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Resumo 

 

 O presente relatório descreve todo o processo do projeto, que teve como 

objetivo principal o desenvolvimento de um fato de resgate para equipas de 

salvamento técnico por cordas.  

O desenvolvimento deste projeto veio responder a uma necessidade 

encontrada a partir da observação de uma equipa de resgate, onde foi detetado 

algumas falhas para as quais procuram-se encontrar soluções. 

 Este relatório é composto por quatro pontos; no primeiro e no 

segundo encontramos uma introdução ao projeto, que explica a motivação e 

objetivos a atingir. No terceiro ponto intitulado de Fundamentação teórica, 

encontra-se toda a pesquisa que esteve na base do projeto, como a análise de um 

fato já existente no mercado; história da farda e os materiais pesquisados. O quarto 

ponto corresponde ao desenvolvimento deste projeto, nele encontramos os 

estudos, as fichas técnica, questionários, moodboard e orçamentação. 
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Abstract 

 

This report describes the entire project process, which had as its main 

objective the development of a rescue suit for rope rescue teams. 

The development of this project came to respond to a need found from the 

observation of a rescue team, where it was detected some flaws for which 

solutions are sought. 

This report is composed of four points, in the first and second we find an 

introduction to the project, which explains the motivation and goals to be achieved. 

In the third point entitled "Theoretical Foundation", we find all the research that 

was the basis of the project, such as the analysis of an existing fact in the market; 

History of the uniform and the materials searched. The fourth point corresponds to 

the development of this project, in it we find the studies, the technical sheets, 

questionnaires, moodboard and budgeting. 
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1– Introdução  

No âmbito da licenciatura em Design de Moda e Têxtil, foi elaborado de 

carácter curricular, o tema do mesmo foi escolhido pelo aluno e aprovado pela 

Comissão Técnico- Cientifica (C.T.C). Com a escolha deste tema pretende-se 

mostrar o papel fundamental do design de vestuário profissional no fardamento, 

numa área especifica do mercado. 

 O fato de pertencer a um corpo de bombeiros voluntários levou-me a ter 

uma perceção de que a adaptação e qualidade de equipamentos usados podem 

condicionar a prestação do seu utilizador e consequentemente o socorro.  

 Por exemplo, o equipamento atual tem um impacto físico e psicológico no 

seu utilizador, apresenta desconforto ou pouca fiabilidade quanto a proteção 

condiciona a prestação do mesmo. 

 Ao observar uma equipa de bombeiros especializada neste tipo de resgate, 

verificou-se que o equipamento usado para este trabalho apresentava várias 

falhas, principalmente a nível ergonómico, e que a sua composição podia ser 

melhorada de forma a proporcionar mais conforto.  

2-  Objetivos do Projeto 

 O objetivo geral deste projeto é a criação de um vestuário profissional para 

membros de equipas de salvamento técnico por cordas, que garanta conforto no 

desempenho das diversas atividades e funções. De forma a atingir o objetivo geral 

foram elaborados diversos objetivos específicos tais como: 

 - Dar a conhecer a importância do trabalho desenvolvido por parte destas 

equipas 

 - Seguir a filosofia das esquipas de resgate “Make It Simple” 

 - Conhecer os fatos de resgate já existentes atualmente, quais as suas 

características técnicas e estéticas e de que forma a proposta a apresentar pode 

competir com o existente no mercado.  

 - Estudar as matérias-primas existentes no mercado que possam vir a dar 

resposta a questões como funcionalidade; flexibilidade; estética e ergonomia no 

vestuário profissional 

 -Desenvolver estudos de forma para o vestuário profissional  
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3– Fundamentação Teórica 

3.1 Análise detalhada de um exemplo disponível no mercado  

 

 Afim de conhecer melhor o funcionamento, a ergonomia e a própria 

construção dos fatos de resgate foi estudado mais detalhadamente um exemplo 

disponível no mercado. Este exemplo é considerado um dos melhores do mercado 

sendo também um dos mais dispendiosos.  

 O fato foi produzido pela empresa Texport, é composto por um tecido    , 

com oito bolsos, reforços nas ombreiras, nas joelheiras e nas cotoveleiras, 

apresenta faixas refletoras noturnas na zona dos cotovelos, cavas, peito, tórax e 

perto do tornozelo, por um sistema de respiração nas axilas, que consiste em três 

buracos, elásticos na zona dos tornozelos, punho e cintura, um fecho de 2 vias no 

centro frente e gola subida.  

