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RESUMO 

CREPALDI, E. A. Influência do fator de cobertura nas propriedades de 
permeabilidade de tecidos planos. 2017. 90 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências) – Escola de Artes Ciências e Humanidades, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2017. Versão Original 

 

Este projeto,“Influência do fator de cobertura nas propriedades de 
permeabilidade de tecidos planos”, descreve um breve histórico sobre a 
Tecelagem e seu crescimento na indústria Têxtil mundial, sendo muito 
importante o seu desenvolvimento para a indústria. Será apresentado também 
o conceito sobre Fator de cobertura de tecidos planos. Com o objetivo de 
avaliar a correlação entre o fator de cobertura e a permeabilidade dos tecidos 
planos, foram desenvolvidas 18 amostras de tecido com fio 60/2 Ne 100% 
agodão no urdume e na trama, em ligamento tela, sarja e cetim com 
densidades de trama 16tramas/cm, 24tramas/cm e 32tramas/cm, e com 
densidade de urdume 16fios/cm e 32fios/cm . Foi calculado o fator de cobertura 
para todas as amostras e foram realisados ensaios de gramatura, 
permeabilidade ao ar, permeabilidade ao vapor de água e permeabilidade a 
água, com a observação do indice OMMC (Capacidade de gestão global de 
umidade) do aparelho MMT (Moisture Management Tester). Este estudo se 
mostra como um caminho na Utilização do fator de cobertura, como item a ser 
considerado no desenvolvimento de novos artigos. Os resultados mostram para 
cada ligamento e fator de cobertura o comportamento com relação à 
permeabilidade dos Tecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Palavras-chave: Fator de cobertura dos tecidos planos. Permeabilidade dos 

tecidos planos. OMMT. MMT. Diâmetro de fio. 



 
 

ABSTRACT 
 

CREPALDI, E. A. Influence of the coverage factor on the permeability 
properties of flat fabrics... 2017. 90 p. Dissertation (Master of Science) - 
School of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 
2017. Original Version 

 
 
This project, "Influence of the coverage factor on the properties of permeability 

of woven", describes a brief history on Weaving and its growth in the world 

textile industry, being very important its development for the industry. The 

concept of woven coverage factor, will also be presented. In order to evaluate 

the co-relation between the coverage factor and the permeability of woven, 18 

wovens samples were developed with 60/2 Ne 100% cotton thread in the warp 

and the weft, inwoven twill and satin weave with warp weights 16 yarn/cm, 24 

yarn/cm and 32 yarn/cm and with warp density 16 yarn/cm and 32yarn/cm. The 

coverage factor was calculated for all samples and weight, air permeability, 

water vapor permeability and water permeability tests were performed with the 

observation of the OMMC (Global Moisture ManagementCapacity) index of the 

MMT (Moisture Management Tester).This study shows as a path in the use of 

the coverage factor, as an item to be considered in the development of new 

articles. The results show for each ligament and cover factor the behavior 

regarding the permeability of the wovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Keywords: Woven cover factor. Woven permeability. OMMT. MMT. Yarn 
diameter. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de novos produtos no segmento de tecelagem, se 

profissionalizou no sentido da pesquisa de mercado, tendência de moda ou 

mesmo pesquisa das necessidades para os mais variados fins. Entretanto 

quando nos voltamos para a técnica propriamente dita, nota-se que os 

desenvolvedores se ateem apenas aos dados corriqueiros para a fabricação de 

tecidos, como gramatura, densidade de trama e Urdume e matéria-prima, 

esquecendo-se de alguns itens como torções/metro do fio, tamanho de fibra, 

fator de cobertura,permeabilidade do tecido etc, que podem influenciar no uso 

final do tecido, no custo de fabricação e na sua performance. 

Este estudo tentará entender melhor sobre o fator de cobertura dos 

tecidos planos e a correlação com a permeabilidade ao ar, vapor de água e 

umidade. 

Foram fabricados tecidos com fio 60/2 Ne 100% algodão no urdume e na 

trama, em três ligamentos fundamentais, tela, sarja e cetim. Será variado 

também a densidade de trama e de urdume (fios/cm), em cada um desses 

ligamentos. 

Pretende-se entender melhor a correlação entre o fator de cobertura e a 

permeabilidade dos tecidos, onde os resultados poderão servir de caminho 

para um melhor entendimento do fator de cobertura e sua utilização no 

desenvolvimento de novos produtos. 
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2 OBJETIVO DA PESQUISA 

2.1 Formulação do Problema de Pesquisa 

Como a estrutura dos ligamentos pode  influenciar no fator de cobertura de um 

tecido plano? 

O fator de cobertura de um tecido pode ser influenciado por quais variáveis? 

Qual a importancia do fator de cobertura em um tecido plano? 

O fator de cobertura pode influenciar no custo de produção de um tecido 

plano? 

O fator de cobertura pode influenciar no uso (produto final), de um tecido 

plano? 

Qual a influencia do fator de cobertura na permeabilidade dos tecidos? 

2.2 Formulação da Hipótese 

2.2.1 Variáveis 

Ligamentos, fator de cobertura, densidade de  trama, densidade de urdume, 

título do fio, materia-prima. 

2.2.2 Hipótese 

Em um tecido plano com as mesmas características de materia-prima, 

título do fio de urdume e trama, se alterarmos as densidades de trama e 

urdume e se alterarmos o ligamento utilizado na construção do tecido, devido 

as diferentes evoluções dos fios, teremos um fator de cobertura diferente para 

cada ligamento. 

Essa diferença de construção e fator de cobertura, refletirá também nas 

características dos tecidos e nos resultados de ensaios laboratoriais como 

gramatura, permeabilidade ao ar, permeabilidade ao vapor e permeabilidade a 

água. 

O uso dos conhecimentos em fator de cobertura de tecidos planos, 

também podem influenciar no desenvolvimento do tecido. 
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2.2.3 Pesquisa Experimental 

Objetiva criar condições para interferir no aparecimento ou na 

modificação dos fatos, para poder explicar o que ocorre com os fenômenos 

correlacionados.  

De modo geral, o experimento representa o melhor exemplo de pesquisa 

científica. Essencialmente, a pesquisa experimental consiste em determinar um 

objeto de estudo, selecionar as vari veis que seriam capazes de influenci -lo, 

definir formas de controle  e de observação dos efeitos que a vari vel produz 

no objeto. (Gil, Antonio Carlos, 2002). 

Por se tratar de uma pesquisa onde será realizado o fabricação de 

tecidos, ensaios laboratoriais e análise dos resultados obtidos, justifica-se a 

adoção do método de Pesquisa Experimental. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Histórico Sobre a Tecelagem 

A Tecelagem é reconhecida como uma das formas de manufatura mais 

antigas dentro da evolução humana onde há cerca de 12.000 anos, na Era 

Neolítica, os primeiros homens iniciaram aquilo que conhecemos como o 

“princípio da tecelagem”, que nada mais era do que cruzar galhos e ramos para 

a construção de utensílios, escudos, cestas.  

Quando o homem acaba por obter algo mais próximo de um fio, ele 

acaba por adaptar a ideia anterior, e começa a produzir os primeiros tecidos 

rústicos.  

Ainda não foi possível saber a data exata em que os nossos ancestrais 

substituíram as peles de animais por esta nova estrutura, que permitia um 

melhor campo de proteção para nossa pele, além de permitir um melhor 

movimento dos braços e pernas. Escavações arqueológicas têm encontrado 

material feito de fibras fiadas e entrelaçadas, e o exemplo mais antigo, e que 

mais se assemelha ao tecido conhecido por nós, é de datado entre 4.600 e 

3.200 a. C., descoberto na Dinamarca.  

Também se descobriram estruturas têxteis na América do Sul, no Peru, 

e apresentam uma data mais antiga ainda do que as descobertas europeias.  

A ideia de fazer esta nova e revolucionária estrutura surgiu, em cada um 

dos vários núcleos de seres humanos espalhados em todos os continentes. 

Esta ideia de construção de tecido leva a imaginar como deverá ter sido 

o primeiro tear, máquina responsável por produzir o tecido plano, já que 

provavelmente foi construído a partir de um tronco de madeira, que, por sua 

vez, sustentava vários fios pendurados, paralelos entre sí, e tensionados, onde 

outro fio fazia o trabalho de cruzamento entre os fios, criando o tecido.  
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Aos gregos é atribuída a transferência desta estrutura, da posição 

anterior, vertical, para a posição horizontal, e aos egípcios a fixação dos fios de 

urdume em dois galhos, a fim de poderem ser separados, de modo a facilitar o 

cruzamento dos fios. (Vatansever, 2011). 

 
 

Figura 1: Tear manual de madeira – Manual de tecelagem (SENAI/SP, 2015) 

 

 
 

3.2 Tecido Plano 

O produto formado pelas máquinas de tecer é denominado de Tecido 

Plano, que é formado a partir do entrelaçamento de um conjunto de fios 

paralelos, no sentido longitudinal do tecido,chamado URDUME, com outros fios 

situados transversamente ao tecido, que se chama TRAMA. (Cuccato, 

Francisco Carlos. Tecelagem/SENAI-SP, 2015). 
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Figura 2: Representação da formação de tecido plano - https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecelagem 

 
 
 

O tecimento é o ato de passar um ou vários fios de Urdume por cima ou 

por baixo de vários fios de trama. O tecimento mais simples nestas duas 

direções de fios é a tela ou tafetá. A evolução dos fios de Urdume poderá ser 

feita das mais diversas formas, obtendo assim, os mais complicados tipos de 

entrelaçamento ou Padronagem. 

