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Conteúdo
1 INTRODUÇÃO
Praticada há séculos, a malharia é uma técnica de produção de tecidos, na qual vários fios
de um determinado material são entrelaçados. A malharia é somente a etapa de produção
do tecido (malha), sendo a montagem de peças como roupas e cortinas, por exemplo,
denominada confecção, mesmo que estas sejam feitas com tecidos de malha.
Relativamente recente no Brasil, os tecidos de malha possuem grande aceitação, tanto no
mercado nacional como internacional, devido a sua praticidade, versatilidade e conforto,
além de poderem ser produzidos rapidamente e com custo relativamente baixo.
Apresentando significativo crescimento nos últimos anos, no Brasil, a malharia se mostra
mais forte nos Estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que possuem
empresas com grande produção, empregadoras de várias pessoas.
A malharia pode ser dividida em industrial, comercial (produzidas a partir de máquinas
domésticas) e artística. A malharia artística pode ser dividida em malharia manual e aquela
produzida em máquina tipo doméstica e é também conhecida como tricô (tricot). Máquinas
domésticas estão disponíveis para a produção de malha e por intermédio de sua utilização é
possível obter peças menos complexas (malharia comercial) ou peças mais trabalhadas,
com desenhos (malharia artística). Este dossiê abordará a malharia industrial e seus
aspectos técnicos.
2 HISTÓRIA DA MALHARIA
Remontando à origem do processo manual de tricotagem, a malharia é uma das atividades
mais antigas do setor têxtil. Supõe-se que a técnica da malharia manual tenha surgido há
cerca de 1.000 anos a.C., sendo que inicialmente, não eram utilizadas agulhas, e sim tábuas
e pinos. A peça de malha mais antiga que se tem notificação encontra-se no museu de
Leicester, trata-se de uma meia de malhas que foi achada em Antinoe, no Egito, datando do
século V d.C.
Difundindo-se bastante entre os povos árabes, posteriormente, a malharia instituiu-se por
volta do ano de 1488 na Grã-Bretanha, sendo Henrique VII o primeiro rei a fazer uso das
meias de malha. No século XVI, foram produzidas as primeiras malhas de seda, que em
1561 impressionaram tanto a rainha Elizabeth I, que ela nunca mais fez uso de meias de
tecido plano.
Em 1589, o pastor William Lee inventou o tear de malhas por trama. Operado manualmente,
o princípio de funcionamento do tear de Lee é utilizado até hoje na produção de máquinas.
Diferentemente de muitos outros segmentos produtivos, mesmo após a Revolução
Industrial, a produção de tecidos de malhas ainda era predominantemente doméstica, sendo
desta forma, até cerca de 1920.
A partir do século XVIII, surgiram cortinas, cobertas, anáguas, luvas e outros produtos feitos
de malha de algodão. Durante muito tempo havia apenas vestuários de malharia brancos,
mas entre 1920 e 1925, a prática foi introduzida na alta costura, passando a produzir peças
coloridas. Porém, mesmo com este significativo avanço na década de 20, a malharia teve o
seu maior desenvolvimento do final da década de 40, quando deu-se o surgimento das
fibras sintéticas. No início dos anos 60, 24% dos tecidos produzidos no Reino Unido eram
de malha, havendo gradativo aumento deste quadro, até em 1973, o número subir para
50%.
A antiga prática da malharia consiste na fabricação de peças utilizando-se de um único
conjunto de fios, que se conectam através de laçadas, conferindo à peça final maior
flexibilidade e elasticidade em relação aos tecidos planos, porém devido às tendências de
maior deformação e desgaste, o tecido de malha não possui aplicações para todas as
vertentes do vestuário.
www.respostatecnica.org.br
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Embora em outros países a malharia tenha origem secular, no Brasil, existe a apenas cerca
de 40 anos, sendo dentro da indústria têxtil, o segmento mais novo. Mesmo com pouco
tempo no Brasil, a malharia se mostra bem aceita no país, e apresenta-se como um
segmento de importância e potencial de crescimento.

3 INDÚSTRIA TÊXTIL NACIONAL
A importância da indústria têxtil no Brasil pode ser comprovada por números de 2019 da
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da Confecção (Abit), que apontam que o setor
representa 16,7% dos empregos no país. Conforme informações do Comitê da Cadeia
Produtiva da Indústria Têxtil, Confecção e Vestuário (Comtextil) da Fiesp, existem 27 mil
indústrias do segmento no país. Dados gerais do setor (atualizados em dezembro de 2020):
- Faturamento da cadeia têxtil e de confecção: R$185,7 bilhões; contra R$ 177
bilhões em 2018;
- Exportações (sem fibra de algodão): US$ 3,6 bilhões, contra US$ 2,6 bilhões em
2018;
- Importações (sem fibra de algodão): US$ 5,3 bilhões, contra US$ 5,7 bilhões em
2018;
- Saldo da balança comercial (sem fibra de algodão): US$ 1,7 bilhão negativos,
contra US$ 2,8 bilhões negativos em 2018;
- Investimentos no setor: R$ 3,6 bilhões, contra R$ 3,2 bilhões em 2018;
- Produção média de confecção: 9,04 bilhões de peças; (vestuário, meias e
acessórios, cama, mesa e banho), contra 8,9 bilhões de peças em 2018;
- Produção média têxtil: 2,04 milhões de toneladas, contra 2,03 milhões de toneladas
em 2018;
- Trabalhadores: 1,5 milhão de empregados diretos e 8 milhões de adicionarmos os
indiretos e efeito renda, dos quais 75% são de mão de obra feminina;
- 2º. maior empregador da indústria de transformação, perdendo apenas para
alimentos e bebidas (juntos);
- 2º. Maior gerador do primeiro emprego;
- Número de empresas: 25,5 mil em todo o País (formais);
- Quarto maior produtor e consumidor de denim do mundo;
- Quarto maior produtor de malhas do mundo;
- Representa 16,7% dos empregos e 5,7% do faturamento da indústria de
transformação;
- Brasil é referência mundial em design de moda praia, jeanswear e homewear,
tendo crescido também os segmentos de fitness e lingerie.
A indústria têxtil e a moda caminham lado a lado. Com a revolução industrial e o
desenvolvimento de novas tecnologias, as possibilidades se multiplicaram. Atualmente, a
cada dia surgem novas tendências, maneiras de otimizar a produção e potencializar os
resultados. Por isso, o segmento está sempre passando por transformações.
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O que se percebe é que a importância da indústria têxtil no Brasil se dá pelo seu impacto na
economia. Outro ponto relevante é que o setor potencializa as oportunidades de
empregabilidade. Mas, ainda assim, para se manter competitivo, é indispensável conhecer
as novas tecnologias e ter uma visão estratégica da área.
A relevância da indústria têxtil no Brasil está clara, por isso, o empresário que quer
conquistar bons resultados precisa estar preparado para acompanhar a retomada do setor.
Dominar as tendências da cadeia têxtil e saber como utilizá-las são grandes diferenciais.
Alguns pontos que todo empresário da área no país precisa conhecer e acompanhar em
tempos de transformação digital:
- Nanotecnologia: roupas com proteção dos raios UV, materiais que aumentam a
sensação de frescor e itens de moda com bactericidas são algumas das tendências
no setor têxtil. A nanotecnologia faz com que a cadeia têxtil ganhe uma
funcionalidade que vai além do campo estético, os produtos são pensados para
melhorar a vida e a rotina dos usuários;
- Sustentabilidade: fibras e tecidos reciclados, entre outras iniciativas, são fruto da
busca pela redução de descartes, além da economia de água e diminuição dos
gastos com energia elétrica;
- Impressão digital: é capaz de melhorar as entregas aos clientes, reduzir o gasto de
tintas e entregar resultados mais ágeis. A técnica substitui o formato manual e, por
isso, permite a personalização em massa de produtos de moda.

