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RESUMO 

 

MENTONE, Daniela Antunes Nolasco Mentone. Proposta de desenvolvimento de 
produtos de malha para gestantes utilizando a tecnologia seamless. 2018. 27 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências)  – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Versão simplificada 

 

Estudos têm sido realizados sobre artigos têxteis de diferentes fibras quanto ao 

desempenho em relação ao conforto e à funcionalidade. Porém, são raros os que 

tratam das malhas sintéticas com elastano, utilizando-se da tecnologia denominada 

seamless com uma proposta de vestuário exterior para gestantes. O objetivo deste 

trabalho foi desenvolver um protótipo de roupa para gestantes, fabricado a partir de 

fibras sintéticas de poliamida e poliéster (convencional e microfibra), utilizando a 

tecnologia seamless, que atendesse às necessidades de conforto e bem-estar deste 

grupo especial de usuárias. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do 

protótipo foi o Design Thinking, que partiu da busca de conhecimento sobre as 

necessidades destas usuárias e da obtenção de depoimentos de trinta gestantes. 

Com o material coletado, identificou-se uma centralidade na necessidade de 

vestimentas que privilegiassem o conforto das mamas. Em seguida, foi desenvolvido 

um protótipo de blusa, com malha sintética contendo elastano, utilizando-se da 

tecnologia denominada seamless e com uma proposta de vestuário exterior para 

gestantes que dispensasse o uso de sutiã. Para verificar a validade da pesquisa um 

protótipo foi confeccionado e posteriormente foram fabricadas trinta e duas amostras 

com as matérias-primas selecionadas. Com os protótipos fabricados, foram realizados 

os seguintes ensaios físicos: densidade linear (ASTM D3776-96), determinação da 

espessura (ASTM D 1777 – 06), tendência à formação de snagging (JIS L 1058), 

determinação do alongamento e da elasticidade (JIS L 1018 – 02), gestão da umidade 

(AATCC Test Method 195 – 01) e determinação da absorção por capilaridade (JIS 

1907 – 02). Também foi feito um teste de usabilidade com um grupo menor de 

gestantes, avaliando-se a funcionalidade, o conforto, a adequação das cores e o 

desejo de compra das peças. A partir da análise dos resultados dos ensaios físicos e 

do teste de experimentação das amostras, foi possível avaliar a eficiência dos 

produtos desenvolvidos e a possibilidade de um aprimoramento da solução 

encontrada. O protótipo se mostrou bem avaliado, sobretudo, no quesito sustentação 

das mamas. Entre as sugestões de adequações destacaram-se a adequação do 



manequim ao tamanho P e a oferta de cores mais escuras que não evidenciem os 

mamilos, mais protusos na gestação, além da não retenção de umidade, uma vez que 

gestantes têm maior produção de suor. A tecnologia seamless agradou as gestantes, 

por dispensar costuras, causadoras de desconforto e alergias. A presente 

investigação apresenta o potencial de inspirar o prosseguimento de mais estudos 

integrando tecnologia têxtil, produção de moda e saúde. 

 

Palavras-chave: Tecnologia seamless. Poliamida. Poliéster. Elastano. Gestante.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

MENTONE, Daniela Antunes Nolasco Mentone. A proposal for developing 
seamless knitted clothing for pregnant women. 2018. 27 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2018. Compacted version. 

 

There have been a number of studies of textiles made up of different yarns regarding 

comfort and functionality. However, few have dealt with synthetic fabrics combined with 

spandex, using seamless technologies to provide outer garments for pregnant women. 

In order to assess the properties of items of clothing manufactured from different 

syntetic yarns, the experimental procedure was based on Design Thinking. During the 

first stage of the investigation, a semi structured interview was conducted with a group 

of thirty pregnant women. With the collected material, the need of clothes that favor 

comfort in the breast region was identified as a common issue. A prototype of a blouse 

with synthetic (polyamide and polyester) knitted fabric containing elastane was 

developed using the so-called seamless technology. The product was proposed as an 

outdoor garment for pregnant women, that could also dispense bra use. The prototype 

was then created and in order to check for validity, thirty-two samples were 

manufactured from the selected raw materials. The next stage dealt with following 

physical tests of the manufactured items of clothing: assessment of linear density 

