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Dedico a todas as pessoas sem 

mobilidade ou com mobilidade 

reduzida, usuários de cadeiras de rodas, 

que buscam conhecimento sobre o 

desgaste de materiais têxteis, na 

interface cadeira de rodas-têxteis.  
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Não é preciso ter olhos abertos para 

ver o sol, nem é preciso ter ouvidos 

afiados para ouvir o trovão. Para ser 

vitorioso você precisa ver o que não 

está visível. 

Sun Tzu 
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RESUMO 

A tribologia aplicada em materiais têxteis apresenta uma significativa conexão com o conforto 

da roupa, já que as propriedades físicas dos tecidos estão intimamente relacionadas à sua 

superfície e propriedades de desgaste. De igual modo, o atrito na interface cadeira de rodas-

têxteis é um fator crítico, para avarias das roupas e lesões de pele, causadas por cargas 

mecânicas cíclicas, pelas pressões de contato e por forças de cisalhamento, mediante contínuo 

e longo período de tempo. Como os contatos mecânicos podem ser especialmente 

problemáticos, para usuários de cadeira de rodas, é relevante conhecer as características de 

fricção dos têxteis, direcionada para pessoas com mobilidade reduzida. Diante do exposto, o 

presente trabalho tem por objetivo, analisar o material do assento e encosto de cadeiras de rodas 

dobráveis, no que tange a tribologia. E propor novas rotas tecnológicas para a fabricação 

personalizada destes materiais. Para isso, foi realizada uma pesquisa de natureza aplicada, com 

abordagens qualitativa e quantitativa, utilizando dos procedimentos técnicos bibliográficos e 

experimental, para descrever e explicar os ensaios mecânicos, de resistência à tração e rasgo, 

formação de pilling, solidez à cor por fricção, além dos ensaios no abrasímetro martindale e no 

tribômetro, pino sobre disco. Os materiais têxteis analisados são de caráter representativo, 

baseado nas características e propriedades da sua composição. As variáveis analisadas são 

desgaste, coeficiente de atrito, força de atrito e temperatura. A análise e interpretação dos dados, 

é auxiliada pela ferramenta de mineração de dados Waikato Environment for Knowledge 

Analysis – WEKA, utilizando o algoritmo de classificação J48. Resultou-se com o estudo, o 

mapeamento das avarias, elencando em ordem decrescente os materiais têxteis mais adequados 

em contato com o assento de encosto de cadeira de rodas. Os resultados apresentaram: o tecido 

plano sarja, com maior resistência em todos os ensaios; o tecido de malha jersey, com maior 

temperatura e formação de pilling; o tecido jeans, com maior desgaste abrasivo; o tecido 

tricoline, com maior coeficiente de atrito dinâmico; o tecido tecnosport, com menor desgaste 

abrasivo. Sendo possível traçar por meio do trabalho, novas rotas para fabricação de materiais 

têxteis, voltadas para cadeirantes.  

Palavras Chaves: tribologia, materiais têxteis, cadeiras de rodas, mineração de dados. 
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ABSTRACT 

The tribology applied in textile materials presents a significant connection with the comfort of 

the clothes, since the physical properties of the fabrics are closely related to its surface and wear 

properties. Similarly, the friction in the wheelchair-textile interface is a critical factor, for 

clothing breakdowns and skin lesions, caused by cyclic mechanical loads, contact pressures and 

shear forces, for a continuous and long period of time. As mechanical contacts can be especially 

problematic for wheelchair users, it is relevant to know the friction characteristics of textiles, 

aimed at people with reduced mobility. In view of the above, the present work aims to analyze 

the material of the seat and backrest of folding wheelchairs, regarding tribology. And propose 

new technological routes for the personalized manufacture of these materials. For this, a 

research of an applied nature was carried out, with qualitative and quantitative approaches, 

using the technical bibliographical and experimental procedures, to describe and explain the 

mechanical tests, tensile and tear resistance, pilling formation, friction fastness, besides the tests 

on the martindale abrasometer and the tribometer, pin on disk. The textile materials analyzed 

are of representative character, based on the characteristics and properties of their composition. 

The analyzed variables are wear, coefficient of friction, friction force and temperature. Data 

analysis and interpretation is aided by the Waikato Environment for Knowledge Analysis 

(WEKA) data mining tool using the J48 classification algorithm. The study resulted in the 

mapping of faults, listing in decreasing order the most appropriate textile materials in contact 

with the seat of the back of a wheelchair. The results showed: the flat twill fabric, with higher 

resistance in all the tests; Knitted jersey fabric, with higher temperature and pilling formation; 

Jeans fabric with higher abrasive wear; The tricoline fabric, with higher coefficient of dynamic 

friction; The tecnosport fabric, with less abrasive wear. Being possible to draw through the 

work, new routes for the manufacture of textile materials, aimed at wheelchair users. 

Keywords: tribology, textile materials, wheelchairs, data mining. 
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CAPÍTULO 1 -  INTRODUÇÃO 

O capítulo é iniciado com a contextualização da temática e a problemática estudada, 

posteriormente é apresentado as possíveis hipóteses do problema, o objetivo geral e os 

específicos. Na sequência é descrito a justificativa e a estrutura do trabalho. 

1.1. Contextualização 

A evolução tecnológica vem facilitando o cotidiano dos seres humanos nas mais 

variadas situações, buscando promover conforto e comodidade ao homem. Pessoas com algum 

tipo de deficiências têm sido beneficiada através do uso de dispositivos cada vez mais 

sofisticados a fim de adquirir maior autonomia, conforto e segurança em seu cotidiano. 

Atualmente o mercado brasileiro oferece uma grande diversidade de equipamentos 

destinados à adequação postural sentada. No caso dos assentos e encostos para cadeira de rodas, 

pode-se verificar que, de maneira geral, as indústrias apresentam características comuns em 

seus projetos, como a utilização de materiais, design destes produtos, numerações, entre outros 

aspectos. 

De acordo com Watson e Woods (2005), existem poucos trabalhos científicos que 

possam afirmar qual é o modelo ou sistema de adequação postural sentada preferível. Até o 

momento, tem-se pouca informação sobre quais os dispositivos que podem ofertar os máximos 

benefícios aos seus usuários. 

A utilização e a concepção das cadeiras de rodas mudaram significativamente a 

partir da metade do século XX, o que permitiu maior independência e inclusão social de seus 

usuários. Dentre as inúmeras inovações, o que mais se destacou foi ações dos dispositivos de 

adequação postural sentada (WATSON E WOODS, 2005). 

De acordo com Chaves et al (2004), a cadeira de rodas é verdadeiramente uma 

extensão do corpo do usuário; portanto ela deve satisfazer as expectativas e preferências de 

acordo com suas necessidades físicas e funcionais de seus usuários, proporcionando interações 

com o meio onde vive. Filho (2002) salienta que a cadeira de rodas é o meio de socialização e 

transporte de maior utilização por pessoas com alguma deficiência física, seja essa congênita 

ou adquirida. 
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A postura pode ser definida como uma posição característica de sustentação do 

corpo no espaço, tendo uma relação direta entre as partes corporais e a linha do centro de 

gravidade, (TACHDJAN, 2001, p. 326; KISNER e COBY, 1998, p. 521).Cada indivíduo 

apresenta suas próprias características com relação à sua postura, influenciada pela idade e por 

diversos outros fatores tais como obesidade, frouxidão ligamentar, hábitos posturais 

inadequados, alterações nos sistemas respiratório, muscular, ósseo, entre outros. 

Atualmente existe uma grande carência no desenvolvimento de tecnologias 

destinadas a pessoas com deficiências físicas. De acordo com o último senso demográfico 

brasileiro realizado pelo IGBE no ano de 2000, o número de habitantes com deficiência chega 

a 14,5% de toda população, cerca de 25 milhões de brasileiros; destes, cerca de 930 mil são 

usuários de cadeiras de rodas (NERI, 2003). 

Pessoas com deficiências físicas têm utilizado as tecnologias a fim de facilitar o 

regresso às suas atividades de vida diária. Segundo Moraes (2009), a atenção à pessoa com 

deficiência tem adquirido crescente importância em nossa sociedade, sendo objeto de diversas 

políticas públicas que buscam promover a inclusão e a participação através de medidas como 

acessibilidade, trabalho, educação, transporte e atendimento de saúde. Chaves et al (2004) 

afirmam que a cadeira de rodas é um meio com o qual se pode auxiliar a participação de pessoas 

com deficiências em inúmeras atividades, proporcionando maior independência tanto em casa 

como na comunidade. 

1.2. Problemática do estudo 

Com a finalidade de contribuir com a tribologia1 de artigos têxtis de um cadeirante, 

a proposta deste trabalho foi analisar o desgaste de peças de vestuário de diferentes composições 

e estruturas em contato com o material do assentos e encostos de cadeiras de rodas, utilizados 

por pessoas com deficiências. A partir destas análises, foram propostas novas rotas tecnológicas 

para a fabricação personalizada destes dispositivos. 

Almejando responder no decorrer do estudo os seguintes questionamentos: Quais 

são os artigos têxteis que sofrem maior desgaste em contato com assento e encosto de cadeira 

de rodas dobráveis e como esse fato interferi na qualidade de vida do cadeirante?  

                                                           
1 Tribologia (do grego τρίβω 'tribo' significando 'esfregar, atritar, friccionar', e λόγος 'logos' significando 'estudo') parte da 

física aplicada, que estuda o fenômeno do atrito em suas diversas manifestações. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grego
https://pt.wiktionary.org/wiki/en:%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B2%CF%89
https://pt.wiktionary.org/wiki/pt:%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
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1.3. Apresentação das hipóteses  

Para responder a problemática do estudo, o trabalho apresenta as seguintes 

hipóteses de pesquisa: 

I. Hipótese: material inadequado do assento e encosto de cadeiras de rodas 

dobrável. 

II. Hipótese: contatos mecânicos continuo e por longos períodos. 

III. Hipótese: fatores ergonômicos, fisiológicos e ambientais na utilização dos 

artigos têxteis. 

1.4. Objetivos 

Os objetivos, geral e específicos, almejados a partir da realização deste trabalho, 

são apresentados abaixo: 

1.4.1. Objetivo Geral 

Analisar o material do assento e encosto de cadeiras de rodas dobráveis, no que 

tange tribologia de materiais têxteis. E propor novas rotas tecnológicas para a fabricação 

personalizada destes materiais. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos descritos a seguir norteiam o desenvolvimento deste 

trabalho, contribuindo principalmente para o alcance do objetivo geral. 

 Conhecer os diferentes materiais de assento e encosto, das cadeiras de rodas 

dobráveis. Como também conhecer seus usuários, expectativa e realidade 

sobre o produto. 

 Analisar as especificações técnicas dos assentos e encosto das cadeiras de 

rodas dobráveis.  

 Realizar um levantamento das situações de atrito dos cadeirantes e traçar 

um mapa experimental dos ensaios laboratorial.  

 Diagnosticar os fatores provocam maior desgaste das peças de vestuário 

utilizadas pelos cadeirantes. 
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 Elaborar diretrizes aplicáveis no desenvolvimento assentos e encostos de 

cadeiras de rodas dobráveis condizentes com a necessidades dos cadeirantes 

que as utilizam. 

1.5. Justificativa 

O tema desta dissertação surgiu da necessidade de desenvolver um dispositivo 

personalizado para adequação postural sentada para pessoas que não deambulam (caminham) 

e/ou são portadoras de deformidades musculoesqueléticas da coluna vertebral, sendo estas 

estruturadas ou não estruturadas. 

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho visa contribuir com a elaboração de 

novas rotas tecnológicas, capaz de traçar alternativas viáveis de fabricação de assentos e 

encostos que atentam as necessidades dos cadeirantes, mas que principalmente não cause 

desgaste dos artigos de vestuário 

Com relação à relevância em termos de aplicação, o estudo objetiva empregar 

técnicas de obtenção de dados antropométricos de usuários de cadeiras de rodas para conformar 

assentos e/ou encostos personalizados que mantenham a forma anatômica do usuário a fim de 

reduzir as pressões impostas por esses equipamentos. 

Em sua maioria, as cadeiras de rodas prescritas para pessoas com alterações 

posturais são montadas a partir módulos pré-fabricados de acordo com as necessidades de cada 

pessoa. No entanto, muitas vezes esses equipamentos não atendem às exigências individuais. 

Nesse tipo de sistema, busca-se uma combinação entre a adequação (ou sustentação) postural e 

uma base móvel para formar um sistema dinâmico de mobilidade adaptada. A adequação 

postural é realizada através de dispositivos auxiliares que mantêm contato com as diversas 

partes corporais, objetivando melhorar a postura do indivíduo. Entre esses dispositivos incluem-

se apoio para cabeça, tronco, quadris, joelhos, pés, entre outras. A base móvel consiste em uma 

estrutura onde são inseridos todos os mecanismos de adequação postural; geralmente é 

constituída de uma estrutura tubular com apoio para braços, pés e rodas (O`SULLIVAN e 

SCHMITZ, 2004). 
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Pessoas com deficiências físicas incapazes de se locomover independentemente que 

apresentem – ou não – problemas posturais, muitas vezes utilizam a cadeira de rodas como 

meio de transporte. Esses indivíduos, em diversas situações, necessitam de dispositivos que 

auxiliem a cadeira de rodas para a manutenção postural. Usuários de assentos personalizados 

geralmente têm movimentos articulares limitados, deformidades ósseas, instabilidade articular 

e uma anatomia diferenciada (WATSON E WOODS, 2005). Bertoncello e Gomes (2002) 

afirmam que no Brasil o desenvolvimento de produtos destinados a pessoas portadoras de 

deficiência é extremamente lento, estando vinculado ao atraso no tratamento destes indivíduos 

e a outras questões relacionadas à deficiência. Tal quadro se deve à escassez de investimentos 

e ao atual estágio qualitativo projeta dos produtos existentes. 