4 MÁTÉRIAS-PRIMAS PARA A FABRICAÇÃO DE TECIDOS DE MALHA
A indústria de malharia, no que diz respeito aos tipos de matérias-primas, se mostra
bastante abrangente, utilizando fios de praticamente todos os tipos: fibras naturais (lã,
algodão), artificiais (viscose), sintéticos (nylon, poliéster, acrílico) e também os elastanos
(lycra). Mesmo podendo usar grande variedade de fios, a formação dos diferentes tipos de
malhas não segue uma uniformidade, havendo a utilização de diferentes máquinas e o
direcionamento de determinados fios para a formação dos diferentes tipos de malhas. A
seguir, são relacionadas as principais matérias-primas utilizadas na fabricação de tecidos de
malha.
4.1 Algodão
Tanto puro como misturado, em especial na malharia por trama, o algodão é a fibra de maior
importância na malharia.
No Brasil, a produção de malhas com fibra de algodão representa quase toda a fabricação
por trama, com destaque para as camisetas do tipo T-Shirt, constituídas de malhas feitas em
teares circulares. Este tipo de produto possui grande aceitação popular, devido a sua
aplicação de vestuário do dia-a-dia e pelo baixo custo adicional, o que se aplica também aos
moletons de algodão, que são produzidos nos mesmos teares circulares que as camisetas,
e se mostram, principalmente em relação ao inverno brasileiro, otimamente adequados ao
clima da maioria das regiões do país.
Embora tendo como principais produtos as T-Shirts e os moletons, as malharias de algodão
também são muito bem aproveitadas na produção de meias esportivas e no vestuário
feminino, principalmente com o misto chamado cotton-lycra (mistura de algodão com
elastano).

www.respostatecnica.org.br
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4.2 Lã
Devido a seu preço elevado, sua adequação a climas mais frios dos que os observados na
maioria das regiões brasileiras e seu alto nível de sugestão a encolhimentos e deformações,
a lã não é utilizada em tão larga escala no Brasil.
Usando-se máquinas retilíneas para sua produção, a malha de lã, diante das condições
adversas que tem no Brasil, tem sido substituída pela fibra acrílica no país, por causa de seu
menor custo, maior durabilidade e por seu caráter antialérgico.
4.3 Viscose
É uma fibra artificial com características similares às do algodão. A viscose é usualmente,
misturada em variadas proporções com o algodão, acrescentando a este, melhor toque,
caimento, brilho, cor e textura. Por seu toque e caimento tão únicos, o produto 100% viscose
de meia-malha, ganhou o nome próprio de Bali.

4.4 Fibras sintéticas
As fibras sintéticas como poliamida, poliéster e acrílico são amplamente usadas pelo setor
têxtil.
A poliamida, comercialmente conhecida como nylon, é especialmente produzida para
aplicações no setor têxtil, permitindo a produção de fio 3,5 vezes mais resistentes do que os
do algodão. Os tecidos de malha feitos com nylon associado a algum elastano, são
largamente empregados nas linhas de roupas de banho, íntimas e esportivas.
O poliéster é uma fibra versátil, com grande aplicação no setor de vestuário, linhas de
costura, produção de mantas e não-tecidos, além de outras aplicações em setores não
têxteis. Seu preço é bastante acessível, sendo bem competitivo em relação ao algodão.
A fibra acrílica foi introduzida no Brasil em 1968, objetivando competir com a lã no mercado
de peças de inverno. Atingindo sucesso, seu uso expandiu-se bastante, sendo hoje
empregada na fabricação de pulôveres, artigos para recém-nascidos, blusas, camisas e em
muitos outros produtos, podendo ser misturada com algodão ou lã em diversas proporções.
O grande êxito da fibra acrílica na disputa de marcado com a lã deve-se às vantagens dela
sobre a concorrente, com o menor custo, a maior solidez e brilho, assim como a melhor
resistência às lavagens em máquinas.
4.5 Elastanos
As fibras elásticas como o elastano, permitem produzir roupas que aderem ao corpo sem
impossibilitar os movimentos. Sempre combinadas a outras fibras não-elásticas, naturais,
sintéticas ou artificiais, a fibras elásticas permitem a produção de uma ampla gama de
produtos de vestuário, destacando-se nos mercados de roupas íntimas, de praia e
esportivas.
No Brasil, o mais conhecido dos elastanos é a Lycra®, que dada sua grande difusão, se
tornou denominação genérica para fios elásticos da área têxtil.
Os fios de elastano são quase que de uso exclusivo da malharia por urdume; a grande
exceção é o cotton-lycra, tecido elástico leve, predominantemente de algodão, o qual é
fabricado em teares circulares.
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5 TERMOS UTILIZADOS FREQUENTEMENTE NA MALHARIA
5.1 Laçada
A laçada é o elemento fundamental de um tecido de malha, normalmente formada por flexão
do fio. Na terminologia da malharia, a fileira vertical de malhas em um tecido de malha de
trama, é chamada de colunas. É bom frisar que cada coluna representa uma agulha em
trabalho no tear.
Já a carreira horizontal de malhas é chamada de curso ou carreira e neste caso refere-se à
série de laçadas que se distribuem horizontalmente ao longo do tecido. Todas as laçadas de
uma mesma carreira são formadas por uma sucessão das diferentes agulhas. No caso da
Figura 1 o tecido de malha possui 4 cursos e 5 colunas.

