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Têxtil  
Técnico 

 
 
“Tecidos Inteligentes” 
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“Têxteis Ativos” 
“Têxteis Passivos” 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.evora.net/bpe/Linfo/images/2_lupa_interroga%C3%A7%C3%A3o.jpg&imgrefurl=http://www.evora.net/bpe/Linfo/modulo2P.htm&usg=__p70FvTV3EENS3kxwH0gsbbRmFnU=&h=203&w=196&sz=8&hl=pt-BR&start=17&tbnid=te7e2wO6PnNX_M:&tbnh=105&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dinterroga%25C3%25A7%25C3%25A3o%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_Wg3FmXdUq9A/SZrownJAUEI/AAAAAAAAAHY/GYxwE0eSnqU/s400/interroga%C3%A7%C3%A3o.jpg&imgrefurl=http://umdiaeuinventoumnome.blogspot.com/&usg=__ZXPJUn0Gi9xSEBeDwCRTUmcYCxo=&h=300&w=300&sz=8&hl=pt-BR&start=1&tbnid=in1DS4TflGjYgM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dinterroga%25C3%25A7%25C3%25A3o%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://i46.photobucket.com/albums/f132/JulioRHCP/incognita/logotipo_interrogacao700x900.jpg&imgrefurl=http://pretexto-classico.blogspot.com/2008/10/interrogao.html&usg=__XAEplGs0qqYs_V7o68qUFQ2SyKs=&h=900&w=700&sz=182&hl=pt-BR&start=4&tbnid=1dRNYx9lokskmM:&tbnh=146&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dinterroga%25C3%25A7%25C3%25A3o%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://i46.photobucket.com/albums/f132/JulioRHCP/incognita/logotipo_interrogacao700x900.jpg&imgrefurl=http://pretexto-classico.blogspot.com/2008/10/interrogao.html&usg=__XAEplGs0qqYs_V7o68qUFQ2SyKs=&h=900&w=700&sz=182&hl=pt-BR&start=4&tbnid=1dRNYx9lokskmM:&tbnh=146&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dinterroga%25C3%25A7%25C3%25A3o%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://i46.photobucket.com/albums/f132/JulioRHCP/incognita/logotipo_interrogacao700x900.jpg&imgrefurl=http://pretexto-classico.blogspot.com/2008/10/interrogao.html&usg=__XAEplGs0qqYs_V7o68qUFQ2SyKs=&h=900&w=700&sz=182&hl=pt-BR&start=4&tbnid=1dRNYx9lokskmM:&tbnh=146&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dinterroga%25C3%25A7%25C3%25A3o%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG


Os têxteis técnicos são estruturas especificamente 

projetadas e desenvolvidas para utilização em 

produtos, processos ou serviços de quase todas as 

áreas industriais.  

 

Por outras palavras, são produtos que pretendem 

satisfazer requisitos funcionais bem determinados, 

distinguindo-se, nesse aspecto, dos têxteis 

convencionais, nos quais as necessidades estéticas e 

de conforto assumem importância primordial.  

 



(Agro-textiles) 

(Construction Textiles) 

(Automotive and aerospace textiles) 

(Clothing Textiles) 

(Geo-textiles) 

(Domestic Textiles) 

(Industrial Textiles) 

(Environmentally friendly 

textiles) 

(Packaging textiles) 

(Sports textiles) 

(protective textiles) 

(Medical textiles) 



Os fatores determinantes de um têxtil técnico para um material 

avançado 

 Interligação dos fatores 

 

  



As estruturas têxteis tem 

grande importância nos 

têxteis técnicos.  



Tecelagem 
nãotecidos 

Malha  



Fibras Têxteis 

 



A estrutura de uma fibra também é um critério importante para a 

sua utilização. Os parâmetros relevantes são: 

 

Geometria – diâmetro, fibra integral e ou oca, tipo e 

número de canais;  

Comprimento – filamento, fibra cortada;  

Número de filamentos – monofilamento, multifilamento 

com a mesma secção transversal ou de secções 

transversais diferentes.  