Para fazer a passagem da trama entre os fios de Urdume (cala), usa-se 

um sistema de inserção de trama. 
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Os movimentos básicos (primário), para o tecimento são: 

x Abertura de cala 

x Inserção da trama 

x Encostamento da trama no arremate (batida do pente) 

Os movimentos secundários são: 

x Desenrolamento dos fios de urdume 

x Enrolamento do tecido 
 

Figura 3: Representação dos movimentos básicos do tecimento - 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecelagem 

 

 
 
 

 

3.3 Padronagem 

É chamada Padronagem, as ligações ou cruzamentos dos fios de trama 

e Urdume nos tecidos onde cada entrelaçamento dentro de certa ordem de 

cruzamento é denominado de ligamento ou desenho. As possibilidades de 

ligamentos ou desenhos são enormes, mas elas sempre derivam de um 

ligamento fundamental. (Han-Yong – 2012).(JUNKER, PAUL – 1988), 
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3.4 Ligamentos Fundamentais 

Os ligamentos fundamentais são: 

x Tela ou Tafetá 

x Sarja 

x Cetim ou raso 

 

3.4.1 Tela 

O rapport (menor repetição do ligamento), do tecido feito pelo ligamento 

fundamental Tela é construído com dois fios de trama e dois fios de Urdume. 
 

Figura 4: Representação do ligamento Tela – Crepaldi, Eduardo Antonio 

 
  

   

 

 

3.4.2 Sarja 

O menor ligamento fundamental da sarja pode ser construído com três 

fios de trama e três fios de Urdume. 

 
Figura 5: Representação do ligamento Sarja – Crepaldi, Eduardo Antonio 
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3.4.3 Cetim 

O menor ligamento fundamental de cetim regular é construído com cinco 

fios de trama e cinco fios de Urdume. Esse ligamento é feito de tal maneira que 

nunca se encontram dois pontos cheios encostados um no outro. 
 

Figura 6: Representação do ligamento Cetim de deslocamento 5  Regular – Crepaldi, Eduardo 

Antonio 

 

          
          
          
          
          

 

3.5 Gramatura 

A gramatura é o valor da massa, em gramas, contida em um metro 

quadrado de tecido, expressa pela unidade g/m2. (NBR 10591 – Determinação 

da gramatura em tecidos, 2008). 

 

Podemos obter o valor de g/m2 através da equação:  

 

 

Equação (1) 
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3.6 Fibras 

“Entende-se por fibra têxtil, ou filamento têxtil, toda matéria natural, de 
origem vegetal, animal ou mineral, assim como toda matéria artificial ou 
sintética, que, por sua alta relação entre seu comprimento e seu 
diâmetro e ainda por suas características de flexibilidade, suavidade, 
elasticidade, resistência, tenacidade e finura, está apta às aplicações 
Têxteis”. 

CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria eComércio Exterior. Resoluçãonúmero 02, de 6 

de maio de 2008. Regulamento Técnico MercosulEtiquetagem de ProdutosTêxteis.  

 

Em outras palavras, fibra têxtil é a matéria-prima fundamental para a 

produção de artigos têxteis, como fios, tecidos, não-tecidos. Elas são obtidas 

de diversas fontes, naturais ou químicas. 

Esse critério é comumente utilizado para a classificação das fibras têxteis. 

3.6.1 Classificação das fibras têxteis 

As fibras têxteis podem ser classificadas segundo a origem, dessa forma 
estão divididas em dois grandes grupos:  

3.6.1.1 Fibra têxtil natural 

Obtida e fornecida ao ser humano pela natureza sob uma forma que as 
torna aptas para o processamento têxtil. Pode ser de origem animal, mineral ou 
vegetal.  

Onde temos: 

3.6.1.1.1 Fibra têxtil animal 

Também conhecidas como protéicas, são provenientes da tosquia de 
pelos ou da secreção de insetos. Exemplos: lã, cashmere, seda, lhama.  

3.6.1.1.2 Fibra têxtil mineral 

Essas fibras provêm de rochas com estruturas fibrosas e são 
constituídas essencialmente por silicatos. Exemplo: amianto.  

  



 
 

24 

3.6.1.1.3 Fibra têxtil vegetal 

Também conhecidas como celulósicas naturais, são extraídas de 
sementes, folhas, caules (líber) ou frutos. Exemplos: algodão, linho, juta, rami.  

3.6.1.2 Fibra têxtil química 

Produzida por processos industriais através de artifícios ou sínteses 
químicas. Conhecida também como fibra não natural ou fibra manufaturada. 

Onde temos: 

3.6.1.2.1 Fibra têxtil artificial 

São produzidas pelo ser humano, porém, utilizando como matéria-prima 
polímeros naturais orgânicos ou inorgânicos. Exemplos: acetato, viscose, vidro, 
liocel, modal.  

3.6.1.2.2 Fibra têxtil sintética 

São produzidas pelo ser humano usando como matéria-prima produtos 
da indústria petroquímica. Exemplos: poliéster, poliamida, acrílico, elastano.  

3.6.2 Consumo Mundial de Fibras Têxteis 

De acordo com o Instituto de Estudos e Marketing Industrial – IEMI 

(2015), desde a produção da primeira fibra química, o consumo mundial destas 

fibras vem crescendo consideravelmente. Ao longo dos últimos 63 anos o 

consumo de fibras têxteis teve um aumento da ordem de 1.018%, sendo que o 

aumento no consumo de fibras químicas foi de 3.813% e de fibras naturais de 

319%. 
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Os gráficos a seguir demonstram esta evolução do consumo das fibras 

químicas em relação às fibras naturais. 

 

Figura 7: Gráfico do consumo mundial de fibras têxteis (milhões de toneladas).(IEMI 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Evolução da participação das fibras no consumo mundial. (IEMI 2015). 
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Em 1950 o consumo mundial das fibras químicas foi de 1,6 milhões de 

toneladas, o que representava 20% do total, já em 2014, este consumo passou 

para 66,6 milhões de toneladas, correspondendo a 72,4% do total consumido. 

 Em termos percentuais a evolução da participação das fibras químicas 

no consumo mundial de fibras têxteis e crescente ano após ano, já a 

participação das fibras naturais é decrescente. O gráfico demonstra que no ano 

de 1990 praticamente elas tiveram a mesma participação de mercado, porém, 

a partir do ano 2000 o consumo de fibras químicas passa a ser maior que o 

consumo das fibras naturais.  

 Muito desta mudança tem a ver com o fato de nos anos 90 a alta-costura 

ter entrado em crise e o prêat-à-porter ter se firmado cada vez mais, onde as 

pessoas começaram a recusar o chique, buscando mas roupas mais usuais, 

mais fáceis de serem trabalhadas e com apelos de funcionalidade, o que só foi 

possível graças as fibras sintéticas (MOUTINHO; VALENÇA; 2005). 
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Tabela 1: Consumo de fibras têxteis no Brasil. (IEMI 2015). 
 

FIBRAS SINTÉTICAS (mihões de Ton.) ALGODÃO 
(mihões de Ton.) 

Total 
Geral 

Ano Acetato Viscose Acrílico Poliamida Poliéster Total % Total %  

2.005 10.356 28.250 40.777 68.341 361.801 509.525 35,51 925.500 64,49 1.435.025 

2.006 10.798 37.440 35.033 77.425 378.908 539.604 35,43 983.400 64,57 1.523.004 

2.007 9.604 47.389 37.911 80.157 378.519 553.580 35,86 990.000 64,14 1.543.580 

2.008 9.317 19.713 41.383 80.980 442.799 594.192 37,38 995.300 62,62 1.589.492 

2.009 8.464 41.549 34.760 71.037 404.454 560.264 35,81 1.004.100 64,19 1.564.364 

2.010 8.355 23.835 31.992 96.659 455.970 616.811 37,25 1.039.100 62,75 1.655.911 

2.011 8.715 24.792 35.135 88.117 443.178 599.937 40,00 900.000 60,00 1.499.937 

2.012 9.435 26.243 23.234 91.409 433.885 584.206 39,49 895.200 60,51 1.479.406 

2.013 9.406 16.254 13.513 93.052 465.711 597.936 39,39 920.200 60,61 1.518.136 

2.014 8.795 10.635 11.092 106.517 479.452 616.491 42,92 820.000 57,08 1.436.491 

 

 

 

3.6.3 Formas de apresentação 

A materia-prima pode se apresentar em forma de fibra descontínua ou 
fibra de filamento cortado. 

A fibra descontínua é o segmento em forma linear de comprimento 
definido, proveniente de fontes naturais. Geralmente, por uma questão de 
simplificação, é simplesmente chamada de fibra. 

