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RESUMO 

Monografia de Especialização 

Universidade Federal de Santa Maria 

Curso de Pós-Graduação em Design para Estamparia 

 

AS PALMEIRAS BRASILEIRAS COMO REFERENCIAL PARA A 

ESTAMPARIA TEXTIL, VISANDO DECORAÇÃO DE 

INTERIORES. 

 

Autora: Lisiane Rossoni Wildner 

Orientador: Profª.Ms. Lusa Rosângela Lopes Aquistapasse 

Santa Maria, RS, junho de 2004 

 
 

Tendo como referencial as Palmeiras Brasileiras esta pesquisa teve como 

objetivo a criação de um produto diferenciado, desenvolvido na área de desenho 

de estamparia têxtil, para posterior aplicação deste em mantas para decoração de 

interiores. Através de pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e pesquisa 

estética levantou-se dados necessários para o desenvolvimento e aprofundamento 

do conhecimento dessas plantas, vinculando dentro deste contexto o 

conhecimento de decoração, design, trançados, estamparia e estampagem. 

 Estes conhecimentos possibilitaram posteriormente na utilização de 

elementos que se tornaram de grande valor para o processo de criação do desenho 

para estamparia têxtil. Desenhos estes que foram produzidos, aplicados e que 

resultaram em um produto final diferenciado e de grande qualidade. 
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ABSTRACT 

Specialization Monograph 

Federal University of Santa Maria 

Design for Printing Post Graduation Course 

 

THE BRAZILIAN PALM TREES AS A REFERENCE TO THE TEXTILE 

PRINTING, AIMING INTERIOR DECORATION 

 

Author: Lisiane Rossoni Wildner 

Adviser: Master professor Rosângela Lopes Aquistapasse 

Santa Maria, RS, June, 2004. 

 

 

Taking into consideration the Brazilian palm trees, this research had the 

aim of creating a distinctive product, which was developed in the area of textile 

printing design, to a later application of it in the blankets for interior decoration. 

Through the bibliographical research as well as the field and aesthetical research, 

necessary data were gathered to develop knowledge about these plants, adding to 

this context the knowledge about decoration, design, weaving, printing and 

printing design. Afterwards, this knowledge enabled to use the elements which 

become very important to the textile printing design creation process. Drawings 

which were produced, applied and that resulted in a great quality and distinctive 

final product.  

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

 A proposta desta pesquisa é a criação de estampas, tendo como 

referencial as palmeiras brasileiras, para posterior produção de mantas 

visando a decoração de interiores. Priorizando, a partir deste 

referencial novas interpretações, objetivando a criatividade e a 

abordagem de quem a manipula, podendo gerar uma nova proposta 

baseada nas texturas, formas, folhas, flores e nas cores presentes em 

nosso cotidiano, tendo o cuidado de respeitar as características e o 

caráter estético próprio da estamparia. 

 Buscando a diferenciação dos produtos já existentes no 

mercado, cabe a nós, designer, a insistência de buscar pela inovação, 

priorizando as necessidades do público alvo e de modo geral todos os 

consumidores. A criatividade aparece como fator principal para 

desenvolver uma pesquisa diferenciada. 

 

1.1. Justificativa 

 A presente pesquisa justifica-se pela amplitude de 

possibilidades que a estamparia têxtil pode proporcionar, sempre 

almejando um aspecto inovador e diferenciado ao trabalho. Em busca 

disso optou-se pelas Palmeiras Brasileiras como tema desta pesquisa. 

 Estando em constante sintonia com o universo, a natureza está 

presente em todos os lugares. As palmeiras partem de um sistema 

natural nascem, crescem, morrem, alimentam, enfeitam, abrigam. Das 

palmeiras pode se aproveitar o tronco, as folhas, as raízes e os frutos. 

Estas têm grande importância econômica e estética. 
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1.2. Objetivos 

 O objetivo da pesquisa: as palmeiras do Brasil como referencial 

para a criação de estamparia têxtil. 

 O uso das palmeiras como fonte para a criação de tecidos para a 

decoração, mais especificamente “mantas”, se deve ao fato de esta 

apresentar uma riqueza de formas e cores, as quais instigam a 

criatividade, bem como a conscientização sobre a importância da 

preservação e cultivo das palmeiras, pois estas são referenciais do 

nosso passado e de nosso futuro. 

 

1.3. Definição da Área Temática 

 A área temática desta pesquisa é direcionada as palmeiras do 

Brasil, buscando nessas plantas elementos estéticos como referências 

para o estudo, desenvolvimento e aplicação em estamparia têxtil. 

 

1.4. Categorias da Investigação 

- Palmeiras Brasileiras 

- Fibras e Trançados 

- Decoração 

- Desenho têxtil 

 

1.5. Abordagem da Ação Investigatória 

 Esta pesquisa foi realizada através de Pesquisa Histórica, 

Pesquisa de Campo e Pesquisa Estética. A partir do estudo do 

referencial – As Palmeiras Brasileiras - foram enfocados elementos 

visuais que, analisados e interpretados foram aplicados a uma 
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linguagem específica, passando a fazer parte de um processo de 

estamparia, com a finalidade de criar padrões para mantas de 

decoração de interiores. 

 

1.5.1. Pesquisa Histórica 

 Através da Pesquisa Histórica, buscou-se embasamento teórico 

para a realização da apreciação, análise, registro e aplicação das 

imagens e das características das Palmeiras Brasileiras, Fibras 

Vegetais e Trançados adequando para a linguagem da estamparia 

têxtil com base na decoração de interiores e Mantas. 

 Juntamente com análise documental de livros e revistas, foram 

utilizados como meio de fonte de pesquisa a Biblioteca Central da 

Universidade Federal de Santa Maria – RS e a Biblioteca da 

Universidade Franciscana de Santa Maria – RS. 

 

1.5.2. Pesquisa de Campo 

 A Pesquisa de Campo dividiu-se em duas etapas:  

- 1ª etapa: foram fotografados diferentes tipos de palmeiras, com 

destaque às partes como, cacho de frutas, flores, ramos, tramas dos 

troncos, folhas. As fotos foram tiradas na região Sul do Brasil. 

 

- 2ª etapa: coletaram-se materiais das palmeiras, no Campus da 

Universidade Federal de Santa Maria, onde é encontrada grande 

quantidade de Palmeiras, através do descarte que a própria planta 

realiza nas trocas de estação. Foram coletadas folhas, tramas dos 
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troncos, cascas, cachos de frutos, coquinhos, que posteriormente 

foram utilizados na Pesquisa Estética. 

 

1.5.3. Pesquisa Estética 

 A partir dos materiais coletados e das fotos (Pesquisa Histórica 

e na Pesquisa de Campo), foram observadas e analisadas imagens do 

livro Pindorama, Publicação Mercedes Benz do Brasil S. A as quais 

foram utilizadas no decorrer do processo criativo. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. As Palmeiras Brasileiras 

 Em constante sintonia com o universo, o índio brasileiro sabia 

que por onde andasse e por onde olhasse, havia de enxergar uma 

realidade verde, as palmeiras. Os nativos do Brasil, os índios, 

chamavam essa terra de “Pindorama”, devido à quantidade de 

palmeiras encontradas aqui, já o colonizador ao ver tanta madeira 

vermelha chamou essa terra de Brasil. 

 Euterpe, Attalea, Roystonea, gênero ao qual a palmeira-real 

pertence, nativa das Antilhas e trazida para o Brasil por um português 

que, depois de passar algum tempo preso numa possessão francesa, 

presenteou D. João VI com a muda da planta. Plantada no Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro em 1809, a palmeira por ter agradado a D. 

João VI, foi cuidada de forma tão especial que quando surgiu a 

florescência da estapa, que tornaria possível sua reprodução, o diretor 
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do Jardim Botânico, Serpra Brandão, mandou colher os frutos antes da 

maturação para serem queimados. 

 Durante anos, os frutos da palmeira foram destruídos pelos 

funcionários do Jardim, até que alguns escravos passaram a roubá-los 

durante a noite para vendê-los, podendo assim a espécie se multiplicar 

por todas as partes do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No Brasil são mais de trezentos e oitenta e sete espécies de 

palmeiras. Espalhadas por todos continentes, as palmeiras se 

concentram em maior número e em espécies, em algumas regiões da 

Malásia, Sumatra e de Bornéu, além da América Central e do Alto 

Amazonas, na América do Sul. Também se encontram nas ilhas 

oceânicas tropicais, Nova Caledônia, Seicheles, Caribe e Madagascar. 

 As Palmeiras Brasileiras florescem do Oiapoque ao Chuí, do 

Cabo Branco às fronteiras do Peru. Existem cerca de 37 gêneros e 

Figura 01 – Roystonea Oleracea 
(Palmeira – Imperial) 

 

 Segundo Viana (1993, p.26), 

“Aquele primeiro exemplar da palmeira-

real plantado no Jardim Botânico recebeu 

o nome de Palma mater e viveu 163 anos. 

Media 40 metros de altura e tinha um 

tronco de 1.5 metros de diâmetro, na base. 

Foi destruído no dia 25 de outubro de 

1972, por uma faísca elétrica e substituída 

por outro exemplar Palma filia, plantada 

no mesmo local”. 
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quatrocentas espécies características que as diferenciam, 

definitivamente, das outras plantas. 

 

2.1.1. Características Biológicas da Palmeira 

 Pertencentes à ordem Príncipes (Arecales) e à família Palmea 

(Arecaceae), as palmeiras têm seis subfamílias e 200 gêneros. No 

Brasil são cerca de 37 gêneros e 400 espécies. As palmeiras 

apresentam características que as diferenciam das demais plantas. 

