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RESUMO  

 

 

AQUINO, M. S. Análise tribológica das malhas multifuncionais obtidas por 

multicamadas. 2012. 120 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação de Engenharia 

Mecânica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal – RN, 2012. 

 
 

O presente trabalho consiste nas análises das propriedades tribológicas de tecidos de 

malhas básicas e de malhas multifuncionais. Esse conhecimento é de fundamental 

importância para a indústria têxtil uma vez que pode quantificar, de forma objetiva, o sentido 

do toque. Os tecidos utilizados foram caracterizados através de ensaios mecânicos e de atrito, 

para determinação da região viscoelástica, resistência ao desgaste e coeficiente de atrito. A 

curva tensão-deformação foi obtida pelo método Kawabata, KES-FB1. Ensaios de desgaste 

foram realizados com auxílio do equipamento Martindale. Para a medida do coeficiente de 

atrito, nos dois métodos que foram utilizados e analisados comparativamente. O primeiro 

método já consolidado mundialmente, denominado KES-FB4 e o segundo método inovador, 

denominado FRICTORQ, desenvolvido pela Universidade do Minho. Esses dois métodos 

foram comparados levando-se em consideração que os movimentos relativos entre os pares 

tribológicos são diferentes em cada método. Enquanto no primeiro o movimento é 

translacional, no segundo é rotacional. Verificou-se que as malhas multifuncionais 

apresentaram um desempenho tribológico superior às malhas básicas, determinadas pela 

maior região viscoelástica, destacando a estrutura multifuncional, maior resistência ao 

desgaste principalmente no lado avesso das malhas e menor coeficiente de atrito. Analisando 

comparativamente os dois métodos utilizados para medição do coeficiente de atrito, verificou-

se que ambos foram consistentes em termos de resultados. Em termos operacionais, o 

FRICTORQ foi o que apresentou maior facilidade de operação e maior reprodutibilidade dos 

resultados. 

 

 

Palavras Chaves: tribologia, atrito, desgaste, fios, tecidos de malhas e estruturas. 

 

 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
AQUINO M. S. Analysis of the tribology of multi-layened multifunctional knitted 

fabrics. 2012. 120 f. Thesis (PhD) – Post- Graduation in Engineering Mechanical, Federal 

University of Rio Grande do Norte, Natal - RN, 2012. 

 
  

    The present work consists in the analysis of tribologycal properties of basic and 

multifunctional knitted fabrics. This knowledge has fundamental importance for the textile 

industry since it can quantify, in an objective way, the tactil. The fabrics used were 

characterized by friction and mechanical tests for determining the viscoelastic region, wear 

resistance and friction coefficient of the fabrics used. The stress-strain curve was obtained by 

the method Kawabata, KES-FB1. Wear tests performed with the aid of equipment Martindale. 

The measurement of friction coefficient, two methods were used and analyzed comparatively. 

The first was a method already established worldwide known as KES-FB4 and the second 

was an innovative method called FRICTORQ, developed by the University of Minho. These 

two methods were compared taking into account the relative motion between the tribologycal 

pairs are different from each method. While the first motion is translational, the second is 

rotational. It was formal that the knitted had a multifunctional fabrics tribologycal 

performance which was better than the basic knitted fabrics, as the viscoelastic region, was 

laager highlighting a multifunctional structure, with greater wear resistance mainly on the 

back side of the knitted fabrics and lower friction coefficient. Performing a comparative 

analysis between two methods used to measure the friction coefficient, it was formal that both 

methods were consistent in terms of results. In operational terms, the FRICTORQ showed 

ease of operation and increased reproducibility of results. 

 
 
Keywords: Tribology, Friction, Wear, Yarn, Knitting, Structures, multifunction. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 
 

As indústrias têxteis e do vestuário tem um papel relevante na economia nacional, 

principalmente os vestuários confeccionados com tecidos de malhas e planos, que são vistos 

como a nossa segunda pele, e por isso merecem maior atenção quanto à sua interação com o 

nosso corpo. Consequentemente, uma característica importante para esses tecidos é o 

coeficiente de atrito (LIMA, 2005). A criação de um instrumento com reconhecimento 

mundial, o sistema japonês KES (Kawabata Evaluation System), foi uma contribuição muito 

importante a esse parâmetro. Com esse instrumento, se faz uma medição objetiva do toque do 

tecido (KAWABATA, 1980). Nesse caso o toque subjetivo é substituído por uma medição 

objetiva baseada nas propriedades tribo-mecânica dos materiais sujeitos às baixas tensões, 

utilizando o sistema KES, que tem a possibilidade de medir 16 parâmetros diferentes, nas 

categorias: 

KES-FB1: Medidor de tração e cisalhamento/corte; 

KES-FB2: Medidor de flexão pura; 

KES-FB3: Medidor de compressão; 

KES-FB4: Medidor das características de superfície. 

A maior vantagem do uso do sistema KES é a obtenção de resultados que são bastante 

precisos, de modo que hoje a sua instrumentação é um conjunto standard de ensaios para a 

aquisição dos parâmetros físicos relacionados com o toque. As desvantagens do KES são 

principalmente o seu elevado custo (superior a 160.000 mil euros) e seu método de execução, 

que é bastante lento, de difícil utilização e complicada manipulação dos resultados. 

Recentemente foram desenvolvidas formas alternativas e simplificadas de medir, de 

forma objetiva, o toque. No final de 1980 a Associação CSIRO (Commonwealth Scientific 

and Industrial Research Organisation), maior agência de pesquisa cientifica da Austrália, 

percebeu a importância de uma medição comercial de tecidos e tentou oferecer o FAST 

(Fabric Assurance by Simple Testing), uma alternativa mais simples e mais barata que o KES, 

que apenas considera 14 parâmetros mecânicos em vez dos 16 do KES (PG. MINAZIO, 

1995). Ambos, KES e FAST, medem os mesmos parâmetros, mas com princípios de medição 
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diferentes. Outros institutos como UPC (Universitat Politécnica da Catalunya) e Universidade 

da alta Alsácia – Mulhouse (França), sugerem outros métodos para avaliar o toque e a 

qualidade do tecido baseada em propriedades físicas ordinárias dos tecidos.  Com relação à 

medição do coeficiente de atrito, os três métodos possuem em comum o princípio de análise 

do atrito devido ao arraste unidirecional de um corpo de prova apropriado sobre uma amostra 

de tecido. A força de atrito é então medida sem levar em consideração o caráter anisotrópico 

dos têxteis (BUENO, 1998). 

 No entanto, essas novas metodologias são muito menos precisas que a do KES, 

mantendo assim a preferência desse último, apesar de ser um método oneroso e de difícil 

manuseio na preparação dos ensaios. 

Nos últimos anos foi desenvolvido na Universidade do Minho um equipamento para 

análise do atrito entre duas superfícies em rotação, denominado Frictorq, no qual é 

considerado o caráter anisotrópico dos têxteis. Esse equipamento permite uma análise rápida, 

operacionalmente simples, tornando-o interessante para uso na indústria têxtil. No presente 

trabalho foram analisadas as propriedades tribológicas de tecidos de malhas básicas e de 

malhas multifuncionais, através da determinação da região viscoelástica, resistência ao 

desgaste e coeficiente de atrito dos tecidos utilizados. Para a medida do coeficiente de atrito, 

foi utilizado o FRICTORQ e comparado com o KES-FB4. Na comparação com KES foi 

possível notar que a dispersão dos resultados do coefiente de atrito das malhas com diferentes 

composições e estruturas utilizadas neste trabalho foi inferior com FRICTORQ, validando o 

mesmo como um equipamento confiável, assim justificando o trabalho experimental com um 

conjunto de tecidos de malhas básicas e multifuncionais feitos a partir de combinações de 

fibras não convencionais.  
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1.1 - Objetivos 

 

Analisar as propriedades tribológicas de tecidos de malhas básicas e de malhas 

multifuncionais (híbridas), através da determinação da região viscoelástica, resistência ao 

desgaste e coeficiente de atrito superficial.  

 

1.1.1 – Objetivos Específicos 

 

• Análise da resistência ao desgaste dos tecidos de malhas em estudos, utilizando o 

equipamento Martindale, através da diferença entre o peso inicial das amostras e o 

final após 5000 ciclos. 

• Análise do comportamento visco elásticos das malhas básicas e multifuncionais, 

utilizando uma força de 50cN/cm2 no equipamento KESFB1. 

• Estudos comparativos dos resultados do coeficiente de atrito entre o KESFB4 

consolidado mundialmente e o equipamento inovador Frictorq.  

• Análise da influência da mudança do contato de rolamento por pele artificial no 

Frictorq. 

• Avaliação estatística dos resultados obtidos aplicando a ferramenta de dados não 

paramétricos, utilizando a teoria de Friedman e Wilcoxon no programa Static 7. 

 

A tese encontra-se estruturada em cinco capítulos.  Neste primeiro capítulo apresenta-

se uma introdução do presente trabalho contendo o problema gerado bem como a metodologia 

proposta. No capítulo dois é apresentada a fundamentação teórica a partir da qual o trabalho 

foi desenvolvido, além de uma explicação sucinta sobre tribologia. Analisam-se os fatores que 

influenciam no comportamento dos tecidos de malhas e suas composições, fazendo-se 

também referência aos métodos utilizados na avaliação das propriedades dos tecidos de 

malhas através dos equipamentos de medição utilizados para verificar o coeficiente de atrito e 

desgaste em relação à teoria do toque. 

 

No capítulo três são apresentados os materiais e métodos utilizados no presente 

trabalho, assim como as características e os métodos de ensaios feitos nas malhas em relação 

ao comportamento tribológico dos pares testados. 



24 
 

 
Marcos Silva de Aquino 
 

O capítulo quatro é dedicado ao desenvolvimento experimental e avaliação do 

desempenho das malhas em função do comportamento tribológico, os métodos e condições de 

ensaios utilizados, bem como os resultados obtidos em cada caso. É feito um tratamento 

estatístico dos dados, assim como a análise e interpretação dos resultados comparativos entre 

os dois sistemas, para as malhas básicas e multifuncionais. 

No capítulo cinco são apresentadas as conclusões obtidas com este estudo, em que 

medida os objetivos propostos foram atingidos e, numa perspectiva de trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 - Tribologia 

A palavra tribo vem do grego "τριβος" (fricção, atrito), que significa atrito entre dois 

corpos. A tribologia é uma área de estudo da ciência que trata da interação entre superfícies 

sólidas em contato com movimento relativo. Dependendo da aplicação haverá necessidade de 

maior ou menor força de fricção.  Na relação do tecido, especialmente aqueles aplicados ao 

vestuário em contato com a pele, geram parâmetros importantes na avaliação objetiva do fator 

toque (LIMA, 2003).  

SegundoYust (1985), o estudo tribológico tem grande importância por envolver:  

• A natureza dos materiais em contato, que compreende a composição e 

microestrutura; 

• A adsorção e reações químicas; 

• A microtopografia é a natureza geométrica das superfícies; 

• A pressão, a velocidade e a temperatura; 

• A presença de filmes lubrificantes: gases, sólidos e líquidos. 

A importância da tribologia está relacionada ao seu impacto e seu potencial para 

economizar energia e material através da redução do atrito e do desgaste (CZICHOS, 1995). 

Medeiros (2002), destaca que cabe à tribologia identificar e qualificar os mecanismos de 

contato físico dos sólidos com o movimento relativo, provocando desgaste e deterioração. 

Quando temos duas superfícies se movimentando, uma em relação à outra, ocorrerá o 

desgaste do material utilizado, sendo que este pode ser definido como um prejuízo mecânico a 

uma ou às duas superfícies, dependendo do tipo de material em atrito, geralmente envolvendo 

perda progressiva de material. Um método de reduzir a fricção e, frequentemente, o desgaste, 

é a lubrificação das superfícies.   
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A fisiologia do vestuário é definida como a ciência que estuda os fenômenos que 

ocorrem nas interações entre o corpo humano, o vestuário e o meio ambiente. O corpo 

humano e o meio ambiente são considerados fixos, enquanto que o vestuário é um parâmetro 

variável, por isso, conhecer o grau de atrito é importante para ver quais as melhores fibras que 

serão utilizadas na fabricação do fio e estruturas de tecidos. A fisiologia do vestuário deve-nos 

informar sobre as propriedades termofisiológicas, já que através da mesma podemos 

determinar o grau de conforto durante o seu uso e aplicação (BEHERA 2007). Os parâmetros 

são influenciados pela combinação adequada, tais como características da fibra e fio utilizado 

no processo de fabricação e características técnicas do produto acabado no que diz respeito à 

sua densidade, espessura, gramatura e estruturas dos tecidos de malhas multifuncionais 

(GERALDES, 2000).  O efeito mais importante da introdução da palavra tribologia tenha sido 

criado uma visão de qualquer sistema que pode ser orientado para solução de problema 

mecânico, onde haja a necessidade de suportar carga e promover deslocamento relativo entre 

partes. O pensamento clássico leva a uma solução via sistema de lubrificação fluídica, 

contudo as soluções de engenharia que estão disponíveis para problemas tribológicos 

(STOETERAU & LEAL – 2004). Como representado na Figura 1. 

 

Figura 1- Métodos de solução de problemas tribológicos (Stoeterau & Leal – 2004) 
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2.1.1 - Par tribológico 

O conceito acontece quando há contato entre dois corpos, com comportamento 

cinemático e dinâmico que é influenciado, em maior ou menor grau de contato, pelas 

superfícies dos materiais utilizados. A pressão de contato, a velocidade relativa e as variáveis 

relacionadas aos materiais são os três fatores que influenciam no coeficiente de atrito 

(MEDEIROS, 2002). 

2.1.2 - Atrito  

O atrito é o contato entre duas superfícies que são nominalmente planas e paralelas e 

entram em contato, as áreas altas e baixas que chamamos de pico e vale também é conhecido 

como rugosidade. Esse contato promove a formação de “junções” de rugosidade, 

determinando a intensidade da força de atrito produzida (NONATO, 2005). Estas forças 

podem definir a resistência encontrada por um corpo que se movimenta em relação a outro 

corpo (Figura 2). O coeficiente de atrito (µµµµ) é definido como a razão entre a força de atrito (F) 

desenvolvida entre as duas superfícies em contato e a força de carregamento (W) (equação 1).  

