
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DO 

GERENCIAMENTO DE UMIDADE DE TECIDOS TÉCNICOS 

DE POLIAMIDA E POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE 
Cristiane dos Anjos

1
, Toshiko Watanabe

2
 

1,2
 Centro Universitário da FEI 

crischiane@hotmail.com, twatanabe@fei.edu.br

Resumo: Neste projeto serão medidas as propriedades 

de resistência à abrasão e ao rasgamento, de 

permeabilidade ao vapor e ao ar e de transporte de 

umidade de tecidos técnicos, encontrados no mercado, 

para uso em artigos relacionados à prática de esportes 

de aventura, a fim de avaliar sua resistência mecânica e 

sua capacidade de gerenciamento de umidade, a qual 

está diretamente ligada ao conforto. 

 

1. Introdução 
Entre as diversas aplicações, os tecidos técnicos são 

utilizados em artigos relacionados à prática de esportes 

de aventura em diversas modalidades, sendo esse 

mercado formado por uma demanda específica que 

requer cada vez mais a necessidade do desenvolvimento 

de tecidos que ofereçam propriedades físicas e 

mecânicas que assegurem conforto e resistência ao 

artigo.  

Segundo Gibson [1], um artigo é quase sempre 

projetado para permitir que a pele respire livremente, 

afim de manter a temperatura corporal adequada para a 

termoregulação e evitar a condensação de umidade no 

interior do artigo, resultando na sensação de 

desconforto.  

Assim, o conforto está diretamente relacionado à 

capacidade de gerenciamento de umidade no artigo. 

Segundo Shishoo [2], o comportamento das fibras 

relativamente à umidade é, geralmente, função da sua 

estrutura química, em nível micro ou macromolecular. 

Para Guillen [3], os artigos produzidos com fios de 

alta tenacidade apresentam características de altíssima 

durabilidade e resistência, aspecto relevante já que os 

mesmos são expostos constantemente a esforços físicos 

que solicitam muito de suas propriedades mecânicas. 

 

2. Metodologia 
Foram selecionadas três amostras de tecidos técnicos 

planos, confeccionados com dois tipos de fibras que 

competem entre si no mercado, poliamida e poliéster de 

alta tenacidade. A primeira amostra é constituída por 

100% poliamida 6.6, título 500 denier, conhecida por 

sua alta resistência abrasiva. A segunda amostra é 

constituída por 100% poliéster e possui a mesma 

titulagem da primeira amostra, buscando assim, realizar 

uma comparação direta entre os produtos. A terceira 

amostra é constituída por 100% poliéster, entretanto, 

apresentando título de média tenacidade, 300 denier, 

utilizado no mercado como produto concorrente da 

primeira amostra. 

Além da caracterização das amostras como: 

gramatura, densidade dos fios e título dos fios, serão 

realizados os seguintes ensaios: 

Abrasão: ASTM D 4966, lixa 320 como material 

abrasivo para simular o atrito com superfícies ásperas. 

Rasgamento: ASTM D 2261. 

Tração: ASTM D 5035 

Transporte de umidade: AATCC 195. Neste ensaio, 

um medidor de gerenciamento de umidade (moisture 

measurement tester, MMT) mede, avalia e classifica as 

propriedades de gerenciamento de líquidos de tecidos. A 

Figura 1 apresenta curvas típicas obtidas em um MMT. 

 

 
Figura 1: curvas típicas obtidas em um medidor de 

gerenciamento de umidade, MMT 

Fonte: Manual do Moisture Management Tester, 2010, p.24 

 

Para verificar a capacidade de respirabilidade do 

tecido e a retenção de umidade serão realizados os 

ensaios de: 

Permeabilidade ao ar: ASTM D 737 

Permeabilidade ao vapor: ASTM E 96 
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