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3. Indicar os principais aspectos a considerar na definição das especificações da qualidade
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1.1 INTRODUÇÃO

“ PORQUE É QUE EXISTEM FICHAS DE ESPECIFICAÇÕES DA QUALIDADE DAS
PEÇAS DE VESTUÁRIO? ”

A fabricação e o controlo dos artigos não podem ser efectuados correctamente se não
possuirmos critérios de qualidade precisos e descritos com as respectivas tolerâncias.

Os critérios de qualidade dos produtos são determinados de acordo com as necessidades
dos clientes e o nível de qualidade definido pela empresa, traduzidos nas definições
comerciais do produto.

As fichas de especificações dos produtos são um factor de primordial importância para
a correcta transmissão da informação e consequentemente o bom funcionamento de
qualquer empresa.

Têm como objectivo dar a conhecer todas as informações que se julguem necessárias
sobre o produto de modo a:

- Incutir nos operadores um maior grau de motivação e uma melhor compreensão das
suas responsabilidades específicas;

- Definir correctamente o produto;

- Possibilitar a comunicação formal, rápida e eficiente.

As especificações de qualidade devem encontrar-se numa das fichas que fazem parte
do dossier técnico. Nela deverão estar referidos os parâmetros a verificar quando se
está a fazer a inspecção do produto.

1.2 MÉTODO PARA O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DA QUALIDADE

“ COMO SÃO DEFINIDOS OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA UM ARTIGO? ”

A metodologia aconselhada para a construção/elaboração dos critérios de qualidade é a
seguinte:

1 - Para cada um dos artigos ou para as grandes famílias de artigos (camisas, calças,
vestidos, …..) seleccione os componentes/elementos mais importantes;

2 - Para cada componente defina os critérios de qualidade a ter em atenção;

3- Para cada critério de qualidade defina os valores aceitáveis e respectivas tolerâncias;

4 - Utilize, sempre que possível, esquemas gráficos e desenhos/imagens para ilustrar
os critérios da qualidade e a forma correcta da sua medição.

Em  seguida apresenta-se um exemplo da especificação de critérios de qualidade para
uma camisa.
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DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS DA QUALIDADE
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1.3 MEDIÇÃO DAS PEÇAS DE VESTUÁRIO

“ COMO DEVE SER EFECTUADA A MEDIÇÃO DAS PEÇAS? ”

Em seguida indicam-se algumas linhas de orientação para a medição das peças de
vestuário:

- Todas as regras de graduação e as medidas circulares (exemplo: manga) são
efectuadas com a peça colocada numa superfície plana;

- Todas as medições devem ser efectuadas com a peça colocada numa superfície
plana, numa posição natural, livre de tensões e com as rugas suavizadas. Quando
são utilizados tecidos enrugados, não se deve esticar as rugas;

- Todas as medições devem ser efectuadas na frente da peça com os botões e fechos
fechados, a não ser que haja especificação em contrário;

- Nas peças com botões, estes devem estar abotoados para qualquer medição circular;

- Todas as medições devem ser efectuadas com uma fita de medir. A precisão da fita
deve ser verificada periodicamente com uma régua calibrada;

- A medição das peças elásticas deve ser efectuada na posição mais relaxada possível
(com o mínimo alongamento). Os tecidos não devem estar distorcidos, nem devem
ser esticados até a sua máxima elasticidade;

- Nas pregas deve ser especificado se a medição é efectuada com a prega fechada
ou aberta. Geralmente, a parte superior da anca é medida com as pregas fechadas e
a parte inferior da anca é medida com as pregas abertas;

- O ponto do decote situa-se quando a costura do ombro encontra a costura do decote;

- A fita de medir deve ser utilizada esticada sobre a peça e não apenas segura nas
suas extremidades.
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A. FRENTE

Com a peça abotoada e as pontas do
colarinho unidas e levantadas, medir a menor
distância entre as cavas.

A.1 REGLAN

Medir na zona do decote, em linha recta a
distância da costura reglan à costura reglan.

B. BUSTO/PEITO (1/2)

Com a peça abotoada, medir a largura 2,5
cm abaixo da cava.
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C. CINTURA/CINTURA RELAXADA (1/2)

TRASEIRO

Medir a meio do cós/cós elástico a distância
entre as extremidades. Todos os acessórios
de apertar devem estar fechados e a casa
deve estar abotoada.

D. ANCA (1/2)

VESTIDOS/MACACÕES

Medir a anca 10 cm abaixo da cintura.

D.1 LARGURA DO BODY NO TOPO DA
PERNA (1/2)

Medir a distância entre as extremidades na
zona do topo da abertura da perna.

