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Código: TEX410015 Nome da disciplina: Técnicas de Caracterização e 

Propriedades de Materiais Têxteis 

 obrigatória X optativa 

Nome do professor: Andrea Cristiane Krause Bierhalz 

 

E-mail do professor: andrea.krause@ufsc.br 

                                     

Carga horária: 45 h Período (trimestre): 2020.3 

Ementa: Propriedades e ensaios mecânicos de materiais têxteis (tração, abrasão, rasgo e impacto, perfuração). Ensaios de solidez a lavagem, à luz, a 
fricção e ao suor. Propriedades sensoriais. Propriedades e análises térmicas. Técnicas de microscopia. Técnicas de espectroscopia. Técnicas de titulação. 
Ensaios químicos para identificação de materiais. 

Objetivos: Habilitar o aluno a compreender e identificar as técnicas empregadas na caracterização de materiais têxteis. Habilitar o aluno a interpretar 
resultados, conhecer os princípios que governam estas técnicas e seus limites de aplicabilidade na área têxtil. 

 

 
Tópico / semana / 

carga horária 
Conteúdos 

Objetivos de 
aprendizagem 

Metodologia 
(atividades síncronas 

e assíncronas) 

Atividades e 
estratégias de 

interação  

Avaliação/ peso / 
data 

Tópico/tema 
Propriedades e 
ensaios mecânicos 
de materiais têxteis 

Importância da 
caracterização. 
Propriedades 
mecânicas - ensaios 
de tração 
 

 

Conhecer os ensaios 
mecânicos de tração 
aplicados a materiais 
poliméricos/têxteis. 
Interpretar resultados 
do comportamento 
mecânico dos 

Atividades 
assíncronas 

(plataforma Moodle): 
Leitura de material 
2,5 h 
 
Atividade síncrona: 

 - Ler o texto (artigo 
científico)  
- Responder o 
questionário online 
- Assistir e participar 
da aula síncrona 

 

Semana 
1 



Carga horária 
5 h 

materiais 
 

Propriedades 
mecânicas de tração 
(Plataforma BBB) 
04 fev – 2,5 h 

Tópico/tema 
Propriedades e 
ensaios mecânicos 
de materiais têxteis  

Propriedades 
mecânicas: abrasão, 
rasgo, impacto e 
perfuração. 
 

Conhecer os ensaios 
mecânicos de tração 
aplicados a materiais 
poliméricos/têxteis. 
Interpretar resultados 
do comportamento 
mecânico dos 
materiais. 
 

Atividades 
assíncronas 
(plataforma Moodle): 
leitura de material 
Estudo dirigido 
2,5 h 
 
Atividade síncrona: 
Propriedades 
mecânicas abrasão, 
rasgo, impacto e 
perfiração (Plataforma 
BBB) 
11 fev – 2,5 h 

- Ler o texto; 
- Assistir o vídeo 
- Estudo dirigido 
- Assistir e participar 
da aula síncrona 

Estudo dirigido 
(11/02 a 17/02) – 
peso 10% 

Semana 
2 

Carga horária 
5 h  

Tópico/tema 
Propriedades e 

análises térmicas 

Propriedades 
térmicas, análise 
termogravimétrica 
(TGA), calorimetria 
exploratória 
diferencial (DSC), 
análise dinâmico-
mecânica (DMA), 
aplicações. 
 

Conhecer aas 
propriedades térmicas 
dos materiais e as 
técnicas de 
caracterização. 
Interpretar os 
resultados do 
comportamento 
térmico dos materiais 
 

Atividades assíncronas 
(plataforma Moodle): 
leitura de material, 
Estudo dirigido 
propriedades térmicas 
2 h 
 
Atividade síncrona: 
Aula sobre fibras 
nanocompósitas 
(Plataforma BBB) 
18 fev – 3 h 

- Ler o texto; 
- Estudo dirigido 
- Assistir e participar 
da aula síncrona 

Estudo dirigido 
(18/02 a 24/02) – 
peso 10% 

Semana 
3 

Carga horária 
5 h 

Tópico/tema 
Técnicas de 
microscopia 

 

Microscopia óptica 
(MO), Microscopia 
eletrônica de 
varredura (MEV), 
Microscopia 
eletrônica de 
transmissão (MET), 
microscopia de força 
atômica (AFM). 

Compreender e 
identificar as técnicas 
de caracterização 
morfológica dos 
materiais. 