(ASTM D 3776-96), thickness determination (ASTM D 1777 –06), tendency to the 

formation of snagging (JIS L 1058), stretching determination (JIS L 1018-02), 

management of liquid moisture (AATCC test Method 195-01) and absorption for 

capillarity (JIS 1907 – 02). After that, a smaller group of pregnant women undertook a 

usability test in order to assess functionality, comfort, color suitability and purchase 

desirability of the garment. The prototype was well evaluated, above all, in the matter 

of breast support. Among suggestions highlighted for adjustments are the suitability of 

size S and the availability of darker colors so that nipples would not show. Seamless 

technoloty pleased the pregnant women in this study due to dispensing seams that 

often cause discomfort and allergies. The present research presents the potential to 

inspire the continuation of further studies integrating textile technoloty, fashion 

production and health. 

 

Keywords: Seamless technology. Polyamide. Polyester. Pregnant women. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Têxteis e do Vestuário 

(ABIT, 2015), o Brasil reúne o número de 100 mil empresas do setor de indústria de 

manufaturados têxteis e de vestuário, sendo 85% desse total pertencente ao 

segmento de confecções e segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES, 2014) esse setor faturou US$ 55,4 bilhões, cujo 

montante representa cerca de 5% do valor total de US$ 1,1 bilhão em aquisição de 

máquinas e desembolsos do BNDES, proporcionando inovação para o segmento. 

A inovação e o avanço da indústria têxtil premitiram mais produtividade, maior 

escala e melhor distribuição no mercado para o setor e também um aprimoramento 

dos tecidos tornando as roupas mais confortáveis e funcionais para os usuários 

(SANCHES, 2006).  

Nesse contexto da inovação, surgem novos materiais na indústria têxtil, que 

possibilitam desenvolver vestuários confortáveis produzindo mudanças no bem-estar 

dos usuários. Segundo Choudhury et al. (2011), o conforto é uma necessidade 

fundamental e universal do ser humano. E Gasi (2010, p. 114) complementa: “O ser 

humano está permanentemente, consciente ou inconscientemente, procurando 

manter ou melhorar seu estado de conforto” (GASI, 2010, p. 114). 

O termo vestuário, culturalmente, induz à ideia de apenas proteger o corpo. É 

importante, então destacar que tem, de igual modo, a função de proporcionar ao 

usuário conforto psicológico e uma sensação de boa aparência e da mesma forma 

fazer a interface de conforto psicológico entre o corpo humano e seu ambiente 

circundante. Nesse entendimento, a peça de roupa desempenha um papel muito 

importante na determinação das percepções subjetivas do estado de conforto de um 

indivíduo. Sua profunda integração com o corpo permite afirmar que algumas 

vestimentas também são chamadas de uma segunda pele (CHOUDHURY et al., 

2011). 

A identificação das vestes com o corpo levou Gasi (2010) a dizer que estudar 

as características das fibras é fundamental para estabelecer uma relação de 

funcionalidade com o produto do qual se serve o indivíduo. O autor ressalta inclusive 

tecidos tecnológicos que agregam, no interior da fibra, tecnologia e ciência e, em 

consequência conseguem oferecer propriedades difentenciadas aos usuários.  
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Ainda nesse mesmo contexto de versatilidade, desponta a tecnologia 

seamless, ou a tecnologia sem costuras lateriais, que surgiu nos anos 80 do século 

XX em resposta a uma crise no setor de meias. Magnus et al (2010), ao descrever as 

perspectivas futuras, relata que os industriais desse setor desenvolveram o tear 

circular seamless, uma evolução dos teares circulares de meias para diâmetros 

adequados às medidas do corpo. Essa tecnologia produz um tubo de malha, sem as 

costuras laterais, tornando possível fabricar em um mesmo artigo diferentes 

estruturas, usar fios de diferentes matérias-primas com o elastano.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Baseado na importância da indústria da moda e suas especialidades pode-se 

considerar o vestuário um elemento importante também no universo da gestante. Na 

verdade, em razão das mudanças que ocorrem no corpo da mulher ao longo de sua 

gravidez, esse tema requer uma atenção para o desenvolvimento de um vestuário  

que visa propiciar maior conforto às gestantes, visto que os tecidos, as modelagens e 

os modelos da moda convencional nem sempre atendem às necessidades dessas 

mulheres com o corpo em fase de transição. 

