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Solução apresentada
Legging palavra oriunda da língua inglesa que significa pernas. São calças justas com
comprimento geralmente até os tornozelos no estilo das conhecidas meias-calças. Fruto do
movimento da moda, inspirado nas roupas esportivas (década de 1980), as leggings
ultrapassaram as fronteiras da academia e passaram a ser utilizadas como roupa urbana
(MORAES, 2007).
De acordo com Moraes (2007), o termo legging é recente, derivado da fuseau – calça justa e
afunilada, cuja linha lembra um fuso – que é originária da meia. A diferença entre as calças
fuseau e a legging é que na primeira, as pernas tem uma alça de união que fica na sola do
pé (FIG. 1a), enquanto a legging (FIG. 1b) tem o comprimento das pernas até o tornozelo.

(a)

(b)

Figura 1 - Calça fuseau (a) e calça legging (b)
Fonte: (SANDÁLIA MELISSA.NET., 2011; LEGGING, c2013)

Conforme Moraes (2007):
A cada dia a indústria têxtil, no segmento vestuário, desenvolve, cria,
modifica e aprimora fibras naturais ou sintéticas que possibilitam a criação
de novos produtos e conceitos. O objetivo é proporcionar maior conforto ao
consumidor.

Uma destas novidades é o uso da malha cirrê para a confecção das calças leggings.
De acordo com Mercadante (2012), o tecido de malha cirrê imita o brilho do couro, e
atualmente está sendo muito utilizado nestes tipos de calça. Possui acabamento com
calandra que é uma máquina composta basicamente por dois cilindros de aço aquecidos
nos quais o tecido passa para obter diversos tipos de tratamentos, como dar brilho, alisar,
fechar porosidades, encorpar obter outros tipos de efeitos. Também conhecido como
laqueamento, de acordo com o glossário de moda de Casa Pinto Tecidos ([20--?]).
O laqueamento é uma técnica empregada para deixar os tecidos com aspecto lustroso e
brilhante, pelo emprego de uma cera especial que é aplicada em alta temperatura e
pressão sobre os tecidos (PORTAIS DA MODA, c2012).
De acordo com Puel (2012), os cuidados com o tecido de cirrê 100% poliéster devem ser os
seguintes:
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“Lavagem normal. Artigos de algodão ou linho, branco, tinto ou estampado, com solidez
a fervura.” (PUEL, 2012);
“Não deve ser alvejado. O artigo não deve ser submetido à alvejamento com cloro ou
usar qualquer outro produto que contenha grande quantidade de alvejantes.” (PUEL,
2012);
“Não passar a quente (110° C) - Na escala "acrílico/poliamida (nylon)/acetato", passar
sob tecido seco ou no lado avesso os artigos sensíveis a brilho e pressão. Não utilizar
vapor.” (PUEL, 2012);
“Permitida a secagem em tambor a uma temperatura moderada (60° C). Utilizar ciclo
suave.” (PUEL, 2012);
“A lavagem a seco é vedada.” (PUEL, 2012).
É importante salientar que as instruções de lavagem e cuidados de conservação devem ser
observadas na etiqueta de identificação do tecido (de acordo com as instruções do
fornecedor) e podem variar conforme sua composição.
As Figuras 2a, 2b e 3 trazem exemplos de calças leggings confeccionadas em malha cirrê.

(a)

(b)

Figura 2 - Legging cirrê preta (a) e legging estampa de cobra (b)
Fonte: (VULPO, c2013a; VULPO, c2013b)

Figura 3 - Legging cirrê dourada
Fonte: (DAFITI, [20--?])
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Conclusões e recomendações
Recomenda-se observar as instruções de lavagem e conservação do tecido. Além disso,
para garantir qualidade na fabricação de peças confeccionadas em tecidos de malha é
importante verificar se o maquinário está ajustado ao tipo de tecido.
As calças leggings também podem ser confeccionadas com outros tipos de tecidos de
malha estampados, tais como: o suplex (poliamida e elastano), malha cotton (algodão e
elastano), viscolycra (viscose e elastano), porém estes tecidos não possuem o brilho da
malha cirrê (são foscos).
O SENAI de Moda e Design ministra cursos de modelagem de peças em malha com
elastano, além de consultorias específicas de acordo com as dúvidas e necessidades dos
clientes. Para mais informações, entrar em contato com:
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE MODA E DESIGN / SENAI-RS
End.: Rua dos Andradas, nº. 1727, 3° andar
Bairro: Centro
CEP: 90020-013
Tel./Fax: (51) 3211 2013
Porto Alegre – RS
E-mail: <senai@senaimodars.com.br>
Recomenda-se também para outras informações consultar:
SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. Tecido viscolycra. Resposta
elaborada por: Emanuele Maia. Salvador: REDETEC/BA, 2007. (Código da Resposta:
8186). Disponível em: <http://www.respostatecnica.org.br>. Acesso em 06 set. 2013.
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