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Resumo: As fibras sintéticas surgiram em meados do 

século XX apresentando uma evolução para os fios de 

filamentos em relação à elasticidade, mas traziam 

problemas como a pouca absorção de umidade. Este 

ponto obteve melhoras com o aparecimento da 

texturização, mas este maior poder de transporte de 

umidade dos fios texturados pode ser influenciado pelo 

número de entrelaçamentos presentes nos fios. 

 

1. Introdução 

O poliéster faz parte do grupo das fibras sintéticas 

obtidas a partir do petróleo. Os fios POY produzidos na 

fiação do poliéster podem ser utilizados na texturização, 

pelos processos de falsa torção (F.T.) ou texturização a 

ar, nos quais pode ser realizado o entrelaçamento - 

obtido por meio da aplicação de jatos de ar sobre o fio 

que emaranha os filamentos formando nós - a fim de 

melhorar o desempenho dos fios, diminuindo a 

influência de filamentos quebrados e aumentando a 

coesão entre eles. [1]  

 O número de entrelaçamentos presentes nos fios de 

poliéster texturados pode influenciar a sua absorção de 

água, então para avaliar esta influência, serão realizados 

testes de número de entrelaçamentos e absorção de água 

no fio e depois, produzido um tecido plano para a 

realização dos testes de capacidade de secagem e 

transporte de água. Para isso será utilizando o aparelho 

MMT (Moisture Management Tester) onde o tecido em 

análise é colocado entre os sensores superior e inferior 

do aparelho, que registra o comportamento do transporte 

de umidade da amostra em diferentes direções. 

2.  Metodologia 

Foram selecionados três fios e realizados os ensaios de 

número de entrelaçamentos [2] e absorção de água 

[3] 

- 100% poliéster 167 f144 AE 

- 100% poliéster 167 f144 ME 

- 100% poliéster 167 f144 BE 

Com estes fios será produzido um tecido plano de 

padronagem tela, utilizando os fios no sentido da trama, 

no tear Ribeiro, modelo RCS4. Então, serão realizados 

os seguintes ensaios: 

 

- Gramatura: ASTM D 3776 

- Densidade de fios: ASTM D 3775 

- Capacidade de secagem: FTTS FA 004 

- MMT - AATCC test method 195-2009 

 

Com isso pretende-se caracterizar o tecido e identificar 

se a diferença no número de entrelaçamentos presente 

nos fios tem influência no transporte de água do tecido 

produzido. 

2. Resultados Parciais 

 

 
Figura 1- Absorção de água 

 
Por enquanto foram obtidos os resultados de absorção 

de água nos fios para os casos de baixo, médio e alto 

entrelaçamentos. Pode-se notar que os valores 

encontrados para alto entrelaçamento não estão dentro 

do esperado, uma vez que a absorção de água deveria 

ser maior neste caso, já para os valores de baixo e médio 

entrelaçamentos temos valores coerentes, que mostram 

que quanto maior o entrelaçamento, maior deveria ser a 

absorção de água do fio. 
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