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Resumo:  
A crescente utilização de vestuários compostos por 
fibras sintéticas, caracterizadas como hidrófobas, 
interferem no conforto termofisiológico de seus 
usuários. Este estudo visa analisar a influência dos 
ligamentos e da quantidade de filamentos de fios 100% 
poliéster, no transporte de umidade de tecidos planos, 
um dos parâmetros mais importantes relacionados ao 
conforto. 

1. Introdução 
O transporte de umidade é a capacidade do tecido 

absorver a umidade a partir da pele, transportá-la  para a 
superfície externa do tecido e liberá-la para o meio 
ambiente, obtendo um melhor conforto nos tecidos para 
vestuário. Se a umidade passar através do tecido, os 
poros ficam livres facilitando o fluxo de ar, mantendo o 
isolamento térmico. Tecidos sintéticos favorecem a 
transferência do suor para o meio ambiente por 
capilaridade, sem absorvê-la. Os fatores que 
influenciam no transporte de umidade são: tipo de fibra, 
finura da fibra,  gramatura e estrutura do tecido, tipo do 
acabamento químico do tecido, hidrofilidade e 
microfibra [1]. 

2. Metodologia 
Os tecidos planos de poliéster foram produzidos no 

laboratório de tecelagem da FEI com fios de mesmo 
título, variando-se o número de filamentos no sentido da 
trama, 96, 144 e 288 filamentos e os ligamentos nas 
configurações tela e sarja. 

A avaliação do transporte de umidade foi possível 
através da análise dos resultados por meio de um 
equipamento de medição de transporte multidirecional, 
o Moisture Managment Tester (MMT). Este método de 
teste dimensiona a distribuição da umidade (líquido) nas 
duas faces do tecido, além da capacidade de transporte 
de uma face para outra, com a amostra em estado plano 
e visa permitir a avaliação dos tecidos em peças de 
vestuário, tal como seriam expostos à umidade líquida 
presentes na superfície da pele humana [2].  Este 
procedimento segue a norma AATCC Test Method 195-
2009 [3]. 

O ensaio de capilaridade caracteriza-se por medições 
lineares da absorção de água no tecido, após o contato 
dele com a mesma até o tempo máximo de 10 minutos, 
definidos pelas normas JIS L 1907 [4]. 

3. Resultados 
A distribuição de líquido fornecido pelo MMT permite 
uma rápida e fácil visualização da forma como se 
distribui o liquido nas duas faces do tecido no tempo 
total do teste.  

 
Figura 1. Distribuição do líquido em função do tempo. 

Na figura 1, a tonalidade mais escura (preta) significa 
menos líquido absorvido, enquanto a mais clara (cinza) 
significa maior concentração de líquido. Os tecidos 
analisados apresentaram pouca absorção e difusão muito 
lenta na superfície superior, porém não há transporte 
desta umidade para superfície inferior, independente dos 
ligamentos e das quantidades de filamentos.  

Os resultados dos testes de capilaridade mostram 
que o transporte de umidade por capilaridade está 
relacionado a quantidade de filamentos. As maiores 
alturas resultaram do fio com 288 filamentos, 
caracterizado como microfibra, que garantiu maior 
capilaridade ao tecido. O ligamento tela, por ter menos 
espaços vazios que o ligamento sarja gerou uma 
capilaridade maior (figura 2). 
 

 
Figura 2. Transporte de umidade por capilaridade.  

4. Conclusões 
O método da capilaridade sempre foi utilizado para 
avaliar o conforto, porém o transporte multidimensional 
faz esta avaliação de uma maneira mais condizente com 
a utilização dos artigos têxteis. Os resultados mostraram 
que os ligamentos e as quantidades de filamentos 
estudadas exerceram influência no transporte de 
umidade por capilaridade e não influenciaram no 
transporte de umidade multidimensional (MMT), não 
permitindo traçar uma relação direta entre estes métodos 
de avaliação.  
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