das formas.  
- Aplicação de um recorte quadrangular (4 cm x 4 
cm) no tecido sob uma das camadas, com ponto de 
chuleio.  

T22 

 
 

Amostra com 7 cm de altura, com duas formas 
circulares (Ø 5,5 cm) costuradas com pesponto 
simples de 0,25 cm.  
- Aplicação de uma única camada de tecido em cada 
uma das formas.  
- Aplicação de um recorte circular (Ø 4 cm) no tecido 
sob uma das camadas, com ponto de chuleio. 

T23 

 

Amostra com 7 cm de altura, com duas formas 
quadrangulares (5,5 cm x 5,5 cm) costuradas com 
pesponto simples de 0,25 cm e com uma abertura 
vertical numa das laterais da forma. 
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- Aplicação de uma única camada de tecido em cada 
uma das formas.  
- Aplicação de um recorte quadrangular (4 cm x 4 
cm) no tecido sob uma das camadas, com ponto de 
chuleio. 

T24 

 

 

Amostra com 7 cm de altura, com duas formas 
circulares (Ø 5,5 cm) costuradas com pesponto 
simples de 0,25 cm e com uma abertura vertical 
numa das laterais da forma. 
- Aplicação de uma única camada de tecido em cada 
uma das formas.  
- Aplicação de um recorte circular (Ø 4 cm) no tecido 
sob uma das camadas, com ponto de chuleio. 

T25 

 

Amostra com forma quadrangular (5,5 cm x 5,5 cm) 
em relevo costurada, com 1 cm de altura, com 
aplicação de entretela em toda a forma e lateral da 
forma. Aplicação de costuras com 0,5 cm. 

T26 

 

Amostra com forma retangular (7,6 cm x 16 cm) em 
relevo costurada, com 1 cm de altura, com aplicação 
de entretela em toda a forma e lateral da forma. 
Aplicação de costuras com 0,5 cm. 

T27 

 

Amostra com forma quadrangular (5,5 cm x 5,5 cm) 
em relevo costurada, com 1 cm de altura, com 
aplicação de entretela somente na zona lateral da 
forma. Aplicação de costuras com 0,5 cm. 

T28 

 

Amostra com forma retangular costurada (como se 
fosse uma camada, com 20 cm x 17 cm) com 
pequenas aberturas de 3 cm intercalados em 
espaços costurados de 1,5 cm. Aplicação de 
costuras com 0,5 cm. 

T29 

 

Amostra com 10 com de largura com quatro linhas 
diferentes bordadas à máquina, com diferentes 
tipologias de bordado, nomeadamente: 
- forma quadrangular totalmente preenchida a linha; 
- três linhas horizontais com ponto simples normal, 
ponto simples mais junto e ponto simples menos 
junto; 
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- três linhas horizontais com ponto rolinho normal, 
ponto rolinho mais junto e ponto rolinho menos 
junto. 

 

ANEXO X - FOTOGRAFIAS DAS OUTRAS TÉCNICAS PARA ALÉM DO LABORATÓRIO 

 

Figura 197 – Fotografia do teste do bordado à máquina. (Fonte: autor). 

 

   

       a)                                b)                                           c) 

Figura 198 – Fotografias dos testes de termofixação: a) e b) na malha Ref.ª M4 sob Ref.ª P3; c) na 

malha Ref.ª M4. (Fonte: autor). 

 

ANEXO XI – DECLARAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO  
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