De maneira geral, as cadeiras de rodas são fabricadas em tamanho padrão, o que 

dificulta a adaptação de indivíduos com posturas tão peculiares. Mesmo as mais sofisticadas – 

equipadas com regulagens e acessórios especiais – não permitem que o ajuste se molde a 

deformidades já instaladas (RIBAS, 2006). 

1.6. Estrutura da Dissertação  

O presente trabalho está estruturado para analisar o desgaste dos materiais têxtis em 

contato com o assento e encosto de cadeiras de rodas dobráveis. 

Para alcançar esse objetivo, no primeiro capítulo foi apresentada a contextualização 

do trabalho, bem como a definição da problemática da pesquisa e suas respectivas hipóteses 

motivadoras e a justificativa a respeito da temática. 

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico sobre tribologia de materiais 

têxteis, universo das cadeiras de rodas dobráveis e mineração de dados. Estruturado com o 

intuito de desenvolver um embasamento teórico aplicado ao trabalho. 

O terceiro capítulo é apresentado a metodologia do trabalho, dividida em 

procedimento de caracterização do material, procedimento do Abrasímetro Martindale, 

procedimento do Tribômetro – Pino sobre Disco, e por último com a análise e intepretação de 

dados. 

O quarto capítulo apresenta os resultados e discursões, dividida em três seções que 

mostram os dados oriundos dos ensaios realizados na caracterização do material base, no 

Tribômetro e no Martindale, representando os dados graficamente.  
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O quinto capítulo avalia os resultados do estudo tribológico proposto, levando as 

possibilidades de aplicação e desenvolvimento de novas tecnologias. Usando de algoritmos para 

realizar a mineração dos dados E na sequência é realizado o cruzamento dos pontos levados nas 

análises, objetivando desenvolver estratégicas especificas aplicáveis ao caso estudado. 

Finalizando, o sexto capítulo apresenta as conclusões do trabalho. E posteriormente 

as referências bibliográficas. Resumidamente a Figura 1, ilustra a estrutura da dissertação por 

meio do fluxograma. 
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Figura 1: Fluxograma da Dissertação. 
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CAPÍTULO 2 -  REFERENCIAL TEÓRICO  

Neste capítulo são apresentados os conceitos e as dimensões, utilizados no referido 

estudo, com o intuito de oferecer subsídios para análise tribologica do material, assento e 

encosto da cadeira de rodas dobrável, em contato com artigos de vestuário.  

Estruturado para fundamentar teoricamente, primeira seção, o universo das cadeiras 

de rodas, na segunda seção, a tribologia de materiais têxteis, terceira seção, mineração de dados, 

conceitos esses, primordiais para o desenvolvimento da análise proposto pelo trabalho. 

2.1. Universo das cadeiras de rodas 

O primeiro registro encontrado sobre dispositivos de mobilidade sentada foi 

descrito por volta do século VI, escavado em uma pedra encontrada em um sarcófago chinês. 

Nesse documento, é sugerida a utilização de uma cadeira de rodas, como mostrado na Figura 2, 

(COOPER, 1998; SAWATZKY, 2002; GUGEL, 2010, apud PRESTES, 2011). 

Figura 2: Registro de uma gravura de uma cadeira de rodas de 525 d.c. 

 

Fonte: Sawatzky (2002). 

Em 1933, o engenheiro norte americano Herbert A. Everest, o qual se tornou 

tetraplégico em um acidente de mineração, estava insatisfeito com o tamanho e a 

descomodidade das cadeiras de rodas de madeira.  

Assim, juntamente com seu amigo Harry Jennings, um engenheiro mecânico, 

desenvolveu a primeira cadeira de rodas dobrável, como ilustra a Figura 3, na empresa que 

fundaram com o nome de Everest & Jennings.  
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Figura 3: Cadeira de rodas dobrável, desenvolvida por H.C. Jennings. 

 

Fonte: Sawatzky (2002). 

Apesar de tanto tempo decorrido desde o desenvolvimento do projeto, esse modelo 

ainda é muito utilizado hoje em dia. Por volta dos anos 1950, esta empresa desenvolveu a 

primeira cadeira de rodas motorizada (SAWATZKY, 2002; FIELDS, 2009; GUGEL, 2010). 

O desenvolvimento histórico do design das cadeiras de rodas, embora tenha sido 

lento e seguindo a necessidade de cada época, apresenta acelerados avanços ocorridos nos 

últimos anos com a aplicação de tecnologia, materiais diferenciados e a qualidade dos 

equipamentos. Ainda assim, muitos usuários permanecem fazendo uso de cadeiras de rodas 

tradicionais, modelo padrão (GALVÃO, 2006). 

2.1.1. Estrutura e material das cadeiras de rodas 

No geral as cadeiras de rodas têm a componente estética semelhante, entretanto a 

sua operação mecânica pode ser variável. A variação vai estar ligada diretamente as 

necessidades do paciente, componentes importantes para um determinado utilizador, podem ser 

inadequados ou desnecessários para outros. Os componentes de uma cadeira de rodas padrão, 

ilustrada na Figura 4, são: braços de apoio, proteção lateral, encaixe da pedaleira, pedaleira, 

suporte de calcanhar, pedal ou plataforma, rodas, aros, travão das rodas, roda de 

direcionamento, encosto da cadeira, pegadores e almofadas de assento (BROMLEY, 2006). 
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Figura 4: Componentes básicos da cadeira de rodas. 

 

Fonte: Adaptado de Bromley, 2006. 

A ideia da utilização da cadeira de rodas não pretende apenas proporcionar apoio 

ao esqueleto ou manter a integridade física, mas ganhar função. Para pessoas com lesão vertebro 

medular, o bom uso da cadeira de rodas, restaura parte da sua mobilidade de forma a gerar uma 

maior participação social, diminui sua incapacidade e desvantagem como cidadão (MINKEL, 

2000). 

O reconhecimento, da cadeira de rodas como um objeto de fácil locomoção, rapidez 

e segurança, por parte das pessoas com lesões vertebro-medulares, acaba por acontecer após as 

várias tentativas de voltar a andar sem sucesso. A cadeira de rodas por sua vez, atende 

plenamente seu papel enquanto equipamento para pessoas com este tipo de lesão, já que 

possibilita a locomoção para os locais desejados e os utilizadores apresentam-se satisfeitos com 

sua utilização (SANTOS, 2000). 
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2.1.2. Assento e Encosto das cadeiras de rodas dobráveis  

A escolha do modelo de uma cadeira de rodas mais apropriado a cada indivíduo 

depende de vários fatores. Frequentemente o custo é um dos fatores decisivos nesta escolha 

(COOPER et. al, 1996).  

Segundo Trombly e Radomsky (2005), ao decidir-se por um modelo de cadeira de 

rodas, deve-se considerar alguns fatores como as necessidades o os objetivos do usuário; 

ambiente doméstico, de trabalho e outros na comunidade; estado físico e mental, assim como a 

evolução das deficiências; recursos financeiros; estética; interface do sistema de cadeira de 

rodas com outras tecnologias. 

A grande maioria dos dispositivos de adequação postural sentada é desenvolvida 

em cadeira de rodas, as quais podem apresentar-se em variados modelos utilizando diferentes 

materiais e densidades.  

De acordo com Trombly e Radomsky (2005), superfícies planas são indicadas para 

indivíduos que necessitam de pouco ou nenhum suporte postural e àqueles que são capazes de 

reposicionar-se com independência para manter o equilíbrio e o conforto. Este autor diz ainda 

que as superfícies do assento e encosto influenciam diretamente o controle postural, como no 

caso do ângulo de assento-encosto. 

Alguns assentos permitem variações no ângulo entre o encosto e a base do assento 

e a orientação espacial de todo o sistema, incluindo os suportes de pés e de cabeça. Essas 

variações são úteis por permitirem uma alternância temporária de posturas e são usadas para 

redistribuir o peso do usuário, objetivando maior conforto e alívio de pontos de pressão, além 

de acomodar variações de tônus muscular e facilitar atividades funcionais dos membros 

superiores e cabeça (MORAES, 2009).  

Dicianno et. al (2008) relatam a existência de dois tipos de forças que agem sobre 

os tecidos. A primeira é denominada força normal e atua perpendicularmente à superfície da 

pele. A segunda é chamada de força de cisalhamento, agindo tangencialmente à pele e aos 

tecidos mais profundos; seu efeito se percebe geralmente quando o peso da pessoa está apoiado 

em uma superfície inclinada, mas também no contato entre o corpo e o assento quando ambos 

se deformam sob o peso aplicado (SMITH, 2003).  
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O atrito é um exemplo de força de cisalhamento entre a pele e a superfície de 

contato; quando ocorre o atrito, a carga necessária para causar uma isquemia da pele é reduzida 

pela metade. Tanto a força normal como a de cisalhamento podem obstruir o sistema sanguíneo 

e linfático (DICIANNO et al, 2008). 

Segundo Trombly e Radomsky (2005), as almofadas têm o papel de reduzir as 

pressões de pico associadas a referências ósseas, assim como distribuir a pressão 

uniformemente sobre a maior área em contato com a pele. Nesse sentido, as forças de 

cisalhamento que interferem na circulação podem ser reduzidas com a utilização de almofadas 

com formato apropriado ao usuário ou almofadas com ciclagem contínuas entre altas e baixas 

pressões. Outro mecanismo utilizado para alívio das pressões é a inclinação espacial. 

Ao se considerar o design do assento e do encosto em relação à pressão dos discos 

intervertebrais, assim como às atividades musculares, pode-se afirmar que as melhores 

condições para a redução destas pressões e atividades musculares ocorrem quando existe uma 

inclinação do encosto em relação ao assento entre 110º e 120º em relação à horizontal 

(KROEMER e GRANDJEAN, 2005). 

A utilização de suportes adequados para braços pode ajudar significativamente em 

tarefas de transferência e deslocamento de peso, reduzindo em até 20% a pressão e o peso sobre 

os ísquios tibiais, sustentando o peso dos membros superiores e mantendo o equilíbrio do 

tronco. É ainda aconselhável que os braços sejam removíveis, pois isto facilita as transferências 

do usuário (COOPER, 1998). 

Alguns estudos indicam que uma das principais contradições existentes no uso de 

assentos se refere a um adequado equilíbrio entre distribuição de pressão, firmeza do suporte 

postural e conforto (MORAES, 2009).
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2.2. Tribologia de materiais têxteis 

Em tribologia, define-se desgaste como sendo a destruição de uma ou de ambas as 

superfícies que compõem um sistema tribológico, geralmente envolvendo perda progressiva de 

material (HUTCHINGS, 1992). No desgaste, essa perda acontece de maneira contínua e 

progressiva, e em proporções pequenas, às vezes no nível atômico, às vezes no nível dos grãos 

do material. 

Um dos principais focos de estudo da tribologia é o desgaste. Tradicionalmente são 

aceitos quatro modos de desgaste que estão representados na Figura 5. 

Figura 5: Esquema dos quatro modos representativos do desgaste. 

 

Fonte: RADI et al, 2007. 

Os modos de desgaste podem ocorrer através de diversos mecanismos, que são 

descritos pelas considerações de mudanças complexas na superfície durante o movimento. Em 

geral, o desgaste ocorre através de mais de um modo, portanto a compreensão de cada 

mecanismo de desgaste em cada modo se torna importante. A Figura 6, mostra um breve resumo 

destes mecanismos (KATO, 2001). 
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Figura 6: Diagrama dos processos de desgaste. 

 

Fonte: RADI et al, 2007. 

O desgaste ocorre em função da cinemática do sistema. Pode variar entre, 

deslizamento, rolamento, oscilação, impacto e erosão, dependendo do tipo de interação e do 

movimento das interfaces. A erosão pode ainda ser classificada pelo estado físico do contra 

corpo, sólido ou líquido, ou pelo ângulo de ação, alto ou baixo. Os processos de desgaste 

também poderão ser classificados quanto ao elemento interfacial podendo ser de desgaste de 2-

corpos ou estar sob ação de partículas sólidas pressionadas entre duas superfícies, por exemplo, 

poeira em lubrificantes ou minerais em rochas sob pressão, caracterizando um desgaste de 3-

corpos (PETERSON, 1980 apud RADI, 2017). 

Nos ensaios de abrasão o equipamento mais utilizado é o pino sobre disco, onde um 

pico produzido do material a ser ensaiada risca uma roda abrasiva. A carga aplicada ao pino 

determina o grau de abrasão a altas tensões. Abrasivos livres podem ser adicionados ao sistema, 

ou podem ser gerados durante o ensaio, causando abrasão a três corpos (NOBLE, 1984). 

Na Figura 7, representa de um tribômetro, pino sobre disco. 
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Figura 7: Esquema representativo de tribômetro, pino sobre disco. 