Quando relacionada a algum processo de corte, é chamada de fibra 
cortada. Todas as fibras químicas são fibras cortadas de filamentos contínuos. 
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3.7 Fiação 

3.7.1 Fios Têxteis 

Entende-se por fio têxtiltoda estrutura de densidade linear constante 

(sobre controle), denominada título, que tenha propriedades específicas para 

uso têxtil (tecidos planos, tecidos de malhas, tecidos técnicos), fios para uso 

em geral (linha de costura, barbantes, cordasetc). (NBR 13214 – Determinação 

do título de fios). 

3.7.2 Tipos de fios têxteis 

O fio têxtil está classificado basicamente em dois tipos, fios fiados e 
filamentos contínuos, que dão origem a outros nomes conhecidos no mercado, 
que veremos a seguir:  

3.7.3 Fio Fiado 

Trata-se de um fio fiado a partir de fibras, fibras cortadas (de 

comprimento previamente definido), que são classificadas de fibra curta ou 

fibra longa, dependendo do comprimento de seu corte, ou a mistura das duas. 

Estas fibras são alinhadas paralelamente e torcidas entre sí, afim de garantir 

uniformidade, toque, volume e resistência.  
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Figura 9: Foto ampliada de fio fiado (SENAI-SP Editora 2015). 

 

 

 

3.7.4 Filamento Contínuo 

Trata-se de um fio de origem predominantemente química, constituído 

por cabos contínuos, podendo ser:  

x Monofilamento: fios de um único cabo, com título e perfil controlado, 

para usos diversos, porém mais utilizados para fins técnicos.  

x Multifilamentos: fios com vários cabos (filamentos), com título e perfil 

controlado, utilizados na indústria têxtil, nas seguintes formas:  

x Multifilamentos lisos: quando o fio não apresenta volume e tem maior 

brilho. 

x Multifilamento texturizado: quando o fio apresenta volume e maior 

opacidade. 
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3.8 Título 

Nome adotado para definir a densidade linear, ou seja, a relação entre 

massa e comprimento ou entre comprimento e massa de um produto de fiação 

(fita, mecha, pavio e fio), usado para definir a espessura deste.  

Título diz respeito à densidade linear, que representa a relação entre 

uma unidade de comprimento por uma unidade de massa, como por exemplo, 

metros por grama (m/g), ou uma relação entre uma unidade de massa por uma 

unidade de comprimento, por exemplo: gramas por metro (g/m). (PIRES, 2015). 

Seguind opadrões internacionais, são adotados dois sistemas de 

titulação para a definição de um fio têxtil, sendo eles:  

3.8.1 Sistema Direto 

Usado na maioria das vezes para definir densidade linear de um fio ou 

fibra química, em que o título é diretamente proporcional ao seu peso, ou seja, 

quanto maior a massa, maior o título e, consequentemente, mais grosso será o 

fio/fibra. A relação aqui utilizada é massa por comprimento.  

Sistema Direto - Equação para obtenção do título:  

 

 
Kx P = C x T        equação (2) 

      

 
Onde: 

T = Título (Tex, Den) 

C = Comprimento em metros 

P = Peso em gramas 

K = Constante: de acordocom o título (1000 para Tex e 9000 para Den)  

Substituindo: 

1000 X 1g = 1000m x 1Tex 

1tex = 1000m/g 
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3.8.2 Sistema Indireto 

Usado para definir densidade linear de um fio fiado, em que o título é 

indiretamente proporcional ao seu peso, ou seja, quanto maior a massa, menor 

o título e, consequentemente, mais fino será o fio. A relação aqui utilizada é 

comprimento por massa.  

Sistema Indireto - Equação para obtenção do título:  

 

C x K= P x N         equação (3) 

 
Onde: 

N =Título (Ne, Nm) 

P = Peso em gramas 

K= Constante: de acordocom o título (0,59 para Ne e 1 paraNm)  

C = Comprimento em metros 

Substituindo: 

1m x 0,59 = 1g x 1Ne 

1Ne = 0,59g/m 

 

3.9 Determinação do Diâmetro dos Fios 

 
Muitos autores discutem se pode dizer que um fio possui um diâmetro, 

uma vez que seu corte seccional não representa um círculo de verdade. Certos 

estudiosos preferem dar ao fio uma forma elíptica, ou mesmo retangular com 

as extremidades fechadas em semicírculo. A forma circular, entretanto, está 

bastante próxima à realidade e torna o entendimento bem mais simples. Esta 

será, portanto, a forma do corte seccional do fio que utilizaremos em nosso 

estudo.  
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Os primeiros estudos a respeito do cálculo do diâmetro dos fios surgem 
no livro "Textile Educator" de 1888/89 por T. R Ashenhurst. (MEDEIROS, 
JUNIOR. 1978). 

A seguinte equação era então apresentada: 

 

d= 1 Equação (4) 

  F √jd/lb  
 

Onde : 

d= diâmetro do fio em polegadas  

F = 0,95 para fios de algodão  

0,90 para fios de lãpenteada  

0,84 para fios de lã cardada 

jd/Ib = jardas por Iibra de fio  

Em 1922, W. Law apresenta no "Wool Record and Textile World" a 
seguinte equação:  

 
d= 1 Equação (5) 
  √FN  

 
Onde :  
d = diâmetro do fio empolegadas  

F = 800 para fios de algodão  

500 para fios de lã penteada  

230 para fios de lã cardada 

N = número inglês para fios de algodão (Nec = 840 jd/hank número inglês para fios 

de lã penteada (New = 560 jd/hank) número Yorkshire para lã cardada (Ny = 256 jd/hank) 

As mesmas constantes de Law, convertidas para aplicação na equação de Ashenhurst seriam:  
Onde:  
F = 0,973 para fios de algodão 

0,945 para fios de lã penteada 

0,948 para fios de lã cardada  
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Apesar das diferenças nas constantes, pode-se observar em ambos os 

pesquisadores uma nítida preocupação com a matéria prima empregada. Havia 

um reconhecimento que diferentes matérias primas e diferentes processos de 

fabricação têm influência na densidade do fio.  

 
Em 1937, F.T. Pierce, pesquisador do "British Industry Research 

Association" publica no "The Journal of The Textile lnstitute" o estudo "The 

Geometry of Cloth Structure" - A Geometria da Estrutura dos Tecidos Planos - 

onde nos fornece a indicação de um volume específico de 1,1 cm3/g para o fio 

de algodão em condições normais no tecido.  

 
d= 1 Equação (6) 
  28√N  

 
Onde: 
d = diâmetro do fio (polegadas)  
N = número inglês para fios de algodão 

 

Tomando-se o diâmetro obtido pela fórmula de Pierce como base, nota-

se uma diferença de -1% para diâmetro obtido pela fórmula de Lawe, +4% pelo 

diâmetro obtido pela fórmula de Ashenhurst, diferenças desprezíveis, para este 

tipo de cálculo.  

O volume específico de 1,1 cm3/g para um fio de algodão em condições 

normais no tecido, não é a única conclusão importante checada por Pierce. 

Toda a "Geometria do Tecido Plano" tem em Pierce seus primeiros estudos.  

Pierce desenvolveu seus estudos utilizando-se do sistema inglês de 

unidades (Ne), enquanto será utilizado para este estudo, o Sistema 

Internacional de Unidades (SI), conforme recomendação do próprio "Textile 

Institute". 
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3.9.1 Cálculo para determinação do diâmetro dos fios 

Um termo geral para a determinação do diâmetro dos fios pode ser 

obtido, observando-se um fio como se fosse um cilindro perfeito, conforme 

apresentado na figura 10.  

 
Figura 10: Representação do fio como cilindro – Crepaldi, Eduardo Antonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O volume de um cilindro é a área de sua base multiplicada por sua 

altura. O comprimento C de um fio varia conforme sua densidade linear (Tex). 

A base de massa por unidade de comprimento para o sistema Tex,é 1 g/1000m 

que nos dá a constante (K) igual a 1000, que pode ser aplicada na tradicional 

fórmula:  

 
Kx P = C x T         equação (2) 

 

Onde: C = comprimento do fio (metros) 
T = densidade linear (Tex) do fio 
P = massa do fio (grama)  
K = constante do sistema Tex = 1000  

O comprimento C para um fio com 1 grama de massa será então:  

C= 1 x 1000 

  Tex 
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Pela equação torna-se bem mais simples o cálculo para a determinação 

do diâmetro de qualquer fio. Basta saber sua densidade linear (Tex) e seu 

volume específico (cm3/g). Mas se a densidade linear (Tex) de um fio é fácil de 

ser encontrada, bastando para com isso uma balança de precisão e condições 

ideais de temperatura e umidade, o mesmo não ocorre com o volume 

específico de um fio.  

3.10 Determinação do volume específico de um fio 

Existem diversas maneiras de obter-se a densidade de uma fibra têxtil. A 

fibra de algodão como sabemos varia de 1,50 g/cm3 a 1,55 g/cm3. Pierce 

baseou-se para seus estudos em uma fibra de algodão com 1,52 g/cm3 de 

densidade. Ele Constatou que o fio contém cerca de 60% de fibras e 40% de 

ar.  