10 10
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E. PARTE INFERIOR DA ANCA (1/2)

INFERIORES

Medir 20 cm abaixo da costura da cintura e
costuras laterais na frente. Colocar a fita de
medir num ponto fixo e efectuar a medida com
a peça plana. Se não existir cós, medir 20 cm
abaixo do topo do vestuário.

E. PARTE INFERIOR DA ANCA (1/2)

VESTIDOS/FATOS DE TREINO

Medir a distância entre as extremidades 20
cm abaixo da cintura.

COMPRIMENTO DA MANGA A PARTIR DO
OMBRO

G. MANGA COMPRIDA

G.1 MANGA CURTA

Para cavas curvas:

Medir desde a costura do ombro/cava até ao
final da manga, incluindo o punho.

20 20

20

20 20
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H. LARGURA DA MANGA NA ZONA DO
MÚSCULO ANTERIOR DO BRAÇO (1/2)

A 2,5 cm da cava medir a largura da manga
(formando uma linha perpendicular com a
extremidade da manga).

I. MANGA/ABERTURA DO PUNHO (1/2)

MANGA COMPRIDA

Medir a largura da extremidade da manga (se
tiver punhos, medir com o punho dobrado ao
meio e abotoado).

L. LARGURA DAS COSTAS

Com a peça abotoada, medir nas costas a
menor distância de cava a cava.
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L.1 ABERTURA DO REGLAN NAS COSTAS

Medir no decote a distância da costura do
reglan à costura do reglan.

M. PROFUNDIDADE DA CAVA

Medir abaixo do decote na parte central das
costas até uma linha imaginária na base da
cava.

M.1 CAVA A DIREITO

Medir a direito da junção da costura da cava
com o ombro à junção da cava com o corpo.
Usar somente para as cavas a direito.

N. CIRCUNFERÊNCIA DO DECOTE - LINHA
DO DECOTE DO CENTRO DA FRENTE AO
CENTRO DA FRENTE

A meio do pé de gola medir a distância entre
o centro do botão e o centro da casa. Se não
existir colarinho medir ao longo da borda
começando pela frente.
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N.1 LINHA DO DECOTE DE ENTALHE A
ENTALHE

Usado em decotes com lapela. Medir junto
ao decote do início ao fim do entalhe do
colarinho.

N.2 ABERTURA INTERIOR DO DECOTE

Com a gola levantada, medir a distância de
extremidade a extremidade (pelo interior).

Nota: Esta medição não inclui a largura do
colarinho.

Para vestuário com lapela: com a lapela
dobrada/fechada, medir no ponto maior de
ombro a ombro.

N.3 PROFUNDIDADE DO DECOTE À
FRENTE

No centro da frente traçar uma linha
imaginária a unir os pontos mais altos do
ombro. Medir a distância dessa linha ao limite
da abertura do decote ou ao fundo do
colarinho levantado, ou à costura onde o
colarinho se junta ao corpo no decote. O
colarinho deve estar virado para cima.
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N.4 PONTO DE QUEBRA PARA A LAPELA/
ROLO DA GOLA

Medir do decote ao centro da casa do botão.

N.5 PARTE DE TRÁS DO DECOTE

Medir de ombro a ombro no ponto mais alto.
Se a costura do ombro passar para a parte
traseira da peça, medir a direito de costura a
costura.

N.6 PROFUNDIDADE DA PARTE DE TRÁS
DO DECOTE

Na parte de trás da peça traçar uma linha
imaginária do ponto mais alto do decote. Medir
no centro do decote, a distância da linha
imaginária à linha do decote, ou à costura de
união da gola com o corpo.
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N.7 DE PONTA A PONTA DO COLARINHO

Medir de ponta a ponta na borda exterior do
colarinho.

N.8 ALONGAMENTO MÍNIMO DO DECOTE

Com o colarinho esticado, medir a abertura
do decote na costura de união do colarinho à
peça.

O. COMPRIMENTO DA LINHA DO DECOTE
TRASEIRO À CINTURA

Medir no centro das costas, a distância desde
o decote traseiro à linha da cintura.
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O.1 COMPRIMENTO DO CORPO NO
CENTRO DAS COSTAS

Medir no centro das costas, a distância desde
a linha do decote à bainha.

O.2 COMPRIMENTO DO CENTRO DAS
COSTAS - SAIA

Medir desde a costura do cós da saia (se não
existir cós da saia, medir do topo) até à
bainha.

O.3 COMPRIMENTO DO CENTRO DAS
COSTAS - MACAÇÃO

Medir desde a linha do decote à baínha da
abertura da perna. Usado para macacão.