 

 

Fonte: Adaptado de Noble. 

2.2.1. Materiais têxteis 

O tecido é um material formado pelo entrelaçamento de fios, de fibra natural, 

artificial ou sintética, que são utilizados em diversas aplicações e seguimentos do vestuário, 

cama mesa e banho, decoração, dentre muitos outros.  

Tipos de Tecidos  

Tecido plano: é uma estrutura produzida pelo entrelaçamento de um conjunto de 

fios de urdume e outro conjunto de fios de trama, formando ângulo de 90º.  

 Urdume: Conjunto de fios dispostos na direção longitudinal (comprimento) do tecido. 

 Trama: Conjunto de fios dispostos na direção transversal (largura) do tecido.  
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Tecido malha: os tecidos de malha são caracterizados pelo entrelaçamento de fios, 

sendo no sentido transversal onde o fio alimenta todas as agulhas ou no sentido longitudinal 

onde as agulhas são alimentadas por fios diferentes.  

Não-tecido: Conforme a norma NBR – 13370, não-tecido é uma estrutura plana, 

flexível e porosa, constituída de véu ou manta de fibras, ou filamentos, orientados 

direccionalmente ou ao acaso, consolidados por processos: mecânico (fricção) e/ou químico 

(adesão) e/ou térmico (coesão) ou combinação destes.  

As Figura 8 a seguir representam as três estruturas dos têxteis citados acima: 

Figura 8: Estruturas dos tecidos plano, de malha e de não tecido, respectivamente. 

 

Fonte: Adaptado de DuPont (1991). 

O tecido plano é o produto final do processo de tecelagem. É classificado de acordo 

com:  

 A matéria-prima empregada (natural, sintética ou mista);  

 A forma de entrelaçamento dos fios (tafetá, sarja e cetim);  

 O número de fios por centímetro quadrado;  

 O peso por metro quadrado.  

O tecido plano é formado basicamente por fios de ourela (fios que formam bordas 

do tecido) e fios de fundo (fios que formam o tecido) que se situam entre as ourelas.  

De acordo com a DuPont (1991, p. 5), “os fios no sentido do comprimento são 

conhecidos como fios de urdume, enquanto que os fios na direção da largura são conhecidos 

por fios de trama. As bordas do tecido no comprimento são as ourelas, que são facilmente 

distinguíveis do resto do material”. Como ilustra a Figura 9. 
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Figura 9: Estruturas do tecido indicando os fios de trama, os fios de urdume e a ourela. 

 
Fonte: Adaptado de DuPont (1991). 

Antes que os fios sejam entrelaçados nos teares, é necessária a realização de 

operações preliminares de preparação destes fios para sua utilização no processo de tecelagem, 

tanto para os fios de urdume quanto para os fios de trama, por métodos adequados, tais como 

os processos de urdimento e o processo de engomagem oriundos ao setor de preparação à 

tecelagem.  

O entrelaçamento é o fato de passar uma ou vários fios de urdume por cima ou por 

baixo de um ou vários fios de trama. O entrelaçamento mais simples entre estas duas direções 

de fios é a tela ou tafetá. A evolução dos fios de urdume poderá ser feita nas mais diversas 

formas obtendo-se assim, os mais complicados tipos de ligamentos.  

Os mais conhecidos são: tela ou tafetá, sarja e cetim ou raso, como ilustra a Figura 

10. 

Figura 10: Estruturas de tecido plano: tela ou tafetá, sarja e cetim ou raso. 

 

Fonte: Adaptado de DuPont (1991). 
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2.2.2.   Características e Propriedades de materiais têxteis 

De acordo com a cartilha de tecidos da ABIT (2015), os tecidos são caracterizados 

pelas seguintes propriedades dos materiais têxteis: 

 Gramatura: relação de massa por unidade de área. É expressa em gramas por metro 

quadrado (ABNT NBR 10591- Materiais têxteis - Determinação da gramatura de 

superfícies têxteis). A tolerância, segundo a norma, é de ±5%. 

 Gramatura em onças (oz): relação de massa em unidade de massa em onças e a área 

expressa em jardas quadradas. Para obtê-la, deve-se dividir por 33,953 a gramatura em 

gramas por metro quadrado (ABNT NBR 10591- Materiais têxteis - 

determinação/gramatura de superfícies têxteis). Oz/yd² = g/m² ÷ 33,905. 

 Peso Linear: É uma ótima medida para calcular o comprimento de um tecido num rolo 

sem a necessidade de desenrolar o material (ABNT NBR 10591- Materiais têxteis - 

Determinação da gramatura de superfícies têxteis). Peso linear = g/m² x largura do 

tecido. 

 Ligamento: forma de entrelaçamento dos fios de urdume e trama. Os básicos são: tela, 

sarja e cetim. Em tecidos especiais combinam-se vários ligamentos para obter-se efeitos 

diferenciados. A escolha do tipo de ligamento é muito importante para orientar a forma 

de costurar a peça (ABNT NBR 12546- Materiais têxteis - Ligamentos fundamentais de 

tecidos planos).  

 Densidade de fios no tecido: indica quantos fios foram alinhados por centímetro no 

tecido para a sua formação. Apresenta-se em fios/cm no urdume e batidas/cm para a 

trama. Um número menor de fios proporciona mudança no fato de cobertura e por isso 

podem oferecer mais frescor, porém deve-se equilibrar com a possibilidade de 

esgarçamento na costura (ABNT NBR 10588- Tecidos Planos - Determinação da 

densidade de fios).  

 Espessura: indica se o tecido é leve, médio ou pesado. É uma medida muito importante 

para determinar a altura do calcador na máquina de costura, permitindo uma boa costura 

(ABNT NBR 13371 -Materiais têxteis - Determinação da espessura).  
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 Largura: característica importantíssima na definição do encaixe de moldes. A largura é 

determinada após um período de relaxamento do tecido. Segundo a Portaria 

CONMETRO nº 1 de 1998 a tolerância é de 2% (ABNT NBR 10589- Materiais têxteis 

- Determinação da largura de não-tecidos e tecidos planos).  

 Comprimento: metragem do tecido que deve ser determinada após o seu relaxamento, 

segundo a Portaria CONMETRO nº 1 de 1998 a tolerância é de 2% (ABNT NBR 12005- 

Materiais têxteis - Determinação do comprimento de tecidos).  

 Resistência à tração: expressa a força que o tecido suporta até romper-se. É um ensaio 

realizado no dinamômetro e é muito indicativo da durabilidade do tecido (ABNT NBR 

11912- Materiais têxteis - Determinação da resistência à tração e alongamento de 

tecidos - tira).  

 Alongamento: indica o quanto o tecido aumenta sua dimensão até o rompimento no 

dinamômetro. Também é importante para a costura pois permite a acomodação de 

espumas e molas, bem como define o comprimento de cortinas (ABNT NBR 11912- 

Materiais têxteis - Determinação da resistência à tração e alongamento de tecidos planos 

- tira).  

 Elasticidade: capacidade do tecido de alterar suas dimensões mediante uma força e 

retornar ao tamanho original (ABNT NBR 12960 - Tecido de malha - Determinação da 

elasticidade e alongamento).  

 Esgarçamento em costura: ensaio que indica se o tecido tem propensão a abrir-se na 

costura mediante uma força. É bastante importante porque pode definir se há 

necessidade de utilizar uma costura mais densa ou um tipo diferente de costura. O limite 

de esgarçamento na costura é de 6mm, podendo variar por acordo entre partes (ABNT 

NBR 9925 Tecido plano - determinação do esgarçamento em uma costura padrão).  

 Resistência ao rasgo: ensaio que indica a propensão ao rasgo do tecido a partir do 

impacto, ou a partir de um pequeno picote (ASTM D2261). 

 Resistência à Abrasão: representa o quanto o tecido pode resistir ao desgaste do atrito 

que no uso dos estofados indicará sua durabilidade. Pode ser medido pela quantidade de 

perda de massa, ou pela espessura após o atrito contra uma lixa ou pode ser avaliado 

pelo número de ciclos de atrito a que o tecido resiste até romper-se. 
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 Propensão à formação de pillings: ensaio que simula atritos que formam o enrolamento 

das fibras que são os pillings. Existem vários métodos e equipamentos de ensaio. Os 

mais tradicionais são de caixas rotativas (ICI) e de bases rotativas (martindale). O 

método martindale simula melhor o atrito tecido contra tecido (Norma ISO 12945-2 - 

Textile Determination of fabrics propensity to surface fuzzing and to pilling Part 2: 

Modified Martindale method). 

 Hidrofóbicos: ensaio que determina a capacidade do tecido de não absorver líquidos, 

repelindo-os, evitando assim manchas (AATCC 22 Spray test).  

 Solidez de cor à fricção: importante para estampas em especial, determina a resistência 

da cor no tecido ao atrito. Utiliza-se o crockmeter para fazer o atrito no tecido de forma 

normalizada (NBR ISO 105-X12- Têxteis - Ensaios de solidez da cor - Parte X12: 

Solidez à fricção).  

 Solidez de cor ao suor: importante para estofados onde pode haver contato com suor 

(NBR ISO 105-E04- Têxteis - Ensaios de solidez da cor - Parte E04: Solidez da cor ao 

suor).  

2.3. Mineração de Dados  

A Mineração de Dados constitui uma alternativa para processar grandes volumes 

de dados em diversas áreas, dada a sua capacidade de descobrir padrões úteis, novos e 

surpreendentes, possibilitando o apoio em análises complexas sobre os dados brutos.  

O Knowledge Discovery in Databases (KDD), por sua vez, é um processo geral 

para a conversão de dados brutos em informações úteis (FAYYAD; PIATETSKISHAPIRO; 

SMYTH, 1996) e tipicamente constituído pelas etapas de pré-processamento, que envolve a de 

seleção, limpeza e preparação dos dados; processamento, que trata da descoberta de padrões 

mediante algoritmos de Mineração; pós-processamento, que refina os resultados obtidos 

durante o processamento, seja compondo novos padrões ou avaliando seu interesse, e 

interpretação dos padrões extraídos, culminando na obtenção de conhecimentos antes ocultos.  

O Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA) contém um vasto 

conjunto de algoritmos de preparação de dados, aprendizagem de máquina e de validação de 

resultados (J48, SimpleKmeans, Apriori, Naive Bayes, dentre outros) (WITTEN & FRANK, 

2000). Nele são encontradas ferramentas para: pré-processamento dos dados, classificação, 

regressão, agrupamento, regras de associação e visualização.  
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O WEKA contempla diversas técnicas de mineração de dados e pode ser instalado 

em diferentes plataformas como Windows, Mac OS X e Linux. Desenvolvido na Universidade 

de Waikato (Nova Zelândia), foi escrito em linguagem de programação Java. A confecção de 

aplicações com WEKA depende do ambiente de desenvolvimento Java (J2SE, Java 2 Standard 

Edition), instalado no computador onde se deseja executar a aplicação. 

As razões da constante pesquisa se devem ao fato de que, apesar da existência de 

várias experimentações quanto ao uso de Mineração de Dados, ainda é baixa a sua adoção nos 

processos de tomada de decisão diários (MARISCAL; MARBÁN; FERNANDEZ, 2010), por 

causa da pouca familiaridade dos especialistas com a metodologia, vantagens e dificuldades 

(MEYFROIT et al., 2009), a prevalência de estudos estatísticos com objetivo de revelar relações 

lineares simples entre os fatores de saúde (CRUZ-RAMIRES et al., 2013) ou, ainda, da 

exploração comparativa de técnicas de Mineração de Dados, deixando de lado etapas relativas 

à interpretação e avaliação de resultados (BLOMBERG, 2010). 
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CAPÍTULO 3 -  METODOLOGIA 

Neste capítulo é dividido em caracterização da pesquisa, procedimento da pesquisa, 

procedimento de caracterização dos materiais, procedimento do Abrasivo teste, procedimento 

do ensaio pino sobre disco e por fim procedimento de análises dos dados.  

3.1. Caracterização da pesquisa 

De acordo com Oliveira (2002), a metodologia da pesquisa oferece ferramentas para 

a investigação e interpretação dos dados obtidos, possibilitando as ações mais apropriadas para 

o desenvolvimento da pesquisa. Deste modo, a metodologia se encarrega de melhor relacionar 

meios e fins para o alcance dos objetivos, reunindo e armazenando os resultados. 

A caracterização da pesquisa se dá sob o ponto de vista da natureza aplicada, da 

abordagem qualitativa e quantitativa, dos objetivos descritivos e explicativos, dos 

procedimentos técnicos bibliográfico e experimental. O Figura 11, mostra resumidamente a 

caracterização da pesquisa. 

Figura 11: Caracterização da pesquisa. 