 
STEGMAIER, T.; MAVELY, J.; SCHNEIDER, P., 2005. High-performance and high-functional fibres in textiles. In: 

SHISHOO, R. Textiles in sport. CAMBRIDGE: Woodhead Publishing Limited, p 90-127.   

 

 

 



Figura  – Fibras produzidas por extrusão conjugada  

(A)bicoponente, (B) Tricoponente , (C) Fibra matriz.     

(Fonte: www.hillsinc.net, 2008). 



Fibras Têxteis
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Configuração geral das fibras na cadeia têxtil (SALEM, 2010). 



PA filamento 

Rolo de  
alimentação 
(lento) 

Rolo de tração 
(rápido) 

Acondicionamento 

Estiragem a frio 

Chips de polímeros 
de PA 

Sistema de  
aquecimento e  
bombeamento por fieira 

Resfriamento a ar 

Tubo acondicionador 

Acondicionamento  

Extrusão de PA 



Cadeias moleculares 
não orientadas 

Cadeias moleculares 
orientadas 

 Fibras de poliamida: estiragem a frio 





Na área de esporte: 
 

Aplicações em vestuário e equipamentos e cumprem funções 

específicas onde são utilizadas.  

 

São incorporadas propriedades que vão desde a ativação da 

circulação sanguínea, transporte de umidade, compressão, 

termorregulação, antimicrobianas e retardante de chamas.  

 

Estas propriedades são distribuídas de acordo com as 

especificidades do esporte praticado, englobando as 

necessidades dos atletas e dos equipamentos utilizados por 

eles.  



A Rhodia lançou a fibra de : 

 

Durante a prática esportiva:  

Reduz cerca de 35% o acúmulo de ácido 

láctico no músculo,  Aumenta 41% a 

eficácia da termorregulação do organismo, 

para além do aumento da elasticidade da 

pele quando comparada com outros 

produtos.  

Princípio micro-partículas emissoras de 

infravermelho.  



A Triactor 24: 

 

É uma fibra de poliéster de secção transversal em forma de Y, 

da Toyobo Ltda.  

Características: hidrofóbica 

e a superfície do filamento 

propiciam propriedades de 

secagem e transporte por 

capilaridade.  



Fibra Killat N (Kanebo Ltd):  

 

É um filamento oco de Poliamida. A parcela oca é 

aproximadamente 33% da sua secção transversal.  

Esta fibra possibilita uma 

eliminação mais rápida da 

transpiração corporal, por 

capilaridade, e controlo 

térmico.  



A fibra Dri-release da Optimer: 

É composta por uma mistura de 85% de poliéster e 

15% de algodão, atuando como reguladora de umidade, 

formada pela união das boas propriedades de absorção 

do algodão e hidrofobicidade do poliéster para a rápida 

secagem.  

 



A fibra Sillook Chatelaine da Teijin: 

É de poliéster apresenta formação de microcrateras, que 

proporcionam um melhor toque, uma vez que estas 

diminuem a superfície de contacto com a pele. Para além 

disso, atua também na absorção do suor.  



A fibra 4 DGTM da FIT - Featured Product  

 

Possui a sua secção transversal permite reduzir a 

fricção, prevenindo abrasão e redução de ferimentos. 

É indicada para artigos com meias, destinados a 

esportes como o ciclismo e o triatlo.  

 



Carbono,  
Aramida,  
Flúor,  
Poliacetal entre outras. 
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Síntese da PA 6.6 

COOH

(CH2)4

CO OH H

H2N

(CH2)6

HN

+

HOOC-(CH2)4-CO-HN-(CH 2)6-NH2  + H 2O

áci do adí pico Hexametil enodi ami no

monômero de PA 6.6
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Polímero de PA 6.6 

(- OC-(CH2)4-CO-HN-(CH 2)6-NH- )  n 



Aramidas: 

Nylon 66 

Para-Aramida 

Meta-Aramida 

Estrutura molecular das aramidas e do nylon 



Fibras de polietileno 

Apresentam boa 

tenacidade, módulo, 

resistência á abrasão, 

choques, sendo 

aplicadas em cabos de 

artigos de lazer. 