Abaixo destacamos características biológicas das partes de uma 

palmeira. 

 

a) Tronco 

Chamado de estipe, ele praticamente não se ramifica e pode ser 

simples ou múltiplo. Sendo múltiplo, os demais estipes se vêem diante 

de três opções: surgem abaixo ou à superfície do solo ou, em raras 

espécies, nas partes mais altas do estipe principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 02 – Mauritiella sp. 
(Buritirana) 

Figura 03 – Airphanes 
caryotaefolia (Spine palm) 
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Em algumas espécies, chamadas caules, o estipe é subterrâneo 

ou prostrado, e as folhas surgem da superfície do solo, à maneira das 

samambaias. De acordo com as espécies, o estipe pode ser curto ou 

longo, robusto ou delicado, de superfície lisa ou rugosa, possuir 

marcas de bainhas das folhas, restos delas, fibras e espinhos, como as 

macaúbas, tucuns e tucumãs. 

Ao contrário dos troncos de outras árvores, o estipe não tem 

casca, somente epiderme, se a planta for nova. Não havendo casca, os 

tecidos não se recompõem. Portanto, qualquer injúria às “palmeiras”, 

será fatal para sempre. Quanto ao diâmetro, o estipe cresce até o limite 

determinado pela espécie. A formação de outros estipes aéreos, em 

forma de galhos, presos ao principal é natural apenas em dois gêneros. 

Se acontecer em outras mais, a responsabilidade caberá a algum 

distúrbio na gema apical. 

Da composição do estipe constam, basicamente, fibras, 

proteínas, polissacarídeos, açúcares e amido. Em certas espécies, o 

amido é produzido em grande quantidade na medula do estipe, e seu 

teor varia com a época do ano, a floração e a frutificação da planta. 

 

b) Folhas 

As folhas da palmeira são compostas de bainha, pecíolo e 

limbo. Todas as folhas apresentam uma bainha de natureza peciolar 

que, lisa ou fibrosa, envolve parcial ou totalmente o estipe. 

A bainha, prolongamento do pecíolo, forma, em volta do estipe, 

um cilindro que protege o meritema da planta, tem-se o capitel, parte 

da palmeira onde se extrai o palmito. Geralmente a coloração é verde 
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escura, em algumas espécies o capitel é vermelho, amarelo ou laranja, 

o que torna a planta mais bela. O pecíolo, parte da folha que liga a 

bainha ao limbo, pode ser fino, grosso, liso ou coberto de espinhos, 

roliço ou canelado, curto ou longo, atingindo, às vezes, 8 metros de 

comprimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Flores e inflorescência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 – Latania sp. (Latan palm) 

Figura 05 – Archontophoenix 
alexandrae (Alexander palm, King 
palm) 

 

A forma do limbo nas folhas varia 

não apenas entre gêneros e espécies, mas 

também de acordo com a fase de 

desenvolvimento da planta. A ráquis, 

costa ou costela é o prolongamento do 

pecíolo no limbo foliar. Se tiverem a 

forma de leque aberto, as folhas serão 

palmadas ou flabeformes, como as dos 

Buritis, Copernicia e Sabal. Se tiverem a 

forma de uma pena como as plumas 

soltas, as folhas serão pinadas. 

 

 A inflorescência das palmeiras é 

um cacho com numerosas flores, que 

dispõe de um eixo central ou ráquis, de 

onde saem as ráquilas, ou flores; as 

ráquilas floríferas. 

 Para que a inflorescência, rica em 

açúcares, seja protegida do ataque de 

predadores, quando nova, existe uma 

grande bráctea, a estapa, que a envolve 

completamente. 
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 Em certas espécies, a estapa é pequena e persistente. Em outras, 

decídua, isto é, cai com o surgimento da inflorescência. Algumas 

espécies de palmeiras morrem após diversas inflorescências sendo que 

para outras basta uma. Se a palmeira tiver estipe solitário, a planta 

toda morre, por exemplo a palmeira Caryota urens, se ele for 

múltiplo, somente morrerá aquele que floresceu por exemplo a 

palmeira Caryota mitis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abaixo do capitel, que se situa no cume do estipe, a florescência 

chama-se infrafoliar e acima, surgindo da gema apical, chama-se 

suprafoliar. Neste último caso, a inflorescência não é axilar, mas 

terminal. Algumas raras palmeiras florescem no nível do solo, ou 

abaixo. E são denominadas inflorescência radical. 

 Pequenas e inconspícuas, as flores das palmeiras são produzidas 

em profusão. A inflorescência da Corypha, por exemplo, chega a 

conter de 250 mil a alguns milhões de flores. Numa mesma palmeira 

surgem flores masculinas, femininas ou hermafroditas. As que contêm 

Figura 06 – Attalea humilis (Pindoba, catolé, 
anajá – mirim)  

 

 Entretanto a grande maioria 

das palmeiras apresenta 

inflorescência axilar. Os cachos das 

flores surgem das axilas das folhas, 

podendo ser brancos, cremes ou 

amarelos. Algumas espécies de 

palmeiras produzem apenas uma 

inflorescência por vez, mas a 

grande maioria produz de três a 

cinco. 
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apenas flores masculinas não produzem frutos. A polinização é feita 

pelo vento, abelhas, moscas e besouros, dependendo da espécie. 

Normalmente a flor dura um dia ou menos. 

 

d) Frutos 

Secos ou carnosos, são com raras exceções, indeiscentes. 

Desenvolvem-se no ovário fertilizado, podendo haver de uma a dez 

sementes. Conhecidos como cocos ou coquinhos, são bagas ou drupas. 

As bagas são revestidas de polpas suculentas, às vezes comestíveis. 

Freqüentemente coloridos, sobretudo vermelhos, brancos e azuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A superfície do fruto chamado de exocarpo, possui aparência 

lisa, pilosa ou coberta de escamas, espinhos ou papilas. O mesacorpo, 

carnoso ou seco, é, geralmente, fibroso e rico em substâncias 

oleaginosas ou amiláceas. O endocarpo, ou parte interna pode ser 

grosso ou fino. De consistência óssea, possui três ou mais orifícios de 

germinação. O tamanho do fruto varia enormemente, podendo, ser 

Figura 07 – Syagrus 
picrophylla (licuri, 
coco-de-quaresma) 

Figura 08 – Cocos 
mucifera (coco-da-baía / 
Coconut palm) 

Figura 09 – Syagrus aff. 
Comosa (Catolé, babão)  
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menor que uma ervilha, pesar apenas poucos miligramas, ou então 

pesar até 20 quilos. 

 

e) Sementes 

 Variam de tamanho, forma e estrutura. Todas contêm 

endosperma, liso ou ruminado, duro ou macio, branco rico em óleo, 

amido e outros carboidratos. O coco-da-baia tem o endosperma 

líquido e sólido ao mesmo tempo. A parte mais importante da semente 

é o embrião, relativamente pequeno e situado na região do 

endosperma. 

 

f) Raízes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A impressão que se tem ao observar os caminhos das raízes das 

palmeiras pelo solo, é de uma troca, ou compensação. Enquanto, na 

posição vertical, a planta só cresce para o alto, sem desvios, na 

horizontal ela abriga do espaço, passeia, vai, torna a voltar. 

Figura 10 – euterpe oleracea (Açaí / 
Assai palm) 

 

As raízes das palmeiras, como das 

outras plantas, têm a função de absorver os 

nutrientes.  

Elas podem ser primárias, importantes 

na fase de germinação, e secundárias, 

originadas na base do estipe. Em algumas 

espécies, as raízes, chamadas de escoras, 

nascem bem acima da superfície do solo. A 

base do tronco desaparece e a palmeira fica 

suspensa. 
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2.1.2. Importância Econômica das Palmeiras  

 Das palmeiras aproveitam-se os troncos, as folhas, as raízes, as 

flores e os frutos. Talvez muitos não percebam a importância 

econômica das palmeiras, habituando a vê-las apenas como plantas 

ornamentais. Vários produtos podem se originar das palmeiras. 

Somente para o coco-da-baía, por exemplo, são relacionados mais de 

mil itens. Outra espécie que é extremamente necessária à alimentação 

de milhares de pessoas, e a palmira, na Índia e Madagascar, e as 

tamareiras no deserto. 

 As tamareiras são cultivadas há mais de cinco mil anos e 

produzem frutos – as tâmaras – com baixo teor de proteínas e 

gorduras, mas rica em açúcares. Energéticas, consumidas secas ou em 

forma de passas, são os principais produtos de exportação do Iraque, 

do Irã e do Egito. Também cultivadas nos Estados Unidos, na Índia e 

no Paquistão. No Brasil, foram realizadas várias tentativas de cultivo 

no estado de São Paulo, sem sucesso. A frutificação coincide com a 

época das chuvas, prejudicando a qualidade do fruto. Procurou-se, 

então, a região do Vale do São Francisco, com chuvas menos 

freqüentes, e os resultados têm sido positivos. 

 A palmeira Borassus flabellifer é uma espécie que produz 

sementes comestíveis e da seiva de sua inflorescência fabricam-se 

açúcar, álcool, vinho e vinagre. Do pecíolo extrai-se a fibra e, do 

tronco, madeira, sagu e palmito. Muito explorada por seus múltiplos 

usos, a palmira é a segunda espécie mais cultivada no mundo. Depois 

do coco-da-baía; é a de maior importância econômica. 
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 Não se sabe exatamente onde surgiu o coco-da-baía, 

extensivamente cultivado em toda a orla marítima de todas as regiões 

tropicais. Principal produto de pequenos países na região do pacífico, 

o coco-da-baía ocupa em todo o mundo, um espaço de mais de quatro 

milhões de frutos por ano. Os maiores produtores estão na Ásia: 

Filipinas, Índia e Indonésia. 