 

Quanto à sua natureza, a pesquisa pode ser classificada como básica ou aplicada. A 

pesquisa básica tem como objetivo gerar novos conhecimentos sem uma aplicação prática, 

enquanto a pesquisa aplicada tem como objetivo gerar conhecimentos com foco na solução de 

problemas específicos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

Neste sentido, este estudo é classificado como uma pesquisa aplicada tendo em vista 

que envolve a aplicação prática de conceitos já conhecidos para a resolução de um problema 

específico.  
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A abordagem do problema se dá de forma qualitativa e quantitativa. A pesquisa 

apresenta a abordagem de caráter qualitativo quando busca identificar e analisar os dados por 

meio do estudo do comportamento dos materiais, sem quantificações ou uso de técnicas 

estatísticas. No entanto, esta pesquisa é também caracterizada como quantitativa porque 

mensura o desgaste através de métodos estatísticos e busca quantificar os resultados obtidos. 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Sob o ponto de vista dos objetivos, Prodanov e Freitas (2013) classificam a pesquisa 

em: pesquisa exploratória, quando o objetivo é aprofundar mais sobre o tema e gerar mais 

informações sobre um determinado assunto; pesquisa descritiva, quando há apenas o registro 

dos fatos observados e o objetivo é apresentar características de uma situação específica ou 

estabelecer relações entre as variáveis; e pesquisa explicativa, quando o objetivo é identificar 

causas para a ocorrência de certos fenômenos observados. Este estudo trata-se de uma pesquisa 

descritiva e explicativa já que apresenta, de forma detalhada, os ensaios mecânicos realizados 

nos materiais analisados e busca avaliar a relação deles no que tange ao desempenho.  

Quanto ao procedimento técnico, este estudo é classificado como pesquisa 

bibliográfica e pesquisa experimental. No caso da bibliográfica a pesquisa envolve o estudo e 

análise de materiais já publicados. Entretanto na experimental é realizado experimentos em 

laboratório, onde são observados e analisado os resultados. De acordo com Gil (2010), a 

pesquisa experimental é considerada o melhor exemplo de pesquisa científica. Para o autor 

consiste na determinação de um objeto de estudo, na seleção das variáveis capazes de 

influenciá-lo e na definição das normas de controle e de observação dos efeitos que a variável 

produz no objeto. 

3.2. Procedimento da pesquisa 

O procedimento de pesquisa foi desenvolvido com base nos aspectos mais 

relevantes para a obtenção dos objetivos deste trabalho. Desta forma, o desenvolvimento deste 

estudo foi realizado em seis etapas, conforme apresentado na Figura 12.  

Figura 12: Representação do procedimento da pesquisa. 
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Cada uma das etapas envolve um desdobramento de ações, que são detalhadas a 

seguir: 

Etapa 1: Formulação do problema  

A primeira etapa deste trabalho consiste na formulação do problema central da 

pesquisa. Neste primeiro momento, é definido o tema do trabalho baseado em conversas 

informais com usuários de cadeiras de rodas, onde percebi a relevância da pesquisa. Após a 

definição do tema, é realizado um levantamento bibliográfico preliminar, especialmente sobre 

cadeiras de rodas dobráveis, a fim de dar maior fundamento na definição do problema a ser 

estudado e na especificação dos objetivos a serem alcançados.  

Etapa 2: Embasamento teórico  

Nesta segunda etapa, a pesquisa bibliográfica é mais aprofundada, tendo como 

objetivo entender os principais conceitos acerca do tema tratado e obter mais conhecimento de 

como solucionar o problema definido previamente. Desta forma, nesta etapa, há a leitura de 

pesquisas e estudos dos principais autores sobre os assuntos relacionados ao tema central do 

trabalho. 

Etapa 3: Delimitação do estudo  

A delimitação do estudo envolve tanto a seleção do produto quanto a seleção dos 

materiais a serem analisados, como também à escolha dos critérios de avaliação que são 

utilizados. Considerando que existe no mercado brasileiro diversas marcas e modelos de cadeira 

de rodas dobráveis. Do mesmo modo, existe variados vestuários com infinitas composições de 

tecido.  

Baseado nisso, foi definido um material que comumente abrange o material 

utilizado no assento e encosto da cadeira de rodas e que apresente na mesma composição e 

aplicação. Com a mesma linha de raciocínio e como não é viável analisar todos os tecidos 

utilizados pelos cadeirantes, a opção foi pontuar os tecidos mais comercializados nas peças de 

vestuário, que ficam em contato com o assento e encosto, de forma generalista. 
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Etapa 4: Materiais e Métodos  

Os equipamentos, materiais e os ensaios realizados na caracterização do material 

utilizado no assento e encosto, foram do laboratório de caracterização de materiais do curso de 

Engenharia Têxtil. Os ensaios abrasivos foram realizados no laboratório de malharia do mesmo 

curso. Já o ensaio de pino sobre disco foi realizado no laboratório de tribologia, do curso de 

engenharia mecânica, ambos lotados na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Os métodos usados na parte experimental foram cuidadosamente planejados de 

acordo com as normas vigente dos equipamentos, algumas adaptações foram realizadas para 

conseguir alcançar o objetivo esperado. 

Etapa 5: Análise dos dados e informações  

Após a obtenção e tratamento dos dados, é possível ter uma compreensão melhor 

do problema. No âmbito do desgaste de material, a análise busca identificar as convergências e 

divergências dos materiais analisados em diferentes situações. Para avaliar o comportamento e 

desempenho do material no período dos ensaios e comparar com o desempenho em situação 

real de um usuário do produto. 

Etapa 6: Conclusões  

Nesta última etapa, todos os resultados obtidos a partir das análises são convergidos 

em termos de considerações finais do trabalho. De forma que, a pergunta central do trabalho é 

respondida, bem como novos estudos complementares são sugeridos. 

3.3. Universo Pesquisado  

Nessa seção delimita-se o universo da pesquisa, ou seja, a população e a amostra 

que serão pesquisadas. A escolha de uma amostra só ocorre quando a pesquisa não é censitária, 

isto é, quando não abrange a totalidade dos componentes do universo.  

Os materiais analisados são previamente selecionados com o intuito de abranger os 

principais tecidos comercializados no mercado de vestuário. Resumidamente, foram cinco de 

tipos de tecidos com diferentes composições analisadas, como descreve a Quadro 1. Os tecidos 

são descritos por meio de um nome fantasia, de acordo com a estrutura, composição e 

gramatura. 
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Quadro 1: Descrição dos tecidos utilizados nos ensaios. 

Tipo de tecido Composição Largura Gramatura 

Meia Malha – Jersey 

 

100% algodão 2,4m 192 g/m² 

Características principais: 

 Fio penteado 26/1, meia malha tubular, é 

classificado como tecido médio; 

 Características: elasticidade, alongamento, 

flexibilidade, porosidade, etc.; 

 Possuem grande capacidade de tingimento e 

formação de pilling; 

 Utilizado para a confecção de vestuário 

feminino e masculino em geral.  

Tecido Plano – Sarja 

 

100% algodão 1,46m 305 g/m² 

Características principais: 

 Não tem elasticidade; 

 Apresenta estrutura tipo sarja 4x1; 

 Classificado como tecido pesado; 

 Utilizado na confecção de calças, bermudas, 

shorts, jaquetas. 

 

Tecido Sintético -   Tecnosport 

 

100% poliéster 1,52m 182 g/m² 

Características principais: 

 Não tem elasticidade, é classificado como 

tecido médio; 

 Fibras sintéticas de alta resistência; 

 Toque agradável e rápida secagem, que podem 

oferecer aspecto opaco ou brilhante; 

 Utilizado em roupas destinadas para atividade 

física. 

Tecido Plano - Denim Indigo 

 

72% algodão 26% 

poliéster 2% elastano 
1,50m 305 g/m² 

Características principais: 

 Elasticidade 18%, encolhimento na trama 9 ± 3 

e no urdume 4 ± 2; 

 Classificado como tecido pesado; 

 Resistência elevada; 

 Muito utilizado em calças, shorts, bermudas, 

jaquetas, etc. 



42 

Tecido Plano - Tricoline Odeon 

 

65% poliéster 35% 

algodão 

1,46m 
105 g/m² 

Características principais: 

 Não tem elasticidade; 

 Classificado como tecido leve; 

 Apresenta estrutura do tipo tela; 

 Utilizado na confecções de camisarias e 

uniformes. 

Os materiais expostos acima, serão atritados com o tecido base, que reveste o 

assento e encosto de cadeiras de rodas dobráveis, como descreve a Quadro 2. 

Quadro 2: Descrição do tecido base utilizado nos ensaios. 

Tipo de tecido Composição Gramatura 

Tecido plano 

 

100% Nylon 391 g/m² 

Características principais: 

 É composto pela fibra sintética que possuem 

melhor absorção de umidade; 

 Apresentam conforto e boa resistência à tração 

e ao rasgo; 

 Pouca elasticidade, é classificado como tecido 

pesado; 

 Geralmente comercializado para assento e 

encosto de cadeiras de rodas; 

 Suportam pessoas de até 80 kg. 

As propriedades que influem na qualidade e durabilidade do produto, como, por 

exemplo, o aspecto, que fica muito afetado pelo desgaste, pelo desbotamento, pela formação de 

pilling e etc. O tipo de fibra é um dos fatores que podem implicar nessas qualidades descritas. 
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3.3.3.  Normas dos Ensaios 

Referente aos métodos dos ensaios mecânicos no material do assento e encosto de 

cadeira de rodas dobrável, foram realizados de acordo com as normas e procedimentos o Quadro 

3, que relaciona o material utilizado nos testes e descreve os ensaios de acordo com a regra 

vigente. 

Quadro 3: Relação dos Ensaios e as Normas dos testes. 

Descrição do ensaio 
Norma e/ou procedimento 

Ensaios Mecânicos 

Estrutura do tecido e gramatura 
NBR 10591 e ASTM D 

3776/3887 

Determina a resistência do tecido à tração 
ASTM D 5034, ISO 13934-2, 

ABNT NBR 14724 

Determina a resistência do tecido à rasgo ASTM D 1424- 81 

Fricção Têxteis - Ensaios de solidez da cor 
NBR 9925: 2009; ABNT NBR 

ISO 105-A03 

Pilling de tecidos – Equipamentos Atlas 

Random Tumble Pilling Tester 
ASTM D 3512/D 3512 M:2010 

3.4. Procedimento de caracterização do material 

Os dados foram compilados e os resultados das análises são baseados dos 

desempenhos apresentados nos ensaios no material do assento e encosto de cadeira de rodas 

dobrável. O material analisado apresenta a mesma estrutura, tecnologia de fabricação e a mesma 

composição, levando em consideração que existem diversos fabricantes desse material no 

mercado. 

Serão apresentados a partir desse ponto a gramatura do material, os ensaios de 

resistência a tração, resistência ao rasgo e ficção, respectivamente. Os ensaios realizados são 

descritos tento como parâmetros norteadores nas normas, procedimentos e equipamentos 

destinados ao material.  

3.4.1. Gramatura 

 O procedimento metodológico para calcular a gramatura do material é dividido 

em recursos, corpos de prova, processos de medição e avaliação. 
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Recursos  

São necessários para calcular a gramatura do tecido, um cortador de amostra e uma 

balança de precisão digital, de acordo com a Figura 13.  

Figura 13: Balança de precisão e as amostras cortadas. 

 

Corpos de Prova  

Devem ser cortados cinco corpos de prova (A, B, C, D e E) a partir da peça de 

tecido, desconsiderando as pontas, ao menos 2cm, utilizando o cortador de amostras para 

preparação dos corpos de prova, para cálculo do valor médio da gramatura. Os corpos de prova 

devem ser cortados na direção diagonal, para que não ocorra repetição de fios, com área de 

dimensões 10x10 cm ou circular com área de 100cm².  

Processo de Medição  

Deve-se proceder cada operação a seguir:  

1. Zerar a balança analítica;  

2. Pesar cada uma dos cinco corpos de prova, individualmente;  

3. E anotar valores em gramas.  

Avaliação  

A gramatura média dos valores obtidos no ensaio deve ser apurada da seguinte 

forma: Cálculo da média aritmética dos valores de A, B, C, D e E determinados, na fórmula:  

(A+B+C+D+E) / 5 = Y 

Cálculo do valor médio da gramatura em g/m², na forma:  

Gramatura (g/m²) = Y x 100 
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Na sequência é calculado a média dos pesos em gramas e depois multiplicada por 

100 para determinar a gramatura do tecido por g/m². A gramatura nos permite também termos 

a noção se o tecido é leve, médio ou pesado, de acordo com Tabela 1, o tecido analisado é 

classificado como pesado. 

Tabela 1: Relação da gramatura com classificação de peso do tecido. 

 

Fonte: ABNT: NBR 10591 Determinação da gramatura de tecidos. 

3.4.2. Resistência do tecido à tração e ao rasgo 

O procedimento metodológico realizado o ensaio de resistência à tração e rasgo do 

material é dividido em recursos, corpos de prova, processos do ensaio e avaliação. 

Recursos  

Na realização dos ensaios de resistência do tecido à tração e ao rasgo, foi utilizado 

o Tensor-Lab 3.2512A, da marca MESDAN LAB, que é um testador eletrônico de força 

semiautomática para tecidos, fitas, cordões e fios. Na Figura 14, mostra o equipamento utilizado 

nos ensaios. 

Figura 14: Tenso-Lab 3, da marca MESDAN LAB. 

 

A Quadro 4, descreve as especificações técnicas de utilização do equipamento, de 

acordo com ficha técnica do produto. 
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Quadro 4: Especificações técnicas do TENSO LAB 3. 