 Para analisar este produto começou-se por realizar uma sessão fotográfica, 

afim de se perceber como este produto assentava no corpo, quais os pormenores 

existentes, o nível de conforto e quais os aspetos que não demonstravam qualquer 

utilidade. De seguida elaborou-se um desenho plano, sem costuras, uma vez que o 

mesmo serviu apenas para perceber melhor o conteúdo do fato a nível de bolsos, 

fechos, aberturas, cortes, posicionamento de faixas e elásticos. Uma vez concluído, 

retirou-se do desenho todos os elementos que durante a sessão fotográfica se 

revelaram desnecessários, por exemplo, quando colocado o arnês os bolsos do 

meio da perna e imediatamente a abaixo da anca ficavam com o acesso impedido 

pois as persintas do arnês passavam mesmo por cima dos bolsos.  

 De todas as fotografias tiradas foram escolhidas 22, entre as quais 8 de 

corpo inteiro, em diferentes posições, nomeadamente de joelhos, de costas, de 

frente, de lado e de braços levantados. Nas restantes 14 focaram-se os detalhes 

tendo mais atenção aos bolsos.  
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Figura 1 lateral na posição de joelhos ao chão. Esta imagem teve como objetivo identificar os pontos fracos e fortes 
das joelheiras.                     

Figura 2 Frente com braços levantados (canto superior direito). Esta imagem tem como objetivo perceber a liberdade 
de movimento que este fato proporciona  

 
Figura 3 Frente, esta imagem seve apenas para ter uma visão geral do fato, por exemplo a forma como as faixas se 
completam.                                                                  
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 Figura 4 lateral de braços levantados (canto inferior direito). Nesta imagem mais uma vez o objetivo é avaliar a 
liberdade de movimento. 

 

Figura 5 Frente com braço refletido. Objetivo desta imagem é estudar a liberdade de movimentação do fato.                                             

Figura 6 Lateral com braços paralelos ao chão (canto superior direito). Objetivo desta imagem é estudar a liberdade 
de movimentação do fato.                                            

 
Figura 7 Esta imagem seve apenas para ter uma visão geral do fato lateralmente                                                                      

Figura 8  (canto inferior direito), , esta imagem seve  para ter uma visão geral do fato de costas. 
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Imagens de pormenores  

Figura 9 Pormenor do cotovelo. A imagem tem como objetivo analisar as pinças do cotovelo e a sua função.                                                    

 Figura 10 Detalhe do bolso do meio da perna e joelheiras (canto superior direito). Com esta imagem podemos 
analisar melhor a posição dos fechos nos bolsos e a sua funcionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Detalhe do cotovelo. Esta imagem tem o mesmo objetivo da figura 9 , analisar as pinças e outros detalhes 
do cotovelo.  
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Figura 12 Detalhe do fecho do fundo da perna. Nesta imagem podemos analisar o finalidade de um fecho no fundo 
da perna, este vem facilitar o vestir do fato com botas.  

 

Figura 13 Detalhe do elástico do punho. Nesta imagem podemos verificar que o elástico é demasiado largo para se 
posicionar no punho , onde se deveria encontrar. 
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Figura 14 Detalhe do reforço do ombro. Nesta imagem podemos verificar como se encontra preso o reforço do 
ombro, a sua funcionalidade e objetivo.  

 

Figura 15 Detalhe das percintas do bolso do braço. Nesta imagem podemos analisar mais detalhadamente os 
elementos existentes no baço direito do fato.  
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Figura 16 Vista direita com arnês colocado. Nesta imagem percebe-se que os dois bolsos das pernas ficam com o 
acesso impedido após a colocação do arnês.                                        

 Figura 17 Vista esquerda com arnês colocado (canto superior direito) 

Figura 18 Detalhe do sistema de respiração das axilas. Nesta imagem podemos observar detalhadamente o sistema 
de respiração.  
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Figura 19  Detalhe do fundo das pernas. Nesta imagem podemos observar as joelheiras os bolsos e os elásticos que 
compõem a perna do fato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 20 Vista aproximada da zona do tórax. Esta imagem tem como objetivo analisar melhor a gola do fato, a sua 
altura, a forma como fecha e os pormenores envolventes. 
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Figura 21 Vista lateral aproximada. Esta vista tem como objetivo analisar melhor os bolsos do braço. 

 

Figura 22 Pormenor do bolso do braço. Como na imagem acima esta tem como objetivo analisar os bolsos e outro 
detalhes nos braços .  
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Figura 23 Desenho Plano do Fato da Texport sem alteraçõesDesenho Plano sem elementos 
desnecessários  
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Figura 24 Desenho técnico do fato da Texport com alterações 
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  Conclui-se que a partir da observação das fotografias e dos desenhos 

técnicos o fato de resgate da texport, tem muita mão de obra desnecessária que 

injustificadamente aumentou o valor do produto.  

 

3.2. O Vestuário ao serviço da população 

 O fardamento dos bombeiros nasceu da necessidade de distinguir os 

mesmos da população, este foi criado pelas entidades detentoras de corpos de 

bombeiros e até a data não possuíam qualquer fardamento próprio que 

contribuísse para a sua proteção. 