Vamos chamar a porcentagem de fibras no fio de Porcentagem de 

Empacotamento (A). Isso faz com que o fio de algodão passe a ter uma 

densidade de 0,91 g.cm-3. Como o volume específico é o valor inverso da 

densidade temos:  

V= 1 Equação (7) 
  Pi  

 

Onde: 

V = volume específico do fio(cm3/g) 

pi= densidade do fio (g/cm3)  

Se pi = 0,91g/cm3 

Então teremos: 

V =  1 Equação (8) 
  0,91 (g/cm3)   

 

Recentes estudos demonstraram que a Porcentagem de 

Empacotamento pode variar, dependendo da fibra e do fator de torção 

utilizado, entre 55% e 75%.  
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O Prof. Grosberg da Universidade de Leeds considera o valor de 65% 

como valor médio e é com essa porcentagem de empacotamento que 

desenvolve seus cálculos. Alguns estudiosos do assunto preferem a 

porcentagem de empacotamento apresentada por Pierce, outros aquela 

apresentada por Grosberg. Utilizaremos em nossos exemplos o valor 

apresentado por Pierce, nas fórmulas o valor como variável. A diferença entre 

os valores de Pierce e Grosberg não é apreciável, no entanto se houver 

necessidade de maior precisão nesse valor pode-se usar o método de 

obtenção da densidade do fio apresentado pelo Prof. J. Schneider em seu livro 

"Vorbereitungsmaschinen für die Weberei" - Máquinas de Preparação à 

Tecelagem de 1955, em seu capítulo referente ao cálculo da altura das facas 

em urdideira seccional.  

Podemos desta maneira, elaborar uma equação geral para obtenção do 

volume específico para quaisquer fios, em função das fibras utilizadas:  

 
 

 

V =  100 Equação (9) 
  p x A  

 
Onde: 

V = volume específico do fio (cm3/g) 

p = densidade da fibra (g/cm3)  

A= porcentagem de empacotamento  
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Tabela 2: Densidade das Principais fibras Têxteis (MEDEIROS, 1978) 
 

Fibra Densidade 
(g/cm3) 

Polipropileno 0,91 
Poliamida 6.6 1,14 

Acrílico 1,17 
Seda 1,25 

Lã 1,32 
Modal 1,32 

Acetato 1,32 
Poliéster 1,38 
Cânhamo 1,48 

Juta 1,5 
Linho 1,5 
Rama 1,51 

Viscose 1,52 
Algodão 1,52 
Asbesto 2,5 

Vidro 2,54 
Aço 

Inoxidável 
7,8 

Bronze 9 

 
 

3.11 Fator de cobertura 

“fator de cobertura de um tecido plano pode ser 

definido como a somatória dos fios, dispostos lado-a-lado, 

contidos em uma determinada unidade de comprimento, 

não podendo exceder esta unidade determinada, supondo-

se terem, os fios, um corte transversal perfeitamente 

circular”. (MEDEIROS, 1978).  
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Figura11: Fios dispostos lado a lado – (MEDEIROS, 1978)  

 
 

 

Se nessa unidade de comprimento tivermos mais fios que a somatória 

de seus diâmetros, duas situações podem ocorrer: 

x Os fios tendem a ovalar-se para se acomodarem à unidade de medida 

estabelecida; 

x Os fios deslocam-se da posição original, para que todos os fios possam 

se acomodar na unidade de medida estabelecida. 

 
Figura 12: Fios dispostos lado a lado e ovalados (MEDEIROS, 1978). 

 
 

 

Figura 13: Fios acomodados (MEDEIROS, 1978). 
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Os casos apresentados acima devem ser descartados, uma vez que 

estaríamos forçando a acomodação de uma forma não natural, o que poderá 

provocar, inevitavelmente modificações nas características do tecido. 

Devemos perseguir a disposição de fios dispostos lado a lado e com 

seus cortes transversais circulares, afim, de obtermos o melhor aproveitamento 

da matéria prima. 

Na sequência temos uma demonstração do fator de cobertura de um 

ligamento tela, onde os fios de urdume possuem o mesmo diâmetro dos fios da 

trama. 

Como podem ser observados, os fios de trama, pontilhados, tiveram de 

ser retirados para que dessem lugar ao fio de urdume. A figura 12 representa 

os fios de trama restantes para que pudesse ocorrer o entrelaçamento com o 

urdume do mesmo diâmetro. 

 
Figura 14: Fios de urdume e trama com o mesmo diâmetro (MEDEIROS, 1978). 
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Figura 15: Fios restantes (MEDEIROS, 1978). 

 

 

A figura 14 representa o entrelaçamento do cetim de um fio de trama, 

com a metade do diâmetro dos fios de urdume. Nesse caso não houve a 

necessidade de se retirar os fios para que houvesse o entrelaçamento. 

 

Figura 16: Entrelaçamento do ligamento cetim (MEDEIROS, 1978). 

 
 

Houve, na verdade, um deslocamento do urdume que passa sobre a 

trama, mas pelo fato dos pontos de entrelaçamento do cetim, serem bastante 

dispersos, isso não impede que o tecido seja formado. A figura 15 mostra os 

fios de urdume utilizados no entrelaçamento do cetim, ou seja, a mesma 

situação da figura 9, pois nenhum fio foi retirado, mantendo-se a cobertura 

máxima do urdume. 

 
Figura 17: Fios de urdume no ligamento cetim (MEDEIROS, 1978). 
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A partir dessas informações podemos então concluir que cobertura 

indica o grau que um tecido é coberto por fios de Urdume, trama ou de ambos. 

Pelo exposto até aqui podemos concluir que os fatores abaixo relacionados 

influenciam na determinação do grau de cobertura de um tecido: 

x Diâmetro do fio 

x Ligamento do tecido 

x Finalidade do tecido (uso final) 

 

O diâmetro do fio tem influência no fator de cobertura de um tecido por 

sua relação com a unidade de comprimento em que os fios estão contidos. O 

ligamento do tecido pela possibilidade em se termais ou menos fios por 

unidade de comprimento em que os fios estão contidos, devido aos pontos de 

ligação estar mais ou menos próximos. A finalidade de uso do tecido, pois um 

tecido destinado à tela de estamparia, por exemplo, pode não ter o mesmo 

grau de cobertura que um tecido destinado ao vestuário, apesar de até 

poderem ser feitos de fios do mesmo diâmetro. (Medeiros, 1978) 

 

 
Tabela 3: Nomenclaturas para cálculo do diâmetro dos fios(MEDEIROS, 1978). 

PARÂMETRO URDUME TRAMA 
Diâmetro do Fio d1 d2 
Densidade linear ou Tex do fio tex1 tex2 
Frisado C1 C2 
Cobertura Kcob1 Kcob2 
Fator de Cobertura K1 K2 
Densidade de fios ou Numero de  fios/cm N1 N2 
Espaçamento Entre Fios p1 p2 
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Tabela 4:Nomenclatura para cálculos de geometria os Tecidos (MEDEIROS, 1978). 

PARÂMETRO TECIDO 
Massa por unidade de Superfície M 
Cobertura Kcob 
Fator de Cobertura K 
Comprimento da Peça Q 
Largura L 
Espessura T 
 

 

3.12 Densidade de fio de urdume e de trama 

A densidade dos fios de urdume (N1), é expressa em fios por centímetro 

(fios/cm). 
A densidade dos fios de trama (N2), é expressa em tramas por 

centímetro (tramas/cm). 
Se o Tex do fio utilizado permanecer constante, não existirão limites 

inferiores para as duas densidades de fio, existindo, porém limites máximos, 

mas determinados pelas dimensões do fio. 

Esses limites máximos são, no entanto interdependentes, uma vez que é 

possível aumentar a densidade de trama até certo ponto, se a densidade de 

urdume for reduzida e vice-versa.(Araújo, Manual de engenharia têxtil- 1987) 
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3.13 Cálculo do fator de Cobertura 

O numero e o tamanho dos espaços entre os fios de um tecido, 

dependem da densidade de urdume, da densidade de trama e do diâmetro do 

fio. Quando a trama e o urdume se encontram perfeitas e uniformemente 

espaçadas, a área de cada espaço (parte não coberta pelos fios), é dada por: 

 
(p1 – d1) x (p2– d2) cm     equação (10) 

 
E o numero de espaços é dado pelo produto: 

 
N1 x N2       equação (11) 
 
 

O tamanho de cada espaço, individualizado depende da uniformidade 

das densidades de fios e dos diâmetros dos mesmos. O diâmetro do fio é um 

problema de fiação, dependendo dentre outros fatores, da torção aplicada na 

fabricação do mesmo. Contudo, a uniformidade na densidade de urdume e de 

trama é determinada na tecelagem, Quando o espaçamento entre fios é 

irregular, é possíveis que os espaços maiores possuam uma áreavárias vezes 

superioresa media obtida pela fórmula 1, vista anteriormente. 

