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Resumo: Dentre os vários problemas encontrados na 

indústria de vestuário, com tecidos de malha, a alteração 

dimensional é um dos mais críticos, afetando em muitos 

casos a vida útil do artigo. Devido a isso neste trabalho 

pretende-se estudar a alteração dimensional e a 

aparência dos tecidos de malha utilizados em camisetas, 

com diversas composições e diferentes tipos de fios, 

comumente encontrados no mercado, após as lavagens. 

 

1. Introdução 
Segundo Cestare [1], a estrutura e a geometria dos 

tecidos de malha diferenciam-se substancialmente dos 

tecidos de tecelagem, pois esses são obtidos pelo 

cruzamento de dois grupos de fios: urdume (sentido do 

comprimento) e trama (sentido da largura). Os pontos 

de ligação são rígidos, não permitindo que os fios 

deslizem uns sobre os outros quando o tecido é 

tencionado. Na malha, ao contrário, o fio assume a 

forma de uma laçada (malha), passando por dentro de 

outras laçadas e assim sucessivamente. Os pontos de 

ligação são móveis, uma vez que essas laçadas podem 

deslizar umas sobre as outras quando o tecido é 

tencionado. Devido a isso os artigos de malhas 

apresentam maior tendência de alterar as suas 

dimensões durante o uso, em detrimento a sua 

flexibilidade, por isso exigem mais cuidados no seu 

acabamento final. Quando isso não acontece, após o uso 

e lavagem, a laçada assumirá uma posição, alterando as 

dimensões do tecido, que pode variar de intensidade em 

função de alguns parâmetros de construção como: tipo 

de fibra, tipo e título de fio, estrutura da malha.  
 

2. Metodologia 
Foram selecionados tecidos de malha com 

composições mais comuns encontradas no mercado. 

Após isso realizou-se a caracterização dos tecidos 

através dos ensaios de Gramatura [2], Número de 

colunas e carreiras [3], Título dos fios [4], Torção dos 

fios [5]. Em sequência a caracterização dos tecidos 

foram realizadas 10 lavagens nos mesmos e após a 

primeira, quinta e décima lavagens foram realizados os 

ensaios de Gramatura [2], Número de colunas e 

carreiras [3], Alteração dimensional [7] e Avaliação da 

aparência utilizando os padrões fotográficos de pilling 

[6]. 

 

3. Resultados 
Tabela – Tecidos de malha e suas composições 

 

Tecidos Composição 

1 95/5 % Viscose/ Elastano 

2 65/35 % Poliéster/ Viscose 

3 64/32/4 % Poliéster/ Viscose/ Elastano 

4 67/33 % Poliéster/ Viscose 

5 67/33 % Poliéster/ Algodão 

6 100% Viscose 

Fonte: Autor 

 

Gráfico – Alteração Dimensional dos tecidos de malha 

após 10 lavagens 

 
Fonte: Autor 

 

4. Conclusões 
 Os resultados dos ensaios após 1, 5 e 10 lavagens 

ainda estão sendo analisados para que sejam 

relacionados com a composição e tipo do fio. 
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