 O uso de farda remonta ao séc. XIX, inspirado no vestuário militar foi 

sofrendo alterações conforme o tipo de serviço que estava destinado, no entanto, 

permaneceram praticamente inalteráveis no decurso de algumas décadas, mesmo 

nos dias de hoje nos fardamentos cerimoniais podemos encontrar algumas dessas 

particularidades como os capacetes metálicos com couro.  

 Não existia nenhum código a seguir e por essa razão, cada CB usava o 

modelo que lhe agradasse mais, por essa razão variavam os cortes, os distintivos, o 

tipo de tecido e a cor. Tudo isto alterou-se em 1930 graças a intervenção da Liga de 

Bombeiros Portugueses (LBP).  A 1937 criou-se o primeiro plano de fardas, que 

serviu de base para a 1º legislação publicada anos mais tarde. A confederação 

posteriormente alterou a mesma afim de a ajustar a época. 

 A 11 de Setembro de 1946 foi publicado o Decreto de Lei nº 35857, que 

incluía o 1º plano, este foi determinante para a tipologia da composição, para os 

distintivos do postos e especialidades do pessoal dos CB. 

 Figura 25 Fotografias do museu de farads dos bombeiros portugueses  
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3.3. Materiais 

3.3.1 Flamabilidade de tecidos  

A fim de fornecer resposta para a proteção de atividades de grande risco 

encontram-se dois grupos de fibras têxteis, tais como as convencionais e as de alta 

tecnologia.  

No grupo das convencionais encontra-mos as poliamidas, poliéster, viscose 

e no grupo das de alta tecnologia encontra-mos as aramidas, polietileno de alto 

módulo, polibenzimidazol (PBI) , poliamidas imidas (kevlar e Nomex) , etc.  

Tecidos que se incendeiam com menos facilidade são cruciais para o 

vestuário empregue em determinados processos industriais onde a probabilidade 

de incêndio é elevada e para vestuário usado em certos órgãos da proteção civil 

tais como bombeiros. 

A resistência dos tecidos a chama encontra-se de certa forma relacionada 

com o tipo de fibra utilizada, por exemplo, fibras celulósicas, como o algodão, linho 

e viscose inflamam com facilidade; no entanto os confecionados com lã dificilmente 

se incendeiam e os produzidos com poliamida ou poliéster encolhem ao invés de 

incendiarem-se isto deve-se ao facto de ambas serem fibras termoplásticas.   

Aparentemente a estrutura do fio não interfere na sua flamabilidade, porém 

a estrutura têxtil do tecido influência o comportamento do fogo perante o mesmo, 

ou seja, se este tiver uma superfície pilosa, for poroso, possuir relevo ou fraca 

densidade de construção, tem uma maior inclinação para arder ao contrário de um 

tecido liso e com uma vasta densidade.  

Quanto ao comportamento perante o fogo os corpos podem categorizar-se 

como incombustíveis, combustíveis e inflamáveis. Os primeiros não são afetados 

pelo fogo, os segundos são danificados, mas a chama não permanece e por último 

os inflamáveis que são destruídos e a chama perdura. 

Usando certos acabamentos existe a possibilidade minimizar a 

inflamabilidade das fibras têxteis, contudo a sua incombustibilidade total é 

inalcançável. 

Os tecidos pesados e densos inflamam mais lentamente, dado que a 

velocidade de combustão é inversamente proporcional ao peso/m2 do mesmo. 

Com o propósito de exprimir a relação da construção de um tecido e o título 

do fio, o peso e a facilidade de combustão utiliza-se o “índice de limite de oxigénio” 

ou LOI que eleva com o peso do tecido.  
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Tabela 1 – Índice de limite de oxigénio das fibras têxteis 

Fibras Têxteis LOI 

Poliamida Aromática 30,0 % 

Lã 25,2 % 

Poliéster  30,6% 

Poliamida 20.1 % 

Polipropileno 18,6% 

Algodão 18,4% 

Acrílico 18,2% 

 

O comportamento da combustão das superfícies têxteis depende de uma 

série de fatores., tais como: 

- A estrutura química e física das fibras 

- A construção do tecido  

- A presença de diferentes substâncias  

-A disposição tridimensional da amostra 

-A periferia do incêndio 

Existem outros fatores igualmente relevantes, por exemplo a água contida 

nas fibras é relevante, uma vez que ardem com mais dificuldade as fibras que tem 

uma maior taxa de recuperação da umidade, a temperatura de inflamação é 

também importante e ao observar o gráfico abaixo podemos verificar que o 

algodão tem o comportamento mais satisfatório ao fogo ao passo que o algodão 

possui o pior.   

