
VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS FIBRAS TÊXTEIS MAIS USADAS
TIPO FIBRA VANTAGENS DESVANTAGENS

NATURAL

Lã Quente, confortável, excelente isolante, resistente a rugas e absorve 
bem a umidade

Amarela ou desbota com o sol, resiste mal ao atrito, é atacado por traças, não suporta produtos químicos muito fortes e 
exige cuidados especiais de lavagem.

Seda Macia, leve, adequada a todas as estações, conduz pouco calor e 
não provoca irritações na pele

Resistência limitada, perde solidez com o Sol e com a transpiração, é atacado por traças, não suporta produtos químicos 
muito fortes e exige cuidados especiais de lavagem.

Algodão Fresco, muito flexível, durável, resistente a traças e facil de lavar Tende a encolher e amarrotar, é atacado por fungos, queima com facilidade, não suporta ácidos.

Linho Bastante resistente, flexível, fresco, não deforma, não é atacado por 
traçãs e não apodrece Encolhe e amarrota com facilidade, é atacado por fungos e queima com facilidade

NÃO NATURAL

Viscose Macia, fresca, absorve bem a umidade e a transpiração, bom 
caimento, resiste à luz e às traças

Baixa resistência quando molhada, encolhe e amarrota com facilidade, sensível à ácidos e vinagres, amarela e desbota 
com transpiração e queima com facilidade.

Poliamida Leve, macia, não encolhe, não deforma, resistente ao uso, resistente 
a fundos e traças, fácil lavagem e seca rapidamente

Sensível à luz, tende a retor poeira e sujeira, mancha com facilidade, não absorve umidade, aquece pouco, também 
derrete e encolhe com calor extremo e não suporta produtos químicos.

Poliéster Boa resistência ao uso e à luz, boa elasticidade, resistente à grande 
parte dos produtos químicos, fácil de lavar e seca rapidamente Áspero, faz bolinhas, fraco poder isolante, derrete e encolhe com o calor

Acrílico
Toque macio e quente, anti-ruga e flexível, boa resistência à luz, às 

traças, aos fundos e à grande parte dos produtos químicos, não 
encolhe e fácil de tratar

Deforma e faz bolinhas com facilidade, sensível ao calor extremo e queima com facilidade.