Atividades assíncronas 
(plataforma Moodle):  
Questionário online 
3 h 
 
Atividade síncrona: 
Aula sobre técnicas de 
microscopia 
(Plataforma BBB) 

- Ler o texto  
- Responder o 
questionário online 
- Assistir e participar 
da aula síncrona 

Questionário (25/02 
03/03) – peso 10% 

Semana 
4 

Carga horária 



5 h  25 fev – 2 h 

Tópico/tema 
Técnicas de 

espectroscopia 

Espectroscopia UV-
Visível (UV-Vis), 
Espectroscopia no 
infravermelho com 
transformada de 
Fourier (FTIR), 
Difratometria 
aplicações. 
 

Conhecer a aplicar as 
técnicas 
espectroscópicas 
UV/Vis e FTIR. 
Interpretar os 
resultados destas 
técnicas. 

Atividades assíncronas 
(plataforma Moodle): 
leitura de material, 
Videoaula (15 min) 
2,5 h 
 
Atividade síncrona: 
Aula sobre técnicas de 
espectroscopia 
(Plataforma BBB) 
04 mar – 2,5 h 

- Ler o texto  
- Assistir e participar 
da aula síncrona 

 

Semana  
5 

Carga horária 
5 h 

Tópico/tema 
Técnicas de 

espectroscopia 

Difratometria de 
raios-X (DRX) e 
aplicações 

Compreender as 
propriedades 
cristalinas nos 
materiais. 
Conhecer a aplicar a 
técnica de DRX.  
 

Atividades assíncronas 
(plataforma Moodle):  
Leitura de material 
Estudo dirigido 
3 h 
 
Atividade síncrona: 
Aula sobre Difração de 
raios –X  
(Plataforma BBB) 
11 mar – 2 h 

- Ler o texto 
- Elaborar a resenha 
- Assistir e participar 
da aula síncrona 

Estudo dirigido 
(11/03 a 17/03 – 
peso 10% 

Semana 6 

Carga horária 
5 h 

Tópico/tema 
Propriedades 

sensoriais 
Ensaios de solidez 

Conceitos de 
conforto psicológico 
e sensorial, ensaio 
subjetivo do toque 
(Kawabata 
Evaluation System), 
resistência térmica, 
permeabilidade, 
principais normas, 
aplicações. 
Solidez à lavagem, à 
luz, à fricção e ao 
suor, aplicações 

Conhecer os principais 
conceitos de conforto 
psicológico e suas 
técnicas de avaliação. 
Conhecer os principais 
ensaios de solidez.  

Atividades assíncronas 
(plataforma Moodle): 
Trabalho escrito: 
identificação das 
técnicas que podem 
ser utilizadas na 
dissertação. 
2,5 h 
 
Atividade síncrona: 
Aula sobre 
propriedades 
sensoriais e ensaios 
de solidez (Plataforma 
BBB) 
18 mar – 2,5 h 

- Elaborar o trabalho 
- Assistir e participar 
da aula síncrona 

Trabalho escrito 
(18/03 a 25/03) – 
peso 10% 

Semana 7 
 

Carga horária 
5 h 



Tópico/tema 
Técnicas de 

titulação 
Ensaios químicos 
para identificação 

de materiais 

Método de titulação 
direto e indireto. 
Análise quantitativa 
de materiais têxteis. 

 Atividades assíncronas 
(plataforma Moodle): 
videoaulas- textos 
3h 
 
Atividade síncrona: 
Apresentação das 
técnicas (Plataforma 
BBB) 
25 mar – 2h 

- Ler o artigo 
- Elaborar a resenha 
- Assistir e participar 
da aula síncrona 

Apresentação do 
trabalho 
(25/03) – peso 5% 

Semana 8 

Carga horária 
5 h 

Tópico/tema 
Avaliação 

 

 
 
Conteúdos das 
unidades 1 a 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar os 
conhecimentos sobre 
as técnicas de 
obtenção e 
caracterização de 
materiais aplicados a 
têxteis 

Atividades 
assíncronas:  
Prova online 
 

 Prova online 
(01/04) - peso 45% 

  
 

Semana 9 

Carga horária 
 5 h 

Estratégias de Interação e feedback: 

A interação entre professor e estudantes ocorrerá por meio do ambiente virtual de aprendizagem com o envio de mensagens, fórum de dúvidas (aberto 
em todos os tópicos). Durante as aulas síncronas os estudantes também poderão se comunicar diretamente com o professor. O feedback sobre o 
processo de aprendizagem será efetuado por meio do ambiente virtual de aprendizagem e por mensagem de e-mail. 
 

Frequência: A frequência será aferida pela presença do estudante nas aulas síncronas e pela entrega das atividades no prazo estabelecido, sendo: 
Presença nas aulas síncronas – 60% 
Participação nos seminários e entrega das atividades assíncronas – 40% 
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