
 ESTUDO DA INTEGRAÇÃO DE SENSORES AOS 

TÊXTEIS ESPORTIVOS 
 

Larissa Stephanie de Souza1, Camilla Borelli2 
1, 2 Centro Universitário da FEI  

Larissa_Steph@hotmail.com, Cborelli@fei.edu.br  

Resumo: A crescente tendência de conectividade 

gerada pelas novas tecnologias também se aplica ao 

vestuário.  

A integração entre têxteis e eletrônicos é o principal 

objetivo deste trabalho, por meio do estudo dos processos 

de integração de sensores de umidade e de frequência 

cardíaca com artigo têxtil visando garantir maior 

funcionalidade e praticidade ao futuro usuário desta 

inovação, pois poderá obter simultaneamente 

informações dos sinais vitais em um dispositivo 

eletrônico, como exemplo, um smartphone e avaliar o 

conforto oferecido pelo artigo têxtil.  

 

1. Introdução 
Atualmente estamos vivenciando um cenário de 

crescente preocupação com a qualidade de vida da 

população, em que vem aumentando o nível de exigência, 

a qual envolve praticidade e conforto, e que também está 

associada a evolução tecnológica, e é imprescindível 

procurar inovar e maximizar as potencialidades dos 

diversos materiais têxteis, dotando-os de características 

diferenciadas que complementam as suas propriedades 

usuais. A procura por novas soluções tem criado grandes 

possibilidades para acrescentar valor aos têxteis 

tradicionais através do incremento de diferentes 

funcionalidades, seja pela utilização de novas fibras [1], 

pelo desenvolvimento de novas estruturas [2], pela 

aplicação de novos acabamentos [3] ou mesmo pela 

integração de sistemas eletrônicos [1].  

 

2. Metodologia 
Foram selecionados os sensores de umidade e de 

frequência cardíaca, um dispositivo bluetooth e um 

microprocessador para serem aplicados em uma blusa 

confeccionada especialmente para este trabalho para 

simular a parte superior do uniforme de um ciclista. 

O dispositivo bluetooth tem a função de transferência de 

dados a partir de todos os dados processados pelo 

microprocessador.  

     Foi confeccionado no laboratório de confecção uma 

blusa com o tecido Efectus Magna 01, que possui:  

 Gramatura: 190g/m2;  

 Composição: 91% Poliamida, 9% Elastano. 

Como inspiração para elaboração da blusa, utilizamos 

o traje do ciclista que possui diversas propriedades que 

são pensadas no conforto e desempenho do atleta ao 

utilizar a vestimenta, como: forma ergonômica, sem 

costura, laterais com elasticidade para proporcionar 

maior flexibilidade ao usuário ao exercer movimentação, 

excelente transpirabilidade, fácil lavagem e secagem 

rápida. 

Entre diversos métodos de obter a integração do 

artigo têxtil com os sensores, como por exemplo, a 

colagem com colas especiais ou a utilização de fitas 

adesivas cromadas, optou-se pela utilização da costura à 

mão, pois os sensores não podem ser pregados em uma 

máquina de costura convencional devido a 

incompatibilidade dos materiais e processos. 

É necessário analisar corretamente o melhor local e 

posição de cada sensor, tendo o intuito de obter uma 

harmonia entre a disposição dos sensores e uma maior 

capitação dos sinais vitais e transpirabilidade do possível 

usuário.   

 

3. Resultados e conclusões parciais 
Com relação as vantagens da aplicação de sensores 

em artigos têxteis, pode-se adiantar que os sensores de 

captação de umidade, por exemplo, podem substituir 

facilmente testes mais complexos de avaliação de 

absorção de umidade em tecidos, como os testes 

realizados através do Moisture Management Tester 

(MMT), pois o sensor propriamente dito tem a 

funcionalidade de captar alterações nos têxteis causados 

tanto por fatores externos (ambiente)  quanto por fatores 

internos (corpo humano) em tempo real e podendo 

transmitir os valores capturados para o smartphone, 

simplificando avaliações e estudos conduzidos por 

especialistas técnicos e amadores.    

 
Figura 1- Teste de costura 
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