A cobertura de um tecido é um indicador prático da permeabilidade 

desse tecido à luz, gases, líquido e a partículas sólidas. (Araújo, manual de 

engenharia têxtl, 1987) 

 

A cobertura do urdume é definida por: 

 

            
  

      equação (12) 

 

 

A cobertura da trama por: 

          
  

       equação (13) 
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E a cobertura total por: 

 

Kcob  = área coberta pelo fio equação (14) 
 área total da célula unitária  

 

 

 

Kcob =  Kcob1 + Kcob2- Kcob1 x Kcob2 X100% equação (15) 
 
 

Na prática, porém, o diâmetro do fio não é fácil de medir, pois existe uma 

variação ao longo do seu comprimento. Por esse motivo seria mais simples 

verificarmos o fato do diâmetro do fio ser igual à raiz quadrada do tex. Desse 

modo se obtem uma expressão chamada fator de cobertura ( K ), onde: 

 
 
K1 =  √tex1  x N1 equação (16) 
 
 
K2 =  √tex2  x N2 equação (17) 
 
 
 

                  equação (18) 
 
 
 

3.14 Planejamento de experimentos 

O planejamento de experimentos, do inglês Design of Experiments 

(DOE), pode ser definido como metodologia fundamentada em conceitos 

estatísticos, que objetiva otimizar o planejamento e executar e analisar o 

experimento (RIBEIRO, 1999 apud MACEDO, 2007). Um experimento 

planejado consiste em um teste, ou em uma série de testes, em que se fazem 

mudanças propositais nas variáveis de entrada de um processo, de maneira 

que se pode observar e identificar mudanças correspondentes na resposta de 

saída (MONTGOMERY, 2004).  

K = K1 + K2
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O DOE permite realizar experiências e avaliar o efeito de muitas 

variáveis de forma simultânea. Ao usar o DOE, as variáveis x controladas [...] 

são modificadas sistemática e simultaneamente, e os efeitos destas mudanças 

são medidos, modelados e mapeados. O sistema constituído pelas variáveis de 

controle e as respostas é modelado através de equações estatísticas 

(DOMENECH, 2002, p. 24). A aplicação do DOE, aliada ao conhecimento 

científico disponível e aplicável, fornece ao pesquisador uma compreensão 

sem igual do processo. O uso dessa técnica, de acordo com a visão de 

Domenech (2002), proporciona os seguintes benefícios: 

x Permite aos pesquisadores entender quais variáveis influenciam na 

qualidade dos produtos e, dessa maneira, mudá-las ou controlá-las.  

x Possibilita o estudo simultâneo de diversas variáveis, separando seus 

efeitos.  

x Mostra aos pesquisadores exatamente o que fazer para alcançar as 

respostas que procuram, possibilitando, assim, diminuição do tempo 

para o desenvolvimento de um novo produto.  

x Permite mapear a relação entre variáveis e respostas, de maneira a 

conhecer o efeito que as variações nas variáveis de controle têm na 

resposta.  

x Representa o processo estudado através de expressões matemáticas. 

Um planejamento adequado possibilita o aprimoramento de processos e 

a redução da variabilidade dos resultados, do tempo de análise e dos 

custos envolvidos.  

 

Para usar o planejamento de experimentos, é essencial compreender 

seu objetivo, os fatores que devem ser estudados, como o experimento deve 

ser conduzido e a maneira como os dados devem ser analisados. Montgomery 

(2004) recomendou, dessa forma, a utilização das seguintes etapas durante a 

realização de um DOE:  
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x Reconhecimento e relato do problema: desenvolver todas as ideias e 

objetivos específicos do experimento. 

x Escolha dos fatores e dos níveis: escolher os fatores que devem variar, 

os intervalos sobre os quais esses fatores variarão e os níveis (valores) 

específicos em que cada rodada será feita.  

x Seleção da variável resposta: certificar-se de que determinada variável 

realmente fornece informação útil sobre o processo estudado, de forma 

a garantir a objetividade da análise dos resultados.  

x Escolha do planejamento experimental: envolve considerar o tamanho 

da amostra (número de réplicas), a sequência de execução dos ensaios. 

x Realização do experimento: nesta etapa, o monitoramento e o controle 

do processo são de imensa importância para garantir a validade do 

experimento.  

x Análise dos dados: fazer o uso de métodos estatísticos, a fim de que as 

conclusões estabelecidas sejam objetivas, garantindo a confiabilidade e 

validade dos resultados.  

x Conclusões e recomendações: o experimento deve acarretar soluções 

práticas sobre os resultados e recomendar um curso de ação. O uso de 

métodos gráficos permite que se apresentem os resultados, a análise 

efetuada e futuras repetições do procedimento empregado, se for 

necessário.  

3.15 Moisture Management Tester (MMT) 

OMMC: Capacidade global de gestão de umidade: é um índice para 
indicar a capacidade do tecido para gerenciar a umidade, que varia de 0 a 1, 
sendo que 0 representa a pior performance e 1 à melhor. O índice considera 
três aspectos:  
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x Taxa de absorção na superfície inferior: ARb 

x Índice de transporte de liquido em um único sentido: R 

x Velocidade de difusão na superfície inferior: SSb.  

 

  A capacidade geral de gestão de umidade (OMMC) é definida por:  

 

OMMC= C1*ARb+C2*R+C3*SSb               Equação (19) 

 

  Onde C1, C2 e C3 são os pesos adimensionais para ARb, R e SSb, 
respectivamente.  

  Os valores de C1, C2, e C3 podem ser ajustados de acordo com a 
importância relativa dos mesmos, baseados nos tipos de tecido e o uso final do 
produto.  

  Os pesos adotados no desenvolvimento do MMT e que são adotados 
pela norma AATCC 195, são:  

x C1 = 0,25 

x C2 = 0,50 

x C3 = 0,25  

Esses valores foram escolhidos baseando-se no estudo das percepções 
humanas, e considerando que a capacidade de transporte transversal tem o 
dobro de importância comparada à capacidade de absorção e velocidade de 
difusão (HU, 2013).  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Materiais 

x Fio de algodão 60/2 Ne (19,67 Tex) 

x Tear Toyota JAT710 

x Balança analítica Marte ATX224 

x Tesoura 

x Gabaritos para preparação de corpos de prova 

x Escala métrica 

x Máquina de lavar 

x Máquina de secar 

x Cortador de amostras para gramatura Albrecht 

x Air PermeabilityTester 

x Water – Vapor – Permeability – Tester 

x Aparelho MMT 

 
 

 

4.1.1 Desenvolvimento e fabricação dos tecidos 

Os tecidos foram feitos nos ligamentos tela, sarja 3x4 e cetim de 7, 

conforme representados no capítulo 2.4 : Ligamentos Fundamentais. 

Os tecidos foram fabricados com densidade de urdume de 16 fios/cm e 

32 fios/cm, onde se faz necessária em função da dificuldade na troca de rolos 

de urdume, bem como o excesso de variáveis poderia tirar o verdadeiro foco da 

dissertação. 
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Os tecidos foram fabricados com as densidades de trama abaixo 

relacionadas, utiizando-se do Tear Toyota, conforme citado no Anexo B. 

x 16 bat/cm 

x 24 bat/cm 

x 32 bat/cm  

 

4.2 Métodos 

Este trabalho é uma pesquisa aplicada que objetiva gerar 

conhecimentos para na determinação do fator de cobertura de tecidos planos e 

sua co-relação com a permeabilidade destes tecidos. 

O problema foi abordado de forma quantitativa, à medida que 

transcorreu, foram utilizados recursos e técnicas estatísticas, como o 

planejamento de experimentos, para definir as melhores alternativas de 

solução. 

 Nesta pesquisa experimental, alteração dos ligamentos bem como a 

alteração das densidades de trama e urdume foram selecionadas como o 

principas fatores que seriam capazes de influenciar o fator de cobertura do 

tecido estudado. 

Para o planejamento do experimento foram definidos os três ligamentos 

fundamentais Tela, Sarja e Cetim, bem como a variação das densidades de 

trama e urdume. Onde temos para trama 16 batidas/cm 24 batidas/cm e 32 

batidas/cm, e para urdume 16 fios/cm e 32 fios/cm. 

 

4.2.1 Desenvolvimento da Pesquisa 

Para por em prática a pesquisa foram desenvolvidos tecidos com 

ligamentos tela, sarja e cetim.  

As densidades de urdume foram de 16 fios/cm e 32 fios/centímetro.  

As densidade de trama foi variada, para que se pudesse realizar 

também testes comparativos entre os tecidos de mesma construção. 

O fio utilizado na pesquisa foi o 60/2 Ne (19,67 Tex), algodão 100%, 

tanto para o urdume quanto para a trama. 
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A fabricação dos tecidos foi com o mesmo rolo de urdume e com os fios 

de trama do mesmo lote de fabricação da fiação.  

O equipamento utilizado na fabricação dos tecidos foi o tear Toyota 

Jat710, com inserção de tramas por jato de ar. 

Os tecidos foram fabricados nas instalações da Escola SENAI 

“Francisco Matarazzo”.  

Os ensaios de permeabilidade foram realizados no laboratório de 

engenharia têxtil da FEI. 

As análises laboratoriais foram realizadas seguindo as normas vigentes 

como: 

x NBR 10591 – determinação da gramatura em tecidos; 

x AATCC Test Method 195: Liquid Moisture Management Properties of 
Textile Fabrics.  

x ASTM E-96/ E96M– Standard Test Methods for Water Vapor 
Transmisión of Material 

x ASTM - D737-04  - Standard Test Method for Air Permeability of Textile 
Fabrics 

 

4.2.2 Preparação prévia dos tecidos a serem testados. 

Os testes realizados foram efetuados em tecido constituído de 100% 

algodão (CO), que segundo Gomes (2007), é formado quase que 

exclusivamente por celulose, é um polissacarídeo insolúvel em áqua de alto 

peso molecular - sendo que a cadeia de celulose é composta por moléculas de 

glicose.  

