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Resumo: A nanotecnologia vem se destacando na 
indústria têxtil, pois é capaz de dar novas características 
a fios, fibras e tecidos, para aplicações específicas. 
Neste trabalho, serão comparadas as propriedades de 
gestão de umidade de tecidos 100 % poliéster com e 
sem acabamento nanotecnológico específico para 
melhorar o conforto fisiológico provido pelo artigo, 
através de um melhor transporte de umidade, avaliando 
assim a eficiência deste tipo de acabamento e sua 
durabilidade ao longo das lavagens.   
 

1. Introdução 
O termo nanotecnologia se refere ao estudo e às 

aplicações tecnológicas em dimensões físicas na ordem 
de nanômetros (sabendo que um nanômetro é 
equivalente a um bilionésimo de metro) manipulando 
átomos e moléculas e assim criando novas organizações 
moleculares. 

Na indústria têxtil, a nanotecnologia vem se 
tornando um importante instrumento de melhoria na 
qualidade e diferenciação de produtos. A 
nanotecnologia é capaz de dar novas características a 
fios, fibras e tecidos dando novas funcionalidades, 
permitindo assim que estes tenham características 
especiais, normalmente usadas para aplicações 
específicas que desempenham funções além das 
convencionais [1]. 

Com a nanotecnologia, muitas características 
específicas podem ser adicionadas aos tecidos como, 
por exemplo, ação bactericida, agente hidratante, 
desodorizantes, anti-umidade, repelentes de insetos, 
secagem rápida, proteção UV, entre outras [2]. 

O conforto em artigos têxteis vem sendo cada vez 
mais procurado pelos consumidores. Um dos possíveis 
acabamentos nanotecnológicos confere propriedades 
funcionais tais como absorção e secagem rápida da 
transpiração onde nanopartículas são adicionadas ao 
tecido, permitindo que a umidade seja transportada, 
mesmo em fibras hidrófobas como o poliéster, visando 
oferecer conforto ao usuário (fig.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Fig.1 Sistema de transporte e secagem da transpiração [3]. 

Um tecido com esta característica tem a capacidade 
de transportar a umidade vinda do suor corporal, desde a 
pele até a superfície externa do tecido, liberando esta 
umidade ao meio ambiente e desta forma melhorando a 
sensação de conforto. 

Além da gestão do transporte de umidade, este 
mesmo acabamento nanotecnológico desempenha 
também propriedades antimicrobianas, resistência às 
manchas e fácil manuseio para limpar e passar a ferro, 
sendo usado principalmente para workwear e sportwear.  

Este estudo terá como foco avaliar 
comparativamente a gestão do transporte de umidade e a 
taxa de secagem em tecidos que possuem este tipo de 
acabamento apropriados para a utilização em workwear. 

 
2. Metodologia 

Foram selecionados dois tecidos 100% PES; um 
com um acabamento nanotecnológico com a finalidade 
de melhorar o conforto através do transporte de umidade 
e o outro sem este tipo de acabamento. 

A caracterização dos tecidos consistirá em analisar  
as densidade de fios, gramatura e espessura. Visando 
avaliar a eficiência do acabamento nanotecnológico, 
serão feitos nos dois tecidos, a fim de comparar os 
resultados, ensaios de taxa de secagem no aparelho 
Drying Rate Tester, e o de capacidade de transporte de 
umidade realizado no Moisture Management Tester 
(MMT); estes dois ensaios serão feitos com a finalidade 
de se obter uma compreensão completa da capacidade 
de gerenciamento de umidade dos tecidos. Após 20, 40 
e 60 lavagens, simulando tempo de uso, os ensaios serão 
repetidos a fim de avaliar a durabilidade do acabamento. 
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