Tabela 2 Temperatura de inflamação das fibras têxteis 

Fibras Têxteis Temperatura (ºC) 

Algodão 400 

Viscose 420 

Poliéster  450 

Poliamida 530 

Acrílico 560 

Polipropileno 570 

Lã 600 
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 A quantidade de calor em calorias/g libertada pela combustão de uma fibra 

é decretória no que toca a propagação do fogo a outros materiais, operando assim 

os têxteis como agentes condutores dos incêndios, visto que libertam mais energia 

calorífica do que aquela que precisam para se inflamarem.  

 

Tabela 3 Quantidade de calor em calorias/gramas libertada pela combustão 

 O uso de um tratamento ou acabamento que tem como finalidade atrasar a 

combustão de um têxtil apelidado de ignífugo é um elemento de segurança crucial 

para os seus utilizadores, seja este empregue em vestuário, têxteis domésticos ou 

industriais (Oliveira, 2009).  

 Como anteriormente referido as fibras têxteis tem comportamentos 

distintos perante o fogo. Desta forma as fibras celulósicas inflamam a temperaturas 

menores e ardem mais lentamente, não mantendo a combustão. As fibras não 

naturais sintéticas, fundem a temperaturas baixas pois a sua temperatura de fusão 

encontra-se abaixo da temperatura de ignição, quando estas se encontram 

fundidas podem então arder se a chama se mantiver.  

Tabela 4 Comportamentos das diferentes fibras têxteis perante o fogo 

Fibra LOI Calor de 

Combustão 

(kcal/G) 

Temperatura 

de Combustão 

(ºC) 

Ponto de 

Fusão (ºC) 

Acrílico 18,2 7,6 565-530 235-320 

Algodão 18,4 3,9 255 Não funde 

Triacetato 18,4 - 450-520 293 

Polipropileno 18,6 11,1 570 164-170 

Viscose 19,7 3,9 420 Não funde  

Algodão de 

polivinilo 

19,7 - - Não funde 

Poliamida 20,1 7,9 485-575 160-260 

Poliéster 20,6 5,7 485-560 252-292 

Lã 25,2 4,9 570-600 Não funde 

Modacrílica 26,8 - -  160-190 

Nomex  30,0 - 800 316 

 

Fibras Têxteis Calorias/gramas 

Algodão 3910 

Viscose 3920 

Poliéster  5670 

Poliamida 7380 

Acrílico 7620 

Lã 4920 
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3.3.2 Acabamento ignífugo no setor têxtil  

Acabamento anti chamas encontra-se entre os tratamentos definidos como 

“técnicos”, utilizado em setores específicos, em adornos especializados, móveis, 

estofamentos automóveis etc.  Trata-se de satisfazer um requisito técnico, definido 

por normas específicas. 

 

3.3.3 Exigências do mercado 

Um dos fatores negativos deste tecido é o limite de cores pois não pode ser 

tingido de qualquer forma, assim como o seu toque que não é dos mais agradáveis 

uma vez que não podemos alterar muito a sua estrutura, aspeto ou toque este 

tecido torna-se um desafio no que toca a agradar o mercado, um dos maiores 

desafios é alterar as suas características sem alterar as suas propriedades.  

 

3.3.4 Kevlar  

Desenvolvida há 50 anos, pela cientista Stephanie Kwolek, a DuPont™ 

Kevlar® é uma fibra leve, resistente, duradoura e excecionalmente forte. Esta é 

empregue na fabricação de numerosos artigos de vestuário, acessórios e 

equipamentos seguros e resistentes a cortes, é imensamente conhecida pela sua 

aplicação em coletes a prova de bala e capacetes. No mercado automotivo é 

aplicado no fabrico de blindagem, componentes de pastilhas de freios ou mesmo 

nos pneus. No campo da indústria é aplicado em luvas de proteção e no 

revestimento de mangueiras e tubos.  No desporto é aplicado em capacetes dos 

pilotos de Fórmula 1. E nos equipamentos usados para o esqui e surf. A fibra 

DuPont™ Kevlar® está também presente nos fatos dos astronautas produzidos 

com várias camadas desta fibra.   

Stephanie Kwolek descobriu esta fibra acidentalmente durante uma 

pesquisa que tinha como objetivo criar materiais mais leves e eficientes, que 

pudessem ser aplicados na composição de pneus.  



Cristiana da Silva Pereira 

XXIV 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Luva de Kevlar                                                                                                

Figura 27 Fibra de Kevlar 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Estrutura molecular do Kevlar 

 

3.3.5 Nomex  

DuPont™ Nomex® é uma fibra bastante resistente as chamas e a altas 

temperaturas, que está disponível em papel, feltro, tecido e fibra. 