 

Figura 2 – Força de atrito F que é necessária para o movimento de deslizamento 
 
 

WF /=µ  Eq. 1 
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2.2 – Equipamentos KES-FB 

Durante muitos anos, o toque foi avaliado de forma simplesmente subjetiva e dependia 

completamente da habilidade das pessoas que executavam a tarefa de apreciação com toque 

manual no tecido. Isso sempre conduzia a discussões e problemas nas análises. O toque de um 

material têxtil está relacionado com suas propriedades mecânicas, superficiais e dimensionais 

através das expressões: 

• Rigidez ou flexibilidade; 

• Maciez ou aspereza; 

• Dureza ou moleza. 

A sensação do tato está ligada às propriedades físicas dos tecidos que podem ser 

medidas. O conjunto de equipamentos que denominamos de KES-FB é constituído por quatro 

módulos representados na Figura 3, que na sua totalidade tem possibilidade de medir 16 

parâmetros físicos. Estes são caracterizados pelo comportamento mecânico dos tecidos 

submetidos a baixas tensões para podermos realizar uma avaliação objetiva do toque, cuja 

sensação está ligada á deformação ao tato e ao contato. 

 

Figura 3 – Conjunto de Equipamentos KES FB (KAWABATA 1980) 
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Os parâmetros e as propriedades que podem ser analisadas no KES–FB são 

apresentados no quadro da Tabela 1. 

Tabela 1.  Variáveis físicas obtidas através do sistema de medição modular Kawabata 

Parâmetros Mecânicos do Sistema KES 
Propriedades Variável Parâmetros Mêcanicos Unidade 
Tração  
(KES – FB1) 

LT  
WT 
RT  
EMT 

Linearidade da curva (carga – alongamento). 
Energia de tração por unidade de área 
Recuperação  
Extensão com uma carga de 500gf/cm  
 

--- 
g.cm / cm2 

% 
% 

Corte 
(KES – FB1) 

 G  
2HG 
2HG5 

Módulo de resistência ao corte 
Histerese da tensão de corte a Ø = 0,5 ° 
Histerese da tensão de corte a Ø = 5 ° 

gf.cm 
gf.cm  
gf.cm  
 

Flexão 
(KES – FB2) 

B 
2HB 

Módulo de resistência à flexão 
Histerese do movimento de flexão 

g. cm2/cm 
g. cm /cm 
 

Compressão 
(KES –FB 3) 

 LC  
WC 
RC 

Linearidade da curva compressão - 
espessura  
Energia de compressão por unidade de área 
Resiliência à compressão 
 

---  
g cm / cm2 

% 
 

Superfície 
(KES – FB4) 

MIU 
MMD 
SMD 

Coeficiente de atrito 
Desvio médio de coeficiente de atrito 
Rugosidade geométrica 

--- 
--- 
µm 

Tecido W Massa por unidade de área mg/cm2 

 

KES-FB4 - MÓDULO DE SUPERFÍCIE  

Os parâmetros das propriedades que caracterizam a superfície do tecido são medidos 

pelo módulo KES-FB4 (Figura 4). O mesmo é constituído por sensores de leituras: um faz o 

parâmetro do atrito e o outro mede o parâmetro de rugosidade, simulando o tato humano. As 

medidas obtidas são o coeficiente de atrito (MIU), o desvio médio do coeficiente de atrito 

(MMD) e a rugosidade geométrica (SMD), podem ser lidas após o teste no gráfico gerado. 

Para determinar o coeficiente de atrito cinético, uma amostra de tecido retangular é apoiada 

sobre uma superfície plana e presa em dois lados opostos, aplicando-se-lhe uma determinada 

tensão fixa. Um elemento padrão de contato é apoiado sobre o tecido e aplicado uma 

determinada força normal de contato por intermédio de pesos predeterminados (Figura 4). 

Move-se a amostra de tecido num sentido a uma velocidade constante de aproximadamente 1 
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mm/s, usando um sistema motorizado projetado para simular o dedo humano sobre a 

superfície do tecido. Depois de percorrer cerca de 3 cm num sentido, para e o motor inverte o 

sentido de rotação para o tecido se mover no sentido oposto. Obtém-se o valor do coeficiente 

de atrito cinético medindo a força de atrito entre o elemento de contato e a superfície da 

amostra de tecido, usando para isso um transdutor de força apropriado. A leitura começa 5 

mm após o início da movimentação do tecido (MANUAL FOR SURFACE TESTER, 1980). 

 

Figura 4 – Princípio de medição do atrito no KES-FB4 

 

Figura 5 – Curva de atrito superficial no KES-FB4 

µ = Coeficiente de atrito 

F = Força de atrito máximo 



31 
 

 
Marcos Silva de Aquino 
 

P = Força normal 

�′ = �� 
 

Eq. 2 

 
O valor do coeficiente de atrito “µ” muda enquanto o detector da rugosidade esta se movendo 

na superfície da amostra. 

�′ =  1	
��  �	����
�  

Eq. 3 

 

Onde, 

 

L = Distância da superfície do tecido 

= Desvio da média 

Lmax = Comprimento da leitura 

MMD = Desvio do coeficiente de atrito 

 

Assim,  

 

MMD = 
����� � |� −  �̅|�����  dL 

 

Eq.4 

 

Para medir a rugosidade geométrica (SMD), que também podemos chamar de desvio 

linear da espessura, esta leitura é obtida através de um contato vertical tocando o tecido que se 

move com uma força constante e predeterminada. Esse deslocamento do tecido é detectado 

por um transdutor que faz o cálculo do SMD automaticamente. 

 



32 
 

 
Marcos Silva de Aquino 
 

 

Figura 6 – Princípio de medição de rugosidade da superfície no KES-FB4 

 

 

Figura 7 - Curva da rugosidade superficial no KES-FB4 [14] 

 

Onde,  

L = Distância da superfície do tecido 

Lmax = Comprimento da leitura 

SMD = Desvio linear da espessura 

 

 O teste de rugosidade da superfície geométrica (SMD) é encontrado aplicando a 

formula a seguir.  

 

SMD = 
����� � |� − �̅|�	�����  Eq. 5 
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Os demais módulos do sistema KES FB podem ser descritos a seguir: 

KES-FB1 - MÓDULO DE TRAÇÃO E MÓDULO DE CISALHAMENTO ̸ CORTE  

O princípio de funcionamento do equipamento é aplicar uma força constante no tecido, 

que tem por objetivo medir a tensão desenvolvida, quando sujeito a uma força de tração 

constante. A deformação de alongamento pode ser considerada como uma deformação de 

tração biaxial e corte uniaxial no sentido transversal, aplicando uma força máxima de tração 

de acordo com a medição desejada no tecido ou material de alta sensibilidade (TAIBI, 2001). 

A seguir têm-se as condições de medição: 

• Força máxima de tração de 500cN/cm2; 

• Área da amostra de 20 x 20 cm2; 

• Velocidade de aplicação da força de 0,1 mm/s ou 0,2 mm/s; 

• Comprimento da amostra no sentido da aplicação da força é de 5cm. 

A Figura 8 refere-se ao cálculo de propriedades de tração, que pode ser feito em 

função da força predeterminada. 

 

Figura 8 – Curva típica da tensão - deformação. 

Fonte: Manual for Surface Tester, 1980. 
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A Figura 9 mostra o tamanho da amostra entre garra, no sentido do urdume e trama. 

Figura 9 – Tamanho da amostra entre garras no KES-FB1  

WT = Energia de tração por unidade de superfície 

�� =   !"�#��, %&�':)�
�  

 

Eq. 6 

 

� = *'+,-
�çã, �' 0-�çã, 
ᶓmax = Tensão máxima 

Fmax = 500 cN/cm 

F = Carga em função da tensão 

LT  - Linearidade da curva de força por alongamento (adimensional). 

	� =  �� 1123 !
. ᶓm  ,   %&�': Eq. 7 

 

RT : Resiliência à tração (%) 

7� = "��8 ̸ ��# � 100 Eq. 8 
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Onde WT´ é o trabalho de recuperação e calculado como: 

��′ =   !8"�#��, %&�':)�
�  

Eq. 9 

F´(ᶓ) = Tensão durante a recuperação 

 

KES-FB2 - MÓDULO DE FLEXÃO  

O equipamento se baseia no método Cantilever, com a diferença que toda amostra sofre 

flexão em arco com uma curvatura constante de aproximadamente 150o. O mesmo é 

apropriado para fazer medição de rigidez de materiais. São determinados o momento fletor e a 

relação curvatura x momento de fletor (Figura 10). 

 

Figura 10  - Suporte da amostra e deformação a flexão pura. 

Fonte: Manual for Surface Tester, 1980. 

KES-FB3 MÓDULO DE COMPRESSÃO  

O Equipamento é um componente da série do KES-FB e tem por objetivo medir a 

propriedade de compressão dos tecidos, bem como outros materiais, como tecidos, couro e 

filme. Uma grande vantagem do instrumento é a capacidade de medir compressão de amostra 

não linear. O KES-FB3 é composto por duas unidades (mecânica e eletrônica) o 

funcionamento mecânico é ilustrado na Figura 11 (KAWABATA, 1980). A amostra de tecido 
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a ser medido é colocada sobre uma placa de amostra. Não é aconselhável fazer medição em 

fios ou tecidos muito finos devido à pequena percentagem de deformação à compressão. Por 

isso quando utilizamos materiais de alta sensibilidade, a velocidade de compressão é de 20 

µm/s. 

 

Figura 11 – Ilustração esquemática do teste de compressão e gráfico do KES-FB3. 

Fonte: Manual for Surface Tester, 1980. 

 

2.3 – Equipamento Frictorq  

2.3.1 – Introdução 

O Frictorq, que vem da junção de duas palavras do inglês (Friction + Torque) é um 

equipamento desenvolvido na Universidade do Uminho, em primeira e segunda versão, que 

permite vários estudos relacionando o coeficiente de atrito com diferentes parâmetros. A 

análise do coeficiente de atrito não vem ser apenas uma característica intrínseca de um 

material ou de uma superfície, mas de um contato entre duas superfícies (LIMA, 2003 e 

2005).  

Segundo Lima (2002), os primeiros estudos do coeficiente de atrito em um novo 

método, foram realizados através de sistema de leitura do binário, com vários estudos 

desenvolvidos pela equipe da Universidade do Minho, o que antes só era possível no sistema 

KES FB4. Um novo método procurou analisar os coeficientes de atrito cinético e estático, a 

primeira versão do protótipo partiu da ideia e estudo baseados nos resultados adquiridos pelo 

KES FB4 (Kawabata Evaluation System) com objetivo de simplificar a obtenção dos 
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resultados do coeficiente de atrito, pois o sistema KES FB4 é muito complexo (LIMA, 2000 e 

2002). Na Figura 12 é apresentada uma foto da primeira versão do protótipo. 

 

Figura 12 – Protótipo desenvolvido para estudos e experiências preliminares 

Fonte: LIMA, 2002. 

As primeiras análises com equipamento feitas no laboratório da UMINHO foram entre 

tecidos das mesmas estruturas. Para isso temos duas amostras do mesmo tecido, uma delas 

estendida sobre uma superfície plana e a outra colocada num suporte que lhe dá uma forma 

anelar plana, definidas por duas circunferências concêntricas de diâmetros D e d. Essa 

amostra anelar é pousada com o seu suporte sobre a outra amostra e, por ação de um motor 

elétrico e uma transmissão, é rodada a uma velocidade lenta e constante durante certo 

intervalo de tempo (LIMA, 2002). A leitura dos dados, gerada pelo atrito de tecido contra 

tecido no protótipo inicial, é uma representação gráfica de um experimento mostrando os 

parâmetros mais relevantes, conforme apresentado na Figura 13. 

 

Figura 13 – Gráfico dos resultados do coeficiente de atrito, Lima (2003) 
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2.3.2 – Frictorq I  

A existência de uma interação da maioria dos materiais têxteis com os sentidos 

humanos, normalmente através do contato com a pele humana, como acontece no têxtil do lar, 

cama, mesa, banho e outros tecidos, destacaram a importância do estudo do coeficiente de 

atrito através de um novo método de mais fácil utilização. O desenvolvimento e validação do 

Frictorq justificaram os estudos iniciais de comparação com outros métodos (LIMA, 2005). 

Foi o caso do sistema KES-FB4(Kawabata Evaluation System), que tem resultou em trabalho 

de investigação do professor Sueo Kawabata, da Universidade de Quioto, Japão, e 

desenvolvido pela empresa japonesa Kato Tech (LIMA, 2004 e 2005).  

O princípio de funcionamento baseia-se no arraste de um contracorpo sobre uma 

amostra de tecido, com objetivo de medir o binário de atrito. Por intermédio de um 

computador as leituras são registradas através de programa desenvolvido em Visual Básico no 

ambiente do Windows. Para isso temos as amostras de tecido, uma delas estendida sobre uma 

superfície plana e a outra num suporte de forma anelar, cuja forma é definida por duas 

circunferências concêntricas de diâmetros D e d (Fig. 14). A amostra anelar superior é 

pousada com o seu suporte sobre a outra amostra inferior e, por ação de um motor elétrico e 

uma transmissão, é rodada a uma velocidade lenta e constante durante um intervalo de tempo. 

Com esse valor, a geometria do anel e a força normal de contato P, é obtido o valor do 

coeficiente de atrito dos tecidos em contato, como podem ser visto (Fig.15). Trata-se de um 

valor composto pela sobreposição dos efeitos das eventuais anisotropias do tecido. O 

momento resistente, provocado pelo atrito das duas superfícies, é registrado por um transdutor 

de binário apropriado (Figura 15). 

 

 

Figura 14 – Geometria do modelo teórico utilizado no Frictorq I 
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Figura 15 – Partes principais para leituras dos dados  

Fonte: Lima, 2003. 

 

O coeficiente de atrito resulta da oposição ao deslizamento entre duas superfícies em 

contato. Quanto maior o coeficiente, maior o binário de atrito entre as superfícies (LIMA, 

2003). 