Figura 1 – Cursos e colunas
Fonte: (CHEREM, 2004)

5.2 Rapport
Ao completar o número total de alimentadores, existe a repetição da estrutura de tecimento
e este fato é conhecido por “rapport” do tecido, ou seja, a menor unidade de repetição de
uma estrutura de malha e os seus desenvolvimentos no sentido vertical e horizontal que
formam o tecido.

6 AGULHAS
O principal elemento no processo do tecimento da malha é sem dúvida a agulha. Na
verdade, tudo se cria em torno da agulha, tome-se como exemplo o próprio tear, que foi
concebido com o intuito de acondicionar a agulha e de promover os movimentos mecânicos
necessários, para que ela busque o fio e possa entrelaçá-lo em uma laçada formada
anteriormente, de forma rápida e o mais preciso quanto possível.
Existem milhares de espécies de agulhas diferentes para utilização em teares de malha. Tal
variedade deve-se não somente ao grande número de tipos de teares de malhas existentes
atualmente no mercado, mas também às diferenças existentes na concepção de teares do
mesmo tipo. Segue a classificação das agulhas que atendem estas variações de teares.
6.1 Agulhas de gancho
Agulhas de gancho é o tipo de agulha mais antiga, tendo sido inventada por Willian Lee em
1589. É um tipo de agulha de construção simples e por isso de preço acessível, porém com
uma série de limitações para a produção de tecidos que requerem uma alta escala de
produção e de grandes exigências de qualidade no produto (ERHARDT, 1983 apud
www.respostatecnica.org.br
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CHEREM, 2004). De forma genérica, pode-se afirmar que é a agulha de gancho,
normalmente utilizada para malhas finas e fechadas.

6.2 Agulhas de lingueta
A agulha de lingueta foi inventada por Mathew Townsend em 1849, segundo Araújo e
Castro (1986) citados por Cherem (2004), este tipo de agulha possui algumas vantagens
sobre a agulha de mola, sendo um deles, o fato desta agulha não necessitar de uma
operação mecânica de fechamento da mola para produzir a laçada. Este fator contribui
fortemente para o aparecimento de teares mais velozes. A agulha de lingueta é
freqüentemente encontrada em máquinas de malharia de trama tipo circular e retilínea.
A agulha de lingueta e as suas partes constituintes encontram-se ilustradas na Figura 2.

Figura 2 – Agulha de lingueta e partes constituintes
Fonte: (CHEREM, 2004)

Algumas vantagens para o uso da agulha de lingueta são:
-a máquina circular quando posta a operar com a agulha de lingueta, terá maior
número de rotações e, portanto, maior produtividade;
-a agulha de lingueta dispensa maior quantidade de mecanismo para o seu próprio
funcionamento; e
-a retirada e a reposição das agulhas de lingueta tornam-se uma operação mais fácil
para o operador.

Figura 3 – Comparação entre agulha de gancho e agulha de lingueta
Fonte: (DU PONT DO BRASIL, 1991)
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6.3 Agulha composta
Combina muitas das vantagens da agulha de lingueta e da agulha de mola. O fechamento
da lingueta se dá de forma automática, não necessitando de qualquer mecanismo externo
para fechar o gancho. Agulhas compostas são largamente utilizadas em malharia de
urdume.
7 CASSIFICAÇÃO DOS TECIDOS DE MALHA QUANTO AO PROCESSO DE
FABRICAÇÃO

Os tecidos de malha são classificados conforme o processo de fabricação em malharia por
trama e malharia por urdume.
7.1 Malharia por trama
O tecido de malha por malharia de trama é
obtido a partir de um único fio que faz
evoluções pelas diversas agulhas, nesse
sistema o entrelaçamento ocorre na direção
horizontal (por isso chamado de trama) com
diversas agulhas posicionadas de forma
lateral ou circular (FIG.4). Nesse caso, temse os teares retilíneos e os teares circulares.

Figura 4 – Malharia por trama
Fonte: (MALUF; KOLBE, 2003)

7.2 Malharia de urdume
Na malharia por urdume, antes da formação
da malha em si, é feita a operação de
urdimento, que consiste em dispor os fios
ordenadamente e paralelamente sobre uma
bobina, conforme a largura que se almeje
para o tecido. Já com relação à produção da
malharia por urdume propriamente dita,
nesta, as malhas se formam
simultaneamente no sentido longitudinal,
alimentando-se cada agulha por um fio (FIG.
5).
Figura 5 – Malharia por urdume
Fonte: (MALUF; KOLBE, 2003)
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Malharia por trama
- Todas as agulhas são alimentadas por
um mesmo fio ou grupo de fios.

Malharia por urdume
- Cada agulha é alimentada por um ou
mais fios.

- A largura é fixada pelo número de
agulhas em trabalho (máquinas retilíneas)
ou pelo diâmetro da máquina (máquina
circular).

- A largura é fixada pelo número de fios e
agulhas em trabalho.

- As malhas são formadas sucessivamente;
malhas vizinhas são formadas pelo mesmo
fio ou grupo de fios.

- As malhas são formadas
simultaneamente; malhas vizinhas são
formadas por fios diferentes.

- Os artigos são sempre desmalháveis, isto
é, uma vez tricotados, podem ser
destricotados.

- Os artigos são, na sua maioria,
indesmalháveis, uma vez tricotados não
podem ser destricotados.

- Os artigos possuem pouca estabilidade
dimensional, deformando-se com relativa
facilidade.

- Os artigos possuem boa estabilidade
dimensional, não se deformam facilmente.