Dados técnicos 

 Zero self-resetting após cada teste; 

 Pretensão automática da amostra em teste; 

 Distância ajustável entre grampos de 50 a 500 mm; 

 Velocidade de tensão ajustável de 10 a 1000 mm / min; 

 Com o retorno da braçadeira móvel à velocidade máxima;  

 Nível de precisão da célula de carga 0,05%; 

 Capacidade máxima: 2 daN (kg), precisão: 0,1 cN (g);  

 Construído de acordo com: ISO, DIN, ASTM, BSi, UNI, M & S; 

 Fonte de alimentação: 220V - 50/60 Hz monofásico, 8 kW; 

 Dimensões: (L) 610 x (W) 600 x (H) 1340 mm; 

 Peso: 83 kg. 

Fonte: Manual do Tensor Lab 3. 

 Corpos de Prova  

O aparelho foi regulado com padrão nas distâncias entre as garras de 7,5 cm para 

utilizar o corpo de prova de 15x5 cm. Cinco corpos de prova foram cortados na trama e cinco 

corpos de prova no urdume, em sentido diagonal afastadas da ourela 10% na largura do tecido. 

A Figura 15, mostra o equipamento utilizado e os corpos de prova após realização do teste de 

resistência do tecido à tração mecânica e ao rasgo.  

Figura 15: Equipamento realizando o ensaio de resistência tração e os corpos de prova. 

 

Para o ensaio de resistência ao rasgo, o corpo de prova de 15x7 cm, cortado 1cm de 

cada lado no sentido da longitude. 

Processo do Ensaio 
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Deve-se proceder cada operação a seguir:  

1. Ajustar a distâncias das garras;  

2. Posicionar cada uns dos cinco corpos de prova, individualmente;  

3. Adicionar os parâmetros desejáveis do ensaio, no sistema do computar 

conectado com o equipamento; 

4. Iniciar o ensaio, no decorre do experimento observar o comportamento do 

material; 

5. Salvar os resultados do ensaio. 

Avaliação  

O Tenso-Lab 3 é diretamente controlado por um programa computacional 

especifico, que permite um controlo preciso do seu funcionamento e permite ao operador 

realizar automaticamente, um grande número de testes de acordo com as normas internacionais 

mais recentes (ISO - ASTM - DIN - M. & S.). Os testes são realizados no sistema operacional 

Windows do computador. Os resultados dos ensaios são avaliados através dos gráficos e tabelas 

gerados próprio sistema 

3.4.3. Ensaio de solidez da cor à fricção 

O procedimento metodológico realizado no ensaio de solidez da cor à fricção do 

material é dividido em recursos, corpos de prova, processos do ensaio e avaliação. 

Recursos Materiais  

Aparelho de laboratório tipo crockmeter, como ilustra a Figura 16, é um 

equipamento utilizado para testes de solidez a cor por fricção (abrasão física), com controlador 

display para programar o número de ciclos, e guardar até dois testes em memória. Usado para 

testes de amostras secas e úmidas para verificar a transferência de cor para o tecido testemunha, 

de acordo com as normas internacionais. Atende as normas BS 1006D02 - ISO 105-X12/D02, 

ATTCC 8-2007, NBR 8432 (ABNT).  
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Figura 16: Equipamento crockmeter. 

 
 

Este aparelho permite determinar também a resistência por abrasão de corpos de 

provas secos e úmidos. O corpo de prova é fixado na mesa e friccionado pelo movimento 

retilíneo de uma ponta metálica de peso padronizado coberta por um tecido de algodão 

normalizado e com número de ciclos especificado. A especificação técnica do aparelho está 

descrita na Quadro 5. 

Quadro 5: Especificações técnicas do crockmeter. 

Dados técnicos Valores 

 Curso: 104 ± 3,2 mm 

 Ponta de abrasão: Ø15, 9 ± 0,2) mm 

 Peso da ponta de abrasão: 9 N 

 Rede elétrica trifásica: 220/380 V - 50/60 Hz 

 Contador digital de ciclos, programável e memorizado 

Corpos de Prova  

No ensaio o aparelho foi programa com 2000 ciclos, com peso de 9N, percorrendo 

uma trilha de 17 cm, que durou aproximadamente 40 minutos. O tecido de contra corpo com 

5x5cm e o corpo de prova com 20x20 cm. 

Processo do Ensaio 

Deve-se proceder cada operação a seguir:  

1. Posicionar o corpo de prova na base do equipamento, preenchendo toda 

lacuna da base; 

2. Posicione o contra corpo na superfície da alavanca; 

3. Posicione o  
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4. Adicionar os parâmetros de ciclos, no caso do ensaio 2000 ciclos;  

5. Posicionar cada uns dos cinco corpos de prova, individualmente;  

6. Adicionar os parâmetros desejáveis do ensaio, no sistema do computar 

conectado com o equipamento; 

Avaliação  

As mudanças de cor do corpo de prova e do tecido de abrasão são classificadas e 

comparadas visualmente com a escala cromática AATCC, mais conhecida por escala cinza, 

Figura 17. Escala internacionalmente utilizada e aceita, permite representar por índices 

numéricos o grau de transferência do corante para o tecido de referência. As escalas são 

formadas por um conjunto de pares de bloco de cor controlada, onde a variação de cor obtida 

em testes de solidez pode ser quantificada por comparação visual em Cabine de Cores sob luz 

padronizada (ASTM D 1729 - luz do dia D 65 - 6.500°K). 

Figura 17: Escala cromática AATCC. 

 

  A escala cinza consiste em nove pares de campos cinzas padrões, onde cada um 

representa uma diferença na cor ou contraste que ilustram as variações perceptíveis de cor 

ocorridas durante os ensaios correspondentes aos índices de solidez, de acordo com os 

requisitos das normas: (1º Nota: Branco - Escuro/ 5° Nota: Branco - Branco). 

Os resultados do ensaio de solidez de cor são avaliados comparando visualmente a 

diferença na cor representada pela escala. Uma parte do tecido original e o corpo de prova são 

colocados lado a lado num mesmo plano e orientados na mesma direção e a escala cinza é 

colocada perto num mesmo plano. A diferença visual entre o tecido original e o testado são 

comparados com as diferenças representadas pela escala. Uma taxa de 5 é dada quando não há 

diferença de cor entre o tecido original e o corpo de prova testado. 

Os testes realizados nesse trabalho utilizando a escala cinza foram solidez da cor à 

fricção seco e úmido, de acordo com as normas vigentes: NBR 8432, BS 1006-X12, DIN 

54021. 
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3.4.4.  Ensaio de Pilling  

O procedimento metodológico realizado no ensaio de pilling do material é dividido 

em recursos, corpos de prova, processos do ensaio e avaliação. 

Malhas e alguns tecidos, mesmo quando são pouco utilizados, tendem a formar 

pilling. Esse tipo de defeito é conhecido como um aglomerado de fibras que aparece nos pontos 

de atrito mais frequentes e varia de acordo com a intensidade da ação mecânica sobre a fibra, 

bem como o tipo de fibra utilizada, se há ou não misturas ou outras variáveis que podem causar 

essa discrepância. 

Recursos Materiais         

O Pilling Tester, Figura 18, é um aparelho de laboratório desenvolvido segundo o 

método “ICI”. Faz a determinação do grau de formação de pilling e também de snagging por 

um processo semiautomático em laboratórios de controle de qualidade. 

Figura 18: Equipamento Pilling Tester. 

 

O Pilling Tester é constituído por uma base que fixa uma torre onde são mantidos 

os eixos que rotacionam as duas caixas. Na base, encontra-se o painel de controle para 

acionamento motriz e configuração dos parâmetros de ensaio. A Quadro 6, descreve as 

especificações técnicas do equipamento. 

Quadro 6: Especificações técnicas do Pilling Tester. 

Dados técnicos do modelo PILI B: 

 Número de caixa: 2 und. 

 Número de amostras: 8 und. 

 Tempo de teste: 1 – 99 h 

 Velocidade de rotação: 60 rpm 

 Potência e voltagem: 0,5 kW e 220 V 

 Dimensões: L 69 x P 40 x A 43 

 Peso: 21 kg 
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Aparelho de laboratório para simular o efeito de abrasão tipo pilling (formação de 

“bolinhas”) sobre a superfície de amostras têxteis. As amostras ficam rodando (a seco) 

juntamente com tubos de borracha dentro de compartimentos fechados revestidos internamente 

de cortiça para criar atrito. O tempo de duração do teste é programável através de controlador 

digital. O aparelho pode trabalhar com caixas conforme normas ISO 12945-1 (2000) e BS 

5811:1986 ou JIS L 1076 Método A, de um compartimento cada, ou com caixas de quatro 

compartimentos cada conforme especificações da Clariant. A rotação das caixas é constante. 

Existe o modelo com duas caixas (PILI-B). 

Corpos de Prova  

O Pilling teste foi o equipamento utilizado nesse ensaio, com o corpo de prova 

medindo 10x12,5 cm, como mostra a Figura 19. Seguiu- se o procedimento de corte de 2 corpos 

de prova de urdume e 2 de trama, um de cada tipo do tecido. 

Figura 19: Corpo de prova depois do ensaio de Pilling. 

 

Processo do Ensaio 

Deve-se proceder cada operação a seguir:  

1. Costure pelo lado avesso as laterais do corpo de prova, com distância 

aproximada de 1 cm, fechando as laterais na trama e o urdume do tecido; 

2. Vista o corpo de prova, nos tubos de plástico, posicionando o direito do 

tecido para fora do tubo; 

3. Verifique se o tecido, o mesmo não pode estar folgado no tubo; 

4. Passe fita adesiva para fixar o tecido nas extremidades do tubo; 

5. Coloque todos os tubos preparado dentro das caixas laterais e feche o 

equipamento; 

6. Programe com a rotação de 60 rpm, durante dez horas; 

7. Inicie o teste. 
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O procedimento de teste é simples e fácil de se manusear. Amostras enroladas e 

costuradas no sentido da largura em tubos de borracha, são colocadas dentro de cada caixa que 

realizará um determinado número de ciclos, conforme a norma adotada. 

Avaliação  

A avaliação é feita após a realização do ensaio, de acordo com normatização 

especifica, por meio da comparação com uma série de padrões fotográficos, graduados em uma 

sequência decrescente da quantidade de pilling, classificadas pelo número e tamanho deles.  

Para a avaliação antecipada do grau de pilling, o teste no Pilling Tester poderá 

demonstrar facilmente a tendência a formação de pilling nos materiais por meio de um teste 

rotativo de caixas de metal, situadas em cada lado da torre de acionamento. Essas caixas têm 

suas paredes internas revestidas de cortiça, onde são posicionados os tubos de poliuretano 

envolvidos pelas amostras a serem testadas. 

3.5. Procedimento do Abrasímetro Martindale  

O procedimento metodológico realizado no Abrasímetro Martindale é dividido em 

recursos, corpos de prova, processos do ensaio e avaliação. 

Recursos 

Este equipamento, Figura 20, é utilizado para determinar a resistência por abrasão 

de corpos de prova secos ou úmidos. Originalmente foi normalizado para materiais têxteis, mas 

tem sido aplicado com frequência na análise da superfície de acabamento de diversos materiais.  

Figura 20: Martindale Abrasion Tester TC 145. 
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As normas descrevem o aparelho, os procedimentos do ensaio e de análise dos 

corpos de prova durante e após o teste. Os corpos de prova são fixados em suportes e 

friccionados por um elemento abrasivo padronizado sobre pressão constante. O movimento 

relativo entre o elemento de abrasão e o corpo de prova produz desgaste por abrasão em todas 

as direções, descrevendo uma figura de Lissajous, como ilustra a Figura 21.   

Figura 21: Representação da imagem de Lissajous. 

 

O ensaio termina após o número selecionado de ciclos ou quando o corpo de prova 

atinge determinado grau de desgaste. A pressão sobre os corpos de prova permanece constante 

em 9 kPa ou 12kPa. As características técnicas do equipamento estão descritas no Quadro 7. 

Quadro 7: Especificações técnicas do Martindale. 

Descrição Quantidade/ Unidade 

 Corpos de prova 4 und. 

 Frequência da engrenagem motora (44,5 ± 2,4) ciclos/min 

 Excentricidade dos pinos das engrenagens (30,25 ± 0,25) mm 

 Suportes dos corpos de prova fabricados em aço inoxidável 

 Mesas de abrasão fabricadas em alumínio ou em aço inoxidável 

 Peso por posto de abrasão (mínimo) (595 ± 7) g (pressão nominal de 9 kPa) 

 Peso por posto de abrasão (máximo) (795 ± 7) g (pressão nominal de 12 kPa) 

 Figura de Lissajous quadrado (60,5 ± 0,5) mm 

 Contador digital de ciclos, programável e memorizado 

 Rede elétrica trifásica 220/380 V - 50/60 Hz 
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Corpos de Prova  

O cortador de amostra foi o equipamento utilizado para cortar os corpos de prova, 

da base e do superior, com raios de 7cm e 2cm, respectivamente, como mostra a Figura 22. 

Seguiu- se o procedimento de cortar cinco corpos de prova destinados para parte superior e 

cinco corpos de prova para a base.  

Figura 22: Corpos de prova usados no Abrasion Tester. 