 No Brasil, o coco-da-baía está estreitamente ligado à paisagem 

do Norte e do Nordeste. Sua produção no Brasil é superior a 700 mil 

toneladas e, embora importante matéria-prima para a indústria, seu 

uso tem sido predominantemente culinário. 

 Entre as fibras, vindas de várias partes das palmeiras, a mais 

conhecida é a casca do coco-da-baía, com a qual se fabricam carpetes, 

capachos, pincéis, estofados e tranças para cordoaria. Além disso, é 

usada como substratos no cultivo das orquídeas, substituindo o xaxim, 

espécie de samambaia em processo de extinção. Essas fibras são 

duráveis e resistentes à água do mar e à ação de bactérias. 

 Um de seus principais produtos é a copra, polpa seca do coco, 

rica em ácidos láuricos, ingrediente que possibilita a formação de 

espuma dos sabões, sendo muito empregada industrialmente na 

fabricação de produtos de limpeza, cosméticos, fármacos e alimentos. 

 A água de coco é comercializada in natura ou engarrafada, o 

leite é extraído da polpa e juntamente com o coco ralado são usados 

no preparo dos mais diversos alimentos, doces ou salgados. 

O tronco serve para a construção civil, para a irrigação, a fabricação 

de pipas e de implementos como arcos, lanças e flechas. 
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Da seiva das inflorescências ou do tronco de certas espécies 

extrai-se o açúcar mascavo. A coleta de seiva é diária, durante muitos 

meses, e o teor de açúcar varia com a espécie, chegando a 60%. Após 

a coleta, a seiva é cozida até formar o melaço ou se cristalizar. As 

espécies mais usadas são: Borassus flabellifer, Arenga pinnata, 

Jubaea chilensis e Caryota urens. 

 Um dos mais surpreendentes usos da fibra do coco está ligado à 

indústria automobilística, quando, usando-se apenas a casca do fruto 

após a extração do líquido e da polpa com finalidades alimentícias, 

são fabricados revestimentos de bancos de veículos. O meio ambiente 

é protegido e preservado, a matéria-prima é barata e farta. Tão farta 

que os cocos existentes no Brasil são suficientes para a fabricação de 

bancos de carros de todas as empresas do mundo. 

 Com o fruto da babaçu obtem-se carvão ativado, também usado 

em filtros de bebidas, como uísque e alguns refrigerantes, de água e de 

máscaras de gás. Por absorver gases tóxicos, vírus, bactérias e 

substâncias indesejáveis, o carvão vegetal também está sendo 

utilizado no sistema de ventilação dos veículos. 

 Entre as três mil espécies de palmeiras menos de 100 produzem 

frutos comestíveis. Uma das sementes mais procuradas por suas 

qualidades é a palmeira-de-bétel (Areca catechu), muito difundida nas 

ilhas tropicais do sudeste do pacífico. Com cinco a sete centímetros, 

as sementes são mascadas como narcótico por milhões de pessoas, de 

Zanzibar à Índia e Pacífico Central. 

 Outro produto originado das palmeiras e largamente consumido 

é o palmito, porem sua coleta destrói toda a planta ou parte dela. O 
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extrativismo é praticado em larga escala, sendo o palmito colhido em 

estado selvagem, porém, o cultivo tem surgido, tímido e de modo 

gradativo, em certas regiões. No norte do Brasil, a exploração 

comercial do palmito começou na década de 60, com a queda da 

produção do sul, provocada pela violenta exploração. A grande 

maioria da produção é consumida em território brasileiro e o restante 

exportado para os Estados Unidos e Europa. 

 Produto típico brasileiro, o palmito vem sendo utilizado como 

alimento desde os primórdios de nossa colonização e, provavelmente, 

também antes, pelas populações indígenas quando, então era assado 

na própria casca e chamado de “moqueado”. O consumo do palmito 

tem substituído, aos poucos, o do aspargo, no mercado mundial, por 

razões econômicas. Com um custo de produção menos elevado e uma 

demanda mundial sempre crescente, o comércio do palmito, em 1990, 

ultrapassou a quantia de 65 milhões de dólares. O Brasil é o maior 

produtor (70%) e o maior consumidor de palmito no mundo, tendo 

produzido 202.438 toneladas em 1989 segundo IBGE, apresentou em 

1991.(Viana, 1993). 

Dos frutos e das sementes de muitas palmeiras produzem-se 

óleos de cozinha, sorvetes, margarinas, lubrificantes, sabões e 

cosméticos. 

 Em certas espécies, por ser longo e maleável o caule é 

empregado com sucesso na fabricação de móveis. O mais conhecido é 

o “ratan”, que mede de 50 a 100 metros, e seu uso industrial é enorme 

nas Filipinas, na Indonésia e na Malásia. Fabricam-se, com ele, 

cadeiras, mesas e cestas, além das melhores bengalas. 
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As folhas de palmeira são usadas para a cobertura de casas, 

construção de pipas, confecção de tecidos. Com elas também se fazem 

abanos, cestos, esteiras, redes, divisórias, chapéus. Assim como as 

folhas, os frutos das palmeiras são trabalhados pelos artesões em 

bijuterias, esculturas e utensílios. 

 Dos frutos do Phitelephas macrocarpa e Phitelephas 

microcarpa, palmeira da região amazônica conhecidas popularmente 

como marfim vegetal pela dureza, textura e cor de seu endosperma, 

eram fabricados no passado, botões de bilhar, dados, bijuterias e 

esculturas. Atualmente, o marfim vegetal, a exemplo de vários outros 

materiais, foi substituído pelo plástico sintético. 

 Como a maior parte das palmeiras se desenvolve em 

ecossistemas tropicais pouco pesquisados, e com grande variedade de 

ambientes, é necessário que se conheça o habitat da espécie, para que 

seu cultivo seja bem-sucedido.  

 

2.2. Fibras e Trançados 

2.2.1. Fibras 

2.2.1.1. Fibras Têxteis 

Chamamos de fibras têxteis um filamento de reduzido diâmetro 

e com alguns centímetros de comprimento, estes filamentos junto com 

outros semelhantes se transformarão mecanicamente ou 

artesanalmente em fio (fiação) e posteriormente em tecido 

(tecelagem). 
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Para maior conhecimento dos termos “fibras” e “têxtil”, foram 

buscados seus significados no Dicionário Aurélio Buarque de Língua 

Portuguesa: 

Fibras – estruturas alongadas que dispostas em feixes, constituem 

tecidos animais e vegetais ou certas substâncias minerais. (1988 

p.295). 

Têxtil – que se pode tecer, tecidos, relativo a tecelões ou à tecelagem. 

(1988 p.634). 

As fibras como seda e lã podem ter características naturais 

sendo extraídas de animais e há ainda as extraídas de vegetais, como o 

linho, o sisal e o algodão. Podendo também possuir características 

químicas: as fibras artificiais, obtidas de produtos naturais como a 

viscose ou fibras sintéticas obtidas de síntese química como naylon, 

lycra e tergal. 

As fibras encontradas na natureza, são usadas desde a 

antiguidade, principalmente as tiradas de caules fibrosos a exemplo do 

linho, utilizado pelos egípcios na confecção de vestimentas e para a 

mumificação. Atualmente as fibras de palmeira como a da Buriti e a 

daTucum, que são fibras maleáveis, são utilizadas para a fabricação de 

tapetes, redes e bolsas. 

As fibras sintéticas surgiram no ano de 1891 com a instalação 

da primeira fábrica de raion, localizada em Besançon na França. 

Fibras químicas ou sintéticas são fibras artificiais como a celulose, ou 

substâncias protéicas, entre elas estão o raion, a viscose, o acetato de 

celulose. Fibras sintéticas são resistentes ao enrugamento, fiação ao 

vinco e estabilidade dimensional. A utilização de fibras têxteis como 
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matéria-prima, tem grande importância econômica, tanto no processo 

industrial como artesanal. 

 

2.2.1.2. A Fiação 

 A transformação de matéria-prima vegetal (algodão, 

bromeliácea ou palmácea) em fibras exige grande habilidade manual. 

No caso do caraguatá (Bromélia pinguin), a folha mergulhada na água 

para decompor as matérias-primas não fibrosas e para posteriormente 

serem batidas, lavadas e secas ao sol servirão para a tecelagem. Para 

liberar o linho da fibra de ouyra bromélia, o caroá (Neoglaziovia 

varilgata), e a do olho (prefoliação) da palmeira buriti (Mauritia 

flexuosa) ou tucum (Astrocaryum tucumã) o procedimento é mais 

direto: separa-se a “seda” da palha (no caso da palmeira) sendo esta 

última usada para o trançado ou descartada. 

A torção da fibra de bromeliácea ou palmácea para produzir o 

fio é feita na coxa com a palma da mão, em movimento de vaivém. 

Bastante complexa é a torção do algodão que exige o emprego do 

fuso. O fuso compõe-se de uma vareta, onde é bobinado o fio depois 

de torcer. Essa vareta é encostada num disco que serve de volante e de 

peso para imprimir ao fuso um movimento de rotação. 

 

2.2.2. Trançados  

 A mais importante técnica “manufaturada” ou manufatureira 

propriamente dita – isto é, que utiliza a mão em atividade prênsil – é a 

dos trançados. Nesta arte, das mais antigas que a humanidade pratica, 

os índios do Brasil alcançaram alto grau de domínio.  
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 Segundo Ribeiro (1988, p.135), “O trançado indígena pode ser 

caracterizado por dois macro-estilos em função da matéria-prima 

empregada e da elaboração”. 

