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Uma camiseta que “sabe” quando quem a veste está dispo-

nível para atender o telefone celular. Roupas com sistema

de posicionamento global (GPS) incorporado, que pode-

riam ser utilizadas para localizar praticantes de esqui ou

montanhismo sob más condições de tempo, por exemplo.

Tecidos que, usados no estofamento dos carros, podem

identificar o peso do passageiro e informá-lo ao sistema de

gerenciamento do veículo para que o airbag, em caso de

acidente, exerça a força exata para a absorção do impacto

com segurança. Um carpete equipado com sensores para

detectar pressão, vibração e temperatura, sendo assim ca-

paz de detectar intrusos e fogo.

Estes são alguns exemplos da aplicação dos novos têxteis,

nos quais a aparência é apenas uma das características, e

não a principal. Conhecidos como e-têxteis, os produtos

citados acima ainda estão em desenvolvimento, mas têm

um número imenso de aplicações potenciais.

A evolução, no entanto, não se resume aos e-têxteis (teci-

dos eletrônicos, que incluem fios, sensores e circuitos em

sua trama). Incorporando novas tecnologias e materiais

ao processo de fabricação, outros tecidos são projetados

especificamente para proporcionarem máxima perfor-

mance em condições extremas.

Esse é o tema da exposição “Extreme Textiles”, que será

inaugurada em abril no Cooper-Hewitt Design Museum,

N. York, com curadoria de Matilda McQuaid. “O objetivo

desta exposição é revelar o incrível fôlego de áreas nas

quais os têxteis estão sendo usados e proporcionar inspi-

ração para novas abordagens do design”, explica McQuaid.

A mostra reunirá mais de 150 aplicações de têxteis, orga-

nizadas conforme suas características: mais forte, mais

leve, mais rápido, mais esperto, mais seguro.

Tendo surgido para aplicações específicas em campos seg-

mentados, como o espacial, o militar e o da medicina, os

novos têxteis se destacam pela versatilidade. 

Desenvolvimentos da tecnologia de polímeros resultaram

em fibras que são mais fortes do que o aço, mas conser-

vam as vantagens tradicionais dos têxteis, como a flexibi-

lidade. Essas fibras são empregadas em diversas situações

de alta performance, desde a mais forte corda já fabri-

cada (que suporta até 2 mil toneladas sem arrebentar) até

contêineres de navio feitos em tecido, e que transportam

milhares de toneladas por todo o mundo.

Na página ao lado, vela 3DLTM, produzida como uma membrana tri-

dimensional única; termo-moldada na forma ótima para velejar,

atinge velocidade mesmo com ventos leves. Criação de J. P. Bau-

det e Luc Dubois, produção North Sails Nevada, EUA. 

Nesta página, no fundo, rede de pesca em náilon e Toyoflon, ma-

terial resistente a ataques químicos e biológicos e às radiações

UV; produção Toray Industries, Japão. Acima, selim Flow: sem es-

pumas ou géis, promete mais conforto ao usuário graças à me-

lhor distribuição do peso (obtida pela geometria e pela utilização

de um tecido de monofilamentos elastoméricos) e à ventilação

permitida pela trama aberta do tecido. Design Tylor Garland e Aldis

Rauda, produção SaddleCo, EUA; tecido criado por Bob Benko para

o Quantum Group, EUA. Abaixo, rotor para foguete em fibras de

carbono entrelaçadas e infiltradas com polímeros pré-cerâmicos:

resiste até a 1500ºC, 500ºC a mais do que as peças metálicas,

com metade do peso destas. Design Williams International; têxtil

desenvolvido e fabricado pela Foster-Miller Inc, EUA
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No universo da medicina, destaque para os enxertos

vasculares em tecido Hemashield Gold, utilizados para

substituir as artérias humanas e já implantados em

mais de 1,2 milhão de pacientes.

Já na esfera esportiva, chama a atenção a força e a flexi-

bilidade do pé protético para corrida Cheetah Flex Foot®,

em fibra de carbono (sim, a fibra de carbono é tecida!),

usado pelo medalhista paraolímpico Marlon Shirley para

quebrar a barreira dos 11 segundos na prova dos 100

metros livre. Shirley é, hoje, o amputado mais veloz do

mundo, tendo completado o percurso em 10,97 segun-

dos. Um valor admirável, tendo em vista que o recorde

mundial dos 100 metros livre masculino, firmado pelo

velocista Tim Montgomery, é de 9,78 segundos. 

