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Resumo: Um mecanismo importante para manter a 
temperatura ideal do corpo é a transpiração. No 

microclima de vestuário de pele, a absorção de suor 

pela peça de vestuário e o seu transporte na 

superfície do tecido, onde é evaporado, estão 

relacionadas com a percepção de conforto pelo 

usuário. Para isso, são analisadas características do 

tecido como capacidade e tempo de absorção, 

transporte de umidade, tempo de secagem entre 

outros. Um equipamento que fornece esses valores 

é o Moisture Management Tester (MMT). Porém, 

por se tratar de um equipamento novo, além da 
lavagem prévia e o corte do corpo de prova, poucos 

cuidados são recomendadas pela norma. Para a 

realização de um ensaio laboratorial é de suma 

importância o estabelecimento de parâmetros que 

possam influenciar direta ou indiretamente nos 

resultados, evitando assim interferências 

indesejadas. 

 

1. Relação entre a transpiração, conforto 

e o gerenciamento de umidade 

De acordo com Bao-guo et al.(2008), a propriedade 

de tecidos de transportar líquidos em multi-
dimensões, chamado controle da umidade, 

influencia na percepção humana da sensação de 

umidade e conforto de forma significativa. As 

propriedades de gerenciamento de umidade de 

materiais têxteis estão relacionadas com a 

resistência da água, repelência à água, a absorção 

de água por fibras e fios, bem como as estruturas 

geométrica e interna dos materiais constituintes. 

 

2. MMT (Moisture Management Tester) 

O MMT é um aparelho que busca analisar a 
capacidade de gerenciamento da umidade do tecido, 

sua ação de capilaridade e o espalhamento desta 

umidade sobre o tecido. 

Yao, B. et al. (2006) explica que o MMT utiliza 
sensores de umidade superior e inferior 

concêntricos para medir alterações na resistência 

elétrica através do contato de duas superfícies de 

tecidos, os quais são relacionados com as alterações 

do teor de água no tecido. O tecido a ser testado é 

colocado entre os dois sensores. Uma quantidade da 

solução de teste (suor sintético) é introduzida no 

lado superior do tecido, para simular uma queda de 

suor líquido. A resistência elétrica de cada par de 
anéis de metal, situado no centro dos sensores, 

diminui com a umidade e o sinal é transmitido pelo 

software MMT que tratará os dados obtidos.  
 

3. Parâmetros que influenciam dos 

ensaios do MMT 

A norma que regulariza os ensaios no aparelho 

MMT é a da American Association of Chemists and 

Colorists: AATCC Test Method 195-2009 – Liquid 

Moisture Management Properties of Textile Fabric, 

que, por se tratar de uma normativa nova 
recomenda somente a lavagem prévia da amostra e 

o sentido do corte dos corpos de prova nos ensaios 

e não estabelece todos os parâmetros que possam 

influenciar estes ensaios. Nos ensaios prévios foram 

testados diversos fatores que apresentam conhecida 

influência em outros ensaios têxteis, como o grau 

de amarrotamento do tecido, lavagem da amostra 

antes da realização do ensaio, diversificação das 

lavagens, presença de estampa ou tingimento, e que 

poderiam vir a influenciar nos resultados do 

aparelho MMT. 

 
4. Metodologia e Materiais 

Para análise dos parâmetros foram escolhidos dois 

tecidos, ambos 100% algodão, sendo um tecido 

plano e outro malha para observar os diferentes 

comportamentos. Todas as amostras foram lavadas 

no ultrassom, secas e prensadas em prensa 

doméstica para eliminar o amarrotamento, e os 
fatores serão alterados para estudo, como tecidos 

tintos e cru, umidade relativa do ar, influência da 

estampa, do uso da lavagem caseira, lavagem com 

ultrassom, prensa e presença de vincos. 
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