-Trançado feito predominantemente de palha (folíolos do olho da 

folha da palmeira) 

-Trançado feito predominantemente da TALA (material mais rígido 

extraído do pecíolo da folha da palmeira buriti Mauritia  flexuosa, ou 

laminado da haste gramíneas (Arundinaria sp.) ou de marantáceas 

como o arumã (Ischoslphon aruma). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O trançado feito com fasquias de cipó, uma epífita, que 

caracteriza um terceiro estilo ou um subestilo, carece, de modo geral, 

de decoração. É empregado na confecção de peças mais rústicas: 

cestos-cargueiros, armadilhas de peixe e na construção das casas. 

 É cabível fazer-se uma correlação entre estilos de trançados de 

alguns grupos indígenas do Brasil e seus modos de vida. Os grupos 

campestres, que vivem longe dos grandes rios – quase todos filiados à 

Figura 11 – Cesto em fibra de talas de Arumã 
natural e tingida. Tribo Tukano – AM. 

Figura 12 – Cesto em fibra de talas de Arumã 
natura e tingida. 
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família lingüística Jê ou macro Jê praticam predominantemente o 

estilo “de palha”. As tribos silvícola-ribeirinhas, providas de canoas, 

desenvolveram, em maior proporção, o estilo “de tala”, bicromo, que 

propicia a elaboração de uma infinidade de desenhos geométricos 

relacionados pelo escuro das talas. O trançado feito com fasquias de 

cipó caracteriza o subestilo dos grupos que vivem no interior da 

floresta, longe dos grandes cursos dágua, a exemplo dos índios Makú 

e Yanomami. 

 A distinção mais elementar que cabe fazer para classificar os 

trançados é diferenciá-los, por sua estrutura, em duas grandes classes: 

-Trançados entre-trançados e trançados costurados ou espiralados. 

Uma classificação dos entre-traçados que leve em conta o elemento 

móvel – a trama – permite distinguir dois procedimentos capitais: 

Entrecruzar (Weaving), Entrelaçar (Twinning). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se fossemos estudar os trançados de cultura popular, não 

indígena, talvez não houvesse necessidade de uma nomenclatura para 

defini-los. Os trançados indígenas, sendo muito mais complexos 

Figura 13 – Costo de fibra Ouricuri. Figura 14 – Cesto (Balaio) em fibra 
de Babaçu. 
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quando à técnica, forma e decoração, e prestando-se a um grande 

espectro de usos, carecem de uma nomenclatura específica que os 

defina e identifique. 

 Ainda segundo Ribeiro (1988, p.137) “tanto assim é que muitas 

palavras de origem Tupi foram incorporadas ao vernáculo para 

identificar objetos trançados de origem indígena transmitidos aos 

brancos”. Entre outros, podemos citar: jequi para covo ou redil de 

pesca, patuá para estojo, tupé para esteira, urepema para peneira, tipiti 

– tubo flexível para extrair o ácido hidro-ciânico da mandioca, 

jamaxim, jacá, panacu e atura para cesto – cargueiro, apá – uma 

espécie de peneira mais fundida da forma de meia calota. 

 

2.2.2.1. Influência das Palmeiras na Arte Indígena 

 O trançado apresenta-se em todas as culturas e na história do 

homem. No Brasil se apresenta na vida cotidiana como objeto estético, 

religioso, narrativo e de uso diário e está coberto de significados e de 

tradições, na medida em que é parte constituinte da existência 

humana. 

 A vitalidade do trançado está presente em várias tribos 

indígenas, no meio rural e no meio urbano brasileiro. Sua trajetória é 

diária podendo assim produzir novas formas. Todos os povos na 

história tiveram um ou algum tipo de trançado não se tendo 

conhecimento de nenhuma comunidade que não tenha feito uso dessa 

forma de trabalhar com fibras vegetais. O trançado está intimamente 

ligado ao que as mãos criam e organizam e a utilidade das coisas 

cotidianas. 
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 O trançado tem uma vigência espantosa no Brasil, os tecidos à 

base de fibras vegetais são constantes e de alto refinamento. Na 

cultura indígena ainda tão forte no país, esta confecção é previsível. E, 

de fato, ela alcança um nível de qualidade estética de alta concepção. 

Além desta vivência esperada, o trançado se constitui em roupa para 

um número grande de indivíduos. Os tecidos, as proteções e os 

chapéus são utilizados tanto pela população rural, quanto pela 

população urbana. 

 A arte da tecelagem alcançou entre nossos índios o mesmo 

relevo que a do trançado, a arte plumária e a cerâmica. Cultivando o 

algodão e conhecendo outras fibras têxteis, os índios brasileiros 

dispunham de materiais apropriados à tecelagem. 

Na classificação da produção têxtil dos índios brasileiros distinguem-

se duas grandes classes de técnicas básicas: trabalho em trama e 

trabalho em malha. O trabalho em trama se processa com o uso de 

dois fios descontínuos: urdidura e trama. O trabalho em malha é feito 

com o fio contínuo. 

 A técnica de tecelagem – chamada “verdadeira” – se processa 

pelo entrecruzamento em ângulos retos de duas séries de fios: 

urdidura, os passivos, e tramas, os ativos. A tecelagem verdadeira 

exige o uso de uma armação – o tear para distender e separar 

convenientemente os fios da urdidura. É chamado, por isso, tear de 

tensão. 

Entre os índios brasileiros encontramos, basicamente, três tipos 

de tear: o primeiro é formado por duas barras horizontais – as 

urdideiras – porque nelas é passado o urdume, amarradas a duas traves 
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na vertical, sendo esse tipo de tear conhecido na bibliografia 

etnológica como “tear amazônico ou tipo aruak”, mas é também 

chamado tear com a urdidura na vertical. Neste tear se produz a 

tecelagem entretecida (Weaving), “tecelagem verdadeira”. 

 O artesanato indígena pode ser dito “arte da vida”, pois implica 

na produção de utensílios ou artefatos para o uso cotidiano 

abrangendo também os trançados, a fiação e a tecelagem. 

Estudos da cultura material indígena mostram grande 

quantidade de trabalhos em museus etnográficos ou de história 

natural. A temática ligada à cultura material não desaparece porque, 

como documentos materiais, inclusive iconográficos, exprimem a 

identidade de cada uma das culturas, sendo objetos úteis eles são 

consumidos, e como bens simbólicos são dados de significados. 

 Os objetos necessários ao provimento da subsistência, isto é dos 

utilitários, e daqueles supérfluos à subsistência, os objetos rituais, são 

objetos que assumem crescente importância para os próprios índios. 

Muitos grupos têm encontrado na venda de “artesanato” uma 

apreciável fonte de renda e, por outro lado, porque a manutenção de 

uma cultura material diferenciada serve de marca ao movimento de 

resistência étnica, como sinal de autonomia a ser reconquistada. 

 

2.3. Decoração 

 Entre as necessidades fundamentais do ser humano, está o 

impulso estético, manifestação diária que temos com a gente e com as 

coisas que nos rodeiam. Temos uma necessidade natural de decorar, 

de preencher o vazio visual. Segundo Basiaco (1982, p.60): 
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 “O homem primitivo já decorava seu corpo, suas roupas, suas 
ferramentas, sua habitação. Fugindo do vazio com a decoração, 
satisfazia uma profunda necessidade psicológica (...). Frente ao 
vazio, um ponto seria uma decoração (...). Poder-se-ia dizer que 
na atitude decorativa está a origem da arte. É provável que certos 
sinais decorativos se fizeram significativos, e passaram então a ser 
formas simbólicas”. 

 

 Decoração é a maneira de distribuir objetos em um ambiente 

para embelezá-lo ou a forma de elaborar um objeto de maneira a 

torná-lo belo, “uma forma é decorativa quando decora outra coisa, 

quando embeleza. Como as formas representativas, abstratas, 

simbólicas ou expressivas, é uma necessidade de profunda e inata do 

homem”. (Basiaco, 1982, p.59). A decoração diz respeito à expressão 

única tornando-se parte integrante de uma estrutura formal. Sob as 

questões da forma Aquistapasse (1996, p.28), coloca: 

 “Quando nos referimos à representação da forma estamos 
tratando com um assunto abrangente e com definições das mais 
diversas, ou seja, é a representação de tudo o que vemos e que 
identificamos visualmente (...). Compreendemos o que vemos, 
porque as representações formais são maneiras diferenciadas de 
mensagens visuais de um objeto ou coisa, da natureza ou da 
cultura. A representação da forma no design têxtil está ligada ao 
sentido decorativo, bem como é o suporte estético desta 
linguagem”. 

 

 A forma de expressão decorativa possui uma linguagem própria. 

A linha, a forma, cor e harmonia têm função de embelezar, 

associando-se a objetos que se tornam mais satisfatórios e mais 

atrativos. 

 A linha pode estar independentemente colocada ou servir como 

limite da cor, criando dinamismo na superfície dentro de sua 

qualidade pura e definida, servindo como ritmo junto à forma e à cor, 

em seqüências repetidas, como contorno representativo. 
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 A forma pode ser definida como figura ou imagem, 

determinando a aparência visual, pode-se perceber uma forma pelas 

variações de estímulo visual, contraste e ritmo. 

 A cor é utilizada para expressar e reforçar formas e informações 

visuais. As cores na linguagem decorativa, não possuem nenhum 

outro valor, a não ser seu valor em si mesma, estabelecendo apenas 

relação cromática umas com as outras, é da cor que surge o desenho, 

ou seja, é pela cor que a forma se define. 

 Na harmonia predominam os fatores de equilíbrio, ordem e 

regularidade visual, resultando a partir destes fatores uma unidade 

formal do que é visto. 