Área de um anel circular de diâmetros D e d 

( )
4

.D 22 π
dA −=  Eq. 10 

Sendo por definição, o binário de atrito igual à força de atrito multiplicada pelo raio,  

dT = r.d.Fa, obtém-se T por integração da equação (LIMA, 2005). �� = -. �. !� 
dT = r.µ.dP 

dT = r.µ.p.dA 

dT = r.µ.p.2;-�- 
dT = 2;μ-pr?�- 
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∫=
2

2

2 ....2
D

d

drprT µπ  

Eq. 11 

Sendo a força de atrito igual ao coeficiente de atrito, P e a força normal é igual à 

pressão de contato vezes a área Da = 2;-�- integrando para r entre d ̸2 ' * ̸2. 
Em que µ é o coeficiente de atrito. Partindo desta equação pode-se deduzir uma 

equação para o coeficiente de atrito. 

 
Resolvendo a Integral: 

� = 2;μ  p. r?@?A? . dr 
Admitindo pressão p, constante. � = 2;μ Cp. rD3 F D/2d/2 
 

� = 2;μp. I"D2#D3 − " d2 #D3 J 

 

� = 2;μp. KDD8 − dD83 M 

 � = 2;μp. CDD − dD24 F 
 � = ;μp. DD − dD12  

 
Isolando a variável µ, obtem-se a seguinte equação: 
 μ = 12�;O. "*D − �D#                    PQ. RS 
 
 
Cálculo da pressão, P. 
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Considerando as estruturas rígidas, a força total de contato, P, pode considerar-se 
uniformemente distribuída pela respectiva área A, ou seja, dá lugar a uma pressão, p, 
constante. 

 
Substituído na equação encontrada (12)  
 
 

µ = 12Tπ4p"DD − dD#π"D? − d?#  

 
Ou, explicitando o coeficiente de atrito que se pretende, 
 

µ =  3�"*? − �?#V"*D − �D#                   PQ. RW 
 
 

A equação apresenta o coeficiente de atrito em função do binário de atrito T que é 

medido, da carga vertical P, e da geometria da área de contato. 

 

2.3.3 – Frictorq II 

O Frictorq I era de manipulação algo complicado, pois exigia duas amostras de tecido, a 

inferior e a superfície. Foi então investigada uma superfície de contato de referência que 

resultou no Frictorq II.  O contato entre a amostra e os elementos de contato do instrumento 

agora restrito a três pequenos elementos especiais alocados radialmente a 120 º, que durante o 

ensaio tem um deslocamento relativo de aproximadamente 90 º, o que garante que uma nova 

porção da amostra seja movida sempre sob esses elementos (Figura 16). A pressão de contato 

e de aproximadamente 3.5 Kpa, e a velocidade linear do centro geométrico de cada elemento 

de contato de aproximadamente 1,5 mm/s (LIMA, 2004 e 2005).   

).(

.4
22 dD

P

A

P
p

−
==
π
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Figura 16 – Contracorpo e amostra do tecido analisado 

O sistema faz a aquisição dos dados através de um sensor de binário de alta 

sensibilidade da marca Himelstein. O ensaio de cada amostra dura 20 segundos e faz cerca de 

800 leituras, ou seja, adquire 800 ou mais valores, que depois são utilizados pelo programa 

para calcular o valor do binário máximo, binário médio e coeficientes de atrito máximo e 

cinético, sendo este último o que tem mais interesse, referido por µKin. 

A Figura 17 mostra os valores fornecidos pelo programa, incluindo o gráfico da 

evolução do binário de atrito durante o ensaio que é praticamente uma linha plana.  

 

Figura 17 – Resultado característico obtido com o Frictorq II 
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2.3.4 – Cálculo do novo método  
 
 

Para esse novo modelo, o binário de atrito é dado pela equação: 
 

T = 3.Fa .r Eq. 14 

 
A Figura 18 mostra um esquema do contracorpo utilizado no Frictorq II 

 
 

 
 

Figura 18 – Modelo do novo corpo de contato desenvolvido para o Frictorq II 
 
 

Por definição, Fa = µ.N, sendo N = P/3, em que P é a força vertical dada pelo peso 
próprio, o coeficiente de atrito pode ser obtido: 

 
 

T = 3.Fa.r 
 
 

T = 3.µN.r 
 
 

T = 3.µ�D - 
 

T = µ.P.r 
 
 

 μ = XY.Z 
 Eq. 15 
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2.4 – Equipamento Martindale 

O equipamento Martindale é normalizado pela ISO 12945-2. O aparelho é utilizado para 

medir a resistência à abrasão e formação de pillíng este é pequenos emaranhamentos de fibras 

e ancoradas à superfície do tecido, dando-lhe uma má aparência (ARAÚJO, 1987). As 

amostras são colocadas em suportes e friccionadas à pressão de 9 Kpa ou 12 Kpa, com 

movimento em vários direções (vertical, horizontal, diagonal, “planetário” ou “lissajous”) 

como mostra a Figura 19.  

 

Figura 19 – Equipamento Martindale e movimentos característicos da amostra. 

O sistema operacional do Martindale tem a capacidade de controlar o número de ciclos 

desejados, o tipo de movimento que é dado às amostras a serem testadas e a pressão de 

fricção, que atende a norma ISO 12945-2. Para teste de abrasão e pilling há também as 

normas ASTM D 4966-98, ASTM D 4970-05 e NBR 14672 (ABNT), além da norma ISO 

12947. O controle do número de ciclos de fricção é feito através de controlador tipo contador, 

o qual indica a contagem de ciclos desejados e efetua a paragem do equipamento. Os ensaios 

devem decorrer em conformidade com a normalização adaptada ASTM: D 1375-72 (1973), 

ilustrado pela Figura 20 (ARAÚJO, 1987 e FIGUEIRA, 2008).  

 

Figura 20 – Método comparativo da formação de pilling com o padrão. 
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2.5 - Materiais usados nas malhas básicas e multifuncionais 

2.5.1 - Fibras e fios 

 As fibras têxteis passaram pelas fases de convencionais, funcionais e de alto 

rendimento, pois as combinações das fibras sintéticas que podem ser modificadas durante sua 

fabricação e misturadas às fibras naturais aprimorando suas propriedades termofisiológicas e 

sensoriais. Essas características são requeridas principalmente para o vestuário desportivo 

(SHISHOO, 2005 & FILGUEIRAS, 2008). Os fios têxteis são produzidos com operações que 

transformam as fibras individuais em fios contínuos, maleável e coeso. O processo de fiação 

utilizando fibras naturais compreende as etapas a abertura e limpeza, cardação, estiragem, 

torção e bobinagem (HEARLE, 1997). 

 Nas fibras químicas, o processo de fabricação de um modo geral é por extrusão. 

Consiste em um processo de transformação dos polímeros em solução pastosa, que 

pressionada passa através de furos de uma peça denominada fieira, que possibilita a formação 

de filamentos que são solidificados. As fibras recebem um estiramento para obter sua forma 

final (LAWRENCE, 2003). 

2.5.1.1 – Algodão (CO) 

A palavra algodão deriva do arábico “qoton” ou “gutum”, o que significa uma planta 

encontrada numa terra conquistada. O algodão é classificado na ordem das Malváceas, sob o 

nome de “Gossypium”.’ As características das fibras de algodão, boa hidrofilidade, deixando 

um toque suave e quente, são fibras relativamente de boa condutividade de calor e apresentam 

uma condutividade térmica de 17,5 [w/m.K], tomando como base a do ar que é igual a 1 

[w/m.K], (COTTON RESEARCH COMMITTE OF TEXAS, 1983). 

Segundo CHEREM 2004, a fibra natural que oferece melhor conforto ao vestir é o 

algodão. Essa propriedades, aliadas às propriedades dos tecidos de malhas que sob condição 

de baixa tensão, possuem ampla elasticidade e alongamento, isto permite vestir sem que haja 

desconforto o que é ideal a pele humana. Nos últimos anos, o consumo de algodão tem 

decrescido pelo surgimento das fibras artificiais e sintéticas. A Figura 21 mostra a 

característica morfológica da fibra do algodão. 
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Figura 21 – Fibra do algodão. Análise de MEV 

Podemos destacar na análise de MEV uma das características estruturais, que 

caracterizam as fibras de algodão, as suas convoluções. 

2.5.1.2 – Bambu (BAM) 

A celulose extraída da fibra de Bambu é obtida 100% da planta do bambu, através de 

métodos físicos como destilação. A fibra de bambu tem a capacidade de proteger contra 

matérias bióticas e tem a capacidade de bloquear dos raios ultravioletas. 

LIESE (1980) determina que de um modo geral o bambu e constituído de 40% de 

fibras, e 50 % de células parenquimosas e 10% de vasos. A estrutura do bambu é constituídas 

de fibras longas e alinhadas de celulose imersas em uma matriz (GHAVAMI & 

RODRIGUES, 2000).  SPECHT (2000) define que a fibra do bambu vem sendo misturada 

com diversos tipos de resinas na formação de compósito. A Figura 22 mostra a imagem de 

MEV da fibra do Bambu. 

 

Figura 22 - Fibra do Bambu. Análise de MEV 
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2.5.1.3 – Milho (PLA) 

PLA é uma fibra sintética completamente biodegradável. É feita a partir de grãos e foi 

desenvolvida por uma empresa norte-americana, a Cargill Dow LLC,; onde passou a ser 

chama-se INGEO (VALLE, 2004).  O PLA é um poliéster alifático obtido pela polimerização 

do ácido láctico, produzido por fermentação, ou seja, é um poliéster sintetizado quimicamente 

a partir de monómeros produzidos biotecnologicamente, que se decompõem em dióxido de 

carbono e água (ALVES, 2008). Os produtos fabricados da fibra de PLA têm as seguintes 

características: estabilidade, transferência de líquidos e não irrita a pele. A Figura 23 mostra a 

fibra do PLA. 

 

Figura 23 - Fibra do PLA. Análise de MEV 

2.5.1.4 – Soja (SPF) 

A fibra de soja não é considerada uma fibra natural, mas sim artificial, por ser proteica e 

regenerada a partir da semente (FALCETTA 2003). Descoberta na China no ano de 1999, por 

Li Guanqi, que deu aos restos da soja um uso inovador: produção de roupa interior. 

Atualmente muitas fábricas na China utilizam as fibras de soja (Figura 24). Suas principais 

características: 

• Capacidade de Anti-ultravioleta superior à fibra do algodão; 

• Cor forte marfim como a seda tussah; 

• Macia, lisa e uma boa luminosidade. 
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Figura 24 - Fibra do SPF. Análise de MEV 

A fibra da soja tem uma grande conformidade na mistura com o algodão e outras fibras, 

melhorando as propriedades dos tecidos. 

2.5.1.5 – Poliéster (PES) 

A fibra de poliéster é composta por macromoléculas lineares, 85% em massa de Ester 

são obtidas pela reação de etilenoglicol e do ácido teraftálico. Apresenta boa resistência, boa 

estabilidade dimensional, boa propriedade antirruga e rápida secagem. Tem boa afinidade 

para produzir mistura com a lã, viscose e algodão. (Figura 25) 

As formas encontradas do poliéster podem ser divididas em: 

• Fibras cortadas; 

• Filamentos de média tenacidade; 

• Filamentos de alta tenacidade. 

 

Figura 25 – Fibra de PES. Análise de MEV 
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2.5.1.6 – Polipropileno (PP) 

A fibra de polipropileno apresenta boa resistência à abrasão, baixo custo, baixa 

absorvidade de umidade e baixa densidade, entre outras propriedades.  As fibras de 

polipropileno e polietileno têm sido modificadas suas propriedades quimicamente. 

2.5.1.7 – PES DRIRELEASE (PD) 

O DRIRELEASE é uma mistura de poliéster de base, com característica hidrofóbica de 

baixa absorção de humidade, com fibras de algodão que tem a propriedade hidrófilas. A sua 

composição é de 85 a 90% da sua mistura de poliéster, enquanto o algodão pode ser de 10 a 

15% (SOUTINHO, 2006). Segundo o fabricante, o Dri-release mostrou-se quatro vezes mais 

rápido que o algodão na secagem e também mais rápido que outros poliésteres, após algumas 

lavagens. Essa fibra tem as propriedades de aumentar o conforto, secagem rápida, 

desempenho permanente e movimento da umidade/transpiração (LIMA, 2009). A Figura 26 

mostra a fibra de PES DRIRELEASE. 

 

Figura 26 – PES DRIRELEASE. Análise de MEV. 

Fonte: Lima, 2009 

 

2.5.1.8 – PES THERMOLITE (PT) 

PES THERMOLITE é uma fibra criada pela Du Pont. Tem a característica de ser uma 

fibra oca, com grande capacidade térmica, leve e com bom desempenho no transporte de 

líquido por evaporação. Tem a capacidade de secar 50% mais rápido que o tecido feito de 

algodão (LIMA, 2009). Figura 27. 
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Figura 27 - Fibra de PES THERMOLITE 

Fonte: www.calcadodesportivo.com – acesso 25.02.2011 e  

2.5.1.9 – PES COOLMAX (PC) 

PES COOLMAX é microfibra de poliéster projetada cientificamente pela Du Pont, com 

objetivo de ser usada na atividade despotiva buscando o melhor conforto para o atleta. O 

corpo se resfria por si só através da evaporação do suor. Esta fibra de 4 canais que puxa a 

umidade para longe da pele. Esta move-se através do tecido e evapora em contato com o ar 

(FILGUEIRA, 2008). Figura 28. 

 

Figura 28- Fibra de PES COOLMAX 

Fonte: www.palma.br.tripod.com – acesso 25.02.2011 
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2.6 – Estruturas têxteis 

As estruturas têxteis são resultantes do entrelaçamento de fios que originam os tecidos. 

2.6.1 – Estruturas convencionais dos tecidos de malhas 

As estruturas convencionais de tecidos de malhas são estruturas produzidas pelo 

entrelaçamento de fios utilizando técnicas de formação de laçadas. Existem duas famílias de 

malhas, as de trama e as de urdume, cada uma com suas características próprias (SPENCER 

2004). 