Ainda de acordo com Maluf e Kolbe (2003), a fibra de algodão é formada 

principalmente por celulose (88,0 a 96,0%), pectinas (0,7 a 1,2%), cera (0,4 a 

1,0%), proteínas(1,1 a 1,9%) e cinzas (0,7 a 1,6%). Depois da celulose, a cera 

tem grande importância na fibra de algodão, sendo esta responsável pelo 

controle de absorçãode água pela fibra (Moraes, 2010). 
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As ceras, por conferir  propriedades hidrofóbicas ao material, bem como 

as pectinas que conferem a coloração natural do algodão devem ser 

removidas.  

Esta remoção é efetuado atrevés de um pré-tratamento na presença de 

peróxido de hidrogênio (H2O2), tensoativo, álcalis e agentes sequestrantes de 

ferro, conferindo ao algodão as propriedades exigidas que podem ser 

tingimento ou estamparia, onde utilizaremos o tecido apenas com os os 

processos de pre-tratamento, ou seja, prontos para tingir (PT). 

4.2.2.1 Formulação do Processo de Alvejamento 

Os processos de preparação dos tecidos de algodão, que chamaremos 

neste trabalho de pré-alvejamento se define no processo de tratar o tecido de 

algodão em uma relação de banho 1:20 (1 kg de material para 20 litros de 

água), durante 30 minutos à temperatura de 96ºC, fazendo uso de um 

tensoativo, peróxido de hidrogênio (água oxigenada 200 volumes), 

sequestrante de sais metálicos e uma alcalinizante, no caso, hidróxido de sódio 

(soda cáustica 50%), e um estabilizador de peróxido de hidrogênio 

(metassilicato de sódio). Esta formulação foi obtida de média de 3 sugestões 

de processos coletadas de fornecedores de produtos químicos conforme 

demostrado na tabela 5 e figura 18 respectivamente abaixo e realizada em 

equipamento conforme foto contida no Anexo H deste trabalho.  

 
Tabela 5: Formulação de Pré-Alvejamento utilizada 

Insumo Quantidade 

Peróxido de hidrogênio (50%) 5,0 mL/L 

Metassilicato de sódio; 1,5 g/L 

Tensoativo Aniônico; 1,0 g/L 

Hidróxido de sódio 50 % 3,0 mL/L 
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Figura 18: Gráfico do processo de Pré-alvejamento utilizado 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Após o processo de alvejamento, o tecido foi centrifugado para remoção 

do excesso de água e posteriormente secado em secadora de tambor 

conforme foto contida no Anexo I deste trabalho. 

Efetuar 3 enxágües 
sendo respectivamente 
com água a 96ºC, 60ºC 
e 20ºC 

Aquecimento de 
2ºC/min. 

20ºC 

96ºC 
30 min. 

10 min. 

 Insumos 
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5 RESULTADOS 

5.1 Resultados dos Ensaios 

5.1.1 Fator de cobertura 
Tabela 6: Fator de cobertura para o ligamento tela 

LIGAMENTO 
TELA 

Urdume 
fios/cm 

Trama 
batidas/cm 

K1 K2 Kt 

U32 T32 32 32 14,1952 14,1952 28,3904 
U32 T24 32 24 14,1952 10,6464 24,8416 
U32 T16 32 16 14,1952 7,0976 21,2928 
U16 T32 16 32 7,0976 14,1952 21,2928 
U16 T24 16 24 7,0976 10,6464 17,7440 
U16 T16 16 16 7,0976 7,0976 14,1952 

 

 
Tabela 7: Fator de cobertura para o ligamento sarja 

LIGAMENTO 
SARJA 

Urdume 
fios/cm 

Trama 
batidas/cm 

K1 K2 Kt 

U32 T32 32 32 14,1952 14,1952 28,3904 
U32 T24 32 24 14,1952 10,6464 24,8416 
U32 T16 32 16 14,1952 7,0976 21,2928 
U16 T32 16 32 7,0976 14,1952 21,2928 
U16 T24 16 24 7,0976 10,6464 17,7440 
U16 T16 16 16 7,0976 7,0976 14,1952 

 

 
Tabela 8: Fator de cobertura para o ligamento cetim 

LIGAMENTO 
CETIM 

urdume 
fios/cm 

Trama 
batidas/cm 

K1 K2 Kt 

U32 T32 32 32 14,1952 14,1952 28,3904 
U32 T24 32 24 14,1952 10,6464 24,8416 
U32 T16 32 16 14,1952 7,0976 21,2928 
U16 T32 16 32 7,0976 14,1952 21,2928 
U16 T24 16 24 7,0976 10,6464 17,7440 
U16 T16 16 16 7,0976 7,0976 14,1952 
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Figura 19: Gráfico de fator de cobertura x densidade e linha de tendência 

 
 

A partir dos resultados obtidos com os cálculos realizados conforme as 

formulas do item 2.13 Cálculo do fator de cobertura (MEDEIROS, 2006), 

verifica-se que: 

Os valores de fator de cobertura são números adimensionais, por tanto 

livres de unidades de medida.(dicionário Online de língua portuguesa) 

Para os três tipos de ligamentos Tela, Sarja e Cetim quando se utiliza a 

mesma proporção de fios de trama e fios de Urdume, obtemos os mesmos 

resultados de fator de cobertura, uma vez que os cálculos não consideram a 

variável do ligamento. 

Partindo de U16T16 (Urdume 16 fios/cm e trama 16 fios/cm), e 

aumentando as densidades até chegarmos a U32T32, verifica-se um aumento 

linear no resultado de fator de cobertura. 
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5.1.2 Gramatura 

 

Ensaio de Gramatura realizado conforme procedimentos da norma NBR 

10591 (Determinação da gramatura em tecidos). Este ensaio consiste em 

determinar a massa do tecido em gramas/metro quadrado onde o  ensaio foi 

realizado cortando 5 amostras, utilizando-se equipamento de corte, mostrado 

no anexo C, ao longo do tecido e de forma perpendicular,  de forma a pegar 

amostras onde nao se repita nem os fios de urdume e nem os de trama. As 5 

amostras são pesadas em balança analíticaMarte ATX224, conforme D, e feito 

a média aritimética. 

 
 

Tabela 9: Gramatura x fator de cobertura para o ligamento tela 

GRAMATURA (g/m2) 
Fator de Cobertura (Kt) Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 MÉDIA CV 

28,4 156,076 156,332 156,375 156,261 0,13 
24,8 136,631 136,773 137,007 136,804 0,16 
21,3 106,94 112,076 109,076 109,364 2,11 
21,3 116,358 116,075 116,723 116,385 0,27 
17,7 97,763 97,112 97,002 97,292 0,34 
14,2 78,779 78,504 78,497 78,593 0,13 

 
 

Tabela 10: Gramatura x fator de cobertura para o ligamento sarja 

GRAMATURA (g/m2) 
Fator de Cobertura (Kt) Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 MÉDIA CV 

28,4 147,332 148,921 150,002 148,752 1,10 
24,8 127,099 127,081 127,929 127,370 0,40 
21,3 111,539 107,286 108,321 109,049 1,81 
21,3 108,571 107,882 108,235 108,229 0,28 
17,7 94,713 96,715 93,71 95,046 1,25 
14,2 71,646 72,628 72,591 72,288 0,45 
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Tabela 11: Gramatura x fator de cobertura para o ligamento cetim 

GRAMATURA (g/m2) 
Fator de Cobertura (Kt) Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 MÉDIA CV 

28,4 149,113 149,702 149,21 149,342 0,26 
24,8 123,988 122,675 124,666 123,776 0,83 
21,3 107,331 106,748 106,821 106,967 0,26 
21,3 105,825 105,844 105,723 105,797 0,05 
17,7 88,137 87,773 88,142 88,017 0,17 
14,2 70,631 70,773 72,46 71,288 0,83 

 
 

 

 
Figura 20: Gráfico de Gramatura (g/m2) x fator de cobertura ligamento tela e linha de tendência 
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Figura 21: Gráfico de Gramatura (g/m2) x fator de cobertura ligamento sarja e linha de 

tendência 

 

 

Figura 22: Gráfico de Gramatura (g/m2)x fator de cobertura ligamento cetim e linha de 

tendência 
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Conforme demonstrado nas tabelas e nos gráficos os Valores de 

gramatura (g/m2), vão aumentando na medida em que também se aumenta os 

valores de Fator de Cobertura. Isso acontece para os três ligamentos, de forma 

regular e semelhante. 

 

5.1.3 Permeabilidade ao Ar 

A permeabilidade ao ar é um parâmetro muito importante para o 
desempenho de alguns materiais têxteis, especialmente para tecidos técnicos, 
ou utilizados em práticas esportivas de alta performance. Caracteriza-se pelo 
volume de ar que passa pelo tecido sob um diferencial de pressão.  

Durante o transporte do ar através dos poros do tecido, parte da energia 
do ar é usada para vencer o atrito do fluido sobre o tecido e o restante para 
ultrapassar as forças de inércia. Quando o tamanho dos poros diminui, o atrito 
do fluido no tecido aumenta. (Borelli, 2013). 