 A decoração expressa, representa, simboliza ou abstrai, 

motivações que enriquecem o trabalho de criação. Determinar as 

possibilidades consiste em ter sensibilidade na criação, chegando a 

resultados inusitados. 

 

2.3.1. Peças têxteis que podem compor a decoração 

 Quando decoramos um ambiente procuramos unir beleza, 

conforto, comodidade, praticidade, toques pessoais em busca do bem-

estar. Podemos decorar um ambiente com almofadas, mantas, tapetes, 

cortinas. As almofadas e mantas traduzem ao ambiente aconchego, 

agradáveis de ver e de tocar, utilizados sobrepostos a sofás e cadeiras 

servindo não apenas como decoração, mas para conforto. Estampas 

florais, listrados, xadrez e lisos, tecidos naturais, rústicos, sintéticos e 

até materiais alternativos como o plástico são utilizados para 

confecção de almofadas. 
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 As cortinas além de servir para decorar, servem para proteger o 

ambiente do excesso de luminosidade. Rendas, tecidos transparentes, 

listrados, florais e lisos são utilizados para a confecção de cortinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Almofada bordada. Coleção 
Donatelli. 

Figura 16 – almofada indiana bordada. 
Coleção Donatelli. 

Figura 17 – Cortina com trabalho 
em Patch-work. Coleção Donatelli. 
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 Os tapetes dão mais aconchego compondo salas, varandas, 

quartos e corredores, podendo ser lisos, xadrez, listrados ou 

estampados, produzidos industrialmente ou de forma artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Além dessas peças citadas acima outros elementos fazem parte 

da decoração, a composição ou combinação de estampas, diferentes 

tipos de tecidos florais, listrados, xadrez ou lisos são elementos que 

fazem parte do composé para formar uma boa decoração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Tapete Quadratt. Linha Santa Mônica 2001. 

Figura 19 – Composé em tecidos de cores 
quentes, organza, linho e lona. Coleção 
Donatelli. 

Figura 20 – Composé em tecidos florais, 
xadrezes e listrados. Coleção Donatelli. 
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2.4. Design e Designer 

 O termo design (de origem inglesa) denota projetar, desenhar 

através do visual, evoluindo em todas as áreas, basicamente na 

harmonização do ambiente humano, englobando desde a concepção e 

criação de objetos de uso cotidiano visando a estética, o conforto, a 

utilidade e até projetos de urbanismo. 

 O design industrial é uma atividade cujo objetivo é determinar 

as propriedades formais dos objetos produzidos industrialmente. Por 

propriedades formais não se deve entender apenas as características 

exteriores mas, sobretudo, as relações estruturais e funcionais que 

fazem de um objeto uma unidade coerente, tanto do ponto de vista do 

produtor “designer” como do consumidor. O design industrial abrange 

todos os aspectos do ambiente humano condicionado pela produção. 

 O design trabalha para satisfazer a sociedade, procurando 

resolver de maneira adequada seus projetos. Para isso deve estar 

Figura 21 – Composé de palhas Italianas em 
tons neutros. Coleção Donatelli. 

Figura 22 – Composé em chenili, veludo liso e 
tecido dupla-face. Coleção Donatelli. 
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informado e conhecer as técnicas atuais fazendo uma ponte entre a 

arte e a funcionalidade, atividade projectual responsável pela 

determinação das características estruturais e estético-formais de um 

produto. 

 O designer contribui para a melhoria da qualidade estética e 

funcional de um produto, podendo ter um estilo pessoal, porém sua 

principal preocupação é a funcionalidade, podendo criar produtos com 

materiais e técnicas diferentes, Munari (1990, p.89) diz que “a 

criatividade é uma capacidade produtiva onde fantasia e razão estão 

associadas e cujos resultados são sempre realizáveis na prática”. 

 A conscientização da importância “estética” está norteada cada 

vez mais no desenvolvimento de um produto em todas as áreas, como, 

por exemplo, de moda, jóias, móveis, cerâmica, tecidos e automóveis. 

A mudança estética de modelos é muito mais rápida e freqüente que a 

evolução de máquinas em si.  

 A troca de modelos impõe uma obsolescência ao produto, 

tornando “velho” os modelos anteriores. Logicamente o design 

proposto preserva o conceito de “coleção ou de tendência” em todos 

os produtos, onde podemos observar que além de estar criando um 

novo estilo ele também está em busca de suprir necessidades das 

massas. Necessidades estas que darão ao produto final, mais atrativos, 

arrojo, qualidade e conseqüentemente maior consumo. 

 Sensibilidade, criatividade, harmonia e atualização são 

ferramentas a serem adquiridas ao longo do tempo. A partir do 

momento que se decide pela estética para se conseguir um bom 

resultado, estas ferramentas fazem parte de sua natureza. 
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 O design é um elemento fundamental para agregar valor e criar 

identidades visuais para produtos. Alguns aspectos incorporados pelo 

design são: inovação, confiabilidade tecnológica, padrão estético, 

rápida percepção da função/uso do produto. 

 Durante o período de pesquisa, o designer procura obter maior 

número de informações para a resolução de problemas, tendo que 

captar o desejo do público e assim atingir a satisfação da sociedade 

consumidora. Quando trabalhamos com design também consideramos 

uma série de componentes que deverão ser incorporados ao projeto, 

como: sua forma, função, modo de produção em série, forma de 

distribuição, e principalmente, os hábitos e as necessidades de 

consumo do público alvo. 

 

2.4.1. Desenho Têxtil 

 O desenho é um processo de criação visual, que preenche várias 

necessidades básicas, tanto da projeção de objetos, utensílios 

domésticos, móveis, tecidos, como objetos decorativos. Ele também 

tem a função de atribuir não apenas a aparência exterior dos objetos, 

mas de proporcionar conforto, durabilidade, economia, atendendo as 

exigências da indústria e do consumidor. 

 O desenhista segue uma linguagem visual que constitui a base 

de criação do desenho, ampliando sua capacidade de organização e de 

solucionar problemas eventuais. 
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2.4.2. Elementos Compositivos 

 Para um melhor desenvolvimento do desenho podemos citar 

alguns elementos que podem parecer um tanto abstratos, mas que 

juntos determinam a aparência final de um desenho. Entre eles estão: 

o ponto, a linha, o plano, volume, formato, tamanho, cor, textura, 

formas positivas-negativas, unidades de forma, repetições, estrutura e 

composição. Segundo os conceitos de Wong (2001, p.42) os 

elementos compositivos são: 

- Ponto: indica posição, não tem comprimento nem largura não 

ocupando área ou espaço. 

- Linha: é a medida que um ponto se move, sua trajetória se torna uma 

linha tendo posição e direção. 

- Plano: é a trajetória de uma linha em movimento, superfície que 

cobre o espaço definido pelo contorno de um formato, tendo 

comprimento e largura, posição e direção sendo limitado por linhas. 

- Volume: é a trajetória de um plano em movimento, tem posição no 

espaço e é limitado por planos. 

- Formato é qualquer coisa que pode ser vista proporcionando a 

identificação principal a nossa percepção: 

 “O formato é o mais importante dentre os elementos visuais. 

Formato e forma são às vezes usados como sinônimos; porém o 

formato exclui todas as referências a tamanho, cor e textura, enquanto 

a forma engloba todos estes elementos” (Wong, 2001, p.374). 
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 Quando projetamos ou desenhamos um objeto empregamos os 

elementos conceituais que se tornam elementos visuais pela maneira 

como o fazemos, tendo formato, tamanho, cor e textura. 

A textura se refere às características da superfície de um formato, 

podendo ser simples, decorada, lisa ou áspera. A textura natural dos 

materiais pode ser mantida, os materiais – papel, tecido, galhos, 

folhas, areia, barbantes – são cortados, rasgados, colados ou afixados 

em uma superfície sem deixar esconder a identidade dos 

materiais.Texturas materiais modificadas são materiais modificados 

de tal maneira que não apresentam mais a aparência habitual. 

A forma tem um formato que proporciona a identificação 

principal para nossa percepção. As formas básicas são, círculo, 

quadrado e triângulo eqüilátero, as formas básicas tem muitas 

características relativas a própria natureza da forma, aos ângulos, aos 

lados, às curvas. Cada uma dessas formas nasce de maneira diferente 

com medidas internas próprias, comportando-se juntas de modos 

diversos a serem explorados, podendo ocasionar efeitos positivos-

negativos, de dupla imagem e de imagens ambíguas. 

Todos os elementos visuais citados anteriormente constituem o 

que chamamos de “forma”, tendo tamanho, cor e textura definida. A 

organização do conjunto da forma com os demais elementos 

chamamos de estrutura. 

A forma geralmente é vista como ocupação de espaço, mas 

também por ser vista como espaço vazio, cercado por espaços 

ocupados. As formas positivas-negativas são percebidas em desenhos 
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preto e branco. As consideradas em preto são formas positivas 

“ocupadas” e as formas brancas como negativas “não ocupadas”. 

Estas atribuições não são sempre verdadeiras, as formas, sejam 

elas positivas ou negativas tem sempre um “formato”, que se encontra 

sobre um fundo. Em um desenho podemos ver várias formas com 

formatos idênticos que chamamos de “unidades de forma”. Quando 

usamos a mesma forma mais de uma vez em um desenho podemos 

chamar de repetição. Estas repetições são encontradas freqüentemente 

na arquitetura, em janelas e colunas, em pés de peças de mobiliário, o 

padrão nos tecidos, em ladrilhos, estas unidades de forma transmitem 

a sensação de harmonia e ritmo.  

Dentro das unidades de forma podemos encontrar repetição de 

formato, tamanho, cor, textura, direção posição e espaço: 

- A repetição de formato e o elemento mais importante tendo cores e 

tamanhos diferentes. 