Ocorre que no Brasil, as pesquisas na área de desenvolvimento de vestuário 

funcional para gestantes ainda são pouco exploradas, daí porque este estudo se 

propõe a investigar sobre matérias-primas, estruturas de malha e tecnologias de 

fabricação e, desse modo, apresentar uma proposta de vestuário apropriada para 

acompanhar as modificações do corpo as quais ocorrem em decorrência da gestação. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

Justifica-se, pois, o objetivo deste trabalho que é, então desenvolver um 

vestuário para gestantes, fabricado a partir de fibras sintéticas de poliamida e poliéster 

(convencional e microfibra), utilizando a tecnologia seamless. A proposta é 

proporcionar maior conforto às gravidas durante o uso da vestimenta. 

 

 

1.3 METODOLOGIA 
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Para tanto, uma metodologia fez-se necessária na parametrização das etapas 

e no direcionamento do experimento. Logo, identificou-se que o Design Thinking 

(D.SCHOOL, 2011), continha os elementos necessários para aproximar ideias, 

necessidades, inovações e desse modo incorporar técnicas e processos produtivos 

no desenvolvimento de novos produtos (CANCLINI, 2006).  

Esse trabalho envolveu o conhecimento de diversas áreas que lhes conferem 

uma característica de interdisciplinaridade: têxtil, design, tecnologia de produção e 

alguns aspectos da saúde. Optou-se por aliar a pesquisa qualitativa à quantitativa por 

considerar que ambas podem ser complementares, uma vez que, possibilitam um 

estudo mais aprofundado da temática proposta.  

A funcionalidade do produto depende fundamentalmente das características 

das fibras. Daí porque foram selecionados do mercado fios sintéticos de poliamida 6.6 

convencional e microfibra e de poliéster convencional e microfibra misturados com 

elastano compatíveis com a fabricação de produtos de malhas confeccionados em 

equipamento circular eletrônico com a tecnologia seamless. 

Não basta, todavia, selecionar a matéria-prima para se obter um produto de 

qualidade. É também fundamental estudar e analisar o que se passa com a gestante 

no seu dia a dia. Por esse motivo, e para maior contato com a com realidade das 

mulheres, foi aplicada uma entrevista com trinta gestantes frequentadoras de uma 

clínica de obstetrícia no interior do estado do Rio Grande do Sul. Os dados, analisados 

com base no método de análise de conteúdo, serviram de referência para serem 

aplicados no processo do desenvolvimento do produto desta pesquisa. 

Com base nesses dados os protótipos foram fabricados em máquinas seamless 

e em seguida, foram acabados e tintos e, posteriormente, submetidos a ensaios 

físicos. 

A última etapa do experimento constitui em um teste de usabilidade que foi 

realizado com cinco gestantes; cada uma delas recebeu quatro amostras, uma de 

cada matéria-prima. Os resultados dos relatos foram comparados com os resultados 

dos ensaios físicos. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DO PRESENTE ESTUDO 
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Essa dissertação está estruturada em cinco capítulos, desenvolvidos numa 

sequência lógica, permitindo constatar os objetivos propostos. Assim sendo: 

A introdução, como já descrita apresenta uma visão do que será tratado nos 

próximos capítulos, os objetivos do trabalho, a justificativa e a metodologia utilizada 

pela pesquisadora.  

O capítulo 2 é a revisão bibliográfica que expõe as fibras têxteis, a malharia, os 

produtos de malha e o produto seamless, ou seja, que expõe o produto sem costura. 

Em virtude de o tema deste estudo ter por base a criação de um artigo têxtil inovador 

para gestantes, houve uma investigação sobre a gestante em vários aspectos: 

gravidez, moda, estilo de vida, conforto, ergonomia, usabilidade, design universal e 

métodos de desenvolvimento de produto e coleção de moda. 

O capítulo 3 descreve os materiais selecionados para o experimento e a 

metodologia Design Thinking (D.SCHOOL, 2011) empregada em todo o processo de 

investigação dos dados quantitativos e qualitativos, no desenvolvimento de vestuário 

seamless, nos ensaios físicos e no teste de usabilidade. 

O capítulo 4 apresenta os resultados e as discussões, comparando os 

resultados encontrados nos ensaios físicos e no teste de usabilidade.  

