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Resumo: No mercado de meias masculinas por questão 

de custo,  há uma tendência, sobretudo da Ásia, de tentar 

substituir os fios de base de meias de poliamida por 

poliéster. A poliamida é a matéria prima sintética mais 

usada por tradição, devido características de conforto, 

elasticidade e resistência a abrasão. Porém o poliéster 

tem evoluído com o advento das microfibras. E esse 

estudo visa estudar a influência desses fios base, de forma 

comparativa, a fim de estabelecer a relação custo 

benefício. 

1. Introdução 
As meias são artigos criados com a finalidade inicial de 

proteger e cobrir os pés humanos. Elas ajudam a criar 

conforto, reduzir o efeito de atrito, proteger os pés da 

transpiração, mantê-los aquecidos e nos dias atuais 

formam o estilo de cada indivíduo na sociedade [1]. Os 

fatores que podem afetar as propriedades das meias são: 

os tipos de fibras, as propriedades das fibras, o tipo de fio 

e a estrutura da malha [2]. 

Quando se fala de qualidade de meias, as 

características mais importantes esperadas durante a 

utilização são: 

• Resistência à abrasão, 

• Elasticidade, 

• Conforto termo fisiológicas 

• Manutenção das propriedades mesmo após a 

lavagem (não deformar). 

 

No universo das meias soquetes existem as meias sociais 

masculinas, que são o foco desse estudo. As meias sociais 

mais comuns, são compostas de algodão (70%) e 

poliamida (30%) [3]. Já algumas meias, de mesmo tipo, 

provindas da Àsia sofreram uma alteração nessa 

composição e apresentam agora, algodão (70%) e 

poliéster (30%), no poliéster ainda é possível identificar 

uma variação em sua filamentagem (como o uso de fios 

do tipo microfibra por exemplo), e essa alteração de fio 

base pode trazer uma mudança nas propriedades de 

conforto e durabilidade da meia.  

 

2. Metodologia 
Foram produzidas malhas no laboratório de malharia da 

FEI em máquina retilínea manual Coppo de finura 12, 

simulando o ligamento vanisado e os fios utilizados em 

máquinas de meias. 

O fio externo foi sempre Algodão (CO) Ne 20/1 alvejado. 

Para a base (fio interno) foram utilizados os fios abaixo, 

variando o material (poliamida/PA e poliéster/PES ) e a 

filamentagem. Em seguida todas as meias foram 

purgadas no laboratório químico têxtil da FEI. 

 

Após a purga que consiste numa purificação do material 

têxtil, para que os testes posteriores não tenham a 

influência da presença de óleos ou qualquer impurezas 

provenientes do processo de fabricação, as amostras 

foram submetidas no laboratório físico têxtil da FEI aos 

seguintes testes de características de acordo com as 

normas: 

• Alongamento  e  Elasticidade (JIS L1018) 

• Abrasão (ASTM D4966) 

• Permeabilidade ao vapor (ASTM E96-00) 

• Transporte de umidade (AATCC T M 195) 

• Capilaridade (JIS L 1907) 

Por fim, os resultados obtidos foram analisados e 

comparados estatisticamente. 

 
Figura 1 - Processo de vanisado 

3. Conclusões 
Embora tenha evoluído no quesito conforto devido às 

microfibras, o poliéster ainda  fica devendo muito em 

relação à poliamida nos quesitos durabilidade e 

elasticidade. 

No caso da comparação entre poliamidas o fio standard 

apresenta resultados melhores que a microfibra não 

justificando sua substituição. 
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FIOS COMPARADOS [dtex] 

PA 2x78f23 

X 

PES 167f96 

 PES 167f144 

PA 2x80f68 PES 167f288 

Tabela I – Fios estudados 