- A repetição de tamanho é possível somente quando os formatos são 

repetidos ou muito semelhantes. 

- Na repetição de cor todas as formas são da mesma cor e seus 

formatos e tamanhos podem variar. 

- Na repetição de textura, todas as formas podem ter a mesma textura, 

porém podem ter diferentes formatos, tamanhos ou cores. 

- A repetição de direção é possível apenas quando as formas mostram 

um sentido definido de direção. 

- A repetição de posição tem a ver com o modo pelo qual as formas 

estão dispostas em relação a estrutura. 
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- Na repetição de espaço todas as formas podem ocupar o mesmo 

espaço podendo ser todas positivas ou todas negativas. 

 Com a utilização desses tipos de repetição podemos dar 

variações direcionais e espaciais possibilitando a melhor disposição 

dos elementos visuais no desenho. 

 

2.5. Tipos de Estamparia 

 O design para estamparia têxtil é uma modalidade de design, 

com natureza independente, fundamentando-se no sentido decorativo, 

e segundo Basiaco (1982, p.55) “Meios artesanais e industriais para 

projetar um desenho sensível e adequado a indústria”. 

 A estampagem é um método de impressão de tecidos, malhas ou 

outros objetos têxteis. Existem vários processos de estampagem: 

a) Estampagem artesanal podendo ser feita através de carimbo, 

pochoir e serigrafia. Para a estampagem com carimbo são necessários 

apenas pequenos pedaços de madeira onde será entalhada uma 

determinada forma (alto relevo) formando um desenho básico que 

pela repetição, formará uma padronagem. 

 O pochoir é o processo que originou a serigrafia, para sua 

execução utilizam-se laminas de acetato ou papel, para recortar as 

formas. Rolo de espuma, pincel de cerdas grossas são utilizados para 

imprimir a forma desejada no tecido. 

Para a execução do processo de serigrafia necessita-se de uma 

tela serigráfica (bastidor, tecido) e um rodo. Confeccionada a matriz 

de papel, que será vazada conforme o número de cores do desenho ela 

será fixada na tela serigráfica, utilizando-se do rodo e uma quantidade 
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média de tinta, faz-se a impressão. As matrizes artesanais usadas para 

a serigrafia artesanal são: de papel, cera, goma laca e filme de recorte. 

b) Estampagem semi-industrial, existem dois tipos de estamparia, a 

manual a quadro e a rotativa com berço, para isto é necessário que o 

quadro serigráfico seja revelado com a matriz fotográfica tendo que 

ter um quadro serigráfico para cada cor do lay-out, sendo que todos 

quadros devem ter o mesmo tamanho para que seja feito um registro 

das cores de maneira exata. 

c) Estamparia industrial é a automatização da estampagem. Os 

quadros (telas) são fixados em ordem crescente de cores, até 

completarem o total da estampa. A passagem da tinta (impressão) é 

feita por um rodo que é fixado nas laterais do quadro, e que 

mecanicamente imprime de forma uniforme. O tecido desliza através 

de esteiras rotativas, a estampagem é seca e fixada através do calor. 

 A estampagem rotativa é feita através de cilindros de metal 

onde a tinta passa por pequenos orifícios que são revelados através de 

processo serigráfico específico para metal. O cilindro é oco, e dentro 

dele fica a tinta e o rodo que giram no sentido contrário do cilindro, 

para poder ocorrer a impressão. 

Estampa localizada: ou rapport único, é a estampa onde não há 

repetição. Utiliza-se estampa localizada para camisetas, mantas, 

lenços, vestidos, almofadas. 

Estampa corrida: caracteriza-se pela repetição de um determinado 

“rapport” (que possui vários tipos de estrutura que são as redes: 

retangular, quadrangular, losangular, tijolo...) que determinam 

diferentes ritmos ao longo do tecido, para posterior impressão. 
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Desse modo as possibilidades de criação para estamparia por 

este processo são normalmente os de vestuário e decoração. 
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3. PROCESSO CRIATIVO 

 

Partindo da temática escolhida para a monografia, as Palmeiras 

Brasileiras, buscou-se uma linguagem mais expressiva para o processo 

de criação. Por apresentar uma infinidade de formas e elementos 

visuais expressivos, o tipo de análise realizada perpassa as formas 

escolhidas, tanto as feitas por intermédio de livros, como por coleta de 

materiais através da pesquisa de campo. 

Dentro dessa pesquisa de materiais o estudo das formas obtidas das 

palmeiras pode ser dividido em quatro linhas de trabalho: Orgânica 

Linear, Linha e Forma, Linha Abstrata e Trama Natural. Entre essas 

linhas vários elementos encontram-se em ambos os trabalhos, texturas, 

linhas, formas orgânicas, formas lineares e construções geradas a 

partir de elementos extraídos das Palmeiras. 

 

3.1. Procedimentos 

 Foram retirados elementos de imagens das Palmeiras do livro 

“Pindorama” produzido pela Mercedes Benz do Brasil S.A., 

fotografadas por Carlos Puppin. As imagens escolhidas foram: a) 

Phoenix sp. (Date palm) p.62; b) Syagrus picrophylla (Licuri, coco-

de-quaresma ou coco-de-quarta / Licuri palm) p.64; c) Raphia aff. 

Farinifera ( Raffia palm) p.114. 
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3.1.1. Procedimentos a partir de imagens de livros 

 De posse das imagens foram feitas manipulações com cópias 

normais em xérox preto e branco, utilizando também ampliações para 

melhor visualização das formas. 

a) Palmeira Phoenix sp., nesta foto fez-se o uso da cópia de xerox em 

preto e branco no tamanho original, utilizando caneta hidrocor e lápis 

dermatografico ambos na cor preta para reforçar as linhas das formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De posse desses resultados foram feitas outras 2 cópias 

ampliadas por xerox que foram recortadas e encaixadas por 

rebatimento, dessas montagens produziu-se também um estudo das 

formas apenas com linhas, reforçando em algumas formas. 
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b) Palmeira Syagrus picrophylla, partindo dessa imagem fez-se o uso 

de xerox preto e branco. Ampliaram-se apenas as frutas, deixando de 

lado os galhos do cacho, utilizando a ponta de um estilete raspou-se as 

partes da imagem que não eram desejadas, dando prioridade as formas 

circulares dos frutos que posteriormente foram reforçadas com tinta 

nanquim e pincel de ponta fina para reforçar as linhas externas. A 

raspagem de xerox com o uso de estilete formou um jogo de texturas 

ao redor das formas circulares das frutas. 
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c) Raphia aff. Farinifera, também por intermédio do xerox preto e 

branco foram feitas cópias ampliadas e do tamanho da imagem. 

Utilizou tinta guache branca e de pincel de ponta fina (nº zero) para 

realçar as linhas formadas pela sobreposição das camadas de casca do 

fruto. Após, foram escolhidas algumas das formas trabalhadas e 

ampliadas novamente. Com as formas definidas foram feitas 

montagens intercalando a forma e a linha da parte externa da fruta. 
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3.1.2. Procedimentos a partir de materiais coletados na Pesquisa 

de Campo. 

 Com o material obtido na Pesquisa de Campo, coleta de galhos, 

cachos, coquinhos, folhas, texturas ou tramas do tronco, foram feitas 

montagens do material e dispostas em pranchas. Nestas foram feitas 

sobreposições e composições sistematizadas através de colagens de 

pequenos pedaços de galhos do cacho e de coquinhos da palmeira 

Syagrus picrophylla ou coco-de-quaresma, e também com texturas de 

restos de bainhas retiradas do estipe da palmeira Wallichia disticha. 

a) Cacho e os coquinhos da palmeira Syagrus picrophylla ou coco-de-

quaresma: Foram retirados pedaços de galhos e ramificações do cacho 

da palmeira para fazer montagens unindo pedaços de galhos grandes e 

pequenos, os galhos são texturados e apresentam em algumas partes 

uma espécie de garra onde a fruta se fixava. 

Sobrepostos estes elementos formaram uma composição 

sistematizada, composta de linhas, formas e texturas. 
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 Utilizando esses mesmos materiais optou-se por fazer um 

diferente uso dos galhos do cacho da palmeira. Retiraram-se os galhos 

escolhendo os que tinham maior comprimento e flexibilidade e em 

uma base de madeira com o uso de barbantes e linhas uniu-se os 

galhos na madeira deixando de 1 a 2 cm. entre um galho e outro, 

utilizando de 7 a 9 galhos aproximadamente. 

 Partindo das amarrações na base dos galhos foram sendo 

produzidas tramas, entrelaçamentos e amarrações, formando desenhos. 

b) Texturas de restos de bainhas do estipe da palmeira Wallichia 

disticha: Trabalhou-se diretamente com a textura utilizando a redução 

em xerox preto e branco. Optou-se por esta textura por ter as 

sobreposições mais abertas das demais. Fez-se quatro cópias em xerox 

que posteriormente foram recortadas com o uso de estilete para não se 

perder as finas linhas da textura que a seguir foram unidas umas as 

outras. Esta união possibilitou uma nova forma texturada. 
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3.2. Linhas de Pesquisa 

3.2.1. Orgânica Linear 

 A Linha Orgânica Linear destaca-se pelo uso de composições 

ritmadas com a utilização de projetos produzidos a partir de galhos 

extraídos do cacho da palmeira Syagrus picrophylla, entrelaçados com 

o uso de linhas para a obtenção da forma desejada. De posse do 

projeto foram feitas cópias de xerox com reduções, e feitos recortes 

das partes escolhidas e executaram-se montagens da imagem dando 

maior destaque as formas vazadas sobre fundo colorido, com o intuito 

de valorizar as linhas do trabalho. 