O.4 COMPRIMENTO TOTAL DO CORPO NO
PONTO MAIS ALTO DO OMBRO

Medir na frente desde o ponto mais alto do
ombro à bainha.

O.5 COMPRIMENTO DO CENTRO DAS
COSTAS

Medir desde a linha do decote à bainha.
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O.6 COMPRIMENTO TOTAL DO CORPO NO
PONTO MAIS ALTO DO OMBRO

Medir na frente, desde o ponto mais alto do
ombro à bainha.

O.7 COMPRIMENTO TOTAL DO CORPO NO
PONTO MAIS ALTO DO OMBRO

Medir a distância do ponto mais alto do ombro
à bainha.

P COLOCAÇÃO DO BOLSO DO PEITO A
PARTIR DO PONTO DO DECOTE

P.1 COLOCAÇÃO DO BOLSO DO CORPO
A PARTIR DO PONTO DO DECOTE

Medir abaixo do ponto mais alto do decote
ao topo do bolso.



17

CONFEC@neCONFEC@neCONFEC@neCONFEC@neCONFEC@nettttt

M-3M-3M-3M-3M-3 QUQUQUQUQUALIDALIDALIDALIDALIDADEADEADEADEADEESPECIFICESPECIFICESPECIFICESPECIFICESPECIFICAÇÕES DAÇÕES DAÇÕES DAÇÕES DAÇÕES DA QUA QUA QUA QUA QUALIDALIDALIDALIDALIDADE NO VESTUÁRIOADE NO VESTUÁRIOADE NO VESTUÁRIOADE NO VESTUÁRIOADE NO VESTUÁRIO

P.2 COLOCAÇÃO DO BOLSO DA FRENTE
A PARTIR DA COSTURA DO CÓS

Medir a distância do cós ao topo do bolso. Se
não existir cós, medir a partir do topo.

P.3 COLOCAÇÃO DO BOLSO NA PARTE
DE TRÁS A PARTIR DA COSTURA DO CÓS

Medir a distância do cós ao topo do bolso. Se
não existir cós, medir a partir do topo.

P.4 ABERTURA DO BOLSO DA FRENTE/
COMPRIMENTO DA ABA

Medir a abertura.
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Q. COLOCAÇÃO DO BOLSO DO PEITO A
PARTIR DO CENTRO DA FRENTE

Q.1 COLOCAÇÃO DO BOLSO DO CORPO
A PARTIR DO CENTRO DA FRENTE.

Medir a distância do centro da frente à
extremidade lateral do bolso. Para vestuário
com dois bolsos no peito, identificar o centro
entre os botões para determinar o centro da
frente.

Q.2 COLOCAÇÃO DE BOLSOS À FRENTE
A PARTIR DO CENTRO DA FRENTE

Medir a distância do centro da frente à
extremidade lateral do bolso mais próxima da
frente.

Q.3 COLOCAÇÃO DO BOLSO DE TRÁS A
PARTIR DO CENTRO DAS COSTAS

Medir a partir do centro das costas até à
extremidade do bolso mais próxima do centro.
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R. COXA (1/2)

Peça dobrada com costuras interiores a
coincidir. Medir do vinco da frente ao vinco
de trás, no fundo da costura do gancho,
perpendicular à costura interior.

S. CURVA - GANCHO DA FRENTE

Medir da costura da cinta à costura do gancho,
seguindo a forma da costura do gancho. Se
não existir cós, medir do topo da calça até à
costura do gancho.

S.1 COMPRIMENTO DO CENTRO DO
CORPO AO GANCHO (GANCHO DA
FRENTE AO DECOTE)

Medir do centro do decote na frente até à
costura do gancho, seguindo a forma da
costura do gancho.
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T. CURVA - GANCHO DE TRÁS

Medir da costura da cinta à costura do gancho,
seguindo a forma da costura do gancho. Se
não existir cós, medir a partir do topo da calça
até à costura do gancho.

U.3 LARGURA DO GANCHO - BODY’S

Medir a largura da costura do fundilho (parte
com as molas) ou abertura; largura total da
extremidade exterior à extremidade exterior.

U.4 COBERTURA DA FRENTE

U.5 COBERTURA DE TRÁS

Medir de extremidade a extremidade, a
distância indicada, a partir da ponta do
fundilho aberto.

V. JOELHO ½

Peça dobrada com costuras interiores
coincidentes. Medir o valor a seguir indicado,
abaixo da costura do gancho ao longo da
costura interior. Nesse ponto, medir a
distância, do vinco da frente ao vinco de trás.

Senhoras: 31 cm abaixo do gancho.

Homens: 35 cm abaixo do gancho.