Nomex® tem um vasto número de aplicações, sendo o equipamento de 

proteção a mais conhecida. Devido as suas propriedades únicas de proteção contra 

a chama, durabilidade e mobilidade esta fibra está presente em vestuário e 

acessórios que equipa mais de três milhões de bombeiros por tudo o mundo. 

Contudo, não equipa só bombeiros, Nomex® equipa também pilotos militares, 

tripulações de veículos de combate, pilotos de corrida, membros de equipas de pit 

stop e funcionários da pista de corrida e também operários de indústria que 

estejam sob risco de fogo e de arcos elétricos. Diversas tropas no Iraque estão 

também equipadas com macacões de voo de Nomex®.  
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Além de todos este usos na área da proteção, esta fibra é também usada por 

fabricantes de motores, geradores, transformadores e outros equipamentos 

elétricos.  

Figura 29 Esquema de representação molecular do Nomex 

 

Figura 30 Fio de Fibra Nomex 

3.3.6 Aerogel  

Derivado de um gel, o aerogel é um material sólido, poroso e leve. De forma 

a obtermos um bloco sólido com densidade baixa e realçar as suas propriedades 

notáveis, como isolante térmico e elétrico, a sua constituição liquida foi substituída 

por um gás. 

O processo de produção tem de ser cuidadosamente e minuciosamente 

planeado para que o resultado seja o pretendido. Como resultado temos o material 

mais leve do mundo. 

Criado por Steven Kistler, o aerogel é um material que elimina duas a três 

formas de propagação térmica como a condução e a convecção, isto porque são 

maioritariamente formados por gás, e este é um péssimo condutor térmico. Por ser 

um material higroscópico age como dessecante, e por essa razão pessoas que 
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manejam o aerogel por grandes períodos de tempo devem de empregar luvas de 

proteção para evitar o ressecamento da pele.  

A uma escala nanométrica a estrutura do aerogel remete-nos a imagem de 

uma esponja, constituída por uma rede de nanopartículas interligadas. Os aerogéis 

são por norma constituídos por 90% a 99,8% de ar, com densidades de 1,1 

mg/𝑐𝑚3. Quando apertado com bastante força a sua estrutura molecular entra em 

colapso estilhaçando-se como vidro, todavia alguns materiais mais modernos não 

apresentam este problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 fósforos separados de uma chama pelo deixa passar a temperatura 

 

Figura 32 Chama direta sobre um bloco de aerogel, não aerogel , não sofrem qualquer dano   (canto superior direito)                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Pequeno bloco de aerogel de 2,38 gramas sustentando 
um tijolo de 2,5 kg                                                              

 Figura 34 Uma flor num pedaço de aerogel, suspensa sobre um Bico de Bunsen. 
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3.3.7 Temperatura ideal  

A tecnologia de Mizuno, intitulada de Breath Thermo, apresenta-nos um 

produto leve e sensível de secagem ultrarrápida. Este Tecido absorve a humidade, 

mantendo assim uma temperatura corporal constante em diversas condições 

externas garantindo assim o máximo desempenho, Breath Thermo conta também 

com a função antibacteriana e desodorizante. 

 

Figura 35 Composição do Sistema Breath Thermo 

 

3.4 Sistema Molle  

 O sistema MOLLE nasceu da necessidade aperfeiçoar missões e fortalecer a 
ação do combatente dentro do campo de batalha. Este sistema foi desenvolvido 
pelas forças aramadas dos Estados Unidos. 

 MOLLE é a sigla para Modular Light-weight Load-carrying Equipment, ou 
seja, “Sistema Modular de Transporte Leve”. Os agentes de segurança pública usam 
também este sistema no seu dia a dia, nas suas missões, civis também usufruem 
deste sistema por exemplo em acampamentos e trilhas por todo o mundo.  
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Figura 36 Sistema MOLLE em Mochila 

3.4.1 História 

Este sistema foi lançado a 1997, mas só ganhou mais reconhecimento após 
os ataques do 11 de setembro e posteriores missões no Afeganistão e Iraque. 

Molle apareceu com o intuito de substituir as mochilas, fardamento e 
cinturões que possuíam o sistema “ALICE”, este consistia em ilhoses cravados em 
tiras, onde se prendiam cantis e outros acessórios, no entanto estes desprendiam-
se com bastante facilidade acabando perdidos.  

Figura 37 Exército dos E.U.A em combate no Vietnã 

3.4.2 O sistema  

O sistema foi desenvolvido com medidas universais, o sistema PALS (Pouch 

Attachment Ladder System), este permite a simbiose perfeita do Sistema Molle.  