Malhas trama 

São tecidos de malha obtidos a partir de um ou mais fios de trama que são 

transformados, através de laçadas em linha horizontal, produzidas por agulhas adjacentes 

numa mesma alimentação do tear (Figura 29). 

 

Figura 29 - Malha de trama 

Principais características: 

• Um único fio de trama é suficiente para alimentar todas as agulhas de um tear; 

• O fio é alimentado transversalmente relativamente ao comprimento da malha; 

• É possível desfiar (desmalhar); 

• As agulhas podem trabalhar separada ou coletivamente (de acordo com o tipo de 

equipamento utilizado). 
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Malhas de Urdume 

São tecidos de malha obtidos a partir de um ou mais conjuntos de fios, colocados lado a 

lado, que são transformados através de laçadas em linha vertical, produzidos pela mesma 

agulha, em sucessivas alimentações do tear (Figura 30). 

 

Figura 30- Malha de Urdume 

Principais características: 

• Cada agulha tem de ser alimentada pelo menos por um fio de urdume, sendo que o 

tecido terá os números de fios quantas às agulhas; 

• Os fios são alimentados na direção do comprimento da malha; 

• Geralmente é indesmalhavel, isto é não desfia; 

• As agulhas trabalham sempre em conjunto.  

2.6.2 – Estruturas multicamadas  

A malha multifuncional com uma estrutura por multicamada representa um sistema com 

pelo menos duas camadas interligadas mutuamente na própria estrutura, ou através de um fio 

de ligação, para conseguir vestuário com propriedades termofisiológicas. A camada interna do 

tecido de malha é normalmente constituída por fibra sintética hidrófoba, já a camada externa é 

formada pela camada de adsorção, constituída por fibras hidrófilas naturais ou artificiais. Por 

exemplo, PLA/PES DRI-RELEASE ou outras misturas com outras fibras artificiais com 

capacidade de adsorção de água. A Figura 31 representa a malha esquematicamente produzida 

no simulador do programa da Shima Seiko. 
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Figura 31 – Formação da malha de multicamadas no simulador 

 

2.6.3 – Estruturas “patchwork”  

As estruturas multifuncionais do tipo “patchwork”, onde cada área apresenta 

propriedades funcionais específicas, de acordo com os requisitos da zona do corpo humano 

com a qual se encontra em contato como mostrado na Figura 32. 

 

Figura 32 – Blusas de estrutura patchwork 

Na confecção das blusas a serem utilizadas pelo time de voleibol do Guimarães / PT, 

foram distribuídas três estruturas de malhas multifuncionais buscando o melhor conforto para 

o corpo humano, principalmente quando é utilizado na área do desporto (LIMA, 2009).  
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2.6.4 – Estruturas híbridas 

A ideia de base da fabricação destas estruturas é a combinação de propriedades de duas 

estruturas fabricadas. Em um sistema multicamada laminar se as propriedades de mais de um 

tipo de fibra são necessárias. Obtém-se desta maneira um efeito de sinergia de propriedades, 

em que cada uma das estruturas contribui com as suas propriedades para a obtenção de uma 

estrutura com propriedades têxteis. As duas estruturas componentes são produzidas 

separadamente e depois juntas por colagem, soldadura, costura e etc. Graças à técnica de 

tricotagem é possível ligar não-tecidos com malhas orientadas direccionalmente numa só 

operação. Esta ligação efetua-se exclusivamente no ponto de cruzamento das laçadas; desta 

maneira a amplitude de trabalho da malha é totalmente preservada e o não-tecidos conserva as 

suas características. 

 No entanto em tecido hibrido haver uma fibra correndo na direção da trama e as fibras 

de segunda a correr na direção da urdidura, porém é mais comum encontrar alternando tópicos 

de cada direção. Apesar de os híbridos serem comumente encontrados em 0 / 90 ° tecidos, o 

princípio também é utilizado em tecidos costurados, unidirecional e tecidos multiaxiais 

(FIGUEIRA, 2008).  

2.6.5 - Conceitos associados à teoria do toque  

No campo da análise do produto têxtil e do vestuário o toque do tecido tem grande 

importância. Essa sensação influência o consumidor na escolha do produto. Essa propriedade 

tem sido um ponto estudado pelo design de moda, despertando os profissionais que trabalham 

no desenvolvimento e seleção dos materiais usados no desenvolvimento dos produtos têxteis 

(JAI, 1999). 

2.7 - Fisiologias do equilíbrio térmico da pele 

A pele humana é o maior órgão do corpo humano em termos de superfície e peso. Como 

todo órgão, é um conjunto de tecidos que possuem células com diferentes funções. A pele 

reveste externamente todo o corpo, que possui um epitélio (epiderme), e também possui um 

tecido conjuntivo logo abaixo (a derme). É possível o monitoramento das condições das 

camadas mais profundas da derme, por meio do estudo das propriedades mecânicas da pele o 

potencial dessa tecnologia tornou-se imenso chegando também abordar aspectos da 
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caracterização do estado funcional da superfície da pele (AMBROISINE et al. 2007;  

PEREIRA, 2011). (Figura 33). 

A estrutura da pele é composta das seguintes partes:   

 

Figura 33 – Estrutura da Pele, histologia das camadas (epiderme e ederme) 

Fonte: www.peledemulher.com.br - Acesso 20 de janeiro 2011 

A derme é composta principalmente por colágeno, elastina e glicosaminoglicanos. As 

principais funções do colágeno são a sustentação e a firmeza da pele, sendo que a alteração 

em suas fibras terá influência sobre as propriedades viscoelásticas (CAMPOS, 2008). O 

componente elástico deve-se, principalmente, à presença de fibras de elastina, perpendicular e 

paralelamente dispostas em relação à superfície cutânea (derme papilar e reticular, respectiva-

mente) e entrelaçadas entre si; já o componente viscoso, por sua vez, deve-se principalmente 

às fibras de colágeno, que são grossas, grandes e não ramificadas [FILGUEIRA, 2008 & 

LÉPORI, 2002).  

2.7.1 – Mecanismos neurológicos  

O mecanismo neurológico tem uma grande correlação com a temperatura do corpo. O 

esforço físico feito com muita intensidade depende do ritmo de exercícios, idade, vestuário e 

as condições ambientais (HALL, 2002). A troca de calor através de ondas eletromagnéticas e 

a evaporação e o mecanismo de dissipação de calor do organismo que tem a capacidade de 

converter água em vapor de água (VERDIER-SEVRAIN, 2007). 
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2.7.2 – Fisiologia do exercício físico  

A fisiologia também exerce influência na perda transepidérmica de água, pois a pele 

realiza uma troca gasosa com o ambiente, que consiste da difusão de oxigênio e dióxido de 

carbono através de sua superfície. Essa troca representa 1,5% da troca total de gases no 

organismo, que é de grande importância, sendo influenciada pela temperatura e pela umidade 

do ar. O mecanismo de regulação da temperatura corporal também influencia a perda 

transepidérmica de água, pois o organismo compensa a diferença entre a temperatura corporal 

e o ambiente por meio da evaporação da água. Quanto maior a temperatura ambiente, maior a 

perda transepidérmica de água (GONÇALVES, 2009). O aumento excessivo da perda 

transepidérmica de água indica que a função barreira da pele está prejudicada, ou seja, a pele 

está susceptível a agentes externos e, também, à desidratação. 

 

2.7.3 – Pele artificial (Skin Silicon L7350)  

 

A pele artificial de silicone L7350, usada pela Federation International de Football 

Association (FIFA) para a determinação do coeficiente de atrito entre o contato da pele 

interagindo com grama artificial. Os resultados sevem com base para desenvolver produtos de 

baixo atrito para deslizante que tem interação com a pele humana (ALAMAR. 2008). Por 

exemplo, grama artificial e têxteis médicos. Na Figura 34 é apresentado um exemplo de 

ensaio, já na Figura 35 destacamos a pele artificial utilizada.  

 

Figura 34 – Experimento na grama artificial utilizando Skin Silicone L7350 

Fonte: www.ttiionline.com.files – acesso 23.06.2011 
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Figura 35 – Pele artificial (Skin Silicon L7350). 

Fonte: www.ttiionline.com.files – acesso 23.06.2011 

 

2.8 - Desenvolvimentos do produto 

2.8.1 – Projeto de desenvolvimento de produto 

A correlação das diversas áreas demonstra um consenso generalizado da engenharia do 

design, design do produto e do design industrial (ARAÚJO, 1995). 

 

Figura 36 – Inter-relação do Design, segundo Gill (1994) 

Podemos afirmar que o design industrial vê o produto por fora e que a engenharia do 

design vê o produto por dentro. E o design do produto proporciona uma visão geral de forma 

interativa e multidisciplinar (ARAÚJO, 1995). 
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2.8.2 – Design total 

• Conceito do Design 

De acordo com Feilden,  Engenharia do Design pode ser definida como: 
 

“a utilização de princípios científicos, informação técnica e imaginação na definição de uma 
estrutura mecânica, máquina ou sistema de forma a desempenhar funções previamente 

especificadas com o máximo de economia e eficiência” 

 

Figura 37 – divisão do design total 

Comunicação Visual: diz respeito ao estilo, forma, cor, padrão, brilho, textura e encontra-se 
relacionada com a aparência do produto; 
 
Comunicação Tátil: diz respeito às propriedades de superfície, propriedades mecânicas e 
condutividade térmica e está relacionada com o toque dos materiais; 
 
Funcionalização: diz respeito às propriedades das fibras e estruturas e está relacionada com o 
conforto e desempenho funcional. 
 

2.8.3 – O produto 

• Estado do produto 

A importância do sucesso técnico e fracasso comercial acentuam as diferenças 

existentes entre engenharia e design total, para que o sucesso venha acontecer à engenharia do 

design tem de alcançar um nível bem elevado e o design total deve ser de alta qualidade 

(ARAÚJO, 1995). Que uma não substitua a outra, mas que sejam de baixo custo. 
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2.8.4 – O tecido de malha 

É o processo de transformação mecânica dos fios em tecidos de malha. A malha e o 

tricô são resultantes do processo de malharia circular ou retilíneas, essa técnica consiste na 

passagem de uma laçada através de outra, dando ao tecido de malha flexibilidade e 

elasticidade. As roupas produzidas pela malharia são confortáveis e de baixo custo. Os artigos 

de malha respiram melhor, são mais absorventes e exige menor custo de manutenção. As 

malhas são estruturas dimensionalmente instáveis e potencialmente pouco rígidas. Possuem 

um comportamento não linear à tração e deformam-se facilmente debaixo de pequenas 

tensões (RUICHAO, 2007). As variações dimensionais (encolhimentos e crescimentos) são 

devidas à recuperação de deformações produzidas durante o processo de fabricação 

(ARAÚJO, 2004). A distorção do tecido de malha, que influenciam na qualidade, tem uma 

ligação com arqueamento e espiralidade. O arqueamento é no sentido da carreira do tecido de 

malha, pode ser causada no processo de tecimento ou pelas tensões irregulares dos fios 

(SANCHES, 2006).  A espiralidade é a inclinação da laçada no sentido das colunas. 

Frequentemente no processo de acabamento da malha tentam corrigir esse problema, impondo 

uma deformação ao tecido de maneira que a coluna se alinhe, reduzindo a estabilidade 

dimensional do tecido de malha (AMBROISINE, 2007). 
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CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 – Metodologia 

 

Na investigação foram utilizadas duas estruturas básicas e três multifuncionais com 

mistura de fios com características hidrófilas e hidrófobas. Para desenvolvimento da parte 

experimental foram executadas as etapas ilustradas no fluxograma das Figuras 38 e 39 são 

detalhadas a seguir: 

 
Figura 38 – Fluxograma ilustrando do procedimento experimental nas estruturas básicas. 
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Figura 39 – Fluxograma ilustrando do procedimento experimental nas estruturas 
multifuncionais. 
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O propósito central desta tese é investigar as propriedades tribológicas dos tecidos de 

malhas básicas e híbridas desenvolvidas pela Universidade do Minho, incluindo determinação 

do coeficiente de atrito, realizados por dois métodos distintos, FRICTORQ e KES-FB4. O 

FRICTORQ é um aparelho desenvolvido pela Universidade do Minho. Os resultados forma 

comparados  no sentido de justificar a aplicabilidade na indústria têxtil. 

 Efetivamente, avaliação objetiva do coeficiente de atrito permite-nos efetuar uma 

análise comparativa dos resultados experimentais e, desse modo, verificar a possível 

existência de uma relação entre esses dois tipos de avaliação tribológica nos diferentes 

métodos. 

 

3.2 – Modelos da célula estrutural do ponto das malhas básicas e multifuncionais  
 
 As malhas foram desenvolvidas buscando otimização da transferência de líquidos, as 

mesmas estruturas contribuíram na originalidade deste trabalho (LIMA FILHO, 2009). 

 
3.2.1 - Estruturas básicas  

As estruturas básicas utilizadas, Jersey e Piquê Lacoste simples, são apresentadas na 
Figura 40. 

 

 
Figura 40 – Modelo da célula estrutural do ponto das estruturas básicas  

Fonte: Lima Filho, 2009 
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3.2.2 – Estruturas Multifuncionais 

 

As estruturas multifuncionais utilizadas são dividas em três, conforme 
apresentado na Figura 41. 

 

 
Figura 41 – Modelo da célula estrutural do ponto das Estruturas multifuncionais 

Fonte: Lima Filho, 2009 

 

3.3 – Materiais utilizados 

 

As malhas básicas Jersey simples e Pique Lacoste foram produzidas com os fios de 

BAM, PLA, SPF, CO, PES e PP, cujas características são apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Características das estruturas de malhas básicas 
 

Estruturas 
Básicas: Jersey e 
Piquê Lacoste 

Composição 100% ℓ(cm) K Col/cm Fil/cm Densidade 
(Ponto/cm2) 

Jersey  BAM, SPF, PLA, 
CO, PP e PD 

0.293 15,2 12 15 180 

Piquê Lacoste  BAM, SPF, PLA, 
CO, PP e PD 

0.282 15,2 10 12 120 

 

Nas estruturas multifuncionais foram utilizadas diferentes combinações de fios de 

BAM, PLA, SPF, CO, PES, PES DRIRELEASE, PES COOLMAX e PES THERMOLITE, 

com alimentações variadas dos fios na gaiola do tear circular de dupla frontura, obtendo assim 
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as estruturas de tecidos de malhas híbridas, divididas em três estruturas, cujas características 

são apresentadas no quadro da Tabela 3. 

