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Resumo: Meias são peças de tecidos de malha, de 

diferentes tipos e composições, utilizados para cobrir o 

pé e uma parte da perna, com o objetivo de proteger dos 

agentes diversos. Para atender a essa função, as meias 

devem ter alta resistência á abrasão e alto alongamento e 

elasticidade nos punhos, além de outras características 

que não foram abordadas nesse estudo. Esse conjunto 

determina a vida útil das meias.  

 

1. Introdução 
Esse estudo se aprofunda em três características 

importantes para meias: 

Alongamento: É a habilidade de um tecido estender 

quando submetido a forças mecânicas, particularmente 

puxando e rasgando. O alongamento de um tecido 

permite que este absorva a força necessária para rompê-

lo. Enquanto o tecido está alongado ou se a força é 

removida antes do máximo alongamento ser atingido, ele 

não rompe, mas, se é atingido e a força continua sendo 

aplicada, o tecido provavelmente irá romper, ou pelo 

menos deformar. Algumas peças alongam mais que as 

outras dependendo do tipo de fio que se está usando e 

também da quantidade de elastano utilizado na malha 

Elasticidade: É a habilidade de um tecido voltar as 

suas condições originais depois de alongado, além de ser 

importante na durabilidade de um artigo têxtil. Quanto 

mais um artigo têxtil se recuperar da tensão aplicada, 

mais provável será suportar o esforço seguinte, e quanto 

mais perto a porcentagem de elasticidade for dos 100%, 

melhor sua recuperação.  

É importante saber sobre o alongamento de um 

material quando se está considerando sua elasticidade. 

Geralmente, quanto melhor o alongamento, pior é a 

elasticidade e quanto menor a força colocada, melhor a 

elasticidade. Porém, alguns tipos de fibras se recuperam 

melhor de grandes alongamentos do que pequenos. 

Abrasão: Outra propriedade importante ligada as 

meias é a abrasão, conhecida por ser a habilidade de um 

tecido resistir ao atrito aplicado à sua superfície. Tecidos 

com alta resistência mantêm seu aspecto físico intacto, 

enquanto os que tem pouca ficam mais finos e podem 

desenvolver buracos. A deterioração de uma meia ocorre 

quando é submetido ao atrito durante o uso e/ou lavagem. 

A gravidade da ação abrasiva depende da rugosidade da 

superfície de fricção, a frequência com que é friccionada 

e a pressão aplicada durante.  

  

2. Metodologia 
Foram selecionadas as seguintes meias por causa da 

sua diferença de composição, e realizados ensaios de 

elasticidade e alongamento em tecidos de malha e 

abrasão no aparelho Martindale. 

 Meia 1: algodão 39% / modal 39% / 

poliamida 20% / outra fibra 2%; 

 Meia 2: algodão 100%; 

 Meia 3:poliamida 100% 

 Meia 4: algodão 60% / poliamida38% / 

outra fibra 2%. 

 

3. Resultados 

 

 
Figura 1 – Gráfico final de alongamento e elasticidade.  

Os testes de abrasão ainda não foram completamente 

realizados. 

 

4.  Conclusões 
Mesmo sem os testes de abrasão, podemos perceber 

alguns pontos: 

- A meia 4, apesar de um baixo alongamento, tem a 

melhor recuperação. 

- A meia 3 é a que mais alonga, porém sua 

recuperação (elasticidade) é menor, causando certa 

deformação. 

- A meia 2, de algodão, possui índices parecidos por 

causa da estrutura e resiliência da fibra. 
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