São fabricadas pela decomposição do boro, 

obtido por redução do tricloreto de boro 

pelo hidrogênio, sobre um filamento de 

tungstênio aquecido.  

 

Boas propriedades mecânicas em função da 

temperatura resistem a 500ºC. 

Fibras de Boro 



São fibras de poliéster com uma estrutura 

molecular composta por anéis aromáticos.  

 

Características: Boa resistência a abrasão, 

estabilidade dimensional em condições úmidas. 

Possuem boa tenacidade, módulo, resistência à 

abrasão, atenuação de vibrações e absorção de 

choques. 

Fibras de polialiato: 

Redes de pesca e componentes de máquinas. 

Aplicações: 



Microscopia eletrônica mostrando 
um monofilamento antes da 
calandragem. 

Regulação de permeabilidade 

Microscopia eletrônica mostrando 
um monofilamento antes da 
calandragem. 



Aplicações dos 

têxteis na área 

esportiva. 



Maracanã 

Membrana da cobertura compreende uma área 

de  46.000 m² de vidro com revestimento PTFE 

(teflon), construído sobre um  sistema de cabos 

de aço integrados por anéis de fixação. 



Indústria dos Transportes 



Figura - corte seccional de um pneu 



Os tecidos de linho Irlandês foram utilizados na 

fabricação do primeiro pneu por J. B. Dunlop no final 

dos anos de 1800. 

 

O linho foi substituído muito rapidamente pelo 

algodão que se manteve como principal reforço até à 

II Guerra mundial, altura que foi substituído pelo rayon 

de viscose. 

 

Mais tarde foram introduzidas o poliéster e a fibra de 

vidro, e mais recentemente a aramida e as fibras 

metálicas. 

 



As propriedades físicas mais importantes em 

materiais têxteis para reforço de pneus, 

baseados em fios retorcidos, são: 

 

Resistência; 

Baixo alongamento; 

Baixa recuperação de umidade; 

Estabilidade térmica; 

Resistência  à fadiga; 

Flexibilidade e adesão à borracha.  



Vestuário de Proteção  



Artigos Esportivos  
Vestuário de Proteção  



Artigos Esportivos  



Roupa de natação com textura inspirada em pele de tubarão 

(fonte: www.uniderp.br/bionica/mat_apoio.htm 



Artigos Esportivos  
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Artigos Esportivos  
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Esporte 
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Partículas que podem ser 

incorporadas para tornar 

funcional os têxteis aplicados 

na área esportiva.  



Vestuário de Proteção  





Dendrímeros 

Os dendrímeros eram originalmente conhecidos 

como moléculas cascata (ou arboróides), nas duas 

últimas décadas houve uma grande evolução na 

química dos dendrímeros, mas a grande evolução 

deu-se nos anos 90.  

 

Os dendrímeros mais conhecidos ou representativos 

são os poli(amidoamina) (PAMAM) e os 

poli(propilenoimina), que são produzidos em grande 

escala industrial e distribuídos comercialmente. 



Dendrimeros 



Ciclodextrinas  

Consiste, geralmente, em 6 a 8 moléculas de 

glicose ligadas entre si num anel, deixando um 

espaço no seu centro de 4, 5 a 8 angstroms. 

 

As ciclodextrinas são muito utilizadas como 

aditivos alimentares, em cápsulas de fármacos, 

aromas, enzimas e como catalisadores em 

reações químicas. 



Ciclodextrinas enzima ciclodextrina 
glucanotransferase (CGTase) 



Lipossomas 

Lipossomas, são pequenas vesículas esféricas 

formadas por bicamadas concêntricas de 

fosfolipídios que se organizam espontaneamente 

em meio aquoso.  