Tabela 3 – Características das estruturas de malhas multifuncionais. 
 

Estruturas 
Multifuncionais 

01, 02 e 03 

Composição ℓ(cm) K Col/cm Fil/cm Densidad
e 

Ponto/cm
2 

Est. 

Amostra 01 a 04 
Amostra 25 a 28 

BAM, SPF, PLA e 
PD/PES Thermolite 

0.282 
0,273 

15,7 
15,8 

7 
10 

12 
17 

84 
170 

01 
03 

Amostra 05 a 08 
Amostra 29 a 32 

BAM, SPF, PLA e 
PD/PES Coolmax  

0.282 
0,273 

15,7 
15,8 

7 
10 

12 
17 

84 
170 

01 
03 

Amostra 09 a 12 
Amostra 33 a 36 

BAM, SPF, PLA e 
PD/PES Drirelease 

0.282 
0,273 

15,7 
15,8 

7 
10 

12 
17 

84 
170 

01 
03 

Amostra 13 a 16 BAM, SPF, PLA e 
PD/PD/PES Thermolite 

0.262 15,9 8 12 96 02 

Amostra 17 a 20 BAM, SPF, PLA e PD/ 
PD /PES Coolmax 

0.262 15,9 8 12 96 02 

Amostra 21 a 24 BAM, SPF, PLA e 
PD/PD/PES Drirelease 

0.262 15,9 8 12 96 02 

 

 

As estruturas multifuncionais 01 e 03 são de células diferentes, mas com as mesmas 

composições de misturas de fios de BAM, SPF, PLA e PD com fios de PES THERMOLITE, 

PES COOLMAX e PES DRIRELEASE. Já na estrutura multifuncional 02 além do raport ser 

diferente, temos a seguintes composições de misturas de fios de BAM, SPF, PLA e PD com 

PD e fios de PES THERMOLITE, PES COOLMAX e PES DRIRELEASE. 

 

3.3.1 – Verificação da massa linear do fio e comprimento do ponto (laçada). 

 

Embora já especificada pelo fabricante da malha, uma nova caracterização da titulação 

dos fios utilizados neste trabalho, foi realizada. Para se determinar a massa linear do fio. 

Preparam-se várias meadas. O comprimento do ponto do tecido de malha foi obtido através do 

equipamento chamado malhímetro. O processo consiste em desmalhar o tecido no sentido das 

fileiras para retiradas de várias amostras de fios e pesando de acordo com a norma ASTM: D 

1059-76. Depois, é aplicada uma pequena tensão de acordo com a norma NFG 07.101 e NFG 

07.104, NP 4115, para determinar o comprimento do ponto inserido em cada laçada. Os 

equipamentos utilizados são apresentados na Figura 42. 
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Figura 42 – Equipamentos utilizados nos ensaios 

 

3.3.2 - Preparações das amostras para ensaios experimentais 
 

Após a seleção dos tecidos de malha, foram realizados os procedimentos de 

preparação das amostras para os ensaios de tração, atrito e desgaste nos respectivos aparelhos: 

Kawabata (KES-FB1 e KES-FB4), Frictorq e Martindale. As amostras foram acondicionadas 

em temperatura e umidade controlada. Todas as amostras de tecidos de malhas básicas e 

multifuncionais foram cortadas na quantidade de 20 amostras, com uma área de 100cm2. As 

mesmas foram a condicionadas a uma temperatura de aproximadamente 20 ± 2Co e uma 

umidade relativa de 68 ± 2%, para posteriormente ser analisado o coeficiente de atrito cinético 

de cada amostra no equipamento Frictorq II, apresentada na Figura 43. 

 

 

Figura 43 – Preparação das amostras utilizadas nos ensaios de atrito 
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3.3.3 – Preparações dos contracorpos 
 

Os ensaios foram realizados utilizando dois contracorpos, cada um contendo três 

contatos equidistantes de 1200, conforme apresentado na Figura 44. O primeiro contracorpo é 

de aço (rolamento), o revestimento tem oito agulhas de aço de 1mm de diâmetro e coladas 

lado a lado na superfície plana de cada contato a outra tem um revestimento de pele artificial 

(Silicon Skin L7350). Estes contracorpos foram utilizados no contato com as estruturas de 

tecidos de malhas básicas e multifuncionais. 

 

 

Figura 44 - Contracorpos utilizados nos ensaios experimentais 

 

3.4 – Ensaios de tração-recuperação 

 

 Os ensaios foram realizados em 6 amostras para cada tipo de malha utilizada, com 

dimensão de 20 x 20 cm, que foi montado no KES-FB1 com comprimento inicial de 5 cm 

entre garras e aplicando a mesma força de 50cN/cm2 em todas as malhas em vez de utilizar a 

força máxima da máquina que é de 500cN/cm2, independente da sua estrutura ou composição. 

Apresentado na Figura 45. 
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Figura 45 – Vista frontal e superior do ensaio de tração realizado no KES-FB1 

 

Os ensaios realizados tiveram inicialmente, como primeiro objetivo, obter a curva 

tensão – deformação do tecido de malha quando sujeito a uma força de tração uniaxial em 

relação ao sentido (colunas ou fileiras) do tecido colocado no equipamento. Na Figura 46 é 

apresentada uma curva típica da tensão x deformação gerada pelo programa do equipamento. 

 

 

Figura 46 – Gráfico tensão deformação gerado pelo programa KES FB1 

 

A curva de tensão x deformação mostra a histerese da análise do tecido de malha no 

sentido das colunas e os resultados dos quatro parâmetros gerados pelo programa (LT, WT, 

RT, EMT). Utilizamos os resultados obtidos (EMT) nas amostras de malha básica e 36 

amostras de malhas multifuncionais no ensaio de tração feito no equipamento (Kawabata 

KES-FB1), que são identificados pela leitura em porcentagem da região viscoelástica. 
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3.5 – Determinação do coeficiente de atrito superficial determinado no FRICTORQ 

 

3.5.1 – Fase de montagem da amostra no Frictorq II 

A amostra é colocada na base de apoio do equipamento e depois o suporte metálico 

faz a função de manter a tensão e a imobilização do tecido a ser analisado (Figura 47). Em 

seguida é colocado o conjunto contracorpo mais o sensor sobre a amostra. Para centralização 

desse conjunto foi utilizado um disco furado auxiliando, conforme ilustrado na Figura 48. 

 

 

Figura 47 – Detalhes da colocação da amostra de tecido de malha no equipamento Frictorq II 

 
Figura 48 - Detalhes do disco centralizador e sensor de contato 
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Para cada teste são fornecidos ao equipamento os seguintes dados: tempo, umidade, 

temperatura e carga exercida sobre a amostra (Figura 49). 

 

 

Figura 49 – Detalhes do gráfico gerado do resultado do coeficiente de atrito 

 
Para iniciar o teste é necessário clicar no botão start, onde o sensor de binário inicia 

sua rotação e ao entrar em contato com o contracorpo, produz a medição do coeficiente de 

atrito cinético (µkin). O tempo de cada ensaio foi de 20 segundos, gerando um gráfico e 

proporcionando uma média do coeficiente de atrito de cada amostra analisada. Os valores 

obtidos foram armazenados em uma planilha do Excel, para serem trabalhados através das 

análises comparativas entre estruturas de malhas de diferentes raportes e composições. Tabela 

4. 

Tabela 4 – Planilha dos resultados do Frictorq II. 

Código da amostra Test. No µmax µkin TOC HR% Data 

Malha Jersey 1 0,2123 0,2028 19,7 67 02/11/2009 

Malha Jersey 2 0,2066 0,1925 19,7 67 02/11/2009 

Malha Jersey 3 0,2135 0,2069 19,7 67 02/11/2009 

Malha Jersey 4 0,2028 0,1948 19,7 67 02/11/2009 
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3.6 – Determinação do coeficiente de atrito superficial determinado no KES-FB4 

 

O coeficiente de atrito cinético foi determinado pelo equipamento (KES-FB4), tanto 

nas malhas básicas como nas multifuncionais, a amostra do tecido de 20x20 cm é presa nas 

duas extremidades. Para mover o tecido num sentido a uma velocidade aproximada é de 

1mm/seg. a leitura do coeficiente de atrito começa 5mm após o início da movimentação do 

tecido. Quando a amostra percorre um comprimento de 3cm num sentido, o motor inverte a 

rotação para o tecido se mover a ponto inicial. Obtém-se assim o valor do coeficiente de atrito 

no qual é usado um elemento de contato sobre a superfície da amostra de tecido que é 

diretamente ligado a um transdutor de força. Na Figura 50 encontra-se o módulo do KES-FB4 

destacando-se o sensor de contato com o tecido. 

 

Figura 50 – Sensor de contato no equipamento KES-FB4. 

 

As leituras dos dados no KES-FB4, são demonstradas no gráfico, gerando resultados 

que são registrados através de um programa próprio do equipamento, onde foi retirada apenas 

a leitura do coeficiente de atrito (MIU) e rugosidade (SMD) das amostras. A Figura 51 ilustra 

o gráfico gerado. 
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Figura 51 – Detalhes do gráfico dos resultados gerados no equipamento KES-FB4. 

 
 

3.7 – Análises do desgaste 

 

 O parâmetro medido foi à perda de massa de cada tecido. As amostras foram pesadas 

numa balança. O desgaste do tecido foi verificado a cada 1000 ciclos em atrito com o tecido 

básico (SM25), até completar 5000ciclos. Utilizando o equipamento Martindale com quatro 

suportes de amostra, distribuímos duas amostras do lado direito do tecido no suporte 01 e 02 e 

no suporte 03 e 04 foram colocadas o avesso do tecido (Figura 52). 

 

 
Figura 52 – Detalhes da distribuição das amostras, suportes e tecido padrão SM25. 
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Antes e depois das análises experimentais foram verificadas as estruturas de cada 

tecido de malha no microscópio ótico, com objetivo de verificar o desgaste da superfície após 

o ensaio. Na Figura 53 mostra-se o lado direito e avesso dos tecidos de malhas.  

 

 
Figura 53 – Verificações do desgaste no microscópio ótico  

 
3.8 – Equipamento utilizado na análise de MEV  

 

Nas análises de MEV foi utilizado o Microscópio Eletrônico de Varredura de alta 

resolução com emissão de campo, com sistema integrado de microanálise por raios-X (EDS – 

energy dispersive spectrometer) e analise de padrões de difração de elétrons retro espalhados 

(EBSD – Electron Backscattering Diffration). Figura 57.  

 

 
 

Figura 54 – Microscópio Eletrônico de Varredura 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 - Avaliação do desempenho das malhas  
 

4.1.1 – Análise da curva tensão - deformação  
 

As análises da curva tensão versus deformação foram realizadas no equipamento KES 

FB1, tanto nas malhas básicas como multifuncionais. A amostra foi submetidas a uma força 

de 50 cN/cm2, cada amostra de tecido tinha as dimensões de 20 x 20cm e espaçamento entre 

as garras era de 5 cm. A Figura 55 ilustra uma curva típica obtida tanto para colunas (WARP) 

como para fileiras (WEFT). 

 

 

Figura 55 – Gráfico demonstrativo das zonas de residuais, fluências e elásticas  

 

 
As análises realizadas nas malhas mostraram que a deformação se caracteriza como 

viscoelástico, já que ao aplicar uma mesma tensão de 50cN/cm2 a energia de deformação é 

recuperada depois de um determinado tempo de repouso.  Essa deformação ocorrida quando 

aplicada a tensão de 50cN/cm2 foi medida para cada amostra.  
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Na Figura 56 são mostrados os resultados da porcentagem do alongamento das 

estruturas Jersey e Piquê de mesma composição (SPF, PLA, BAM, CO, PP e PD) tanto no 

sentido das colunas como das fileiras.  

 
Figura 56 – Média das malhas básicas (Jersey e Piquê) 

 
 

As análises comparativas do parâmetro “EMT” nas malhas básicas com diferentes 

composições mostraram comportamentos diferenciados. Na estrutura Jersey constituída das 

diferentes composições, observou-se que os resultados das fileiras foram maiores que os das 

colunas. Isto acontece porque a estrutura Jersey é formada por laçadas normais. Em relação à 

estrutura Piquê, o comportamento foi inverso. A laçadas carregadas possibilitam uma maior 

uma maior elasticidade no sentido das colunas. Analisando as duas estruturas de malhas 

Jersey e Pique produzidas com fios à base de polipropileno verifica-se uma maior 

percentagem de alongamento e de recuperação visco elástica, tanto na direção das fileiras 

como na direção das colunas. 

 

As Figuras 57 e 58 mostram as médias das análises comparativas das estruturas 

multifuncionais no sentido das colunas e das fileiras.  
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Figura 57 – Média das estruturas 01 e 03 (colunas) 
 
 

 
Figura 58 – Média das estruturas 01 e 03 (fileiras) 

 

Nas malhas multifuncionais produzidas com fios de SPF/PES THERMOLITE, 

PD/PES THERMOLITE, SPF/PES COOLMAX, PD/PES COOLMAX, SPF/PES 

DRIRELEASE e PD/PES DRIRELEASE, apresentaram maior percentual de recuperação no 

sentido das colunas, principalmente na estrutura multifuncional 01. As malhas que 

apresentaram menor percentual de recuperação são de PLA/PES THERMOLITE, PLA/PES 

COOLMAX e PLA/PES DRIRELEASE. Isso fica bem visível na estrutura multifuncional 03 
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que tem um maior número de fios envolvidos na célula estrutural do ponto. Dessa forma, 

conclui-se as malhas produzidas com misturas de fios de PLA e as diferentes combinações 

demonstraram um menor percentual alongamento em função da força de tração aplicada.  

 

A Figura 59 mostra o resultado comparativo realizado na estrutura multifuncional 02, 

tanto no sentido das colunas e das fileiras das malhas multifuncionais.  