 

3.2.2. Linha e Forma 

 Os trabalhos de Linha e Forma partem do mesmo processo da 

Linha Orgânica Linear, tendo por base as montagens dos trabalhos 

feitos a partir do cacho da palmeira Syagrus picrophylla. Partindo 

desses trabalhos foram feitas variações de montagens com colagens 

das formas desejadas e posteriormente desenhos, composições, 

rebatimentos para explorar o ritmo, característica do design de 

estamparia. Juntamente com os desenhos foi utilizada uma cartela de 

cores para a obtenção da linha e da forma, as cores que predominaram 

foram os verdes, laranjas, vermelhos, ocres, preto e branco. 

 A linha não se apresenta apenas no uso da cor nos trabalhos, 

mas também com a inserção de linhas de costura em bordado que 

formaram uma trama na composição bidimensional. 
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3.2.3. Linha Abstrata 

 Linha Abstrata teve por base colagens de pedaços de galhos da 

palmeira para a criação de tramas que posteriormente foram 

trabalhadas utilizando cópias reduzidas por meio de xerox. De posse 

dessas cópias foram feitos recortes de pedaços para a elaboração de 

montagens, com sobreposições de cores e uso de papéis coloridos para 

a base do trabalho, unindo assim desenhos com colagens e explorando 

linhas. Com a simplificação da imagem pode atingir maiores 

possibilidades pela organização da cor como elemento estrutural. 

 

3.2.4. Trama Natural 

 Já a Linha Trama Natural é constituída por texturas retiradas do 

estipe da Palmeira, provenientes da sobreposição de bainhas fibrosas. 

De posse dessas texturas foram feitas reproduções, ampliações e 

rebatimentos, formando encaixes. Nestas montagens também houve a 

interferência da costura. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Depois de feitas várias amostras, que serviram de base para a 

escolha dos projetos a serem executados, foi feita a seleção dos lay-

outs, e o processo de arte-finalização dos desenhos, utilizando papel 

vegetal, tinta nanquim e lápis dermatográfico onde se fez a separação 

de cores que posteriormente foram estampadas. As artes-finais foram 

gravadas em telas serigráficas (foto-incisão) com emulsão para tinta a 

base de água, para posterior estampagem das mantas. 

 Juntamente com os lay-outs foi definida uma cartela de cores 

estabelecida a partir de estudos das cores existentes nas palmeiras e já 

utilizadas em trabalhos anteriores. Para a execução das mantas 

utilizou-se de apenas duas Linhas de Pesquisa definidas no Processo 

Criativo que foram a Linha de Pesquisa Forma e Linha e a Linha de 

Pesquisa Trama Natural. Para a estampagem das mantas foram 

escolhidos três tipos de aplicação de estampas: a estampa corrida, a 

estampa localizada e o rapport de giro. 

 Foram escolhidos para a execução das mantas dois tipos de 

tecido, ambos utilizados para decoração, o Gorgorinho e o Desalux, 

constituídos por 40% de algodão e 60% de fio sintético. 
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MANTA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para a execução desta manta foi utilizado tecido de decoração 

Desalux na cor amarelo ouro, nas medidas 1,60 x 1,60 metros. Foi 

feito o lay-out da imagem e dividido o desenho em módulos, imagem 

esta obtida nos estudos da linha de pesquisa Forma e Linha e adaptada 

para a aplicação na estampa da manta. Os desenhos foram produzidos 

a partir da foto do fruto da palmeira Raphia aff. Farinifera (Raffia 

palm) p.114, imagem retirada do livro Pindorama, produzido pela 

Mercedes Benz do Brasil S.A. e fotografada por Carlos Puppin. 
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 Para chegar ao desenho a ser estampado, a imagem foi 

reproduzida por meio de xerox preto e branco. Com a intervenção de 

tinta guache branca foram realçadas as linhas formadas pelas 

sobreposições das escamas da parte externa dos frutos. Ampliando a 

imagem resultante, foram selecionadas partes para serem recortadas e 

a seguir a executou-se a montagem. 

 Foi utilizada a simetria bilateral para a disposição do módulo, 

no processo de estampagem. As formas resultantes são expressivas 

pelas linhas e formas do desenho, o conjunto de cores utilizado realça 

estas formas obtendo uma leitura harmônica da manta. As formas 

maiores nas cores verde, branca e bordo são a representação figurativa 

das linhas de sobreposições da casca do fruto. 
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MANTA 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fez-se uso de trabalhos da linha de pesquisa Forma e Linha para 

o processo de criação do lay-out para a estampagem desta manta, a 

partir do cacho da palmeira Syagrus picrophylla. Utilizou-se para a 

execução desta manta, montagens feitas com amarrações e 

entrelaçamentos de galhos, produzidos por materiais coletados na 

Pesquisa de Campo e no Processo Criativo, a partir desses trabalhos 
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foram feitos reproduções em xerox e posteriormente feitos desenhos 

de pedaços desta, que unidos e rebatidos formaram outras formas e 

linhas, juntamente compostas com o uso de cores. A simplificação das 

formas unidas, formam dois barrados que entram na composição da 

manta. 

A partir desta montagem foram feitos o lay-out, as artes-finais e a 

definição das cores a serem utilizadas a partir da cartela de cores. 

Optou-se por usar o tecido de decoração Gorgorinho, num tom verde 

claro devido a definição das cores escolhidas no lay-out, utilizando 

para a manta a medida de 1,60 x 1,60 metros. Fez-se uso de rapport de 

giro para no processo de estampagem. Utilizou-se a cor vermelha e 

três tons de verde: escuro, médio e claro, sendo que o verde claro 

corresponde a cor própria do tecido. 

As formas resultantes são expressivas devido a cor escolhida e 

realçadas por linhas de contorno, dando sincronia à composição da 

forma central e dos barrados, sendo predominante a presença das 

formas orgânicas e dos quadrados. 
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MANTA 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta manta segue os mesmos processos da anterior, apenas 

mudando o tecido e as cores da estampa. Utilizou-se de tecido 

Desalux na cor pérola, com medidas de 1,60 x 1,60 centímetros. 

 Fez-se o uso das cores preto, cinza e vermelho, o desenho 

central se apresenta por formas chapadas na cor vermelha que são 

completadas pelo cinza e pelo preto. A cor do tecido aparece 

integrando parte do desenho contornado pelas linhas e formas 
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estampadas nas cores cinza e preta. As formas são expressivas devido 

a cor e realçadas pelas linhas que unidas transformam a cor do tecido 

em forma também, unindo sincronia e composição do desenho. 

Novamente o desenho apresenta as formas orgânicas, o ritmo presente 

pelos quadrados e através da cor presentes nesta manta. 
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MANTA 04 

 

 

 

 A manta 04 está dentro da linha de pesquisa Forma e Linha, 

parte do mesmo processo das mantas anteriores, utilizando-se de 

montagens feitas por meio de entrelaçamentos e amarrações a partir 

do cacho da palmeira Syagrus picrophylla obtidos na coleta de 

material da Pesquisa de Campo e trabalhadas no Processo Criativo. 

 Utilizou-se desta imagem através de xerox preto e branco 

reduzindo o tamanho da imagem que posteriormente foram feitos 

desenhos. Primeiramente o desenho foi construído com rebatimento 

de giro da imagem inicial, logo após utilizou-se cores da cartela para 
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definir as formas. Partindo deste desenho buscou-se pelas formas mais 

leves já existentes no primeiro projeto. Eliminou-se linhas que 

marcassem demais a estrutura inicial, buscando movimento ao 

desenho sem perder o referencial. Juntamente com as formas do 

desenho inseriu-se bordados formando linhas que se integram entre as 

cores, formas e linhas utilizadas. 

 Definido o desenho fez-se o lay-out onde foi inserido um 

barrado, este criado a partir de elementos contidos na parte central do 

desenho da manta. No lay-out além do barrado, foram retirados os 

bordados laterais e modificadas algumas cores para melhor 

desenvolvimento da estampagem sobre o tecido escolhido. 

 Optou-se pelo tecido de decoração Desalux na cor ocre, nas 

medidas de 1,60 x 1,60 centímetros. Para a estampagem da manta 

utilizou-se do processo de estampa localizada e rapport de giro. 

Optou-se do processo de estampagem localizada pelo fato da forma 

ser irregular e também para não formar linhas de sobreposição de cor, 

a forma orgânica estampada na cor vinho. 

As demais formas foram estampadas pelo processo de rappor de giro, 

utilizou-se cores quentes como vinho, laranja, marrom-claro e a cor 

branca. As formas centrais da manta são expressivas pelas cores; 

laranja e vinho e o branco dando leveza com linhas. O barrado na cor 

marrom-claro se localiza nas bordas da manta rente as franjas, tendo a 

função de suavizar e de dar leveza com suas formas lineares a forma 

central. 
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MANTA 05 

 

 

 Para a execução desta manta também se utilizou a linha de 

pesquisa Forma e Linha, para a obtenção da estampa final fez-se o uso 

da palmeira Copernicia prunifera (Carnaúba / Wax palm, Copernicia 

palm) imagem retirada do livro Pindorama, fotografada por Carlos 

Puppin. Optou-se por usar tecido de decoração desalux mesclado nas 

cores creme e ocre nas medidas 1,60 x 1,60 centímetros. A cor 

escolhida para a estampagem da manta foi o marrom-avermelhado. 

 Utilizou-se do recurso do xerox preto e branco ampliando e 

reduzindo a imagem, após ser feitas várias cópias, partiu-se para o 
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processo de montagem desses recortes onde foram unidas as imagens 

ampliadas vários recortes desta mesma reduzida, circundando a forma 

maior. Posteriormente desta mesma montagem fez-se o rapport para 

gravar a tela serigrafica. 