 

Processos do Ensaio 

Antes de iniciar o ensaio todos os corpos de prova foram pesados, esse mesmo 

procedimento é repetido no final do ensaio. Deve-se proceder cada operação a seguir:  

1. Encaixe nos suportes do equipamento os corpos de prova; 

2. Encaixe o suporte abrasivo sobre a base;  

3. Adicione o peso; 

4. Alinhe e programe equipamento para o teste. 

O procedimento de preparação e montagem é simples e fácil de realizar. As 

amostras precisam ser cuidadosamente colocadas nos suportes que são destinadas e 

posteriormente fixadas no equipamento. A alinhamento e programação do equipamento é 

basicamente adição de parâmetros do ensaio. Resumidamente ilustra a Figura 23. 

Figura 23: Representação dos processos de realização do Abrasion Tester. 

 

Preparação Montagem Programação
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Avaliação  

A avaliação do teste é feita após a realização de um certo número de ciclos, por 

meio da comparação com uma série de padrões fotográficos, graduados em uma sequência 

decrescente da quantidade de pilling, classificadas pelo número e tamanho deles, de acordo com 

a Figura 24.  

Figura 24: Padrões fotográficos em escala decrescente da quantidade de pilling. 

 

Nos ensaios desse trabalho os resultados são obtidos de acordo com a tabela da 

ASTMD 3512. A classificação do material é dada através da observação dos parâmetros da 

norma e do material analisado. 

3.6. Procedimento do Tribômetro – Ensaio Pino sobre Disco 

O procedimento metodológico do ensaio Pino sobre Disco, realizado no tribômetro, 

é dividido em recursos, corpos de prova, componentes, calibração, parâmetros de ensaio, 

processos do ensaio e avaliação. 

Recursos 

O tribômetro com configuração pino contra disco da empresa Magnum Engineer 

foi utilizado para caracterização do coeficiente de atrito dinâmico e da taxa do desgaste dos 

tecidos analisados nesse estudo.  
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O tribômetro de pino sobre disco, Figura 25, é um equipamento que permite ensaiar 

diferentes pares de materiais, controlando a carga, a velocidade de deslizamento e a 

temperatura. Com o propósito de obter resposta quanto ao comportamento do desgaste e do 

atrito dos materiais. 

Figura 25: Tribômetro de pino sobre disco. 

 

Este equipamento tem uma base para fixação dos discos e uma bucha de aperto dos 

pinos, um sistema de carga com pesos mortos. O acionamento da máquina é feito através de um 

computador com recurso a software apropriado, e um equipamento auxiliar de calibração. 

Corpos de Prova  

O cortador de amostra foi o equipamento utilizado para cortar os corpos de prova, 

da base e do superior, com raios de 7cm e 2cm, respectivamente. Seguiu- se o procedimento de 

cortar cinco corpos de prova destinados para parte superior e cinco corpos de prova para a base.  

Componentes do tribômetro - Pino e o Disco 

O pino de aço utilizado, tinha de diâmetro 10 mm e de altura 12 mm, foi utilizado 

de apoio, pois o pino foi revestido com o material de contra corpo analisado, mostra ilustra a 

Figura 26.  

Figura 26: Suporte e pino utilizados no ensaio. 
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Quanto aos discos de aço utilizados, tinham de diâmetro 76 mm e altura 8 mm, e 

sobre a sua base foi colado, com adesivo dupla face de forma uniforme, o corpo de prova 

analisado. A Figura 27, ilustra o disco fixado no tribômetro, com o tecido base uniformemente 

colado, e com o suporte do pino posicionado. 

Figura 27: Disco utilizado no ensaio. 

 

Um braço elástico rígido assegura um ponto de contato quase fixo e, portanto, uma 

posição estável na pista de atrito. A taxa de desgaste foi calculada através da trilha de desgaste 

devido ao atrito do pino contra o disco. 

Calibração do tribômetro  

O coeficiente de atrito dinâmico e o desgaste da pista foram monitorados através de 

sensores, e esses dados são recebidos, expostos e armazenados no computador utilizando o 

software nativo do tribômetro. Por esse motivo é essencial calibrar o equipamento antes de 

começar o ensaio, para que os sensores registrem de maneira correta o material analisado. 

Depois de fixar o disco e o pino, é alinhado a alavanca da carga de acordo com a sensores, que 

são ajustados e tarados com a ajuda do sistema do equipamento. 

Parâmetros dos ensaios 

Os parâmetros de entrada do ensaio e os parâmetros obtidos ao longo do ensaio, são 

descritos na Quadro 8. 

Quadro 8: Parâmetros de entrada e saída do ensaio. 

Parâmetros de entrada Parâmetros de saída 

Velocidade angular Desgaste 

Temperatura Força de atrito 

Carga Temperatura 

Duração Potencial de contato 
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A Quadro 9, apresenta os parâmetros do ensaio, como velocidade de rotação do 

disco, carga aplicada, duração e o raio do percurso de desgaste. O pino foi carregado contra a 

amostra, ou seja, duas superfícies de tecido são atritadas.  

Quadro 9: Parâmetros de entrada do ensaio. 

Parâmetros do ensaio 

Velocidade angular 300 rpm 

Carga aplicada 15 N 

Raio do percurso 30 mm 

Duração 17 min 

Nos ensaios foram realizados para 5.000 revoluções a temperatura ambiente, 

apresentando a distância de deslizamento de 317m, de acordo com o raio do percurso do 

desgaste. 

Método do Ensaio 

Antes de iniciar o ensaio todos os corpos de prova foram pesados, esse mesmo 

procedimento é repetido no final do ensaio. Deve-se proceder cada operação a seguir:  

1. Preparar o pino, revestido o mesmo no material analisado e colocando no 

suporte do pino; 

2. Preparar o disco, colar o corpo de prova, de maneira uniforme; 

3. Encaixe o suporte do pino sobre a base do disco;  

4. Adicionar o peso; 

5. Alinhe o braço de carga e verifique se o pino está em contato com o corpo 

de prova; 

6. Calibre os sensores e tare o equipamento; 

7. Adicione os parâmetros de ensaio e salve os parâmetros; 

8. Inicie o ensaio. 

Avaliação  

O tribômetro é interligado por um software de aquisição de dados, esse sistema 

apresenta uma interface dividida em quatro parte: diagnóstico, paramentos, teste e ajustes.  
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O sistema interligado ao equipamento permite, visualizar de maneira instantânea os 

valores da carga aplicada, da velocidade, da temperatura, o potencial de contato, o desgaste 

linear a força de atrito e o coeficiente de atrito. Este software também permite guardar os valores 

medidos ao longo do ensaio em uma planilha do Excel.  

Já os coeficientes de atrito, μ, volume desgastado, ΔV, e o coeficiente de desgaste, 

W, são calculados baseados nas formulas apresentadas no Quadro 10. 

Quadro 10: Formulas: coeficiente de atrito, volume desgastado e coeficiente de desgaste. 

Coeficiente 

de atrito 
 

Volume 

desgastado 
 

Coeficiente 

de desgaste 
 

Onde Fa é a força de atrito, FN é a carga aplicada, Δm corresponde à perda de 

massa, ρ à massa volumétrica, L a distância percorrida, FN a carga aplicada. 

3.7. Análise e interpretação de dados 

A análise e interpretação dos dados, foi realizado com o auxílio da ferramenta de 

mineração de dados Waikato Environment for Knowledge Analysis - WEKA. Essa seção está 

estruturada da seguinte forma: preparação da base de dados, técnica de classificação e 

construção do modelo. 

Preparação da base de dados  

Esta etapa contém as fases de coleta, integração e seleção dos dados. Iniciou com a 

coleta de todos os dados realizados nos ensaios no Abrasímetro Martindale e no tribômetro, 

pino sobre disco, integrando posteriormente num único local. Na sequência foi realizada a 

seleção dos dados que seriam utilizados como respostas dos ensaios. 
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Após essa seleção, os dados foram exportados para o Microsoft Excel para 

transformação de acordo com os pré-requisitos do algoritmo de Classificação chamado J48, da 

ferramenta WEKA.  Uma segunda exportação dos dados foi realizada, desta vez para o Bloco 

de Notas (ferramenta nativa do Microsoft Windows), realizando todas as formatações 

necessárias para transformar as colunas em modelo padrão de arquivo ARFF (attribute-relation 

file format), para finalmente ser manipulado pelo WEKA. A Figura 28, mostra o arquivo ARFF 

aberta no bloco de notas. 

Figura 28: Arquivo ARFF aberta no bloco de notas. 

 

Fonte: Ferramenta WEKA. 

Um fator importante que se deve considerar é que as informações obtidas na 

exploração de dados são de fundamental importância para selecionar a técnica mais apropriada 

no pré-processamento e aprendizado gerado pela mineração de dados. Dependendo do conteúdo 

presente nos atributos haverá ou não um algoritmo de aprendizado mais adequado ao seu 

processamento. 
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Pré-processamento  

Durante esta fase, os dados são verificados no que tange aos pré-requisitos do 

algoritmo J48. Decidiu-se pela retirada das 120 primeiras instâncias de cada ensaio, por 

considerar como tempo de ajuste do material no equipamento, e da retirada dos ensaios com 

carga de 30N, por considerar insignificante a diferença existente entre eles, em consequência 

foi retirada também o atributo carga. A Figura 29, mostra os dados aberto no bloco de notas 

depois do pré-processamento. 

Figura 29: Arquivo aberto no bloco de notas depois do pré-processamento. 

 

Fonte: Ferramenta WEKA. 

A transformação dos atributos gerou um novo arquivo ARFF, contemplando sete 

atributos: tempo, desgaste, força de atrito, coeficiente de atrito, temperatura, pilling e classe. 
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Mineração de Dados - Classificação com algoritmo J48 

De acordo com os autores WEISS e INDURKHYA (1998), a classificação é o 

processo que encontra num conjunto de dados, padrões que descrevem e distinguem classes, 

com o propósito de utilizar o modelo final para predizer a classe de objetos que ainda não foram 

classificados.  

O algoritmo J48 surgiu da necessidade de recodificar o algoritmo C4.5, que, 

originalmente, é escrito na linguagem C, para a linguagem Java (WITTEN, et al., 2005). Ele 

tem a finalidade de gerar uma árvore de decisão baseada em um conjunto de dados de 

treinamento, sendo este modelo usado para classificar as instâncias no conjunto de teste. Um 

dos aspectos para a grande utilização do algoritmo J48 pelos especialistas em Data Mining é 

que o mesmo se mostra adequado para os procedimentos, envolvendo as variáveis (dados) 

qualitativas contínuas e discretas presentes nas bases de dados.  

O algoritmo J48, proposto por QUINLAN (1993), é considerado o que apresenta o 

melhor resultado na montagem de árvores de decisão, a partir de um conjunto de dados de 

treinamento. Para a montagem da árvore, o algoritmo J48 utiliza a abordagem de dividir-para-

conquistar, onde um problema complexo é decomposto em subproblemas mais simples, 

aplicando recursivamente a mesma estratégia a cada subproblema, dividindo o espaço definido 

pelos atributos em subespaços, associando-se a eles uma classe (WITTEN E FRANK, 2005). 

Essa técnica utiliza dois fatores importantes: fator de suporte e fator de confiança. 

O fator de suporte indica a ocorrência relativa da regra de associação observada dentro de um 

conjunto de dados. O fator de confiança é o grau com o qual a regra é verdadeira entre os 

registros individuais (Diniz & Louzada-Neto, 2000).  

Construção dos modelos 

O modelo construído baseia-se na análise prévia de um conjunto de dados de 

amostragem ou dados de treinamento, contendo objetos corretamente classificados. A 

classificação consiste na predição de um valor categórico, como, por exemplo, predizer a 

cobertura ou não de uma classe de defeitos.  

Nesta etapa, executou-se o algoritmo de classificação J48 em sua forma original de 

parametrização, como mostra a Figura 30, configurado com fator de confiança de 0,25.   
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Figura 30: Parametrização do algoritmo J48. 

 

Fonte: Ferramenta WEKA. 

De modo geral a análise e interpretação dos dados consiste em examinar, classificar, 

categorizar os dados, opiniões e dados coletados, ou seja, a partir das proposições, teoria 

preliminar e resultados encontrados, construir uma modelo que ajude a explicar o resultado dos 

ensaios. Enfatizando a relevância também do uso de material bibliográfico e de outras naturezas 

de fundamentação teórica do estudo, para sustentar análises, interpretações, classificações, 

categorizações e conclusões. Esses aspectos são de extrema importância para uma coerente 

análise e interpretação dos dados. 
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CAPÍTULO 4 -  RESULTADOS E DISCURSÕES 

Esse capítulo se encontra dividido na caracterização realizada no material base 

através do Abrasímetro Martindale e do Tribômetro, ensaio pino sobre disco.  

4.1. Caracterização do Material Base 

A caracterização do material base engloba gramatura, ensaio de resistência à tração, 

ensaio de resistência ao rasgo, ensaio de solidez da cor à fricção, ensaio formação de pilling. 

4.1.1. Gramatura 

Na sequência é calculado a média dos pesos em gramas e depois multiplicada por 

100 para determinar a gramatura do tecido por g/m². Os pesos dos corpos de prova, a média e 

a gramatura das amostras, são expostas na Tabela 2.  

Tabela 2: Os pesos dos corpos de prova, a média e a gramatura das amostras. 

Corpo de prova Pesos 

1° Amostra 3,750g 

2° Amostra 3,689g 

3° Amostra 3,843g 

4° Amostra 3,756g 

5° Amostra 3,821g 

Média 3,772g 

Gramatura 377,2g/m² 

A gramatura permite também ter a noção se o tecido é leve, médio ou pesado, de 

acordo com Tabela 1, o tecido analisado é classificado como pesado. 