Os têxteis inteligentes, aqueles que incorporam com-

putadores e tecnologias de comunicação, permitem

uma ampla gama de aplicações, especialmente no cam-

po do vestuário e do design de interiores. Um exemplo

é o tecido Dynamic Double Weave®, produzido pela

empresa norte-americana International Fashion Machi-

nes: composto por algodão, rayon, fios condutores e

tintas termocrômicas, o tecido muda de cor – e de es-

tampa – quando submetido a temperaturas mais eleva-

das, tudo controlado por computador. 

Além das peças expostas na mostra, outros produtos

que já estão no mercado chamam atenção no universo

dos e-têxteis, como o Gorix, tecido à base de carbono,

hoje utilizado desde roupas de mergulho até revesti-

mento de assentos de automóveis, no qual uma peque-

na corrente elétrica é convertida em calor.

Outro exemplo é a Smartshirt, produzida pela empresa

norte-americana Sensatex, inicialmente desenvolvida

À esquerda, no alto, Hemashield GoldTM4, veias artificiais para trans-

plante, que selam a hemorragia e encorajam a regeneração do tecido

vascular. A trama do Hemashield permite a passagem suave da agulha

e a melhor retenção da sutura (reduzindo o sangramento nos pontos

de comunicação entre o implante e a veia), enquanto a impregnação

com colágeno acelera o processo de cura; produção Boston Scientific

Company, EUA. No pé da página, Cheetah Flex-Foot®, pé protético para

corrida em fibra de carbono, usado por Marlon Shirley; design Van

Philips, produção Ossur, Islândia/EUA.

Na página ao lado, Carbon Tower, edifício de 40 andares projetado por

Peter Testa e equipe. A fibra de carbono (com revestimento em resina)

é o principal material da torre, sendo cinco vezes mais forte do que o

aço, quando submetida à tensão. O projeto deve ser construído den-

tro de cinco a dez anos, estima Testa
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A mostra “Extreme Textiles” acontece de 8 de abril de 2005 a 15 de janeiro de 2006 no Cooper-Hewitt National Design Museum, em N. York.
Mais informações no site www.ndm.si.edu

para a agência de projetos de pesquisa avançada para

defesa do governo federal dos Estados Unidos. Produ-

zida com fibras comuns, como o algodão, mescladas

com fibras condutoras e sensores, a camiseta monitora

sinais vitais do usuário, como respiração, temperatura,

batimentos cardíacos e queima calórica, e os envia a

um computador para análise (as informações também

podem ser enviadas para a internet). Lavável, a cami-

seta pode ser utilizada por atletas profissionais para

otimizar seu treinamento e performance. Outro uso

possível é o monitoramento médico: o paciente pode

estar em um país e seu médico em outro, mas as infor-

mações vitais são transmitidas em tempo real. 

Embora os exemplos acima já sejam comercializados

nos Estados Unidos e na Europa há alguns anos, a

tecnologia dos e-têxteis ainda se restringe, principal-

mente, às aplicações militares. Mas os produtos comer-

ciais estão começando a aparecer e a tendência é que

as roupas comuns passem a ter funções eletrônicas

nos próximos dez anos, como afirmou o Dr. Michael

S. Shur, professor no Rensselaer Polytechnic Institute,

Estados Unidos, em entrevista ao N. York Times, em

2003.  “Estão sendo desenvolvidos rádios com ape-

nas 2 ou 3 milímetros que podem ser incorporados a

e-têxteis laváveis”, observa. E completa: “os rádios

são como botões – você não precisa remover os botões

quando lava um vestido”. 

Aguardamos ansiosos... ❉

Acima, cordas de alta resistência fabricadas pela Edelrid, Alemanha.

Abaixo, Dynamic Double Weave, tecido que explora a coloração refleti-

va, mudando de cor e de estampa quando aquecido; design Maggie

Orth, produção International Fashion Machines, EUA. No pé da página,

detalhe de tecido triaxial: tramadas em três eixos, as fibras de carbo-

no são facilmente moldáveis para formar a base de diversos produtos;

a trama multidirecional elimina os pontos de stress encontrados nos

tecidos comuns; produção Sakase Adtech Co, Japão

Matt Flynn
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