 Para a estampagem desta manta optou-se pela estampa corrida, 

criando formas repetidas sugerindo um conjunto de formas circulares, 

proporcionando uma leitura dinâmica pela forma e pela cor escolhida. 
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MANTA 06 

 

 

 

 Seguindo a mesma linha de pesquisa das demais mantas 

pertence a Forma e Linha, o processo de criação do lay-out, para a 

estampa desta manta surgiu a partir do cacho da palmeira Syagrus 

picrophylla. Para a execução deste desenho foram feitas montagens a 

partir de trabalhos com amarrações e entrelaçamentos de galhos 

produzidos por materiais coletados na Pesquisa de Campo, a partir 

destes trabalhos foram feitas reproduções por intermédio de xerox e a 
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partir destas cópias feitos montagens e desenhos unidos e rebatidos 

para a obtenção do desenho final. 

 Utilizou-se de tecido desalux na cor pérola, nas medidas 1,60 x 

1,60 centímetros, optou-se pelas cores verde, vermelho e branco 

rosado. Fez-se o uso de estampa localizada na parte central da estampa 

e de rapport de giro para o processo de estampagem. A estampa da 

manta apresenta um desenho central com formas e linhas bem 

definidas pelo uso da cor vermelha que definem bem o desenho, a cor 

clara suaviza as áreas maiores em vermelho integrando a forma do 

desenho. Esta forma central integra-se ao barrado formado por linhas 

orgânicas estruturando as extremidades da manta. 
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MANTA 07 

 

 

 

 Para a execução desta manta utilizou-se de trabalhos produzidos 

no processo criativo elaborados a partir de montagens feitas com 

material colhido na Pesquisa de Campo e que faz parte da linha de 

pesquisa Forma e Linha. A partir de trabalhos produzidos através da 

palmeira Syagrus picrophylla, elaborados através de amarrações e 

tramados foram feitos xerox reduzidos dos projetos e feito montagens 

com estas reproduções. Partindo destes desenhos buscou-se pelas 
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formas mais leves, eliminando o excesso de formas existentes 

anteriormente.  

Para a aplicação da estampa optou-se por tecido de decoração 

Desalux mesclado nas cores creme e ocre, nas medidas 1,60 x 1,60 

centímetros. 

 Optou-se pelo processo de estampa localizada na parte central 

da estampa na cor marrom para não dar soma de linhas e também o 

uso do rapport de giro para a obtenção do restante da estampa. 

Utilizou-se a cor verde, laranja e marrom. A forma central do desenho 

desta manta como nas demais presente nos trabalhos da linha de 

pesquisa Forma e Linha, o desenho é marcado pelas linhas orgânicas e 

pela cor que dão forma ao desenho e o barrado pelas linhas, cor e 

formas mais suaves. 
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MANTA 08 

 

 

 Para a execução desta manta fez-se o uso de outra Linha de 

Pesquisa a Trama Natural obtida dentro dos materiais coletados na 

Pesquisa de Campo. Utilizou-se texturas retiradas da palmeira 

Wallichia disticha (Wallich`s palm). Estas texturas retiradas da 

palmeira foram utilizadas diretamente colhidas das palmeiras para a 

execução dos projetos. Colocadas em pranchas para amostra de 

materiais, escolheu-se a melhor textura dentre as coletadas e 

ampliadas a partir do xerox preto e branco. 
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 Após foram feitos recortes e montagens para unir uma cópia 

com a outra e formar uma nova textura, feito isso obteve-se desta 

montagem o módulo a ser estampado. Utilizou-se da estampa a metro 

usando o processo de bloqueamento com goma laca de partes do 

módulo gravado na tela para estampar. 

 A primeira parte a ser estampada foi o desenho inteiro do 

módulo na cor laranja escuro, a segunda parte teve bloqueamento 

deixando apenas a parte central do módulo da textura, estampada em 

vermelho sobreposta a cor laranja escura formando quatro diagonais e 

a última também por bloqueamento na cor branca.  

Nesta manta utilizou-se a repetição da mesma textura, 

diferenciando-as pelo tamanho e pelas variações de cores. Estes 

elementos texturados sobrepostos em toda a superfície da manta 

complementam dando ritmo e movimento a manta de maneira sutil de 

modo sobreposto. 
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MANTA 09 

 

 

 

 Optou-se para a elaboração desta manta, tecido de decoração 

desalux nas medidas 1,60 x 1,60 centimetros na cor bordo. Na 

execução desta manta utilizou-se de duas estampas sobrepostas a 

primeira a partir das tramas da palmeira Wallichia disticha (Wallich`s 

palm) sobreposição de tramas presas na casca da palmeira, onde foi 

elaborado o módulo da imagem para posterior aplicação com a 

utilização da estampa corrida, na cor creme. Já o desenho central na 

cor branca parte de trabalhos feitos a partir da palmeira Syagrus 

picrophylla obtidos na coleta de material da Pesquisa de Campo. 
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 Partindo deste trabalho foram feitas cópias por intermédio do 

xerox que posteriormente serviram de suporte para desenhos 

eliminando o excesso de textura deixando mais linear o desenho. 

Utilizou-se de estampa localizada para estampar este desenho, pois a 

forma era irregular e assim obter uma impressão perfeita. A textura 

aparece complementando a forma central, dando ritmo e movimento a 

manta, o contraste da textura e da cor branca com a cor do tecido 

deixa esta linha de pesquisa mais arrojada. 
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MANTA 10 

 

 

 

 Esta manta segue os mesmos padrões da MANTA 11 

diferenciada apenas pelas cores da estampa. As cores foram 

preparadas a partir da escolha da cor do tecido, onde buscou-se fazer 

uma variação a partir de tons próximos ao do tecido. Optou-se por 

tecido de decoração desalux ocre nas medidas 1,60 x 1,60 centímetros. 

As cores escolhidas foram o laranja avermelhado e o marrom, 

obtendo-se assim uma estampa neutra. 
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MANTA 11 

 

 

 

 Para a obtenção desta manta dentro da linha de pesquisa Trama 

Natural buscou-se elementos para a produção desta estampa. Utilizou-

se a imagem do estipe da palmeira Phoenix sp. (Date palm) p.62, 

fotografada por Carlos Puppin para o livro Pindorama. Para a 

produção desta manta optou-se pelo tecido Gorgorinho, nas medidas 

de 1,60 x 1,60 centímetros na cor verde claro. 

 A imagem trabalhada com xerox, apresenta uma trama de restos 

de bainhas sobrepostas umas as outras, formas semelhantes a rabos de 
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peixes. Após realçar estas formas com a utilização de lápis 

dermatográfico foram feitos recortes e colagens girando os desenhos 

podendo-se separar o módulo para a estampagem. 

 As cores da estampa foram definidas por uma cartela de cores já 

existente. Depois de definidas as cores fez-se o lay-out e a separação 

de cores por arte-final. Utilizou-se da estamparia localizada para a 

execução desta manta.  

 A cor vermelha foi a primeira cor a ser estampada com formas 

chapadas e alguns pontos lineares, a segunda foi o laranja com formas 

chapadas e alguns pontos texturados, a terceira cor foi a verde com a 

predominação de formas texturadas deixando salientar a cor do tecido. 

 Para a criação do barrado foram retirados elementos ou formas 

da estampa central da manta, as formas são lineares rebatidas nas 

laterais opostas a franja. 
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MANTA 12 

 

 

 

 Como nas mantas anteriores, esta manta segue a Linha de 

Pesquisa Trama Natural, para a produção desta manta utilizou-se de 

montagem feita na etapa do Processo Criativo, material este colhido 

na Pesquisa de Campo. Partindo do trabalho escolhido fez-se cópias 

por meio de xerox e eliminadas áreas indesejadas. Após ter feito as 

alterações necessárias gravou-se a tela serigrafica para posterior 

estampagem da manta. 

 Para a produção desta manta optou-se por tecido desalux 

amarelo ouro nas medidas de 1,60 x 1,60 centímetros. Utilizou-se da 
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aplicação de estampa corrida e rapport de giro. O desenho central 

presente nesta manta é a representação de linhas dos galhos texturados 

da montagem feita no Processo Criativo do cacho da palmeira Syagrus 

picrophylla. A estampa central foi feita através de rapport de giro com 

a aplicação da cor marrom, esta imagem tem como suporte a estampa 

corrida da casca da palmeira Wallich`s palm na cor amarelo, estampa 

que se mescla com a cor do tecido, esta textura aparece 

complementando a forma central dando ritmo e movimento a manta 

de maneira sútil. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apresentando uma grande diversidade de elementos estéticos, formais 

e de cores, as palmeiras brasileiras, possibilitaram nesta pesquisa a 

exploração, criação e a execução de um produto final, a qual foi 

definido como manta para decoração. 

 Do ponto de vista estético, buscou-se elementos naturais das 

palmeiras como as folhas, os frutos, as tramas, texturas que 

originaram infinitas criações, oportunizando um grande número de 

possibilidades formais, que oportunizaram a criação de desenhos 

têxteis, resultando num produto diferenciado que era o objetivo da 

presente pesquisa. 

 A pesquisa foi de grande importância para o aprendizado de 

assuntos variados como o estudo da história e do surgimento das 

palmeiras no Brasil, da decoração, do design e da estamparia têxtil. 

Este aprendizado possibilitou as mais variadas aplicações e resultados, 

ficando evidente que esta pesquisa é apenas o início de uma 

investigação que deve ser dada continuidade e ampliada. 
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