Quadro 1 - Diferenças básicas na malharia por trama e por urdume
Fonte: (MALUF; KOLBE, 2003)

8 MALHARIA POR TRAMA - TIPOS DE PONTOS
Para desenvolver os diversos tipos de estrutura de malhas existentes são realizadas
diversas combinações, com três principais tipos de pontos.
Existem vários tipos de estruturas de tecidos de malha de trama. Estas estruturas são
consequência da formação do tipo de ponto ou da forma geométrica das laçadas. Existem
quatro principais pontos utilizados em tecidos de malharia.

8.1 Ponto simples
O ponto simples é o ponto básico da malharia, é também chamado de ponto liso. Este ponto
é a base dos tecidos conhecidos como meia-malha ou malha jersey (FIG. 6).

Figura 6 – Ponto simples e ponto reverso
Fonte: (DU PONT DO BRASIL, 1991)
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8.2 Ponto reverso
O ponto reverso tem a configuração da parte traseira do ponto simples, ou seja, a parte de
trás da meia-malha é uma malha reversa (FIG. 6).

8.3 Ponto omitido
O ponto omitido é criado quando uma ou mais agulhas são desativadas e não se movem
para aceitar o fio. Este somente passa por elas e nenhuma malha é formada. Esta malha
pode ser reconhecida na sua parte traseira pelo fio solto que gera (FIG. 7).

Figura 7 – Ponto omitido
Fonte: (DU PONT DO BRASIL, 1991)

8.4 Ponto retido
O ponto retido é quando a agulha segura a laçada anterior e então recebe um novo fio
conectando duas laçadas na cabeça da agulha. A ação pode ser repetida várias vezes, mas
os fios eventualmente devem ser descarregados da agulha e malhados.
A malha resultante apresenta uma fileira alongada, que pode ser reconhecida por uma
espécie de “V” invertido e alongado de dois a três cursos, conforme o numero de vezes que
a malha foi retida (FIG. 8).

Figura 8 – Ponto retido
Fonte: (DU PONT DO BRASIL, 1991)

www.respostatecnica.org.br
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9 CLASSIFICÃO DOS TECIDOS DE MALHA POR TRAMA
De todos os pontos existentes resultam as quatro estruturas primárias dos tecidos de malha
por trama e, destas estruturas básicas, são feitas todas as outras construções. Os tipos
básicos de tecidos em malharia por trama são descritos a seguir.
9.1 Meia malha ou jersey
O tecido de meia malha tem todas as laçadas desenhadas apenas de um lado do tecido
(todos os pontos são simples). O tecido tem, assim, uma face e um avesso bem definido
(FIG. 9). Todas as agulhas puxam o tecido somente em uma direção. Como consequência,
a meia malha é um tecido desbalanceado e, por apresentar esta diferença de tensões entre
as duas faces, tende a enrolar nas bordas ou, como é comumente conhecida, nas ourelas,
bem como, esticam aproximadamente em ambas direções, comprimento e largura.
Estes tipos de tecidos de malha podem ser produzidos em máquinas circulares e retilíneas
de monofrontura.

Figura 9 - Meia malha (jersey simples)
Fonte: (CHEREM, 2004)

9.2 Piquet
Uma variação da estrutura da meia-malha é o piquet, também produzido na máquina de
monofrontura. Caracteriza-se pelo ponto retido, representando um “V” ou um “U” no tecido
de malha. Isto se deve ao fato da laçada ser formada pelo não descarregamento da malha
anterior. Usualmente, este tipo de malha é utilizado na fabricação das camisetas conhecidas
comercialmente como camisetas pólo.
9.3 Rib
Os tecidos tipo rib ou canelados (tipo punho) são caracterizados pelos pontos simples e
reverso, observáveis em ambos os lados do tecido. Uma vez que os tecidos rib apresentam
malhas desenhadas em ambos os lados do tecido, as máquinas usadas para produzi-los
requerem dois conjuntos de agulhas (dupla frontura), posicionadas em um ângulo
apropriado entre eles e cada conjunto é capaz de produzir malhas.
As malhas tipo rib podem ser produzidas em teares por trama retilíneos ou circulares. O
tecido é literalmente formado entre as duas agulhas (FIG. 10).
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Figura 10 – Formação do tecido rib
Fonte: (CHEREM, 2004)

10 PADRONAGEM EM MALHARIA POR TRAMA
Diversos efeitos podem ser realizados sobre os tecidos de malha, objetivando a ampliação
de sua utilização pelo mercado consumidor.
10.1 Efeito listrado
Listrado na horizontal, requer somente a seleção e sequência de fios coloridos, não sendo
necessário nenhum ajuste mecânico da máquina. Os efeitos listrados podem ser obtidos nas
construções de jersey, rib ou tecidos link-link.
10.2 Efeito de padronagem obtido pela construção dos tecidos
Diferentes padronagens podem ser obtidas por meio da seleção mecânica, ou
eletromecânica das agulhas. Neste caso, pontos simples, retidos, reversos ou omitidos
podem ser formados no tecido; desta forma, texturas mais abertas e efeitos rendados
podem ser construídos.
10.3 Efeito de desenhos obtidos por controle eletrônico e por computador
Os efeitos descritos podem ser obtidos facilmente e com rapidez por meio de máquinas
eletrônicas e computadorizadas, sendo que este tipo de sistema impactou profundamente
na indústria de malharia nos últimos anos (FIG. 11).

Figura 11 – Tear circular eletrônico
Fonte: (ORIZIO, [200-?])
www.respostatecnica.org.br
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11 OUTROS TIPOS IMPORTANTES DE TECIDOS DE MALHA POR TRAMA

11.1 Malha dupla
Os tecidos de malha dupla são produzidos em máquinas rib ou interlock. Estes tecidos são
mais pesados e mais grossos do que o jersey, são mais estáveis em razão de suas malhas
fechadas e da quantidade de pontos utilizados.

11.2 Malha full fashion
É obtido em malha retilínea por trama e é geralmente utilizado na manufatura de sweaters,
onde a forma e o contorno do ombro e busto podem ser configurados durante a malharia. As
peças full fashion são aquelas que apresentam marcas da modelagem e são, em geral,
superiores e mais caras do que os artigos de malharia convencionais.
11.3 Pelúcia de malha
São um tipo de jersey que envolve um processo de alimentação de um cabo de fibra,
cortado em forma de uma fita diretamente na malha, sendo que desta forma, literalmente, a
fibra é pega na estrutura da malha e fixada entre elas.
Como o próprio nome diz, este tecido de malha por trama é uma imitação de peles de
animais e utiliza principalmente fios de algodão e polipropileno.
11.4 Malha atoalhada
São malhas tipo jersey com dois fios alimentados simultaneamente na mesma agulha de
malharia, sendo que um fio é o da base e o outro de loop. Os fios de loop são puxados por
dispositivos especiais que formam a felpa do tecido atoalhado. É utilizado este tipo de malha
na fabricação de robes e roupas de praia.