 
Figura 59 – Média da estrutura 02 (fileiras e colunas) 

 
As curvas são similares, mas as médias no sentido das colunas são maiores. 

Analisando-se o comportamento das curvas para médias (fileiras e colunas) destacam-se as 

composições SPF/PD/PES THERMOLITE, SPF/PD/PES COOLMAX e SPF/PD/PES 

DRIRELEASE com menor percentual da recuperação elástica (histerese). As composições de 

PLA/PD/PES THERMOLITE, PLA/PD/PES COOLMAX e PLA/PD/PES DRIRELEASE, 

demonstraram um maior percentual de recuperação sem provocar deformação no tecido.      

Conclui-se que os percentuais de recuperação da elasticidade dos tecidos de malhas das três 

estruturas multifuncionais em estudos dependem das características dos fios, grau de aperto, 

gramatura, número de laçadas por centímetro e célula estrutural do ponto. Os resultados 

obtidos demostraram que a estrutura 02 apresenta valores mais aproximados entre colunas e 

fileiras. Nas estruturas 01 e 03 o distanciamento dos resultados tanto nas colunas como nas 

fileiras. Isto acontece devido ao menor número de fileiras e colunas por centímetro e à pouca 

estabilidade dimensional do tecido da estrutura 01.  
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4.2 – Propriedades Tribológicas 
 
 Na tabela 5 são apresentados os valores médios do coeficiente de atrito obtido de 20 

amostras para cada composição, analisadas no equipamento Frictorq, usando como 

contracorpo um contato de rolamento. 

 

Tabela 5 - Valores médios das amostras Jersey e Piquê (contato de rolamento) 

 

Composição da 

amostra 

Código da 

Amostra 

No de 

amostras 

Estruturas Coef. De 

atrito 

Média LA 

Coef. De 

atrito 

Média LD 

100% Soja SPF 20 Jersey 
Pique Lacoste 

0,1971 
0,2204 

0,1888 
0,2364 

100% Minho PLA 20 Jersey 
Pique Lacoste 

0,2020 
0,2024 

0,1961 
0,204 

100% Bambu BAM 20 Jersey 
Pique Lacoste 

0,1976 
0,2190 

0,1939 
0,2141 

100% Algodão CO 20 Jersey 
Pique Lacoste 

0,2320 
0,2203 

0,2210 
0,2353 

100% polipropileno PP 20 Jersey 
Pique Lacoste 

0,1601 
0,1789 

0,1565 
0,1909 

100% Pesdrirelease PD 20 Jersey 
Pique Lacoste 

0,2031 
0,2147 

0,2038 
0,2338 

 

Analisando-se os resultados das tabelas 1 e 2 foram construídos gráficos para um 

melhor entendimento e conclusão dos resultados obtidos do coeficiente de atrito das estruturas 

básicas (Jersey e Piquê) com diferentes composições de fibras. Conforme apresentado na 

Figura 60. 

 

Figura 60 – Coeficiente de atrito das estruturas básicas (contato de rolamento) 
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A partir da análise realizada no lado avesso e direito das malhas básicas (Jersey e 

Piquê), verificam-se as malhas produzidas com fios de SPF, BAM, CO e PD têm valores 

médios do coeficiente de atrito maiores, principalmente na malha Piquê. As amostras 100% 

PP (polipropileno) têm menor coeficiente de atrito, com destaque para o Jersey. A malha de 

CO (algodão) tem maior coeficiente de atrito nas estruturas básicas. 

 Na tabela 6 são apresentados os valores médios do coeficiente de atrito obtidos com 20 

amostras, analisadas no equipamento Frictorq. Usou-se como contracorpo pele artificial (Skin 

Silicone L7350). 

 

Tabela 6 - Valores médios das amostras Jersey e Piquê (contato de pele artificial) 

Composição da 

amostra 

Código da 

Amostra 

No de 

amostra 

Estruturas Coef. De 

atrito 

Média LA 

Coef. De 

atrito 

Média 

LD 

100% Soja SPF 20 Jersey 
Pique Lacoste 

0,8011 
0,7765 

0,8046 
0,7367 

100% Minho PLA 20 Jersey 
Pique Lacoste 

0,7968 
0,7978 

0,8037 
0,7994 

100% Bambu BAM 20 Jersey 
Pique Lacoste 

0,8072 
0,8078 

0,7954 
0,7939 

100% Algodão CO 20 Jersey 
Pique Lacoste 

0,8246 
0,8347 

0,8144 
0,8265 

100% polipropileno PP 20 Jersey 
Pique Lacoste 

0,4961 
0,5223 

0,5377 
0,5102 

 100% Pesdrirelease PD 20 Jersey 
Pique Lacoste 

0,7317 
0,7773 

0,7245 
0,7355 

 

Pode observa-se que as amostras de malha CO (algodão) apresentam valores médios 

mais elevados do coeficiente de atrito. As amostras de 100% PP apresentam os valores 

médios mais baixos nas duas faces do tecido.  
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Figura 61 – Coeficiente de atrito das estruturas básicas (contato de pele artificial) 

 
 

Os resultados obtidos das análises (lado avesso e direito) das malhas básicas (Jersey e 

Piquê) mostraram que os coeficientes de atritos das duas estruturas produzidos com a 

composição 100% PP (Polipropileno) são menores independentemente do contracorpo 

utilizado. Isso pode ser explicado pela característica do fio usado na fabricação dos tecidos de 

malhas. Esses tecidos foram produzidos com filamentos contínuos que passaram pelo 

processo de texturização, deixando os fios macios, volumosos e uniformes. Nas malhas  100% 

CO (algodão), os resultados mostraram um maior coeficiente de atrito independentemente do 

contracorpo utilizado. Devido à fibra de algodão ser obtida naturalmente, apresentar grande 

irregularidade em relação ao seu comprimento. Dependendo do processo de fiação e da torção 

dada no fio, assim o tecido de malha fica mais ou menos áspero. 

 

4.3 – Análises estatísticas das estruturas de malhas básicas 
 
 Para os indicadores (lado avesso e direito) abaixo foram realizados teste de 

normalidade da distribuição das variáveis em estudo estatísticos através do teste de Friedman 

ANOVA, a fim de verificar se existem diferenças do coeficiente de atrito através da mudança 

do contracorpo em contato com o tecido de malha Jersey e Piquê com diferentes composições. 

Apresentados nos quadros das Tabelas 7 e 8. 
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Tabela 7  – p – valor do teste Wilcoxon e Friedman no lado avesso das malhas Jersey e Piquê  

 

Composição Contracorpo Estruturas Amostras Média Desvpad p-valor 

SPF  Rolamento Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,1971 
0,2204 

0,004685 
0,005912 

0,000089 

PLA  Rolamento Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,2020 
0,2024 

0,006419 
0,002642 

0,601213 

BAM  Rolamento Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,1976 
0,2190 

0,006064 
0,008594 

0,000089 

CO  Rolamento Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,2320 
0,2203 

0,005109 
0,005217 

0,000089 

PP  Rolamento Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,1601 
0,1789 

0,002235 
0,002451 

0,000089 

PD  Rolamento Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,2031 
0,2147 

0,004954 
0,00674 

0,000293 

SPF Silicone Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,8011 
0,7765 

0,008731 
0,005031 

0,000103 

PLA Silicone Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,7968 
0,7978 

0,010588 
0,009127 

0,822761 

BAM Silicone Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,8072 
0,8078 

0,009075 
0,011424 

0,259836 

CO Silicone Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,8246 
0,8347 

0,007093 
0,005813 

0,001325 

PP Silicone Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,4961 
0,5223 

0,007669 
0,006663 

0,000103 

PD Silicone Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,7317 
0,7773 

0,006033 
0,005128 

0,000089 

 

 

Testou-se a normalidade da distribuição das variáveis em estudo, no lado avesso do 

tecido, através do teste de Wilcoxon para cada composição e estruturas básicas Jersey e Piquê. 

Não foi reijeitada a hipótese Ho para: os tecidos produzidos com fios de 100% PLA, 

utilizando os dois contracorpos e tecido 100% BAM quando o contato é de Skin silicone, ao 

nível de significancia de 0,05. Aplicando a ferramenta estatística de Friedman ANOVA & 

KENDALLS, no comparativo de concordância das variáveis em estudos de uma distribuição 

normal, verifica-se uma rejeição da hipótese ao nível de significância aceitável nas demais 

amostras (0,05).  
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Tabela 8 – p – valor do teste Wilcoxon e Friedman no lado direito das malhas Jersey e Piquê 

Composição Contracorpo Estruturas Amostras Média Desvpad p-valor 

SPF Rolamento Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,1888 
0,2364 

0,00491 
0,00587 

0,000089 

PLA  Rolamento Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,1961 
0,2046 

0,00445 
0,002861 

0,000120 

BAM  Rolamento Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,1939 
0,2141 

0,005649 
0,009164 

0,000103 

CO  Rolamento Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,2210 
0,2353 

0,006153 
0,007764 

0,000112 

PP  Rolamento Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,1565 
0,1909 

0,002046 
0,004474 

0,000089 

PD  Rolamento Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,2038 
0,2338 

0,009854 
0,008175 

0,000089 

SPF  Silicone Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,8046 
0,7367 

0,008164 
0,004037 

0,000089 

PLA  Silicone Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,8037 
0,7994 

0,014544 
0,006065 

0,000120 

BAM  Silicone Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,7954 
0,7939 

0,006904 
0,005814 

0,000103 

CO  Silicone Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,8144 
0,8265 

0,007149 
0,00731 

0,000112 

PP  Silicone Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,5377 
0,5102 

0,005262 
0,008102 

0,000089 

PD  Silicone Jersey 
Piquê Lacoste 

20 
20 

0,7245 
0,7355 

0,007448 
0,005032 

0,000089 

 

Testou-se a normalidade da distribuição das variáveis em estudo, no lado direito do 

tecido, através do teste de Wilcoxon para cada composição e entre estruturas básicas. 

Rejeitou-se a hipótese Ho para: tecidos produzidos utilizando os dois contracorpos, ao nível 

de significância de 0,05.  

Na análise do teste de Wilcoxon e Friedmam ANOVA, pode-se afirmar que existem 

diferenças significativas nas estruturas Jersey e Pique, independente do contato utilizado na 

verificação das variáveis em estudo.  
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4.4 – Propriedades do coeficiente de atrito nas estruturas multifuncionais 
 
 
 Nas análises realizadas nas estruturas multifuncionais são observados os diferentes 

comportamentos do coeficiente de atrito no lado direito e avesso das malhas multifuncionais, 

utilizando o contracorpo de rolamento e silicone. Os resultados médios dos coeficientes de 

atrito das três estruturas com as diferentes composições e células estruturais do ponto, usando 

o rolamento como contracorpo são apresentados nas Figuras 62 e 63.  

 
Figura 62 – Valores médios para o coeficiente de atrito obtidos no lado direito dos tecidos de 

malhas com diferentes composições e estruturas, utilizando o contracorpo padrão de 
rolamento. 

 
Na Figura 63 são apresentados os valores médios dos coeficientes de atrito obtidos 

utilizando os dois tipos de contracorpos (rolamento e pele artificial). 

 
 

 
Figura 63 – Comparação dos valores médios gerais utilizando os dois contracorpo - LD 
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Figura 64 – Valores médios para o coeficiente de atrito obtidos no lado avesso dos tecidos de 

malhas com diferentes composições e estruturas, utilizando o contra corpo padrão de 
rolamento. 

 

 
Figura 65 – Comparação dos valores médios gerais utilizando os contracorpo - LA 
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célula estrutural do ponto com maior número de fios envolvidos e composições diferentes, 

deixando o tecido mais estável. Assim o coeficiente de atrito é menor, principalmente na 

estrutura 03.  

Analisando os resultados obtidos para o coeficiente de atrito comparando estruturas da 

mesma composição e célula estrutural do ponto diferentes, pode-se concluir o seguinte:  

Das doze amostras de malhas multifuncionais estudadas nas estruturas 01 e 03 as malhas com 

composição que apresentaram uma maior aproximação do coeficiente de atrito no lado avesso 

do tecido usando o contato de rolamento foram PLA/PES THERMOLITE e SPF/PES 

COOLMAX. Apresentada na Figura 66. 

 

 

 

Figura 66 - Maior aproximação das médias do coeficiente de atrito – LA 

 

Na Figura 67 apresenta-se o resultado do lado direito do tecido de malhas 

multifuncionais com uma melhor aproximação da média do coeficiente de atrito. Podemos 

analisar as composições de SPF/PES THERMOLITE e SPF/ PES COOLMAX. 

0,200000

0,205000

0,210000

0,215000

0,220000

0,225000

0,230000

0,235000

0,240000

PLA/Pes Ther SPF/Pes Cool

0,2126

0,2345

0,2141

0,2353µKin
Média

ESTRUTURA 01 ESTRUTURA 03



85 
 

 
Marcos Silva de Aquino 
 

 
Figura 67 - Maior aproximação das médias do coeficiente de atrito – LD 

 

Fazendo-se uma comparação dos resultados entre as estruturas 01 e 03, observa-se que 

a estrututa 01 apresenta maior coeficiente de atrito tanto no lado avesso e direito das malhas 

multifuncionas quanto na maioria das composições estudadas. 