Estruturalmente, os tecidos planos apresentam espaços vazios entre os 
fios de urdume e trama que o compõem. A permeabilidade ao ar de um tecido 
plano, proporcional ao volume destes espaços vazios, é determinada pela taxa 
de fluxo de ar que passa por meio de um material sob uma pressão diferencial 
entre as duas superfícies de tecido.  

Ensaio realizado conforme procedimentos da norma ASTM - D737-04- 
Standard Test Method for Air Permeability of Textile Fabrics, utilizando-se 
equipamento Air Permeability Tester, modelo FX 3300 LabAir IV, conforme 
demonstrado no anexo E. 
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Tabela 12: Permeabilidade ao ar para o ligamento tela 

PERMEABILIDADE AO AR (litros/minuto/dm2) Tela 
Fator 1 2 3 MÉDIA CV VARIAÇÃO 
28,4 72 72,5 70 71,50 1,08 3,57% 
24,8 154,5 150 158,5 154,33 3,47 5,67% 
21,3 554,5 559 547,5 553,67 4,73 2,10% 
21,3 347,5 337,5 341,5 342,17 4,11 2,96% 
17,7 845 846,5 843,5 845,00 1,22 0,36% 
14,2 1940 1930 1900 1923,33 17,00 2,11% 

 

 
Tabela 13: Permeabilidade ao ar para o ligamento sarja 

PERMEABILIDADE AO AR (litros/minuto/dm2) Sarja 
Fator 1 2 3 MÉDIA CV VARIAÇÃO 
28,4 495 505 475 491,67 12,47 6,32% 
24,8 820 855 835 836,67 14,34 4,27% 
21,3 1620 1685 1715 1673,33 39,65 5,86% 
21,3 1690 1735 1750 1725,00 25,50 3,55% 
17,7 2340 2475 2355 2390,00 60,42 5,77% 
14,2 3355 3120 3155 3210,00 103,52 7,53% 

 
 

Tabela 14: Permeabilidade ao ar para o ligamento cetim 

PERMEABILIDADE AO AR (litros/minuto/dm2) Cetim 

Fator 1 2 3 MÉDIA CV VARIAÇÃO 
28,4 586 585,5 598,5 590,00 12,47 2,22% 

24,8 987 991,5 994,5 991,00 14,34 0,76% 

21,3 1660 1675 1700 1678,33 39,65 2,41% 

21,3 1640 1585 1545 1590,00 25,50 6,15% 

17,7 2350 2370 2365 2361,67 60,42 0,85% 

14,2 3635 3720 3735 3696,67 103,52 2,75% 
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Figura 23: Gráfico de permeabilidade ao ar (L/min/dm2) x fator de cobertura ligamento tela e 

linha de tendência 

 
 
Figura 24: Gráfico de permeabilidade ao ar (L/min/dm2) x fator de cobertura ligamento sarja e 

linha de tendência 
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Figura 25: Gráfico de permeabilidade ao ar (L/min/dm2) x fator de cobertura ligamento cetim e 

linha de tendência 

 
 

 

Baseado nos resultados obtidos observa-se com o aumento do fator de 

cobertura, diminui-se a permeabilidade ao ar e comparando-se os mesmos 

fatores de cobertura mas com ligamentos diferentes, o ligamento tela apresenta 

uma menor permeabilidade, sendo seguido do ligamento sarja com um 

aumento na permeabilidade e finalmente o ligamento cetim com a maior 

permeabilidade dos três ligamentos ensaiados. 
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5.1.4 Permeabilidade ao Vapor de Água 

O transporte de vapor de água tem um papel significativo na 
determinação do conforto térmico de um tecido uma vez que representa a 
capacidade de transferir a transpiração do corpo. (Borelli, 2013) 

Em ambientes quentes, em que a produção e a evaporação de suor são 
os principais mecanismos de resfriamento do corpo humano para manter o 
conforto térmico. Em ambientes frios, a livre circulação do vapor de água para 
a superfície do tecido é essencial para evitar seu molhamento pela 
transpiração.  

Os mecanismos de transmissão de vapor de água através de tecidos 
porosos envolvem difusão de vapor de água através das porosidades do tecido 
e das fibras individuais. (LEE, 2012). 

A difusão de vapor de água através dos espaços vazios é controlada 
pelo gradiente de pressão do vapor d’ gua entre os dois lados do tecido. Os 
poros em tecidos planos podem ser entre os fios e inter fibras, assim, a taxa de 
difusão é governada pela estrutura do fio e do tecido, incluindo o tamanho e 
concentração destes poros e da espessura do tecido (LEE, 2012).  

Em termos de conforto, Fourt (1970) afirma que é importante fazer a 
distinção entre as propriedades de transmissão de vapor de água e de 
permeabilidade ao ar ou dos efeitos do vento sobre a roupa, pois são 
parâmetros bastante diferentes.  

Ensaio realizado conforme procedimentos da norma ASTM E-96/ E96M– 
Standard Test Methods For Water Vapor Transmission of Materials, utilizando-
se equipamento Water-Vapor-Permeability-Tester, conforme demonstrado no 
anexo F. 
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Tabela 15: Permeabilidade ao vapor de água x fator de cobertura ligamento tela 

PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA (g/h/m2) Tela 

Fator 1 2 3 4 5 6 7 8 média CV Variação 

14,2 21,06 19,87 26,60 26,72 25,64 26,83 26,48 27,02 25,03 2,68 35,98% 

17,7 22,32 23,61 24,63 23,99 26,54 26,33 24,75 26,09 24,78 1,38 18,91% 

21,3 27,29 24,91 26,12 25,78 24,87 24,40 25,42 27,02 25,72 0,97 11,84% 

21,3 24,39 28,75 31,33 32,96 32,85 32,18 33,07 33,51 31,13 2,91 37,39% 

24,8 19,52 23,61 23,28 27,51 26,93 27,43 28,11 27,32 25,46 2,83 44,01% 

28,4 26,54 25,90 27,08 25,53 26,57 27,22 27,38 29,98 27,03 1,27 17,43% 

 

 
 

Tabela 16: Permeabilidade ao vapor de água x fator de cobertura ligamento sarja 

PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA (g/h/m2) Sarja 

fator 1 2 3 4 5 6 7 8 média CV Variação 

14,2 11,64 17,40 18,28 18,30 19,42 22,04 21,56 21,22 18,73 3,12 89,35% 

17,7 25,52 22,35 21,47 20,46 21,40 21,44 21,33 22,25 22,03 1,43 24,73% 

21,3 28,94 27,87 28,06 28,36 27,14 25,87 24,78 25,15 27,02 1,46 16,79% 

21,3 27,43 25,32 24,70 24,66 24,67 23,80 24,36 24,08 24,88 1,05 15,25% 

24,8 30,82 32,52 28,87 29,25 27,99 26,79 27,33 26,89 28,81 1,89 21,39% 

28,4 24,57 25,14 27,27 28,25 27,57 27,56 26,33 25,16 26,48 1,29 14,98% 

  



 
 

64 

Tabela 17: Permeabilidade ao vapor de água x fator de cobertura ligamento cetim 

PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA (g/h/m2) cetim 
fator 1 2 3 4 5 6 7 8 média CV Variação 

14,2 23,51 26,83 24,74 23,91 23,83 24,33 23,45 22,36 24,12 1,22 19,99% 

17,7 28,22 25,43 25,10 25,95 24,86 25,63 24,14 24,34 25,46 1,19 16,90% 

21,3 28,51 32,81 34,08 30,58 29,19 28,69 28,34 28,67 30,11 2,06 20,25% 

21,3 24,22 23,27 23,28 23,22 24,55 23,42 23,30 25,30 23,82 0,73 8,96% 

24,8 30,59 30,01 29,32 31,86 29,67 31,09 31,02 31,04 30,58 0,79 8,66% 

28,4 20,43 21,00 21,15 21,27 22,78 24,12 24,21 25,26 22,53 1,70 23,64% 

 
 

 

Figura 26: Gráfico de permeabilidade ao vapor de água (g/h/m2) x fator de cobertura ligamento 

tela e linha de tendência 
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Figura 27: Gráfico de permeabilidade ao vapor de água (g/h/m2) x fator de cobertura ligamento 

cetim e linha de tendência 

 
 
 

Figura 28: Gráfico de permeabilidade ao vapor de água (g/h/m2) x fator de cobertura ligamento 

cetim e linha de tendência 
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Com base nos dados coletados, podemos verificar que dentro do mesmo 

ligamento, seguimos uma leve tendência de aumento da permeabilidade ao 

vapor de água, conforme o fator de cobertura aumenta. 

Quando comparamos os ligamentos diferentes, notamos que o tecido 
tela é o mais permeável, seguido do ligamento sarja e com a menor 
permeabilidade ao vapor de água no tecido cetim. 
 

5.1.5 Moisture Management Tester (MMT) 

Os resultados obtidos são baseados em resistência à água, repelência à 
água e as características de absorção de água da estrutura do tecido, incluindo 
estrutura geométrica e interna do tecido e as características de absorção de 
suas fibras e fios, onde de acordo com a norma AATCC 195:2009, deve-se 
avaliar a capacidade de transporte de umidade dos tecidos através do índice 
OMMC (Borelli, 2013). Os testes foram realizados utilizando-se Aparelho MMT, 
conforme demonstrado no anexo G. 