 

Bons para: 

Sistema de liberação controlada de medicamentos 

ou substâncias biologicamente ativas devido a sua 

flexibilidade estrutural seja no tamanho, 

composição e fluidez da bicamada lipídica, como na 

sua capacidade de incorporar uma variedade de 

compostos tanto hidrofílicos como hidrofóbicos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fosfolip%C3%ADdios


Tecidos  repelentes 

Flor de Lótus 

Tecido pulverizado com “Spray Lotus” 



A flor de Lótus – Nelumbo nucifera 

Cresce em águas lamacentas, contudo, as suas folhas nunca estão sujas.   

Por esta razão, a planta é venerada  em muitas culturas, como a Indiana, 

Myanmar e Chinesa.  

Assim sendo, é a sua  pureza 

que a torna  extremamente 

importante , tanto para as 

culturas acima  referidas, como 

para a ciência. 



Repelem a água porque?  

Devido à combinação de duas características da superfície das suas 

folhas: as ceras de cobertura e as papilas - saliências/nervuras com 10 

a 20 nm de altura e 10 a 15 nm de largura, nas quais se encontram as 

ceras epiticulares. 



Efeito da flor de lótus 



Dri-fit é uma tecnologia de 

vestuário que afasta a umidade 

para longe do corpo do atleta, 

evaporando-a para manter o 

usuário refrescado.  

 

O termo "Dri-Fit" é uma marca 

registrada da Nike, mas outras 

marcas de roupas já oferecem 

tecnologias similares para 

vestuário esportivo. 

http://www.ehow.com.br/camistas-drifit-info_40235/


Respirabilidade 
 
O desempenho do fio 
COOLMAX® da INVISTA. 
 
Suas fibras especialmente 
projetadas permitem que os 
designers criem tecidos suaves, 
de alto desempenho e com alta 
respirabilidade. 





Fibra premium trecho proporcionando ajuste 

incomparável, suporte muscular, respirabilidade 

e liberdade de movimento. 



O fio SUPPLEX® da INVISTA oferece aos consumidores a sensação do algodão com os 

benefícios da tecnologia do nylon.  

Roupas feitas com algodão tendem a enrugar e encolher com facilidade, além de 

geralmente perderem a cor.  

Os cientistas da INVISTA quiseram dar aos consumidores os benefícios do algodão, mas 

sem suas falhas. O fio SUPPLEX® confere respirabilidade ao tecido, mantêm seu 

formato, secam mais rápido e retêm sua cor por mais tempo. 



O tratamento Nano Aqua Chem (NAC) é aplicado ao tecido e forma uma 

barreira que reflete e dispersa os raios infravermelhos - responsáveis pela 

sensação de calor - reduzindo até 2 graus da temperatura superficial da pele.  

 

 



Martin Lotti, vice-presidente de design 
de futebol da Nike. 



O tecido é uma mescla de algodão com 

poliéster reciclado.  

 

Cada camisa tem o equivalente a 18 garrafas 

PETe no total foram usadas 2 bilhões de 

garrafas, com produção totalmente brasileira.  

 

 

A modelagem é mais justa, feita em cima das 

medidas de cada um dos jogadores, que tiveram 

seus corpos escaneados no processo.  



Recentemente instalado na loja New 

Look em Westfield Stratford shopping 

de Londres 



O miCoach elite Team System é 

essencialmente um sistema fisiológico 

avançado de monitoramento. Ele inclui 

um pequeno dispositivo Player_Cell 

usados pelos jogadores durante o 

treino em uma elite Techfit sob camada 

que tem sensores de frequência 

cardíaca de tecido especial 

incorporada.  

 

O sistema mede a, distância, 

aceleração, frequência cardíaca 

velocidade e potência de cada atleta 

em formação e tudo esta informação é 

feita ao vivo disponível em um iPad 

para os formadores especializados. 



 “Têxteis Eletrônico 2014-

2024“   

 

"O mercado de e-têxtil 

está entrando em fase de 

crescimento rápido e será 

US $ 3 bilhões em uma 

década"  

 

 

 

Informações mais detalhadas estão 

disponíveis em  

http://www.giiresearch.com/report/ix297671-

e-tecidos-electronic-textiles.html  



Nike: monitora a frequência cardíaca  



USP- Leste 

Muito obrigada 

pela atenção 
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