Para o encaixe dos bolsos às bases, são usados um conjunto de tiras 

horizontais de nylon ultra resistente, é fixado no material e costurado 

entrecruzado, deixando espaços de 3,8cm para que os assessórios possam ser 

encaixados e trançados na vertical. 
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Figura 38 Exemplos de aplicações deste sistema 

3.4.3 Usos  

 O sistema molle faculta ao utilizador uma infinidade de configurações na 

hora da sua missão. Estar devidamente equipado com este sistema traz inúmeras 

vantagens na hora de trabalho, pois permite ajustar a diferentes realidades. 

 Os bolsos possuem diferentes tamanhos permitindo guardar diferentes 

objetos como rádios, telemóveis, cantis, bastões entre outros.  Este pode ser 

encontrado em diferentes bases como coletes, mochilas, cintos e calças.  

 

Figura 39 Sistema Molle aplicado em coletes 

3.4.4 Vantagens 

  Com as bolsas presas ao corpo a firmeza é garantida na totalidade, o 

utilizador não sente o contrapeso do equipamento que transporta, este não fica a 

balançar. Molle é crucial para situações que requerem movimentos rápidos, e 

permite aceder aos instrumentos com mais agilidade.  

Esteja presente numas calças, mochila, cinto ou colete, MOLLE assegura a 

customização e evita sobrecarga, adequando-se a jornadas específicas com muita 

facilidade. 
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4- Desenvolvimento do Projeto 

4.1. Realização de questionários 

4.1.1 Definição de Amostra 

A amostragem deste questionário é não-aleatória e intencional, uma vez que 

foram selecionados criteriosamente um grupo de elementos para compor a 

amostra, elementos dos quais interessava saber a opinião. Neste caso foi requisito 

a inquirição de pessoas que exercessem funções em equipas de resgate 

independentemente da instituição onde estivessem inseridas. Afim de obter uma 

variação de opiniões, o formulário foi elaborado também em inglês. 

O nº total da Amostra foi de 28 membros portugueses e 5 estrangeiros de 

equipas de resgate não havendo questionários nulos a registar.   

Uma vez que se visa a introdução de um novo modelo de vestuário 

profissional, a opinião de quem vai empregar o fardamento deve ser tida em conta, 

por essa razão se realizaram questionários para que a opinião dos mesmos fosse 

valorizada. 

4.1.2 Instrumentos de realização de dados  

O questionário foi realizado em formato digital e circulou pela internet por 

meios como o e-mail e Facebook.  

Este questionário é composto por perguntas fechadas, em que o inquirido 

teve de optar por respostas alternativas facultadas pelo autor, e perguntas abertas 

em que, por exemplo, o autor teve de indicar quantas horas dedicava por ano a 

instituição onde se inseria. 

O inquérito incluía também um espaço para observações e comentários 

onde os inquiridos tinham a possibilidade de contribuir com a opinião. 

O formulário inicia-se com duas questões de caracterizam pessoal efetuadas 

de forma a perceber melhor quem pertence ao público-alvo, tais como a idade e o 

sexo. 

De seguida, põe-se uma questão de preenchimento não obrigatório, nesta o 

inquirido deve de mencionar em que equipa exerce funções. A esta questão não se 

aplicou carácter obrigatório uma vez que o inquirido podia não querer divulgar o 

nome da sua instituição.  

Com o intuito de descobrir o grau de experiência o tempo estimado de 

utilização do fardamento, colocam-se duas perguntas, “A quanto tempo faz parte 

de uma equipa de resgate?” e “Durante um ano está sujeito a quantas horas de 

treino?”. 



Cristiana da Silva Pereira 

XXXI 
 

Após estas questões abertas encontram-se perguntas fechadas, mais 

subjetivas de opinião e sugestão. As respostas são pré-codificadas, para que os 

inquiridos escolham respostas entre as que lhe são formalmente apresentadas. 

A opinião dos mesmos reparte-se entre o Muito Satisfeito, Satisfeito, 

Insatisfeito, Muito Insatisfeito e Não se aplica. 

4.1.3 Metodologia, Apresentação e Análise de Dados 

Os dados coletados são referentes ao período em que os inquéritos 

estiveram disponíveis para preenchimento on-line. Os dados são apresentados em 

gráficos circulares e de barras verticais, os mesmos foram estaticamente 

trabalhados. 

Os gráficos referentes as respostas em português vão ser apresentadas em 

1º lugar seguindo-se as respostas em inglês. 

 

4.2 Membros de equipas de Resgate Portuguesas 

O inquérito por questionário aos membros de equipas de resgate 

portuguesas obteve 28 respostas, não havendo respostas nulas. 

A primeira e segunda pergunta caracterizam a amostra, ou seja, referem-se 

a informações pessoais do mesmo. 