11.5 Veludo de malha
São malhas tipo jersey com dois fios alimentados simultaneamente, como o atoalhado,
sendo o fio do loop cortado através do processo de navalhagem e, posteriormente,
escovado.
11.6 Malha interlock
A diferença entre o rib e o interlock dá-se pelas disposições relativas entre as agulhas do
cilindro e do disco: interlock (frente a frente) e rib (defasada).
O tecido interlock caracteriza-se por possuir os dois lados do tecido iguais, exatamente pela
disposição das agulhas, as colunas do lado direito são exatamente opostas às colunas do
lado avesso do tecido de malha. Sendo assim, este tecido não pode ser estendido nos dois
sentidos, comprimento e largura; são mais firme e os artigos formados por este tipo de
tecido possuem maior estabilidade dimensional que os rib.
12 TIPOS DE TEARES DE MALHARIA POR TRAMA
Para a produção de malhas por trama, basicamente, são utilizados dois tipos de máquinas,
o tear circular e o tear retilíneo.
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Tanto para a malharia por trama quanto na por urdume, os teares devem possuir quatro
partes básicas: coletor de tecido, puxador de tecido, elementos de tricotagem e porta-fios.

12.1 Teares retilíneos
Esses teares fazem todos os tipos de tecidos de malha para vestuário, mas são também
utilizados na fabricação de golas e punhos para camisas de malha do tipo "polo" e tecidos
com desenhos próprios para a produção de blusas e blusões. Bastante numerosos, são
mais utilizados por pequenas empresas e confecções. A utilização do tear retilíneo se dá
principalmente na produção de malhas consideradas mais pesadas, para inverno e,
normalmente, utilizam-se fios de lã e acrílico.
As máquinas retilíneas são equipamentos semelhantes aos antigos teares manuais de uso
doméstico, mas muito mais avançados tecnologicamente, capazes de fabricarem tecidos de
altíssima qualidade. O tear retilíneo produz um tecido de malha aberto, onde um sistema de
pedras se movimenta através de um carro e um conjunto de agulhas fica parado. Na maioria
das vezes, o número de cones é inferior aos das máquinas circulares, e a programação é
fácil (FIG. 12).
Inicialmente, a máquina necessitava de um operador para movimentar o carro, porém com
as inovações tecnológicas, os novos modelos estão cada vez mais automatizados e
computadorizados. Este tipo de equipamento é empregado principalmente na produção de
artigos de malha mais pesados e de estruturas mais complexas, com desenhos, listras e
relevos.

Figura 12 – Tear retilíneo
Fonte: (SELL-MAC, [200-?])

12.2 Teares circulares
São as máquinas de malharia mais comuns, que se caracterizam por terem um grande
número de alimentadores dispostos em círculos, produzindo um tecido tubular contínuo
(FIG. 13).
Nos teares circulares, os cones e fios são colocados em chapéu situado sobre a máquina ou
ainda em uma gaiola lateral. Os teares circulares fabricam um tecido fechado cujo diâmetro
varia de acordo com o número de agulhas que a máquina possui. O grupo de máquinas
circulares é formado por máquinas de grande diâmetro, que incluem as monocilíndricas,
voltadas à produção de meia-malha, as circulares de dupla frontura, própria para a
fabricação de malhas duplas, e as circulares de duplo cilindro, que são voltadas a feitoria de
malhas fantasia.

www.respostatecnica.org.br
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Figura 13 – Teares circulares
Fonte: (ORIZIO, [200-?])

O outro grupo de máquinas circulares é o das de pequeno diâmetro, direcionadas à
produção de meias masculinas e femininas, as quais saem praticamente prontas da
máquina, faltando apenas a costura para fechar a ponta do pé.
No tear circular, os alimentadores são dispostos em círculos, produzindo um tecido tubular
contínuo. Essas máquinas apresentam alto rendimento, sendo também bastante versáteis,
possibilitando a produção dos mais diversos tipos de tecidos.
13 TIPOS DE TEARES DE MALHARIA POR URDUME
Na malharia por urdume, antes da formação da malha em si, é feita a operação de
urdimento, que consiste em dispor os fios ordenadamente e paralelamente sobre uma
bobina, conforme a largura que se almeje para o tecido. Já com relação à produção da
malharia por urdume propriamente dita, nesta, as malhas se formam simultaneamente no
sentido longitudinal, alimentando-se cada agulha por um fio. Na malharia de urdume
encontram-se os dois principais tipos de máquinas Kettensthul e Raschel.
13.1 Máquinas Kettensthul
São dedicadas a produção de tecidos basicamente lisos para roupas íntimas, tecidos
elásticos, forros, veludos para estofamento e tecidos para toalhas de mesa.
As máquinas Kettensthul utilizam agulhas de bico e compostas, direção de puxamento do
tecido perpendicular à posição das agulhas e permitem grandes velocidades de produção,
bem como a produção de artigos de espessura bem fina. Este tipo de máquina é alimentada
por carretéis de fios, estes os quais, podem ser naturais, sintéticos ou artificiais.
As máquinas de última geração possuem controles eletrônicos e operam em velocidades de
3.800 a 4.000 rpm, com produção de 25 a 30 metros de tecido por hora.

13.2 Máquinas Raschel
Estas máquinas são voltadas à fabricação de tecidos lisos e rendados para toalhas de
renda, lingerie, cortinas, tecidos elásticos e outros (FIG. 14).
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Figura 14 – Máquina Raschel de dupla frontura
Fonte: (TEXMA, [200-?])

Utilizando agulhas de lingueta, direção de puxamento do tecido paralela às agulhas e
destinadas à produção de malhas mais grossas e pesadas, as máquinas Raschel possuem
velocidade de produção inferior às máquinas Kettensthul, mas podem produzir desde rendas
bem simples até rendas bastante sofisticadas.
13.3 Diferenças básicas entre as máquinas Kettensthul e Raschel
Máquinas Kettenstuhl
- Utilizam agulhas de bico e compostas.