4.1.2. Resistência do tecido à tração 

A Figura 31, mostra os resultados dos ensaios das cinco amostras, no sentido da 

trama, em relação a força aplicada, o alongamento e o tempo de ruptura do material. Apresenta 

média de força aplicada e alongamento de 68,2kg e 34,224%, respectivamente. 
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Figura 31: Dados dos ensaios das cinco amostras, no sentido da trama. 

 

Fonte: Programa computacional especifico da Mesdan. 

O Gráfico 1, ilustra o comportamento dos corpos de prova, onde é identificado com 

mais clareza, que ouve a ruptura do material depois que a força aplicada passou de 60kg e com 

alongamento do material depois de aproximadamente 30%. 

Gráfico 1:  Comportamento de todas as amostras à tração, no sentido da trama. 

 

Fonte: Programa computacional especifico da Mesdan. 

De igual modo, a Figura 32, mostra o resultado dos ensaios das cinco amostras, 

mudando o sentido para urdume e também relaciona a força aplicada, ao alongamento e o tempo 

de ruptura do material. Apresenta uma variação de força de 89,1kg até 75kg e um alongamento 

de 44,4% até 40,4%. 
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Figura 32: Dados dos ensaios das cinco amostras, no sentido do urdume. 

 

Fonte: Programa computacional especifico da Mesdan. 

Já gráfico 2, ilustra o comportamento dos corpos de prova, onde apresentou ruptura 

do material depois que a força aplicada passou de 70kg e com alongamento do material de 

aproximadamente 40%. 

Gráfico 2: Comportamento de todas as amostras à tração, no sentido do urdume. 

 

Fonte: Programa computacional especifico da Mesdan. 

O ensaio de resistência ao rasgo do material apresentou resultados coerentes, não 

havendo nenhum corpo de prova com comportamento anormal, como fica claro através dos 

gráficos apresentados.  
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4.1.3. Resistência do tecido à rasgo 

Foi utilizado o mesmo equipamento do ensaio de tração com a mesma distância das 

garras. A Figura 33, mostra o resultado dos ensaios das cinco amostras, no sentido da trama, 

em relação a força aplicada, o alongamento e o tempo de ruptura do material. Apresenta média 

de força aplicada e alongamento de 19,4kg e 17,5%, respectivamente. 

Figura 33: Dados dos ensaios das cinco amostras, no sentido da trama. 

 

Fonte: Programa computacional especifico da Mesdan. 

Diferente do comportamento do gráfico no ensaio de resistência a tração, o ensaio 

de resistência do tecido à rasgo, apresenta no gráfico um pico, que representada a relação 

inversamente proporcional da força e alongamento máximo, que o tecido suporta antes de 

romper sua estrutura. O Gráfico 3, ilustra a ruptura do material depois que a força aplicada 

passou de 15kg e com alongamento do material de aproximadamente 17%. 
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Gráfico 3: Comportamento de todas as amostras ao rasgo, no sentido da trama. 

 

Fonte: Programa computacional especifico da Mesdan. 

De acordo com a Figura 34, os resultados dos ensaios das cinco amostras, no sentido 

para urdume, relaciona a força aplicada, ao alongamento e o tempo de ruptura do material. 

Apresenta uma variação de força de 25,7kg até 22,2kg e alongamento de 29,2% até 24%. 

Figura 34: Dados dos ensaios das cinco amostras, no sentido do urdume. 

 

Fonte: Programa computacional especifico da Mesdan. 

No Gráfico 4, mostra o comportamento dos corpos de prova, onde apresentou 

ruptura do material depois que a força aplicada passou de 20kg e com alongamento do material 

depois de aproximadamente 24%. 
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Gráfico 4: Comportamento de todas as amostras ao rasgo, no sentido da urdume. 

 

Fonte: Programa computacional especifico da Mesdan. 

O ensaio de resistência do tecido à rasgo, se compara ao anterior, apresenta uma 

força e alongamento quase que duas vezes menor, devido à quebra da estrutura antes do ensaio 

através do rasgo, comprometendo assim, a durabilidade do material. 

4.1.4. Ensaio de solidez da cor à Fricção 
 

No termino do ensaio é possível observar que o tecido base, apresenta sua superfície 

desgastada e com transferência de cor, já o material analisado apresentou pouco desgaste sem 

rompimento de estrutura. A Figura 35, mostra os corpos de provas depois do ensaio. 

Figura 35: Corpo de prova depois do ensaio de fricção. 
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Os resultados obtidos do ensaio de solidez de cor são avaliados comparando 

visualmente a diferença na cor representada pela escala cinza, de acordo com a norma do ensaio. 

A diferença visual entre o tecido original e o testado são comparados com as diferenças 

representadas pela escala. O ensaio a seco, apresentou uma taxa de 4/5 e o ensaio úmido, uma 

taxa de 4, ambos as taxas são obtidas pela diferença de cor entre o tecido base e o corpo de 

prova testado. Ou seja, no ensaio de úmido ouve maior transferência de cor para o material. 

4.1.5. Ensaio de pilling. 

Alguns tecidos planos, malhas e meias, independente da frequência de utilização, 

tendem a formar pilling. Esse tipo de defeito é conhecido como um aglomerado de fibras que 

aparece nos pontos de atrito incidente e varia de acordo com a intensidade da ação mecânica 

sobre a fibra, bem como o tipo de fibra utilizada, se há ou não misturas ou outras variáveis que 

podem causar essa alteração. Na Figura 36, mostra os corpos de prova depois do ensaio de 

pilling. 

Figura 36: Corpo de prova depois do ensaio de pilling. 

 

Por ser um material sintético não foi identificado no corpo de prova a formação 

significativa de pilling, aparentemente na superfície do tecido. As amostras apresentaram 

resultados favoráveis havendo uma minimização na produção de pilling na superfície do 

material. Na tabela da ASTMD 3512, o resultado observado se encaixa no parâmetro 5 – No 

pilling. 

4.2. Ensaio Abrasivo  

 Os resultados do ensaio abrasivo, são apresentados de três formas. A primeira é 

obtiva através da observação da superfície do material, a segunda é a relação do peso das 

amostras antes e depois dos testes, a terceira é a relação do peso das amostras e a pressão. 

Na Figura 37, mostras as superfícies observadas após o ensaio abrasivo, utilizando 

de pressão 9 kPa e 12 kPa, com finalidade de comparar as superfícies. 
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Figura 37: Corpos de prova depois do ensaio de Abrasion Tester. 

 

É possível verificar que o primeiro, tecido jeans, é o único a apresentou a superfície 

visivelmente desgastada e sem formação de pilling. De diferente modo, o terceiro, tecido 

tricoline, e o quinto, tecido malha, apresentaram acentuada formação de pilling. Já o segundo, 

tecido tecnosport, e o quarto, tecido sarja, apresentaram um desgaste aparentemente irrelevante. 

Do ponto de vista da mudança de pressão, de 9 para 12kPa, os tecidos no geral apresentaram 

pouca diferença com esse aumento de pressão, a mudança ficou mais evidente no primeiro e 

terceiro tecido, onde é possível observar um aumento no desgaste e pilling na superfície 

analisada. 

Nos gráficos a seguir, a nomenclatura dos tecidos ensaios são abreviados da 

seguinte forma: tecido jeans para jeans, tecido malha para malha, tecido tricoline para misto, 

tecido sarja para algodão, tecido tecnosport para sintético. 

No gráfico 5, ilustra a perca de peso em gramas das amostras, comparando os pesos 

antes e depois de todos os tecidos analisados. Na legenda o asterisco representa o peso do 

material depois do ensaio. 
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Gráfico 5: Representação da perca de peso, em gramas, das amostras analisadas. 

 

O Gráfico 6, realiza uma projeção com uma pressão de 70 kPa até zerar os pesos 

dos tecidos analisados, baseada na mudando de pressão apresentada no gráfico acima. 

Gráfico 6: Projeção até uma pressão de 70 kPa de todos os tecidos analisados. 
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A finalidade do gráfico é exatamente observar o comportamento do material 

analisado, baseado na relação peso em gramas e pressão em kilopascoal. O primeiro tecido a 

zerar o peso através da projeção foi a malha, apresentando um comportamento acentuado de 

queda. O jeans também apresentou o mesmo comportamento acentuado. Já os tecidos misto, 

sintético e algodão, apresentaram a mesma tendência de comportamento, menos acentuada a 

queda e tendendo a linear. 

4.3. Ensaio Pino sobre Disco 

 No ensaio de pino sobre disco, os resultados são apresentação baseados no 

desgaste, em micrômetro, força de atrito, em newton, coeficiente de atrito e a temperatura, em 

graus Celsius. Posteriormente os resultados das variáveis são comparados com todos os tecidos 

analisados.  

Nos gráficos a seguir, a nomenclatura dos tecidos ensaios são abreviados da 

seguinte forma: tecido jeans para jeans, tecido malha para malha, tecido tricoline para misto, 

tecido sarja para algodão, tecido tecnosport para sintético. 

4.3.1. Desgaste 

Os gráficos 7, apresentam a relação do desgaste dos cinco tecidos analisados. 

Gráfico 7: Desgaste em micrômetro. 
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De acordo com o ensaio pino sobre disco, o material que apresentou maior desgaste 

foi o jeans, seguido da malha, algodão, misto e por último o sintético. É possível observar no 

gráfico 7, que os tecidos apresentam níveis médios diferentes de desgaste, como também 

dispersão dos dados, apresentando maior amplitude o jeans e a menor o sintético, ou seja, maior 

e menor variação dos dados, respectivamente. 

4.3.2. Coeficiente de Atrito 

Os gráficos 8, apresentam a relação do coeficiente de atrito com os cinco tecidos 

analisados. 

Gráfico 8: Coeficiente de atrito. 

 

Os tecidos apresentaram o coeficiente de atrito maior foram o misto, sintético, 

malha, jeans e algodão, em ordem decrescente. No gráfico 8, os tecidos apresentam níveis 

médios com pouca variação, do coeficiente de atrito. Já referente a dispersão dos dados, se 

destacaram com maior variabilidade a malha e o misto, seguido do jeans, algodão e sintético, 

respectivamente.  

4.3.3. Força de Atrito 

Os gráficos 9, apresentam a relação da força de atrito com os cinco tecidos 

analisados. 

Gráfico 9: Força de atrito. 
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No que tange a força de atrito, o misto apresentou um maior valor e a malha o menor 

valor. No gráfico 9 também mostra, que os níveis médios dos tecidos, correspondente a força 

de atrito, são variáveis, como também a dispersão dos dados, apresentando maior variação a 

malha e o misto, respectivamente. 

4.3.4. Temperatura 

Os gráficos 10, apresentam a relação da temperatura com os cinco tecidos 

analisados. 

Gráfico 10: Temperatura. 
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Referente a temperatura a malha apresentou maior temperatura e o jeans a menor. 

Já a variabilidade dos dados, o misto apresentou maior dispersão e o algodão a menor. No geral 

os tecidos apresentação comportamento distintos, dificultando a análise por não ter um 

parâmetro de comparação. Por essa razão das variáveis analisadas, o desgaste e o coeficiente 

de atrito foram selecionados como parâmetro nortear do comportamento dos materiais têxteis 

no que se refere ao desgaste e atrito das superfícies analisadas.  
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CAPÍTULO 5 -  GERANDO CONHECIMENTO  

A partir deste ponto pretende-se aplicar algoritmos e mapear os resultados obtidos, 

com a finalidade de traçar novas rotas tecnológicas no que tange ao material do assento e 

encosto de cadeiras de rodas, além de gerar um panorama dos tecidos mais adequados para 

usuários sem mobilidade ou com mobilidade reduzida. Esse capítulo está dividido em 

mineração dos dados e mapeamento dos resultados. 

5.1. Mineração de dados 

A fase de mineração de dados é uma fase que processa os dados e que gera 

descoberta de conhecimento dos materiais analisados. Esta etapa é responsável pela aplicação 

dos algoritmos que são capazes de identificar e extrair padrões relevantes presente nos dados 

obtidos nos ensaios, ou seja, o algoritmo vai classificar os tecidos de acordo com as variáveis 

analisadas.  

O conjunto de dados precisam ser preparado na linguagem de programação da 

ferramenta WEKA, assim como os atributos O conjunto de dados contém 4500 instâncias. 

Foram analisados 5 diferentes tipos de tecidos, são denominados de: jeans, algodão, misto, 

sintético e malha, que corresponde ao atributo class. No total foram 7 atributos que são eles: 

desgaste, coeficiente de atrito, a força de atrito, a temperatura, pilling e a classe. 

Para a realização dessa análise, deve-se abrir a ferramenta WEKA e iniciar na parte 

explorer, posteriormente na aba preprocess, no campo open file, abrir o arquivo ARFF, 

extensão aceita pela ferramenta, contendo o conjunto de dados.  

Na Figura 38, mostra uma representação da tela com o conjunto de dados já aberto. 

Na mesmo é possível ver todos os atributos, inclusive a classe. Além dos atributos, é possível 

visualizar alguns dados estatísticos como o valor máximo e mínimo, média e desvio padrão.  
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Figura 38: Tela inicial da aba explore do WEKA, com os dados dos testes abrasivos. 