 

 

Gráfico 1 Idades dos membros que responderam ao questionário 
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Gráfico 2 Equipas de trabalho dos inquiridos 

 

 

Gráfico 3 Sexo dos inquiridos 
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Gráfico 4 Número de anos e/ou meses a que pertence a instituição na qual exerce funções 

    

Gráfico 5 Números de horas dedicadas, por ano, ao treino 
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Gráfico 6 Tipo de fardamento preferido pelo inquirido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Grau de satisfação relativamente aos equipamentos disponíveis no mercado 

Neste Gráfico podemos verificar que de uma forma geral os inquiridos encontram-

se satisfeitos com os equipamentos disponíveis no mercado  
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Gráfico 8 Grau de satisfação relativamente a outras característica 

Neste gráfico podemos observar mais, uma vez que de uma forma geral os inquiridos 

encontram-se satisfeitos com as características, supracitadas, dos fatos disponíveis no 

mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 Indicação das zonas onde as costuras são mais incomodativa 

Neste gráfico, verifica-mos que a zona de costuras mais incomodativa é o pescoço.  
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Gráfico 10 Opinião em relação a relevância do tratamento ignífugo 

Gráfico 11 Opinião em relação a novas ideias passiveis de introduzir na nova criação 
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4.3 Membros de Equipas de resgate Estrangeiras 

 O inquérito por questionário aos membros de equipas de resgate 

estrangeiras obteve 5 respostas, não havendo respostas nulas. 

 Como apenas 5 pessoas responderam a este questionário e as respostas são 

bastante diversificadas, não é relevante elaborar gráficos, uma vez que, os dados 

não são suficientes. Por essa razão, algumas questões vão ser analisadas de forma 

individual e apresentadas por tabela. 

 

 CCPVC CCPVC Union Fire 

Distritct 

h.cuerpo 

de 

bomberos 

isla de tris 

Hungarian 

cave rescue 

service 

Idade  44 54 58 29 25 

Sexo M M M F M 

Número de 

anos que 

faz parte 

de uma 

equipa de 

resgate  

15 anos 20 anos 28 anos 9 anos 5 anos  

Horas de 

treino por 

ano  

500 horas 300 horas 550 horas 200 horas 250 horas 

Tabela 5 Informações sobre os inquiridos estrangeiros 

 

Gráfico 12 Tipo de fardamento preferido 
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Gráfico 13 Grau de satisfação relativamente aos equipamentos disponíveis no mercado 

 

Gráfico 14  Grau de satisfação relativamente a outras características 
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Gráfico 15  Indicação das zonas onde as costuras são mais incomodativas 

Gráfico 16 Opinião em relação a novas ideias passiveis de introduzir na nova criação 

 

4.2- Público-alvo 

 O público-alvo são homens e mulheres com idades compreendidas 

entre os 18 e os 50, que pertençam a equipas de resgate sejam elas inseridas 

dentro de corporações de bombeiros, GNR, força aérea, empresas privadas ou até 

mesmo civis. 
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 Por estarmos diante de um público-alvo bastante generalizado, 

encontramos diferentes estruturas corporais, sendo por essa razão mais fácil 

trabalhar com uma tabela de tamanhos alfa-numérica (s,m,l,xl), afim de responder 

o máximo possível as necessidades do cliente.  

 O fardamento não é escolhido, unicamente, pelo utilizador, mas 

também pela organização a qual este pertencer, ou seja, tem de agradar acima de 

tudo a instituição que vai comprar para equipar os seus elementos.  

 

4.3- Concorrentes 

São várias as empresas que comercializam este produto, com os mais 

variáveis preços, modelos e especificações.  

Algumas das mais conhecidas são a  Clamix, Milinanda e TouchFire. 

Clamix  

Na Clamix encontramos variadíssimos preços e modelos de fatos de resgate, 

dos quais apresentamos dois.  

 

 

  Preço: 42,50 € 
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Preço: 47,50 €  

Milinanda  

Na milinanda encontra-se apenas 3 modelos fatos de macacos. 

  

Preço: 45 €                                                              Preço: 87,5 € 



Cristiana da Silva Pereira 

XLII 
 

4.4. Inspirações e Painéis  

A inspiração deste projeto foram as linhas futuristas, desportivas e urbanas. 

A paleta de cores foi limitada a três cores o preto, o vermelho e o amarelo inem, 

visto que são as únicas cores autorizadas para os bombeiros, e apesar de ser um 

fato que possa ser adaptado por outras corporações está mais direcionado aos 

bombeiros.  

A estética é um fator determinante neste projeto, pois é um fator de 

diferenciação dos restantes exemplos disponíveis no mercado, por essa razão 

procurou-se dar um aspeto mais desportivo de forma a torna-lo mais atraente.  
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4.5- Esboços 

Os esboços foram realizados em formato digital e papel. Começou-se por 

realizar esboços de forma, com formas mais redondas e geométricas tendo se 

optado por linhas mais geométricas. Os esboços encontram-se anexados no final 

deste relatório.  

