
Roupas inteligentes 
Andréia Seganfredo 

Soluções químicas e modificações estruturais das fibras sintéticas conferem aos fios 
propriedades especiais. 

Uma peça de roupa que hidrata o corpo, outra que não deforma com o cloro da piscina ou 
ainda uma camiseta que mantém o cheirinho de recém-lavada são algumas das conquistas 
mais recentes da indústria têxtil. Os chamados tecidos tecnológicos possuem propriedades que 
prometem melhorar o desempenho de atletas e dar conforto ao usuário, através de soluções 
químicas ou modificações incorporadas às fibras. No processo de fabricação, multinacionais do 
ramo químico e têxteis brasileiras unem-se numa intrincada trama de pesquisa e 
desenvolvimento. “Os principais fornecedores são norte-americanos, europeus e japoneses, 
mas o desenvolvimento da aplicação é feito aqui”, diz Fernando Barros de Vasconcelos, 
professor do curso de Engenharia Têxtil da Faculdade de Engenharia Industrial (FEI). 

Os avanços na fabricação de tecidos tecnológicos são conseguidos, sobretudo, por inovações 
na área química têxtil, através do lançamento de produtos de acabamento ou com a produção 
de novas fibras sintéticas. “A fibra do algodão não tem como ser muito modificada, mas pode 
receber uma solução química. Nas sintéticas, esse acabamento é aplicado na própria 
estrutura”, explica o professor. Essa diferença faz com que as peças banhadas pelos 
acabamentos tenham uma vida útil, ou seja, o produto sai com o número de lavagens. Já nas 
fibras sintéticas, onde a inovação é acrescentada na constituição do polímero, a propriedade 
adquirida é permanente. “Está no DNA da peça.” 

A obtenção do tecido envolve várias adaptações nos processos de produção por parte das 
tecelagens brasileiras. Elas buscam informações e inovações feitas pelas empresas 
multinacionais – Rhodia, Dupont e Invista são as principais – e tentam torná-las interessantes 
para o perfil do consumidor final. Um acabamento desenvolvido no exterior é modificado pelos 
laboratórios daqui, levando em conta a trama do tecido, o processo produtivo e os 
equipamentos necessários. “Embora os ativos e os fios sejam desenvolvidos lá fora, 
precisamos desenvolver o processo de aplicação e manipulação do produto”, explica Gilberto 
Rau, engenheiro químico da Renaux Blue Label. Como resultado de todo esse esforço, são 
registradas marcas para cada tecido desenvolvido. 

Uma das pioneiras na tecnologia têxtil aplicada, a Santaconstancia Tecelagem tem 100% dos 
produtos com conceitos tecnológicos. Para chegar a esse patamar, aprofundou pesquisas com 
universidades de São Paulo ainda nos anos 90 e também contou com a colaboração de atletas 
para desenvolver tecidos de alta performance – parcerias que permitiram testá-los antes do 
lançamento no mercado. “Foram necessários investimentos em máquinas mais específicas e 
apropriadas, incremento no processo de desenvolvimento de produção com mais tecnologia, 
mão-de-obra especializada, treinamento e laboratórios de pesquisa”, diz Luca Pascolato, 
diretor da empresa. Entre seus principais clientes estão Speedo, Track n’Field, Hard Eight, 
Darling e Renner. 

Fibra elástica 

Dentre os lançamentos da Santaconstancia estão o Acquos e X-Bio, ambos construídos com 
fios de lastol XLM – fibra elástica desenvolvida pela The Dow Chemical Company, que não tem 
suas propriedades modificadas devido à alta resistência a produtos químicos. No caso do 
Acquos, a peça não fica deformada após o uso contínuo e contato com cloro.  

 



Testado e aprovado pelos nadadores Gustavo Borges e Fabíola Molina, o tecido se ajusta ao 
corpo, reduzindo o atrito com a água, e seca rapidamente, favorecendo o equilíbrio da 
temperatura corporal. Essas propriedades também estão presentes no X-Bio, que possui na 
sua trama Amni Biotech – tecnologia da Rhodia, fio que evita a proliferação de bactérias 
causadoras do cheiro de suor. 

No ano passado, a Rhodia lançou o Emana, fio de poliamida com cristais bioativos, capazes de 
conferir características terapêuticas aos tecidos. O calor emitido pelo corpo durante a prática 
de exercícios físicos é devolvido à pele sob a forma de raio infravermelho longo, que melhora a 
circulação sanguínea. O desenvolvimento dessa tecnologia levou três anos e uniu profissionais 
de diferentes lugares, coordenados pela equipe brasileira da empresa. “É algo incomum. Na 
maioria das vezes, isso é feito pelas matrizes”, diz Vasconcelos. Após testes, foi verificado que 
o Emana reduzia em 35% o acúmulo de ácido lático do músculo, uma das causas de fadiga 
muscular, e aumentava em 8% a elasticidade da pele, útil no tratamento de celulite. 