Finalmente no capítulo 5, são apresentadas as considerações finais da 

pesquisa. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O estudo estatístico mostrou que existem diferenças significativas entre a 

densidade linear e a espessura dos tecidos utilizados.  

A diferença entre as gramaturas era esperada, porque, para confeccionar os 

protótipos foram utilizados fios de densidade linear (títulos) diferentes. Após o 

tingimento, todos os tecidos tiveram um aumento de gramatura, sendo que também 

pode-se observar que houve redução na diferença das gramaturas médias dos tecidos 

tintos. 

Referindo-se ainda à gramatura de tecidos tintos, o tecido 2 é o mais pesado, 

em seguida aparece o tecido 4, depois o tecido 1; o tecido 3 é o mais leve. 

Ao se tratar da espessura do tecido, a diferença entre as espessura era 

esperada, porque para fabricar os protótipos foram utilizados fios de densidade linear 

(títulos) diferentes. Após o tingimento, os tecido tiveram aumento de espessura, mas 

o tecido 2, em relação aos outros tecidos, teve um aumento bem inferior. Desta forma, 

pode-se montar uma classificação desses tecidos em função da espessura: os tecidos 

3 e 4 são mais grossos; o tecido 1 possui  uma espessura intermediária e o tecido 2 é 

mais fino. 

Quanto à tendencia a formação de snagging todos os tecidos selecionados 

receberam nota máxima, ou seja, apresentaram baixa tendência à formação de 

snagging. 

O tecido 1 possui menor elasticidade, tanto no sentido transversal quanto no 

longitudinal, maior alongamento nos dois sentidos, absorção por capilaridade 

intermediária no sentido transversal e menor no longitudinal e menor velocidade de 

transporte de umidade. 

O tecido 2 possui maior elasticidade no sentido transversal e menor no 

longitudinal, menor alongamento no sentido transversal e maior no sentido 

longitudinal, maior absorção por capilaridade nos dois sentidos e maior velocidade de 

transporte de umidade. 

O tecido 3 possui maior elasticidade, tanto no sentido transversal quanto no 

longitudinal, menor alongamento e absorção por capilaridade nos dois sentidos e 

velocidade de transporte de umidade intermediária. 

O tecido 4 possui maior elasticidade, tanto no sentido transversal quanto no 

longitudinal, menor alongamento no sentido transversal e alongamento intermediário 
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no longitudinal, maior absorção por capilaridade nos dois sentidos e maior velocidade 

de transporte de umidade. 

Os resultados experimentais mostram que, para todas as características 

analisadas, independente das diferenças estatisticamente significativas encontradas 

nos ensaios físicos de densidade linear e espessura, todas as matérias-primas 

selecionadas para a realização deste trabalho são adequadas para a fabricação de 

vestuário para gestantes. Entretanto, os tecidos 2 e 4 possuem maior potencial para 

atender às necessidades das consumidoras.  

De acordo com o teste de usabilidade, o material mais aprovado pelas 

gestantes foi a poliamida de microfibra (tecido 2) e, em segundo lugar, o poliéster de 

microfibra (tecido 4). Conclui-se também, a partir desse teste, que as gestantes ao 

escolherem nas lojas uma roupa para uso pessoal, consideram importantes a cor e a 

maciez do tecido. 

A amostra 2, fabricada com fios de poliamida microfibra (cor azul), foi eleita a 

melhor, em relação ao tamanho da cava, ao comprimento total, ao toque do material 

e à cor.  

A questão da cor clara para usar sem sutiã poderá causar problema estético 

em decorrência da marcação dos mamilos.  

Pode-se concluir pelos relatos das participantes do teste de usabilidade que a 

tecnologia seamless contribui para o conforto e o bem-estar das gestantes ao evitar o 

uso de costuras e elásticos, principalmente no terceiro trimestre quando a pele fica 

mais sensível. 

Por último, não, porém, menos importante, cumpre registrar que a validade 

deste estudo restringe-se a ser uma amosta e, como tal, não permite generalizações 

dogmáticas. Mesmo assim, entretanto, propõe-se a ser um ponto de partida, uma vez 

que os dados aqui levantados podem ser de grande valor e, desse modo servir de 

paradigma ao designer interessado em elaborar projetos de novos produtos voltados 

para o desenvolvimento de vestuário para gestantes. 
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