Máquinas Raschel
- Utilizam agulhas de lingüeta.

- Direção de puxamento do tecido é
perpendicular às agulhas.

- Direção de puxamento do tecido é
paralela às agulhas.

- Permitem maiores velocidades e maior
produção.

- Não permitem velocidades de produção
elevadas, devido ao tipo de agulha
empregada, mas são mecanicamente mais
simples.

- Permitem produção de artigos mais finos,
por utilizar agulhas mais finas.

- Permitem produção de artigos mais
grossos e pesados.

- Não podem trabalhar com fios muito
tensionados.

- As agulhas suportam elevadas tensões
sobre os fios. São ideais para produção de
tecidos bem abertos e transparentes, sem
prejuízo à uniformidade do artigo.

Quadro 2 – Diferenças básicas entre as máquinas Kettensthul e Raschel
Fonte: (MALUF; KOLBE, 2003)

14 TECIDOS DE TRICÔ PRODUZIDOS EM MÁQUINAS KETTENSTUHL
Na malharia de urdume, os tecidos mais produzidos são os de tricô. Produzidos com as
máquinas Kettenstuhl, estes tecidos apresentam algumas diferenças entre si. Em função do
tipo de fio utilizado e das características da máquina, os tecidos de tricô podem apresentar
diferentes texturas e aparências.

14.1 Características de produção
As máquinas de tricô podem produzir maior quantidade de tecido do que qualquer outro tipo
de máquina para malharia, porém com relação aos custos de produção, o tricô já não se
mostra tão vantajoso, já que requer fios mais caros e urdume cuidadoso. Outra
www.respostatecnica.org.br
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desvantagem é o sistema de troca de desenho, que diferentemente do que ocorre na
malharia por trama, no caso da tricotagem ocorre de forma lenta e tediosa.
As máquinas Ketttensthul podem estar equipadas com duas a cinco barras de guia-fios,
sendo os tecidos de tricô por tal, descritos como tecido 2 barras, 3 barras, etc.

14.2 Fios nos tecidos de tricô
O tricô emprega exclusivamente fios filamentos ou filamentos texturizados, pois apenas
estes fios apresentam uniformidade de diâmetro e qualidade para o processamento veloz e
de alto índice de finura exigido no tricô.
Quando usados os fios com características necessárias, as máquinas de tricô produzem
tecidos bastante consistentes e com alto grau de malhas por polegada. Os tecidos deste tipo
de malharia, geralmente, têm uma denominação de malha limpa e uniforme.
15 TIPOS E PROPRIEDADES DOS TECIDOS DE TRICÔ
Tipicamente os tecidos de tricô são usados para a produção de lingeries, porém, também se
mostram bastante presentes em artigos esportivos, tecidos para automotivos e vestidos.
Existem vários tipos de tecidos em tricô, dentre eles, os principais são identificados a seguir.
15.1 Tricô liso
Feito em máquinas com duas barras, a produção deste tecido, também conhecido como
tricô jersey, utiliza em maior escala fios de nylon, poliéster, triacetato e acetato.
15.2 Tricô satim
Trata-se de uma variação do tricô liso feito com loops de até seis fileiras de largura na parte
traseira do tecido. Com excelente estabilidade e pouca sugestão ao enrolamento, os tecidos
de tricô satim são bastante suaves e acetinados no que diz respeito à sensação tátil.

15.3 Tecido felpado
Muito utilizado em roupas esportivas e de dormir, o tecido felpado emprega majoritariamente
fios de nylon. Uma característica importante deste tecido é que, como todos os tecidos
felpados e aveludados, deve ser cortado em apenas uma direção.
15.4 Tricô para outerwear
Não são um tipo especifico de tecido, mas sim uma grande variedade de estruturas usadas
para itens de vestuário em geral. Algumas vezes, o tricô para outerwear é feito com fios
introduzidos, separados por urdimento, não malhados, porém inseridos nas malhas.

15.5 Efeito de malha e fantasia
Trata-se do efeito de malha e tipo rede que são introduzidos no tecido (principalmente em
lingeries), não se tratando, portanto, de um tecido de tricô específico. Estes materiais são
feitos por omissão de agulhas e fios em pontos intermitentes.
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15.6 Tecidos para estofamentos
Geralmente feitos com nylon, dada a sua grande resistência à abrasão, os tecidos de tricô
para estofados são usados amplamente na indústria automotiva. Estes tecidos são
constituídos com fios relativamente grossos (125 a 150 denier), a partir de duas barras e
com malhas apertadas.
16 PROBLEMAS NA COSTURA DE TECIDOS DE MALHA
Basicamente, a confecção de vestuário utilizando-se malhas segue os mesmos padrões
gerais da confecção. Devido às próprias características dos tecidos de malha, durante sua
costura podem ocorrer alguns problemas. Dentre os mais frequentes estão: defeito de
costura, rompimento, esgarçamento, ondulação, torções e distorções da costura, além de
falhas nas costuras, falha no ponto e enrolamento (QUADRO 3).

16.1 Defeito de costura
Mais comum nos tecidos de malhas finas, o defeito de costura ocorre quando há uma
deterioração na costura. Durante o processo de costura, pode ser que este problema não
esteja aparente, porém, com o uso e lavagem das peças, a deterioração se tornará visível.
Em sua maioria, os defeitos de costura estão ligados ao tipo de fio, à fibra, ao tamanho, ao
número de camadas e ao acabamento. Quanto mais fino for o fio e menor o número de
malhas, maior será o risco de defeitos.
Como medida de precaução e redução destes defeitos, podem ser utilizados amaciantes
(que aumentam a mobilidade dos fios) e agulhas mais finas, com ponta mais longa e haste
mais forte (que aumentam a força de penetração nos tecidos).
Por ser diretamente proporcional ao número de camadas a serem costuradas e à rigidez
destas, deve-se sempre observar e criar um planejamento de produção baseado, dentro do
possível, nos defeitos de costura.

16.2 Rompimento da linha de costura
O aquecimento da agulha e as tensões ocorridas durante seu uso são os principais
causadores do rompimento da linha de costura.
Referente à resistência longitudinal na direção dos pontos da costura, este problema não
apresenta grande dificuldade de trato. Para corrigi-lo, deve-se primeiramente igualar a
extensibilidade da costura à do tecido, depois, verificar a direção da costura no tecido, já
que os tecidos de malha alongam-se mais em direção às carreiras das máquinas.
Outro modo de se prevenir contra o rompimento da linha é usar o ponto corrente ao invés do
ponto lock, já que por ter uma quantidade de consumo de linha maior, o ponto corrente
proporciona uma maior capacidade de extensão da linha.