 

4.5 – Análises estatísticas das estruturas multifuncionais 
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aceitação ao nível de significância 0,05 verificados através da ferramenta (Statisc 7), a 

hipótese da normalidade das variáveis em estudos as demais comparações foram rejeitadas 

através do teste Wilcoxon com duas variáveis e o teste não paramétricos de Friedmam 

ANOVA.  
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Tabela 9 – P- valor do teste de Wilcoxon (lado avesso) malhas multifuncionais 01 e 03 

 
Contato de Skin Silicon L7350 Contato de Rolamento  

Estrutura 01 Estrutura 03 p - valor Estrutura 01 Estrutura 03 p - valor 
SPF / PT  SPF / PD 0,73139 SPF / PT SPF / PC 0,575487 

PLA / PT SPF / PC  0,4466 SPF / PT PLA / PC 0,455273 

PLA / PT PLA / PC  0,156 SPF / PT SPF / PD 0,171240 

PLA / PT PD / PC 0,05223 PLA / PT PLA / PC 0,211065 

PLA / PT BAM / PD 0,3225 PLA / PT SPF / PD 0,111929 

BAM / PC  SPF / PT  0,322509 PD / PT SPF / PC 0,2955878 

BAM / PC  PD / PT 0,17124 PD / PT PLA / PC 0,235172 

BAM / PC PD / PD 0,322509 BAM / PC PLA / PT 0,056915 

PD / PC SPF / PT  0,985107 SPF / PC BAM / PD 0,4000917 

PD / PC PD / PT 0,654159 PD / PC PD / PT 0,708906 

PD / PC PD / PD 0,12586 PD / PC PD / PD 0,411465 

SPF / PD SPF / PD 0,135358 SPF / PD PLA / PC 0,089389 

PLA / PD PLA / PD 0,21795 SPF / PD BAM / PD 0,121309 

PD / PD SPF / PT  0,76519 PLA/ PD BAM / PD 0,079323 

PD / PD PD / PT 0,217958 PD / PD PD / PT 0,197834 

PD / PD PD / PD 0,100459 PD / PD PD / PD 0,736876 

 
 

Tabela 10 – P- valor do teste de Wilcoxon (lado avesso) malhas multifuncionais 1 e 2. 
 

Contato de Skin Silicon L 7350 Contato de Rolamento  

Estrutura 01 Estrutura 02 p - valor Estrutura 01 Estrutura 02 p - valor 
BAM / PT  SPF / PD /PD 0,466622 BAM / PT BAM / PT /PD 0,204331 

SPF / PT  PD / PLA / PD  0,478126 SPF / PT PD / PLA / PC 0,501392 

SPF / PT  PD / PLA / PC  0,370262 SPF / PT PD / PLA / PD 0,575484 

PLA / PT  PD / PD / PC 0,197755 PLA / PT SPF / PD / PC 0,736876 

PLA / PT  PD / PLA / PD 0,083557 PLA / PT PD / PLA / PD 0,970220 

PD / PT PD / PLA / PT  0,444509 PD / PT SPF / PD /PC 0,073139 

PD / PT PD / PLA / PC 0,695064 PD / PT PD / PLA / PD 0,135358 

BAM / PC SPF / PD / PT 0,331724 BAM / PC PD / PLA / PT 0,575487 

SPF / PC SPF / PD / PD  0,765195 SPF / PC BAM / PD / PT 0,116889 

PD / PC SPF / PD / PT 0,516088 SPF / PC PD / PLA / PT 0,990481 

BAM / PD SPF / PD /PD 0,204331 PD / PC PD / PD / PT 0,478126 

SPF / PD PD / PLA / PT 0,765195 PD / PC PD / PD / PC 0,295878 

SPF / PD BAM / PD / PC 0,232286 SPF / PD BAM / PD / PT 0,411485 

SPF / PD PD / PLA / PC 0,600871 SPF / PD PD / PLA / PT 0,313464 

PLA / PD PD / PLA / PT 0,295878 SPF / PD PD / PLA / PC 0,156005 

PLA / PD PD / PLA / PC 0,313464 PLA / PD PD /PD / PT 0,278966 

 
São apresentados os resultados comparativos entre as estruturas 01 e 02, foram 

testados a normalidade da distribuição das variáveis em estudos através da aplicação da 
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ferramenta estatística de dados não paramétricos (Wilcoxon) entre duas variáveis. Não se 

rejeitou, ao nivel de significância de 0,05 a hipótese da normalidade em estudo, utilizando o 

contato de silicone (Skin Silicon L 7350) e rolamento apresentadas no quadro das Figuras 73 

e 74. As outras possíveis combinações foram testadas e rejeitadas, pois existem diferências 

significativas para rejeitar a hipótese Ho, para as diferentes composições e raportes das 

estruturas de malha multifuncionais. 

 

4.6 – Medição das propriedades de atrito nos equipamentos KES-FB 04 e FRICTORQ 
  
 

Nesta fase os Ensaios foram realizados apenas no lado avesso do tecido da malha, e 

utilizamos os contracorpos padrões do próprio equipamento Frictorq e KES-FB4, por motivo 

de não adaptação do contracorpo (Skin Silicone L7350) no KES-FB4. Comparamos os 

resultados obtidos do coeficiente de atrito, conforme podemos constatar na Figura 68. 

 

 
Figura 68 – Contato de rolamento utilizado no FRICTORQ e KES-FB4 

 
 

Na Figura 69 são demonstradas as análises comparativas das médias do coeficiente de 

atrito analisados no lado avesso do tecido entre estruturas de malhas multifuncionais 01 e 03, 

utilizando o contracorpo de contato de rolamento padrão do próprio equipamento FRICTORQ 

e KES-FB4. 
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Figura 69 – Gráfico comparativo das médias do coeficiente de atrito entre equipamentos e 

estruturas 01 e 03 do lado avesso da malha 
 

 Analisando comparativamente os dois métodos de medição do coeficiente de atrito nas 

estruturas de malhas multifuncionais com a mesma composição e célula estrutural do ponto 

diferente, podemos destacar que os resultados obtidos pelo equipamento Frictorq, demonstra 

uma maior aproximação independente da estrutura ou misturas de fios. Na comparação entre 

os dois equipamento encontrou uma maior aproximação das médias do coeficiente de atrito 

nas malhas de composições de PLA/PES THERMOLITE e SPF/PES COOLMAX. Quando 

analisamos os resultados no KES-FB4 a maior média foi no tecido com a composição de 

mistura de fios de PLA/PES COOLMAX e 100% PES DRIRELEASE. No equipamento 

Frictorq os resultados são mais homogêneos e bem distribuídos garantindo que os resultados 

obtidos no equipamento são mais confiáveis. 

 

 Na Figura 70 é apresentado o gráfico da análise comparativa da leitura do coeficiente 

de atrito da estrutura 02, que apresenta raport e composição de mistura de fios diferentes. As 

análises do coeficiente de atrito também foram verificadas com os dois equipamentos no lado 

avesso dos tecidos de malhas multifuncionais. 
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Figura 70 – Gráfico Comparativo do coeficiente de atrito no lado avesso da estrutura 

multifuncional 02. 
 

 

Na comparação entre os resultados do coeficiente de atrito no equipamento Frictorq e 

KESFB4 (na Figura 70), observa-se que as composições de SPF/PES DRIRELEASE/PES 

DRIRELEASE e BAM/PES DRIRELEASE/PES DRIRELEASE, são as que têm uma melhor 

aproximação das médias nos dois equipamentos. Nos resultados do equipamento KESFB4 

encontramos as maiores médias, principalmente nos tecidos com fios à base de PLA, quando 

analisamos os resultados obtidos no equipamento Frictorq II a composição à base de 

BAM/PES DRIRELEASE, encontramos a maior média. 

 

Na Figura 71 é apresentado um gráfico geral dos resultados do coeficiente de atrito de 

cada estrutura, verificados nos dois equipamentos. 
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Figura 71 – Gráfico comparativo das médias gerais nos dois equipamentos 
 
Nas análises comparativas dos resultados obtidos nos equipamentos (Frictorq e KES-

FB4) para medir o coeficiente de atrito superficial dos tecidos em estudos com diferentes 

composições e célula estrutural do ponto. Observa-se que todos os valores médios obtidos no 

KESFB4 são superiores aos obtidos no Frictorq. Cabe destacar que a estrutura 01 apresenta 

um maior coeficiente de atrito quando comparado com as estruturas 02 e 03 principalmente 

quando esses ensaios são realizados no KES-FB4. Com  o objetivo de determinar a existência 

de diferenças estatisticamente significativas entre os dados obtidos nos dois sistemas foi 

efetuada uma análise de médias, recorrendo ao teste de Friedman ANOVA (p < 0,05), para 

determinar as variáveis dependentes dos dados não paramétricos (MAGNUS, 2009).  

 

Tabela 11 – Resultados da aplicação da ferramenta estatística de Friedman ANOVA, entre os 

resultados (KES-FB4 x FRICTORQ). 

Equipamentos Est. 01 = p - valor Est. 02 = p - valor Est. 03 = p - valor 
KES-FB4 x FRICTORQ 0,0389 0,08327 0,56370 

 
Relativamente aos dados obtidos no FRICTORQ e KES-FB4, estes não apresentam 

diferenças significativas no comparativo das estruturas 02 e 03 utilizando os dois sistemas 

(KES-FB4 x FRICTORQ), apenas na estrutura 01 o teste rejeita a hipótese Ho. Existe uma 

relação entre os dados obtidos do coeficiente de atrito, dando uma maior segurança na 

utilização do Frictorq, por ser um equipamento com maior facilidade de operação e assim 

garantindo que os dados obtidos são confiáveis. Nas Figuras 72 e 73 podemos verificar 

através dos gráficos de Box Plot gerados pelo programa Statisc 7. 

0,19

0,2

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

0,26

Estrutura 01 Estrutura 02 Estrutura 03

µKin Médias 

KES-FB4

FRICTORQ



91 
 

 
Marcos Silva de Aquino 
 

Box Plot - Comparativo da estrutura 01
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Figura 72 - Comparativo coeficiente de atrito estrutura 01 (KES-FB4 e FRICTORQ)  

 
Figura 73 – Comparativo coeficiente de atrito estrutura 02 e 03 (KES-FB4 e FRICTORQ)  

 

4.7 – Análises por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Com objetivo de analisar os contatos dos contracorpos utilizados no experimento deste 

trabalho de tese, no que tange à verificação se os testes feitos provocaram ou não desgastes 

significativos na superfície do material da pele artificial (Skin Silicon L7350) e se a 

característica superficial do material do contracorpo de rolamento tem a mesma textura no 

contato utilizado nos dois equipamentos FRICTORQ e KES-FB4, já que os mesmos são de 

aço.  

 

 



92 
 

 
Marcos Silva de Aquino 
 

4.7.1 – MEV dos elementos de Contatos de rolamento do KES-FB4 e FRICTORQ. 

 Nas Figuras 74 e 75, ampliada de 50µm, observa-se as imagens superficiais dos 

elementos de contatos com o tecido de malha dos dois equipamentos utilizados.  

 

Figura 74 – Imagem MEV do elemento de contato do sistema FRICTORQ II 

 

Figura 75 – Imagem MEV do elemento de contato do sistema KES-FB4 

Observando as imagens de MEV dos contatos dos equipamentos Frictorq e KES-FB4, 

onde as superfícies apresentam aspectos distintos, destacando na análise que o índice de 

rugosidade é consideravelmente diferente, os resultados promovidos pelos equipamentos 

durante os ensaios, nota-se que a micrografia representada pela Figura 74, apresenta maior 

homogeneidade na área superficial de contato (fricção), enquanto que na Figura 75, a área de 
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contato restringe-se a uma superfície que apresenta um índice de rugosidade não homogénea. 

Conclui-se que o equipamento Frictorq é mais adequado para realização dos ensaios de 

fricção. Nos resultados obtidos nas análises comparativas entre os dois equipamentos, os 

ensaios realizados no Frictorq têm uma maior aproximação dos resultados. 

4.7.2 – Imagem de MEV dos elementos de Contato de pele artificial (Skin Silicone 

L7350) utilizado apenas nos ensaios no equipamento FRICTORQ. 

Na Figura 76, apresenta-se o MEV da camada superficial da pele artificial antes e 

depois dos ensaios adquirida para ser utilizada neste trabalho.  

 

Figura 76 – Pele artificial, antes e após ensaio de desgaste. 

Nota-se que a região da pele artificial antes dos ensaios apresenta uma aparência 

escamosa. Depois dos ensaios realizados nas estruturas do lado direito e avesso do tecido das 

malhas multifuncionais, pode-se observar uma diferença significativa na superfície dos 

materiais ensaiados. Eliminau-se a aparência inicial que era escamosa, deixando a superfície 

mais uniforme, com pequenas partículas de material que foram identificadas na análise 

química de EDS em anexo, demonstrando que esses materiais foram adquiridos na preparação 

da amostra para o MEV.  
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4.8 – Estudo da influência das propriedades do desgaste das malhas, utilizando 
Martindale. 
 

A Figura 77 apresenta o comportamento das malhas básicas quanto á desgaste a cada 

mil ciclos no lado avesso e direito da malha Jersey. 

 
Figura 77 – Análise comparativa da malha Jersey lado avesso e direito 

 
Analisando os resultados, é possível verificar que as malhas que apresentam um 

comportamento de maior desgaste é PLA, BAM e CO no lado avesso, no direito, o CO 

(algodão) tem um desgaste abaixo do SPF. O melhor comportamento em relação à resistência 

ao desgaste, é apresentado tanto no lado avesso como no direito nas malhas produzidas com 

fios de PES DRIRELEASE e POLIPROPILENO. Avaliando-se os dois lados do tecido de 

malha Jersey, observa-se que a composição fabricado com fibras de PLA, o desgaste é menos 

de 1 % do peso das amostras ensaiadas. Apresentada na Figura 78. 

 

 
Figura 78 - Desgaste da estrutura Jersey de composição PLA e BAM. 
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A Figura 79 mostra o comportamento das malhas básicas quanto á desgaste a cada mil 

ciclos no lado avesso e direito da malha Piquê. 

 

 
Figura 79 – Análise comparativa da malha Piquê lado avesso e direito 

 
Na Figura 79 a estrutura que tem um melhor comportamento em relação à resistência 

ao desgaste no lado avesso e direito das malhas confeccionadas com fios de PES 

DRIRELEASE e POLIPROPILENO. 

Analisando os gráficos podemos destacar que as malhas apresentam os maiores 

desgastes são de composição 100% PLA, BAM e CO no lado avesso e direito no final dos 

5000 ciclos, como mostra a Figura 80.  

 

 
 Figura 80 - Desgaste da estrutura Piquê de composição 100% BAM, PLA e CO 

 
De uma forma geral o comportamento das amostras de malhas básicas de tecido Jersey 

e Piquê, os resultados são similares, mas os tecidos fabricados com fibras de PLA apresentam 

um maior desgaste no final dos 5000 ciclos. Entretanto, as amostras de malhas produzidas 
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com fios de filamentos POLIPROPILENO e fios de PES DRIRELEASE, apresentam maiores 

resistências ao desgaste de abrasão como esperado, porém o desgaste ficou abaixo de 1 % 

tanto no lado avesso e direito do tecido de malha.  