 

4.6- Produção do protótipo 

Como anteriormente referido o público-alvo deste projeto é bastante 

generalizado, encontramos diferentes estruturas corporais, por essa razão este 

fato de resgate tem de ser produzido numa tabela alfanumérica (s,m,l,xl,xxl…), 

mesmo em encomendas torna-se mais fácil não ter uma tabela de tamanhos muito 

extensa.   

A modelagem deste protótipo partiu da base de camisa de homem e da base 

de calça de homem, para a construção do protótipo sobrepuseram-se a camisa e as 

calças pela zona da cintura e alinhou-se o gancho pelo centro frente e centro 

costas, refazendo a lateral, formando assim o macacão. A manga não foi alterada 

tendo-se mantido exatamente igual a base da camisa.  

 

Figura 40 Fotografia do protótipo usado durante um exercício de resgate . Modelo Luís Sá 
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Figura 41  Fotografia de um promenor do protótipo usado durante um exercício de resgate . Modelo Luís Sá 

 

Figura 42  Fotografia de um promenor do protótipo usado durante um exercício de resgate . Modelo Bruno Silva 
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Figura 43  Fotografia do protótipo usado durante um exercício de resgate . Modelo Bruno Silva 

 

 

Figura 44  Fotografia do protótipo usado durante um exercício de resgate . Modelo Bruno Silva 
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Figura 45 Fotografia do protótipo usado durante um exercício de resgate . Modelo Bruno Silva 
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4.7- Ficha técnica e ilustração finais 

4.7.1 – Desenho Técnico Ilustrado  
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4.7.2 Ficha Técnica 
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4.7.3 Ilustração  
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4.8 Orçamentação 

 Com o propósito de elaborar a orçamentação deste projeto, calculou-se 

separadamente o tempo de produção do projeto, que teve um custo de 8 € hora, e 

o custo da matéria-prima estes são apresentados nas tabelas a baixo.  

No tempo de produção do projeto englobou-se o tempo de elaboração do 

relatório/execução do projeto em papel, a pesquisa, os esboços e a modelagem, 

confeção do protótipo.  Na matéria-prima foi tida em consideração todo o material 

usado na confeção do produto como os fechos, velcro, tecido, linhas e fita refletora. 

Após calcularmos a matéria-prima e o tempo de produção do artigo 

obtemos o preço do projeto.  

Para calcular o preço do artigo somou-se apenas o preço da matéria-prima, 

e a mão-de-obra que engloba a modelagem e a confeção do mesmo.  

 

 

Tempo de produção do projeto 

 Tempo Custo 

Pesquisa 72 horas 576 € 

Esboços 20 horas 160 € 

Relatório/Execução do 

projeto em papel 

24 horas 192 € 

Modelagem 4 horas 32 € 

Confeção 15 horas 120 € 

 

Matéria-Prima Consumo Preço 

Tecido 4 m 10 €/m – 40 € 

Fecho de corre com 2 

cursores 

80 cm 11,35 € 

Fecho de correr de 20 cm 6 unidades 6,10€/unidade – 36,60€ 

Velcro 0,50 cm 1,30/m – 0,65 € 

Fita Refletora 3,5 m 7,50/m – 26,25€ 

Linhas 2 unidades 2€/unidade- 4 € 

 

Preço total do Projeto: 1250,85 € 

Preço do artigo final: 266 € 
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Ao ser levado junto de uma fabrica de confeção este projeto seria produzido 

em massa, para recuperar o investimento feito na produção do projeto teria de se 

vender, a 266 € , 5 fatos e a partir deste número já se obtinha lucro, uma vez que 5 

fatos tem um custo de 1330 € e o projeto teve um custo de 1250, 85 €.   

 

5- Conclusão 

Ao longo deste projeto, procurou-se compreender a importância do 

fardamento ao serviço da população, e o peso, impacto que a estética do mesmo 

tem sobre quem socorre e quem é socorrido.  

O objetivo inicialmente proposto para o projeto foi alcançado, uma vez que 

se concebeu um projeto com um produto único e personalizado assente na 

identidade visual das equipas de resgate, um projeto que teve origem num estudo 

com bases científicas, com um design e conforto distinto, adaptado aos problemas 

e necessidades das instituições de resgate e inovador para esta mesma área.  

Ao longo do processo foram encontrados problemas para os quais este 

projeto apresentou soluções, ao nível do vestuário profissional, estas soluções 

foram conseguidas a partir de um levantamento de necessidades dos utilizadores.  

Para a conclusão deste projeto analisaram-se questões a nível da 

funcionalidade e especificações técnicas, a paleta de cores foi limitada a três cores, 

uma vez que eram as únicas que podiam ser usadas nos bombeiros.  
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