 
Tabela 18: Permeabilidade à água x fator de cobertura ligamento tela 

MMT Ligamento Tela 

 
Bottom 

Absorption 
Bottom Spreading 

Speed 
Accumulativeone-

waytransport OMMC 

Fator Rate (%/sec) (mm/sec) Índex (%)  

14,2 19,0984 6,3864 -8,03 0,322 

17,7 18,3112 5,7166 3,6765 0,333 

21,3 18,9453 5,1671 -2,6725 0,327 

21,3 18,8375 5,6657 -1,3031 0,329 

24,8 19,5014 4,7576 3,7614 0,336 

28,4 17,6999 4,5665 -3,3807 0,323 
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Tabela 19: Permeabilidade à água x fator de cobertura ligamento sarja 

MMT Ligamento Sarja 

 
Bottom 

Absorption Bottom Spreading Speed Accumulativeone-
waytransport OMMC 

Fator Rate (%/sec) (mm/sec) Índex (%)  

14,2 16,5361 6,8067 -6,119 0,317 

17,7 16,5258 5,7834 -12,4258 0,310 

21,3 16,2379 5,8864 -10,804 0,311 

21,3 16,0375 5,9075 -10,1346 0,311 

24,8 15,5957 4,4083 -11,7174 0,308 

28,4 14,7041 3,7791 -2,7139 0,297 

 
 

Tabela 20: Permeabilidade à água x fator de cobertura ligamento cetim 

MMT Ligamento Cetim 

 
Bottom 

Absorption 
Bottom Spreading 

Speed 
Accumulativeone-

waytransport OMMC 

Fator Rate (%/sec) (mm/sec) Índex (%)  

14,2 16,4844 6,7075 -7,695 0,315 

17,7 16,4789 6,3816 -7,5671 0,315 

21,3 15,3143 5,8429 -11,9444 0,307 

21,3 15,7685 5,9579 -11,3441 0,309 

24,8 14,9734 4,2433 -6,5356 0,312 

28,4 16,2517 3,5844 -5,5651 0,282 
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Figura 29: Gráfico de OMMC x fator de cobertura ligamento tela e linha de tendência 

 
 

 

Figura 30:Gráfico de OMMC x fator de cobertura ligamento sarja e linha de tendência 
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Figura 31:Gráfico de OMMC x fator de cobertura ligamento cetim e linha de tendência 
 

 
 

 
Conforme os resultados obtidos nos ensaios e observando os gráficos 

confeccionados com o índice OMMC, observa-se que os três ligamentos 

gerenciam o transporte de umidade na mesma faixa de valor, por volta de 0,3 

bem como o ligamento tela tem um comportamento mais constante em todas 

as configurações de fator de cobertura e os ligamentos sarja e cetim mesmo 

que leve, mostram uma tendência a diminuir a capacidade de gerenciamento, 

conforme o fator de cobertura aumenta. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Em Função dos resultados obtidos Chega-se as seguintes observações 

e conclusões:  

Para os três tipos de ligamentos Tela, Sarja e Cetim quando se utiliza a 

mesma proporção de fios de trama e fios de Urdume, obtemos os mesmos 

resultados de fator de cobertura, uma vez que os cálculos não consideram a 

variável do ligamento.  

Partindo de U16T16 (Urdume 16 fios/cm e trama 16 fios/cm), e 

aumentando as densidades até chegarmos a U32T32, conforme o capítulo 

4.1.1. Fator de cobertura, verifica-se um aumento linear no resultado de fator 

de cobertura, demonstrando claramente que a densidade do tecido tem ligação 

direta com o fator de cobertura.  

Seguindo no mesmo raciocínio, no capítulo 4.1.2 Gramatura, 

observamos o mesmo comportamento do fator de cobertura em relação à 

gramatura dos tecidos.  

No ensaio de permeabilidade ao ar os resultados apontam para uma 

diminuição gradativa da permeabilidade ao ar, na medida em que o fator de 

cobertura aumenta, indicando que quanto mais alto o fator de cobertura, menor 

a sua permeabilidade ao ar.  

No ensaio de permeabilidade ao vapor de água pode-se notar uma 

pequena variação na permeabilidade dentro do mesmo ligamento, com uma 

tendência de aumento da permeabilidade conforme aumenta o fator de 

cobertura. Nota-se também que nas amostras com fator de cobertura menor, a 

% de variação entre os corpos de prova são maiores. 

Quando comparado a permeabilidade ao vapor de água, entre 

ligamentos diferentes, percebe-se uma diminuição no tecido tela comparado 

como tecido em sarja e uma nova diminuição quando comparado o tecido em 

sarja com o tecido em cetim, demonstrando que podemos ter uma variação no 

fator que cobertura em função do ligamento, que não foi considerado neste 

estudo.  
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No ensaio de permeabilidade ao gotejamento de água, ou capacidade 

de transporte de umidade dos tecidos, Nota-se que para o tecido tela existe 

uma leve tendência ao aumento dessa capacidade ao aumentar o fator de 

cobertura e para os outros dois tecidos quando maior o fator de cobertura, essa 

tendência é para a diminuição da capacidade de administração. Mesmo com 

essas constatações, constata-se que os valores para os três ligamentos são 

muito próximos, girando em torno de 0,3, demonstrando que dentro de uma 

escala onde 0 é a pior performance e 1 é a melhor, os três tecidos tiveram 

índices de 30% de administração de umidade. 
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6.1 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Estudo de modelos matemáticos para a determinação do fator de cobertura de 
diferentes ligamentos.  
 

Estudo das propriedades de permeabilidade dos tecidos planos quando 
alteramos a matéria prima. 
 

Estudo do fator de cobertura no desenvolvimento de artigos têxteis técnicos. 
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ANEXOS 

Anexo A – Microscopia dos Tecidos Utilizados 

Figura 1: Imagem tecido tela U16T16 fator de cobertura 14,1952 (Foto autor) 

 
 

Figura 2: Imagem tecido tela U16T24 fator de cobertura 17,7440 (Foto autor) 
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Figura 3: Imagem tecido tela U16T32 fator de cobertura 21,2928 (Foto autor) 

 
 

Figura 4: Imagem tecido tela U32T16 fator de cobertura 21,2928 (Foto autor) 
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Figura 5: Imagem tecido tela U32T24 fator de cobertura 24,8416 (Foto autor) 

 
 

Figura 6: Imagem tecido tela U32T32 fator de cobertura 28,3904 (Foto autor) 

 
 
 

  



 
 

80 

Figura 7: Imagem tecido sarja U16T16 fator de cobertura 14,1952 (Foto autor) 

 
 

Figura 8: Imagem tecido sarja U16T24 fator de cobertura 17,7440 (Foto autor) 
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Figura 9: Imagem tecido sarja U16T32 fator de cobertura 21,2928 (Foto autor) 

 

 
Figura 10: Imagem tecido sarja U32T16 fator de cobertura 21,2928 (Foto autor) 
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Figura 11: Imagem tecido sarja U32T24 fator de cobertura 24,8416 (Foto autor) 

 

 
Figura 12: Imagem tecido sarja U32T32 fator de cobertura 28,3904 (Foto autor) 
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Figura 13: Imagem tecido cetim U16T16 fator de cobertura 14,1952 (Foto autor) 

 

 
Figura 14: Imagem tecido cetim U16T24 fator de cobertura 17,7440 (Foto autor) 
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Figura 15: Imagem tecido cetim U16T32 fator de cobertura 21,2928 (Foto autor) 

 

 
Figura 16: Imagem tecido cetim U32T16 fator de cobertura 21,2928 (Foto autor) 
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Figura 17: Imagem tecido cetim U32T24 fator de cobertura 24,8416 (Foto autor) 

 

 
Figura 18: Imagem tecido cetim U32T32 fator de cobertura 28,3904 (Foto autor) 

 

  



 
 

86 

Anexo B – Tear Toyota JAT710 

x Ano de fabricação 2013; 

x Maquineta staubli para até16 quadros; 

x Montado a 14 quadros para o fundo e 2 quadros para as ourelas; 

x Passamento seguido; 

x Velocidade de trabalho 600rpm; 

x Largura em pente de 1,9 m; 

x Inserção de trama por jato de ar; 

x 6 alimentadores de trama; 

x Pente 16 puas/cm passado a 2 fios/pua. 

 
Figura 1:Imagem tear Toyota JAT710 (https://www.toyota-industries.com/products/) 

 

 
 
  

https://www.toyota-industries.com/products/
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Anexo C – Cortador de amostras para gramatura Albrecht 

 (https://www.albrecht.com.br) 

 

 

Anexo D - Balança analítica Marte ATX224 

(https://www.http://www.marte.com.br/) 
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Anexo E – Air PermeabilityTester, modelo FX 3300 LabAir IV 

(http://www.textest.ch/) 

 

 

Anexo F – Water – Vapor – Permeability – Tester 

(http://www.sdlatlas.com/) 
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Anexo G - Aparelho MMT 

 

(http://www.sdlatlas.com/)
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Anexo H – Máquina de Lavar utilizada na preparação dos tecidos 

 

 