 

4.8.1 – Malhas Multifuncionais (estruturas 01, 02 e 03) 
 

A Figura 81 mostra o comportamento das malhas multifuncionais quanto á desgaste no 

lado avesso e direito da malha produzidas com combinações de misturas de fios de PES 

THERMOLITE e demais fios de BAM, SPF, PLA e PES DRIRELEASE. 

 

 
Figura 81 – Análise comparativa da malha multifuncional a base de PESTHERMOLITE entre 

as estruturas 01 e 03 lado avesso e direito  
 

 A Figura 81 demonstra o gráfico dos resultados obtidos para resistência ao desgaste 

das amostras de fios de BAM, SPF, PLA e PES DRIRELEASE, combinados com fio de PES 

THERMOLITE nas duas estruturas com o mesmo padrão de alimentação no tear circular de 

dupla frontura. É possível verificar que no lado avesso da malha multifuncional o desgaste é 

muito menor em todas as amostras em função da formação célula estrutural do ponto de 

malha ter uma distribuição de fios à base de poliéster no lado avesso do tecido. Já no lado 

direito verifica-se um maior desgaste nas duas estruturas com mistura de PES THERMOLITE 

e PLA. Um desgaste que ficou na faixa de 2,4% do peso das amostras testadas. 

 
A Figura 82 demonstra o comportamento das malhas multifuncionais quanto á 

desgaste no lado avesso e direito das malhas com combinações de misturas de fios de PES 

COOLMAX e demais fios apresentados anteriormente. 
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Figura 82 – Análise comparativa da malha multifuncional a base de PES COOLMAX entre as 

estruturas 01 e 03 lado avesso e direito 
 

A Figura 82 apresenta os resultados obtidos para as amostras de tecidos de malhas 

com fios (BAM, SPF, PLA e PES DRIRELEASE), combinados com fios de PES COOLMAX 

com o mesmo padrão de alimentação no tear circular de dupla fronturas. No lado avesso das 

malhas multifuncionais, o desgaste é muito menor em todas as amostras (de 0,10% a 1 %); já 

no lado direito verifica-se um maior desgaste nas duas estruturas com mistura de PLA/PES 

COOLMAX, principalmente na estrutura 03, com maior desgaste a partir de 1000 ciclos 

chegando a 3% e ao final dos 5000 ciclos 6,6% em relação ao peso inicial da amostra, isso 

aplica-se pela maior concentração de fibras de PLA. 

 
A Figura 83 demonstra o comportamento das malhas multifuncionais quanto ao 

desgaste no lado avesso e direito da malha com combinações de misturas de fios de PES 

DRIRELEASE e demais fios apresentado anteriormente. 

 
Figura 83 – Análise comparativa da malha multifuncional a base de PES DRIREALESE entre 

as estruturas 01 e 03 lado avesso e direito 
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A Figura 83 apresenta os resultados obtidos para resistência ao desgaste das amostras 

de tecidos de malha multifuncional à base de mistura com fios apresentados anteriormente 

combinados com fios de PES DRIRELEASE nas duas estruturas com o mesmo padrão de 

alimentação no tear circular de dupla fronturas. É possível verificar que no lado avesso o 

desgaste é muito menor em todas as amostras com uma percentagem de 0,05% a 0,35 %. No 

lado direito verifica-se um maior desgaste nas duas estruturas com mistura de PLA/PES 

DRIRELEASE, principalmente na estrutura 03 e com maior desgaste a partir de 1000 ciclos 

chegando a 2% e no final do experimento realizado o desgaste foi de 4,9%. 

 

A Figura 84 e 85 demonstra o comportamento das malhas multifuncionais quanto á 

desgaste no lado avesso e direito da malha com combinações de misturas de fios de (PES 

THERMOLITE, PES COOLMAX e PES DRIRELEASE) e demais fios apresentado 

anteriormente. 

 
Figura 84 – Análise do desgaste na estrutura 02 lado direito  

 
Figura 85 - Análise do desgaste na estrutura 02 lado Avesso 



99 
 

 
Marcos Silva de Aquino 
 

Nas Figuras estão apresentados os resultados tribológico (desgaste) da estrutura 02, 

lado direito e avesso dos tecidos de malhas multifuncionais em estudo. Verificam-se 

comportamentos observados anteriormente em relação aos tecidos fabricados com as 

diferentes composições, onde o lado avesso do tecido tem maior resistência ao desgaste. Na 

estrutura 02 foi de 0,5 % para todas as amostras e diferentes combinações de fios e no lado 

direito ficaram com variação de 0,70% a 1,75% desgastes na estrutura que tem fios de 

composição (PLA/PES THERMOLITE, PLA/PES COOLMAX e PLA/PES DRIRELEASE). 

Destacamos que a estrutura 02 apresentou uma maior resistência nas duas faces do tecido. 

 
4.8.2- Interpretação da interdependência 

 
Os resultados obtidos nas três estruturas apontam que o lado avesso da malha tem 

maior resistência ao desgaste abaixo de 1% do peso da amostra. Isso deve-se a uma maior 

concentração de fios de fibras sintéticas (PES THERMOLITE, PES COOLMAX E PES 

DRIRELEASE). É possível pela distribuição dos fios na gaiola do tear circular de dupla 

frontura, dando característica de um tecido de dupla camada. As fibras biodegradáveis e 

naturais estão distribuídas com maior concentração no lado direito do tecido de malha dando 

uma característica hidrófila. Verifica-se um maior desgaste nas combinações com fios de 

PLA, em todas as estruturas multifuncionais.  

4.9 – Correlações dos valores calculados e os experimentais 

 Na Figura 86 são apresentados os resultados calculados e experimentais das estruturas 

de malhas multifuncionais (lado avesso).  

 

Figura 86 – Aplicação do fator de multiplicação (3,3)  
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Verifica-se que aplicando o fator de multiplicação de 3,3 vezes nos resultados obtidos 

através do contracorpo de rolamento, se obtém resultados aproximados ao da pele artificial 

com uma variação de 5 a 10 % erros. Deixando bem claro para as amostras em estudos.  Na 

Figura 87 apresenta o desvio padrão. 

 

Figura 87 – Apresentação do desvio padrão dos resultados comparativos 

A ferramenta estatística aplicada foram de Friedman e Wilcoxon, utilizado o programa 

Stastic 7 (FRIEDMAN, 1937 & HOLLANDER, 1999). 
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Conclusões e Sugestões 

CAPÍTULO 05 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

5.1 CONCLUSÕES:  

 

O trabalho teve como objetivo caracterizar as propriedades tribológicas de tecidos de 

malhas básicas e de malhas multifuncionais, através da região viscoelástica, resistência ao 

desgaste e coeficiente de atrito dos tecidos utilizados. Além disso, foram comparadas duas 

técnicas de medição do coeficiente de atrito, a saber: Frictorq e o KES-FB4. Dos resultados 

obtidos pode-se concluir: 

 

• Os ensaios demonstram os ensaios tribológicos em tecido de malha de trama com 

variações de estruturas e composições com reprodutibilidade.  

• Mediu-se a tensão-deformação dos tecidos de malhas básicas. Concluiu-se que quando 

o tecido Jersey é produzido com a mesma massa por área a sua histerese é maior no 

sentido das fileiras. O tecido Piquê que contem laçadas carregadas (fang), representam 

uma maior histerese no sentido das colunas. 

•  Nos ensaios nas malhas multifuncionais com composições e células estruturais do 

ponto diferentes, verifica-se que a maior histerese, foi apresentada pela estrutura 01, 

tanto no lado avesso e como no direito das malhas, com uma percentual de 

aproximadamente 20%  nas colunas e 25% nas fileiras em função de uma maior 

percentagem de laçadas carregadas. Já na estrutura 02. Quando observamos os 

resultados da estrutura 03, verifica-se menor histerese nos dois sentidos, dando ao 

tecido maior estabilidade dimensional.  

• As variações dos percentuais nas misturas de fibras a base de PES THERMOLITE, 

PES COOLMAX e PES DRIRELEASE com as fibras naturais e artificiais nas malhas 

multifuncionais estudadas, permitir verificar mudanças de comportamento nos 

resultados obtidos do coeficiente de atrito, histerese e desgaste das malhas. 

• A utilização do contra corpo de rolamento, que é do próprio equipamento FRICTORQ 

e do KESFB4 equipamento já consagrado no mercado, demonstram que os resultados 

obtidos e comparados entre os equipamentos garantem a fiabilidade da determinação 
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do coeficiente de atrito das diferentes estruturas de tecidos de malhas, dando uma 

maior aproximação nos resultados obtidos no FRICTORQ. 

• Pela primeira vez foi utilizada uma pele artificial (Skin Silicone L7350) em ensaios 

realizados no FRICTORQ. Conclui-se que utilizando o contato padrão (rolamento) e 

aplicando o fator 3,3 nos resultados do coeficiente de atrito, aproxima-se do obtidos na 

pele artificial.  

• A comparação entre os resultados obtidos pelo FRICTORQ é possível afirmar que este 

equipamento mostra ser adequado, fiável e preciso na determinação do coeficiente de 

atrito.  

• Dos ensaios realizados nas estruturas básicas com o objetivo de avaliar o desgaste 

superficial ao final de 5000 ciclos, podemos constatar que as malhas básicas 

independentemente da sua composição, ficaram abaixo de 0,60% em relação à perda 

de peso inicial.  Conclui-se que PP e PD apresenta maior resistência ao desgaste, pois 

apresentaram uma perda de peso abaixo de 0,05%. 

• As malhas multifuncionais com as diferentes composições de fibras (sintéticas, 

naturais) e célula estrutural do ponto, demonstraram desgastes diferenciados, 

independentemente do lado do tecido testados. Quando fazemos a análise dos 

desgastes, as amostras que têm na sua composição fibra de PLA apresentaram um 

maior desgaste, principalmente no lado direito do tecido. Isto é consequência da maior 

concentração de fibras sintéticas no lado avesso do tecido malha.  

• A análise estatística que foi realizada nas amostras de estruturas básicas e 

multifuncionais demonstrou uma grande correlação dos resultados obtidos, garantindo 

que em algumas estruturas podemos obter resultados um pouco iguais, mais nunca os 

mesmos. Isso se dar pelas propriedades das fibras nas diferentes estruturas 

confeccionadas com misturas de fibras sintéticas e naturais. Podemos também destacar 

a característica da pouca estabilidade dimensional na malha de trama.  
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5.2 - SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS:  

 

O presente trabalho abre uma grande possibilidade de uma série de trabalhos e 

perspectivas futuras, tendo como base as análises tribológicas feitas nos tecidos de malhas em 

estudos. Com os resultados obtidos, torna-se premente a continuidade do estudo com outros 

tipos de estruturas de malhas com a mesma composição e com mudança de alguns 

parâmetros: 

 

a) Mudança na pressão do contato; 

b) Velocidade da amostra; 

c) Tecido tratado com plasma; 

d) Tecido úmido;  

f) Pele artificial com Hidratação. 

 

Trabalhar com outros fios que sejam desenvolvidos com uma maior uniformidade, 

flexibilidade, elasticidade e resistência. Assim melhorando a propriedade do tecido. 

 Busca de financiamento nas instituições de pesquisas FINEP, CAPES e CNPq entre 

outras no Brasil. Com objetivo de fabricar um FRICTORQ compacto, versão Brasileira, que 

possibilite a leitura do parâmetro de coeficiente de atrito nos têxteis. 
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ANEXOS 

 

Tear circular Single Jersey  

 

No tear de monofrontura, foram confeccionadas as malhas básicas, utilizando fios 

fiados 100% Algodão, Soja, Bambu e Milho, Polipropileno (filamento) e Pes drirelease com 

uma composição de mistura (85% PES / 15% CO).  

 

• Diâmetro de 30” com 1872 agulhas no cilindro; 

• Número de 20 agulhas por polegada com 72 alimentadores. 

 

 

Figura 88 – Tear circular de mono frontura 

Fonte: www.orizio.com.br, acesso 28/10/2010 

 

Tear circular Double Jersey  

No tear de dupla frontura, foram confeccionadas as malhas multifuncionais por 

multicamadas, onde foram utilizados os fios formados por camadas hidrófobas e hidrófilas, 

com as composições predeterminadas.  

• Diâmetro de 30” com 3744 agulhas (1872 no cilindro e 1872 no disco); 

• Número de 20 agulhas por polegada com 72 alimentadores. 

 



110 
 

 
Marcos Silva de Aquino 
 

 

Figura 89 – Tear circular de dupla frontura 

Fonte: www.orizio.com.br, acesso 28/10/2010 

O contracorpo de Silicone Skin e Rolamento, utilizados nos ensaios foi pesado em uma 
balança digital.  

 
Figura 90 - Pesagens dos contracorpos de Silicon Skin e Rolamento 

 

Todas as amostras de tecidos de malhas básicas e multifuncionais foram cortadas na 

quantidade de 20 amostras, com uma área de 100cm2
, como mostra a Figura, as mesmas 

foram mantidas em atmosfera condicionada e controlada antes da realização dos ensaios [50]. 

 

Figura 91 – Cortador de amostras e amostras cortadas 
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Depois de cortadas as amostras foram condicionadas em uma temperatura de 

aproximadamente 20 ±2Co e uma umidade relativa de 68±2%, para posteriormente ser 

analisado o coeficiente de atrito cinético de cada amostra no equipamento Frictorq. 

 

As análises químicas de EDS, demonstram as composições dos materiais dos contracorpos, 

utilizados nos ensaios para determinação do coeficiente de atrito.  

 

Figura 92 - Imagem EDS do contracorpo de rolamento utilizado no FRICTORQ.  
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Figura 93 - Imagem EDS do contracorpo de rolamento utilizado no KESFB4.  

 
Figura 94 - Imagem EDS do contracorpo de Silicone utilizado no FRICTORQ. 

 
 