 

Fonte: Ferramenta WEKA. 

Na Figura 39, mostra os gráficos de todos os atributos relacionado com as classes, 

que são os tipos de tecidos. 

Figura 39: Representação gráfica de todos os atributos relacionado com os tecidos. 

 

Fonte: Ferramenta WEKA. 
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Após o carregamento do conjunto de dados, é possível executar o algoritmo de 

classificação, denominado de J48.  O conjunto de dados já pré-processado e transformado para 

o formato que o algoritmo requer. Não foi aplicado nenhum filtro no pré-processamento.   

A Figura 40, exibe a aba de classificadores (Classify), com o algoritmo J48 

selecionado, utilizando o conjunto de dados já treinados e a árvore de decisão utilizando a 

estrutura de representação do WEKA.  

Figura 40: Tela inicial da aba de classificação do WEKA, dados dos teses abrasivos. 

 

Fonte: Ferramenta WEKA. 

Na Figura 41, são apresentadas as regras de decisão geradas pelo algoritmo de 

classificação J48. 
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Figura 41: Regras geradas pelo algoritmo J48. 

 

Fonte: Ferramenta WEKA. 

Percebe-se nas regras, que as medidas relativas a força de atrito, temperatura e 

tempo, não foi utilizada para determinação do tipo de tecido.  Sendo assim, as medidas desses 

atributos são irrelevantes para a tarefa de classificação. Também é possível observar que o 

algoritmo gerar as regras de classificação de acordo com o atributo pilling, ou seja esse atributo 

diferencia as regras de classificação do tecido. 

Para uma melhor visualização a ferramenta WEKA gera uma arvore de decisão 

baseado nas regras produzidas pelo algoritmo J48, como ilustra a Figura 42.  

Figura 42: Árvore de decisão gerada com os dados dos testes abrasivos. 
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Seguindo o mesmo raciocínio da mineração de dados, dos resultadas gerados pelos 

ensaios do Abrasímetro Martindale e do Tribômetro, pino sobre disco, que foi realizada a 

mineração dos dados dos ensaios mecânicos do material do assento e encosto de cadeiras de 

rodas dobráveis. 

A aba inicial, mostra o conjunto de dados de 10 instâncias e os 8 atributos que são 

os dados geradas pelos ensaios mecânicos de resistência a tração e rasgo, solidez da cor à 

fricção, pilling, além das medidas de gramatura das amostras e o sentido utilizado no ensaio. 

Na Figura 43, mostra uma representação da aba com o conjunto de dados já aberto. Na mesmo 

é possível ver todos os atributos, inclusive a classe. Além dos atributos, visualizar-se também 

alguns dados estatísticos como o valor máximo e mínimo, média e desvio padrão. 

Figura 43: Tela inicial da aba explore do WEKA, com os dados dos testes mecânicos. 

 

Fonte: Ferramenta WEKA. 

Após o carregamento do conjunto de dados, é possível executar o algoritmo J48.  O 

conjunto de dados já pré-processado e transformado para o formato que o algoritmo requer. 

Não foi aplicado nenhum filtro no pré-processamento.   
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A Figura 44, exibe a aba de classificadores (Classify), com o algoritmo J48 

selecionado, utilizando o conjunto de dados já treinados e a árvore de decisão utilizando a 

estrutura de representação do WEKA.  

Figura 44: Tela inicial da aba de classificação do WEKA, dados dos teses mecânicos. 

 

Fonte: Ferramenta WEKA. 

Percebe-se nas regras, que as medidas relativas a amostra, gramatura, resistência à 

tração e ao rasgo, solidez da cor à fricção, pilling, não foi utilizada para classifica se o tecido 

seria aprovado ou reprovado.  Sendo assim, as medidas desses atributos são irrelevantes para a 

tarefa de classificação. Também é possível observar que o algoritmo gerar as regras de 

classificação de acordo com o atributo sentido e gera duas regras que são elas: 

 Sentido = trama: Reprovado; 

 Sentido = urdume: Aprovado. 
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Significa dizer, que de acordo os resultados dos testes mecânicos, apenas os 

realizados no sentido do urdume que apresentação resultados favoráveis, ou seja, correspondia 

a descrição do fabricante e atendia os critérios do usuário do produto. 

Para uma melhor visualização a ferramenta WEKA gera uma arvore de decisão 

baseado nas regras produzidas pelo algoritmo, como ilustra a Figura 45.  

Figura 45:  Árvore de decisão gerada com os dados dos testes mecânicos. 

 

Fonte: Ferramenta WEKA. 

5.2. Mapeamento dos resultados 

Baseado em tudo que foi exposto, essa seção apresentar as descobertas desse estudo 

de uma forma mais clara, utilizando a técnica de mapeamento para aumentar a compreensão 

dos resultados. Primeiramente é mostrado novas rotas tecnológicas, no que se refere ao material 

do assento e encosto de cadeiras de rodas dobráveis. Posteriormente é mostrado uma escala 

decrescente dos tecidos, que se mostraram mais adequados, para os cadeirantes, destacando as 

vantagens e as desvantagens.    

Na Figura 46, descreve as diretrizes descobertas nos ensaios, realizadas por esse 

estudo, e propõem novas rotas tecnológicas, de acordo com os aspectos de resistência, conforto, 

defeitos e estrutura do material. 
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Figura 46: Esquema com diretrizes para novas rotas tecnológicas do material estudado. 

 

Os materiais analisados por meio os ensaios apresentaram comportamento 

diferente, que serão descritos no Figura 47, comparado as vantagens e desvantagens de 

utilização do tecido, no que tange ao desgaste do material.  Foram cinco tecidos analisados, 

sendo quatro deles tecido plano: sarja, tecnosport, jeans e tricoline, e um tecido de malha. 

Enfatizando que os tecidos são descritos por meio de um nome fantasia, relacionado com sua 

estrutura. 

Figura 47:Esquema comparativo das vantagens e desvantagens dos materiais analisados. 

 

• Não pilling

• Alta solidez da cor 
à fricção.

• Sentido do urdume 
> trama;

• Gramatura < 377,2 
g/m²

• Temperatura < 30° C;

• Com absorção de 
umidade.

• Peso > 80Kg;

• Elasticidade < 44%. 

Resistência Conforto

DefeitosEstrutura

Tecido sarja:

> Baixo desgaste;

> Pouco pilling.

Tecido tecnosport:

> Não forma pilling;

> Tecido leve;

> Baixo desgaste.

Tecido jeans:

> Tecido pesado;

> Pouco pilling.

Tecido tricoline:

> Tecido leve e frio.

Tecido malha:

> Elásticidade.

Tecido sarja:

> Tecido pesado;

> Absorção de umidade.

Tecido tecnosport:

> Apresentou maior 
temperatura.

Tecido jeans:

> Superfície visivelmente 
desgastada.

Tecido tricoline:

> Formação de Pilling;

> Médio desgaste.

Tecido malha:

> Formação de Pilling;

> Alto desgaste.
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Baseado na realização do presente estudo, que foi desenvolvida uma escala 

elencando em ordem decrescente o tecido mais adequado para um usuário de cadeiras de rodas 

dobráveis, ressaltando que se trata de um estudo amostral e que se refere ao desgaste em 

situações pontuais.  

Os tecidos são classificados de acordo com a matéria-prima: natural, sintética ou 

mista; forma de entrelaçamento dos fios, para tecido plano: tafetá, sarja e cetim, para malha: 

jersey, links, dupla, coselê e enredamentos; e pela gramatura, classificando o tecido em leve, 

médio ou pesado. 

A Figura 48, mostra uma escala decrescente dos tecidos analisados, considerados 

mais adequados para os usuários de cadeiras de rodas dobráveis, de acordo com os ensaios 

realizados nesse estudo. São elencando na primeira posição, o tecido denominado sarja, seguido 

do tecnosport, jeans, tricoline e malha.  

Figura 48: Escala de decrescente dos tecidos analisados. 

 

1º. Tecido Sarja

Matéria-prima: fibra natural

Classificação: pesado

Estrutura: sarja

2º. Tecido Tecnosport

Matéria-prima: fibra sintética

Classificação: média

Estrutura: sarja

3º. Tecido Jeans

Matéria-prima: mista

Classificação: pesado

Estrutura: sarja

4º. Tecido Tricoline

Matéria-prima: mista

Classificação: leve

Estrutura: tela

5º. Tecido Malha

Matéria-prima: fibra natural

Classificação: médio

Estrutura: jersey
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É importante ressaltar que se trata de um estudo experimental e com espaço 

amostral reduzido, se comparado a inúmeros tipos e composição de tecidos existente no 

mercado têxtil. Apesar das ressalvas o estudo mostrou-se bastante satisfatório e condizente com 

as características e propriedades dos materiais têxteis analisados. 
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CAPÍTULO 6 -  CONCLUSÕES 

A tribologia voltada aos materiais têxteis apresenta relação entre o conforto da 

roupa, as propriedades físicas e de fricção dos tecidos. O fator crítico é o atrito dos tecidos, na 

interface cadeira de rodas-têxteis, o que provoca avarias das roupas e lesões de pele, causadas 

por cargas mecânicas cíclicas, pelas pressões de contato e por forças de cisalhamento, mediante 

contínuo e longo período de tempo.  

A problemática identificada são os contatos mecânicos oriundos de diversas 

atividades, em especial para usuários de cadeira de rodas, por esse motivo é importante 

conhecer as características de fricção dos têxteis, direcionada para pessoas com mobilidade 

reduzida.  

Diante do exposto, o presente trabalho tem por finalidade, analisar o material do 

assento e encosto de cadeiras de rodas dobráveis, no que se refere a tribologia de materiais 

têxteis. E propor novas rotas tecnológicas para a fabricação personalizada destes materiais.  

Para alcançar os objetivos almejados, foi realizada uma pesquisa de natureza 

aplicada, com abordagens qualitativa e quantitativa, utilizando dos procedimentos técnicos 

bibliográficos e experimental, para descrever e explicar os ensaios mecânicos, de resistência à 

tração e rasgo, fricção linear e aleatória, além dos ensaios no abrasímetro martindale e no 

tribômetro, pino sobre disco. Os materiais têxteis analisados são denominados de algodão, 

malha, jeans, misto e sintético. A amostra dos tecidos foi baseada nas características e 

propriedades da sua composição. 

Os ensaios mecânicos de caracterização do material base, do assento e encosto de 

cadeiras de rodas, resultaram: na determinação de uma gramatura média do material de 377,2 

g/m²; resistência à tração e ao rasgo coerente com as especificações do fabricante, suportando 

peso maior que 80 e 40kg, respectivamente, no sentido do urdume; solidez da cor à fricção, os 

parâmetro 4/5, com amostra seca e 4 para amostras molhadas, de acordo com a norma 

reguladora; e o pilling teste, as amostras não apresentaram formação de pilling, se enquadrando 

no parâmetro 5 do padrão fotográfico da norma do ensaio. 
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Os ensaios no abrasímetro martindale, é possível verificar que o jeans é o único a 

apresentou a superfície visivelmente desgastada e sem formação de pilling. De diferente modo, 

o misto e a malha, apresentaram acentuada formação de pilling. Já o misto e o algodão, 

apresentaram um desgaste aparentemente irrelevante. Do ponto de vista da mudança de pressão, 

de 9 para 12kPa, os tecidos no geral apresentaram pouca diferença com esse aumento de 

pressão, a mudança ficou mais evidente no jeans e misto, onde é possível observar um aumento 

no desgaste e pilling na superfície analisada. 

Os ensaios no tribômetro, pino sobre disco, os dados são analisados pelas variáveis: 

desgaste, coeficiente de atrito, força de atrito e temperatura, comparado os ensaios realizados 

com carga de 15N e 30N. No geral os tecidos apresentação comportamento distintos, nos 

ensaios, dificultando a análise por não ter um parâmetro de comparação. Por essa razão, das 

variáveis analisadas, o coeficiente de atrito foi selecionado como parâmetro nortear do 

comportamento dos materiais têxteis no que se refere ao atrito.  

E para interpretação dos dados e entender os padrões de comportamento dos 

materiais têxteis, que foi utilizada a ferramenta de mineração de dados Waikato Environment 

for Knowledge Analysis – WEKA, utilizando o algoritmo de classificação J48. Gerando seis 

regras, para os dados dos ensaios no abrasímetro martindale e no tribômetro, pino sobre disco, 

e duas regras os ensaios de caracterização da material base. 

Resultou-se com o estudo, o mapeamento das avarias, elencando em ordem 

decrescente os materiais têxteis mais adequados em contato com o assento de encosto de cadeira 

de rodas. O tecido posicionado na primeira colocação é denominado de algodão, seguido do 

sintético, jeans, misto e malha. 

Baseados os resultados de todos os ensaios realizados nesse estudo, que foi possível 

auxiliar na construção de novas rotas para fabricação de materiais têxteis, voltadas para 

cadeirantes, listando diretrizes descobertas por meio dos ensaios.  

É interessante enfatizar que se trata de um estudo experimental e com espaço 

amostral reduzido, se comparado a inúmeros tipos e composição de tecidos existente no 

mercado têxtil. Apesar das ressalvas o estudo mostrou-se bastante satisfatório e condizente com 

as características e propriedades dos materiais têxteis analisados.  
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