16.3 Esgarçamento da costura
O esgarçamento da costura caracteriza-se pelo aparecimento de vãos entre os pontos de
penetração da agulha.
A extensibilidade do tecido, quando excessiva, provoca o esgarçamento, que vem a
depreciar o produto e diminuir a sua resistência; embora seja um problema, um certo grau
de esgarçamento deve ser tolerado. Por possuírem estruturas mais porosas e terem maior
flexibilidade, os tecidos de malha estão mais sujeitos ao esgarçamento do que os tecidos
planos.
www.respostatecnica.org.br
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Para se evitar o esgarçamento, a medida mais simples é ajustar a tensão da linha e a
densidade dos pontos, porém, medidas como reforçar a costura com mais pontos e utilizar
um cadarço junto à costura também se mostram interessantes.

16.4 Ondulações da costura
Em função do alto índice de alongamento apresentado pelos tecidos planos e de malhas,
com inclinação de trama, as ondulações na costura se apresentam comumente nestes
materiais.
As ondulações surgem quando se utilizam densidades de pontos muito elevadas, causando
um aglomerado e um alongamento do tecido na linha de costura.
Observar o mecanismo de alimentação, ação do pé calcador e não esticar o tecido sobre o
calcador são boas medidas de prevenção contra as ondulações da costura, porém, muitas
vezes, é necessário fazer uma escolha entre aparência e resistência da costura.
16.5 Torções e distorções da costura
Muitas vezes, as torções e distorções da costura só se tornam visíveis após a lavagem das
peças, sendo estas mais comuns nas costuras laterais.
Sobre este problema, o confeccionista quase não tem influencia, pois este defeito é oriundo
da espiralidade característica dos processos de malharia por trama.
A fim de reduzir e até mesmo evitar as torções e distorções, pode-se realizar vaporizações e
passagens de ferro (estas, com efeito, temporário) e ajustes nos moldes, deixando a costura
inclinada em um ângulo oposto à espiralidade do processo de malharia por trama.
16.6 Costura falhada
Passagem errada da linha, máquinas mal ajustadas, pontas de agulha com defeitos e outros
fatores, levam a uma costura falhada, sendo que no caso dos tecidos de malha, mesmo que
a máquina esteja bem ajustada, ainda haverá certo percentual de falha, pois os estes
tecidos possuem um deslocamento natural quando postos sob o movimento vertical da
agulha.
Este problema se dá principalmente nos tecidos de malhas de fios sintéticos e cresceu com
a chegada das máquinas de costura de maior velocidade de ponto corrente.
Para evitar este problema, primeiramente, deve-se baixar a altura da agulha, deixando-a
entre 0,5 e 1 mm, formando-se assim, a laçada do ponto mais facilmente.
16.7 Enrolamento
O enrolamento da margem é um problema natural apresentado pelos tecidos de malha
(principalmente os de jersey simples), que ainda não possui uma solução permanente.
Embora sem solução definitiva, os efeitos do enrolamento podem ser retardados e
minimizados por algumas medidas. Usar um endurecedor temporário (ácido benzóico) pode
ser uma medida de redução do enrolamento, mas, em contrapartida, será um agravante do
defeito da costura. Como retardador do enrolamento, existe a possibilidade de se dispor
folhas de papel entre as folhas de enfesto, retardando desta forma, o enrolamento para o
último momento de produção.
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Problemas

Defeitos da costura:

Defeitos da costura:

Rompimento da costura:

Esgarçamento na
costura:

Ondulação da costura:

Costuras torcidas
(enroladas):

Costura falhada:

Causas
Propriedade do tecido
(estrutura e acabamento).

Soluções
Agulhas mais finas, de ponta mais
alongada e haste mais rígida; evitar
pontos muito densos.
Aquecimento da agulha.
Agulhas e linhas de costura mais
finas; ar de resfriamento;
lubrificante; menos pontos; reduzir a
velocidade de costura; manutenção
da agulha.
Material muito grosso (duas ou Modelo simples, menos costuras e
mais camadas de tecido).
pontos; evitar top stitching;
suficientes retornos de costura e
bom planejamento do espaçamento
dos pontos.
Ajuste inadequado da
Teste prévio de costurabilidade;
máquina.
chapa de agulha (throat plate)
nunca inferior a duas vezes o
diâmetro da agulha; pé calcador
com maior fenda e menor pressão.
Manuseio inadequado do
Treinamento adequado.
operador.
Linha e ponto de costura de
Usar linhas sintéticas; aumentar
insuficiente resistência e
moderadamente o número de
alongamento.
pontos/cm; usar ponto corrente,
costura plana, etc.
Direção da costura.
Usar ponto overlock nas costuras
ao longo das colunas; usar
multiponto corrente ou flatlock na
cava da manga; scrotch e costuras
laterais, etc.
Estrutura do tecido.
Usar cover stitch para malhas
pesadas; lap seams para malhas
mais finas.
Densidade de pontos e linhas
Tensão e tamanho de pontos
de costura.
adequados; adição de cadarços.
Elevada densidade de pontos
Adequada densidade de ponto e
e pressão no calcador.
menor pressão do calcador.
Material facilmente
Usar alimentação diferencial;
deformável.
adicionar cadarço ou usar resina
(binding).
Estilo flare botton
Usar bainha estreita e ponto
corrente com linha tipo botton cover.
Espiralidade das malhas.
Enviesar a costura num ângulo
oposto à direção da espiralidade.
Manuseio inadequado do
Treinamento adequado.
operador.
Estrutura do tecido.
Abaixar a agulha em 0,5 a 1 mm;
minimizar a distância entre o ponto
da agulha e o nariz do gancho
rotatório; menor furo na chapa de
agulha e da fenda do pé-calcador;
usar agulha com olhal mais longo.
Tensão demasiada da linha e
Reduzir a tensão da linha de
velocidade de costura
costura e diminuir a velocidade da
elevada.
máquina.
Propriedade do tecido.
No corte em camadas, inserir folhas
de papel entre elas (sandwich cut
plies with paper in between).