A aplicação de testes para demonstrar a eficácia dos produtos aos consumidores é cada vez 
mais uma estratégia das tecelagens. A Santaconstancia realizou o iShirt Test em parceria com 
o Centro de Medicina da Atividade Física e do Esporte (Cemafe), órgão complementar da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Dez tipos de tecidos utilizados em camisetas 
ofertadas no mercado foram testados para avaliar qual era mais adequado para a prática de 
atividades de alta performance. Os tecidos Bioskin e Leggerissimo Pro apresentaram os 
melhores resultados porque têm equilíbrio no conforto térmico e no microclima – ambiente 
entre o tecido e meio externo –, ou seja, minimizam o esforço do atleta, que precisa poupar o 
gasto de energia com o controle de sua temperatura interna. 

Os tecidos tecnológicos não estão apenas restritos a roupas esportivas. Cada vez mais 
começam a migrar para o vestuário comum. “Num primeiro momento, quem mais necessita e 
paga por esse tipo de produto são os atletas, mas há a tendência de alguns desses conceitos 
migrarem para as roupas do dia-a-dia”, conta Fernando Vasconcelos, professor da FEI. 
Segundo ele, a difusão desses artigos estimula a produção em escala e, consequentemente, 
ajuda a reduzir custos. “O produto fica mais acessível para outros públicos.” A Santaconstancia 
também aposta na democratização dos tecidos tecnológicos. “Existe uma sinergia entre os 
tecidos de moda e esporte. A mulher contemporânea precisa de uma roupa para seu dia 
agitado, que não amasse ou fique com mau cheiro”, diz Pascolato.   

Outra empresa que investe no desenvolvimento de tecidos tecnológicos é a Renaux Blue Label, 
com cerca de 90% das aplicações de acabamentos feitas sobre algodão. “A empresa sempre 
foi voltada para a tecnologia e especialidade têxtil, mas o lançamento de tecidos com 
propriedades tecnológicas aconteceu há três anos”, conta o engenheiro químico Gilberto Rau. 
Antes disso, a preocupação das tecelagens era obter ganhos de produtividade e qualidade das 
peças. “Quando a funcionalização dos tecidos começou a ser vista pelo consumidor como um 
diferencial, as empresas passaram a fazer parte de uma corrida tecnológica”, afirma o 
professor da FEI. 

A Renaux produz oito acabamentos, dentre os quais o antimicrobiano. Quando aplicado ao 
tecido, perfura a membrana das bactérias evitando a proliferação e, com isso, os odores de 
suor.  “É um produto químico inerte e biodegradável. Não causa alergia e não causa danos ao 
meio ambiente, uma das preocupações constantes da nossa empresa”, diz Rau. O mesmo 
cuidado está presente no tecido antiodor, no qual são aplicados produtos naturais à base de 
ciclodextrina – açúcares produzidos a partir de plantas como batata e milho. Nesse caso, 
quando o usuário está em um ambiente fechado, o acabamento encapsula os odores presentes 
ali e somente libera na hora da lavagem. A roupa não fica impregnada com o cheiro e, a partir 
do momento em que é lavada, as cápsulas estão novamente preparadas. 



Mecanismo parecido tem o Essência, que absorve odores do amaciante, sabão em pó ou de 
outras fragrâncias colocadas em contato, permanecendo com um cheiro leve de roupa lavada. 
A diferença com o antiodor é que o cheiro não é encapsulado, mas liberado gradativamente. 
Da mesma forma, microcápsulas estão presentes no acabamento térmico, colocadas sobre o 
tecido e no interior da fibra de algodão. “Elas funcionam como pequenos termostatos e 
conferem uma sensação de roupa fresca o tempo todo”, diz Rau. A Renaux também produz 
tecidos com aloe vera, jojoba e vitamina E, que hidratam a pele durante o uso. Outras 
aplicações dificultam as manchas e facilitam a remoção de sujeiras. 

Apesar de todas essas variedades apresentadas ao consumidor, a fabricação dos tecidos 
tecnológicos ainda tem muito para avançar. “Os produtos em que há a interferência na 
estrutura do polímero começam a entrar na área de nanotecnologia, mas dá para ficar mais 
nano ainda”, afirma Fernando Vasconcelos, professor da FEI. Essa inovação trouxe já duas 
consequências: a atualização constante de máquinas e equipamentos e a participação de 
outras indústrias do setor de tecnologia aplicada, como a Philips. A empresa desenvolveu o 
Lumalive, um tipo de estampa com LEDs, emissores de luz, colocados na fibra. “A incorporação 
da eletrônica é outra tendência. Há dez anos, ninguém imaginaria que a Philips faria uma 
roupa.” 

Contato 
FEI: (11) 4353-2900 
Renaux: (47) 3351-0922 
Santaconstancia: (11) 2982-7800 

SEGANFREDO, Andréia. Roupas inteligentes. Empreendedor, fev. 2009. Disponível em: 
<http://www.empreendedor.com.br>. Acesso em 3 fev. 2009.  
 
 

 

 