Quadro 3 - Problemas na costura de tecidos de malhas – causas e soluções
Fonte: (MALUF; KOLBE, 2003)
www.respostatecnica.org.br
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Outra questão que também merece abordagem é o comportamento dimensional de um
tecido de malha. Há três variáveis, que são interdependentes entre si:
a) gramatura do tecido;
b) largura do tecido;
c) densidade do tecido ou a quantidade de cursos e colunas, por unidade de
comprimento.
Caso alguma dessas variáveis sofra qualquer modificação, os comportamentos
dimensionais nos tecidos, não mais serão os mesmos. Ou seja, se a densidade do tecido é
aumentada, a sua gramatura sobe e o comprimento e/ou a largura diminuem,
consequentemente, a alteração dimensional será diferente das características do tecido de
malha original.
Existem ainda variáveis que influenciam diretamente no comportamento do tecido de malha
quando este é processado, principalmente aquelas questões relativas a tensões residuais.
As variáveis podem ser classificadas como:
- provenientes da malha, isto é, tipo de fibra e fio; título do fio; densidade da malha,
tipo do tear; comprimento do ponto;
- provenientes do beneficiamento, isto é, questões relativas ao processo de
tingimento e acabamento.
O que se pode afirmar é que tanto as variáveis de malharia quanto as variáveis de
beneficiamento são dependentes e precisam ser controladas, caso queira se obter um
controle dimensional dos tecidos de malha durante os processos fabris e durante o seu uso
e manuseio posteriores.
17 CUIDADOS IMPORTANTES NA CONFECÇÃO DE ARTIGOS DE MALHA

17.1 Estocagem de tecidos
Os rolos de tecidos de malha devem ser transportados e estocados com proteção, sejam
eles cheios ou parcialmente consumidos, prevenindo assim, possíveis problemas de
descoloração ou sujidades adquiridas. Os rolos de tecidos de malhas devem ser estocados
horizontalmente. Antes do corte os tecidos devem ser desenrolados e deixados em repouso
por um período de 24 horas.

17.2 Corte
No estendimento do tecido para corte devem ser evitados esticamentos excessivos. -Para
evitar o enrolamento do tecido nas partes cortadas, coloque uma folha de papel de embrulho
entre cada 12 camadas, principalmente em tecidos com elastano. Após o corte, as peças
devem ser processadas no menor tempo possível, a fim de evitar a tendência de
enrolamento, torção e deformação.

17.3 Costura
Evitar esticar ou puxar o tecido de malha durante a costura. O número de pontos por
polegada deve ser pré-definidos, pois afetam a extensibilidade da costura. O número ideal
do comprimento de pontos para uma determinada peça deve ser definido pela préelaboração de algumas amostras de costuras.
Forro: se possível não usar forros rígidos, a menos que seja necessário controlar o
alongamento das peças ou partes das peças.
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18 LEGISLAÇÃO
O Instituto Nacional de Metrologia, qualidade e Tecnologia – Inmetro, aprovou o
“Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis” que determina os
requisitos, de cumprimento obrigatório, referentes à conformidade das informações sobre
fornecedor, país de origem, composição, dimensões e tratamentos de cuidado para
conservação do produto têxtil.


Portaria INMETRO/ME n. 118, 11 de março de 2021. Aprova o “Regulamento
Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis – Consolidado”. Disponível
em: <http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002713.pdf>. Acesso em:
20 abr. 2021.

Conclusões e recomendações
De origem secular, porém presente no Brasil industrialmente a mais de 50 anos, a malharia
possui grande aceitação do mercado nacional e internacional. Sendo que no Brasil, as
regiões que mais tem unidades instaladas e mais produzem malharia são Sudeste e Sul,
respectivamente. Tendo a sua produção industrial feita com as máquinas Kettensthul,
Raschel, Malimo e com os teares retilíneo e circular, a malharia tem na agulha um de seus
aspectos principais, já que em função desta, podem-se obter diferentes tipos de malhas.
Bastante abrangente no que diz respeito aos fios que pode utilizar, na malharia empregamse praticamente todos os fios, desde os naturais aos sintéticos, o que possibilita a produção
de uma enorme gama de produtos para diferentes setores, indo do vestuário ao automotivo.
Além do setor industrial, que na produção de camisetas emprega várias pessoas, a malharia
também pode ser praticada de maneira artesanal, representando além de um setor industrial
importante, um hobby interessante e uma maneira de arte.
O Sistema Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT possui em seus arquivos diversas
informações sobre confecção e malharia. Recomenda-se a leitura destes documentos como
complemento técnico às informações aqui prestadas.
Para visualizar esses arquivos, acesse o site <www.respostatecnica.org.br> com seu login e
senha e realize a Busca Avançada utilizando palavras-chave como: fio de trama; fio de
urdume; malha; malharia; roupa; tricô; vestuário para encontrar os arquivos recomendados
para leitura.
Recomenda-se a leitura na integra da Portaria citada neste Dossiê Técnico. Ressalta-se
que, quando há aplicação de leis, o empreendedor deve se certificar de que está utilizando o
documento oficial, sempre buscando o órgão que emitiu a legislação para confirmar a sua
vigência. Para consultar a vigência da legislação citada neste e ter acesso ao texto na
íntegra, o empreendedor poderá fazer a busca no Inmetro no link disponível em:
<http://www.inmetro.gov.br/legislacao/>. Acesso em: 20 abr. 2021.
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Anexo - Instituições de interesse
Nome: Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção
Sigla: ABIT
Site: <https://www.abit.org.br/>. Acesso em: 20 abr. 2021.
Nome: Associação Brasileira do Vestuário
Sigla: ABRAVEST
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Site: <https://abravest.org.br/site/>. Acesso em: 20 abr. 2021.
Nome: Associação Brasileira das Indústrias de Não Tecidos e Tecidos Técnicos
Sigla: ABINT
Site: <http://www.abint.org.br/index.html>. Acesso em: 20 abr. 2021.
Nome: Associação Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas
Sigla: ABRAFAS
Site: <http://www.abrafas.org.br/>. Acesso em: 20 abr. 2021.
Nome: Feira Brasileira para Indústria Têxtil e de Confecção
Sigla: FEBRATEX
Site: <https://fcem.com.br/>. Acesso em: 20 abr. 2021.
Nome: Guia Têxtil Ltda.
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Site: <http://www.textilia.net/>. Acesso em: 20 abr. 2021.
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