Crianças: 1 cm da costura interior a partir do
gancho.



21

CONFEC@neCONFEC@neCONFEC@neCONFEC@neCONFEC@nettttt

M-3M-3M-3M-3M-3 QUQUQUQUQUALIDALIDALIDALIDALIDADEADEADEADEADEESPECIFICESPECIFICESPECIFICESPECIFICESPECIFICAÇÕES DAÇÕES DAÇÕES DAÇÕES DAÇÕES DA QUA QUA QUA QUA QUALIDALIDALIDALIDALIDADE NO VESTUÁRIOADE NO VESTUÁRIOADE NO VESTUÁRIOADE NO VESTUÁRIOADE NO VESTUÁRIO

V.1 JOELHO - CALÇAS DE MALHA ½

Peça dobrada com costuras interiores a
coincidir. Medir o valor a seguir indicado, a
distância do vinco da frente ao vinco de trás.

Senhoras: 31 cm abaixo do gancho.

Crianças: 1 cm da costura interior a partir do
gancho.

W. PINÇAS DO CENTRO DA FRENTE

Medir no topo das pinças a distância até ao
centro da frente. Se existem múltiplas pinças,
medir a que se encontra mais próxima do
centro da frente.

W.1 PREGA DO CENTRO DA FRENTE

Medir no topo da prega a distância até ao
centro da frente. Se existem múltiplas pregas,
medir a que se encontra mais próxima do
centro da frente.
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W.2 PINÇA DO CENTRO DE TRÁS

Medir no topo da pinça a distância até ao
centro de trás. Se existem múltiplas pinças,
medir a que se encontra mais próxima do
centro de trás.

X. CAVA REGLAN DA FRENTE

Medir na linha da costura a distância da
costura lateral até à costura do decote.

X.1 CURVA DA CAVA DA FRENTE

Medir a cava da frente desde a costura lateral
à costura do ombro.
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X.2 CAVA REGLAN DE TRÁS

Medir na linha da costura a distância da
costura lateral até à costura do decote.

X.3 CURVA DA CAVA DE TRÁS

Medir a cava de trás, desde a curva da costura
lateral até à costura do ombro.

Z COMPRIMENTO DO FECHO - BOTÕES

Comprimento do fecho.
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Z.1 COMPRIMENTO DO FECHO - TOP’S

Comprimento do fecho.

1.4 TOLERÂNCIAS

“O QUE SÃO TOLERÂNCIAS? PARA QUE SERVEM?”

As características dos artigos têxteis estão sujeitas a flutuações inevitáveis,
nomeadamente variações nas dimensões das medidas, diferenças na largura dos rolos,
etc.

O fornecedor deve ter conhecimento entre que limites pode manter o nível das diversas
características.

O valor especificado é acompanhado de tolerâncias, quer dizer, desvios aceitáveis, para
mais ou para menos, em relação ao valor solicitado.

No entanto, as tolerâncias devem ser determinadas com muito cuidado, pois não podem
ser muito “folgadas” nem muito “apertadas”. Uma diminuição do valor da tolerância traduz-
se muitas vezes num aumento do custo dos artigos ou no risco de rejeitar um maior
número de peças.

Como tal, aquando da definição de tolerâncias deve efectuar-se um balanço económico,
tendo em conta as necessidades da fabricação e dos consumidores.

As tolerâncias podem ser de dois tipos: simétricas ou assimétricas:

- Tolerâncias simétricas  - O valor da tolerância é igual quer para valores superiores
quer para valores inferiores.

Exemplo de tolerância simétrica: ±1.
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- Tolerâncias assimétricas - O valor da tolerância é diferente para valores superiores
e inferiores.

Exemplo de tolerância assimétrica: +1,- 0.5.

Em seguida apresentam-se exemplos de especificações da qualidade para algumas
peças de vestuário.

Alertamos, no entanto, para o facto das especificações poderem variar de empresa
para empresa, em função do nível de qualidade da empresa e/ou das exigências
dos clientes.
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1.5 ESPECIFICAÇÕES DA QUALIDADE DA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO

1.5.1 T-SHIRT

“ QUAIS AS ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE PARA UMA T-SHIRT? ”

CRITÉRIOS DE QUALIDADE
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ESQUEMA DE MEDIDAS

O esquema de medidas indica a forma correcta de medir a peça de vestuário.

Esquema de medidas

Tabela de medida

A tabela de medidas indica para cada tamanho os valores de cada um dos parâmetros
de medida (exemplo: altura, profundidade do decote) e as tolerâncias admitidas.

Todos os valores especificados devem ser acompanhados de tolerâncias que indicam
as variações admissíveis em relação ao valor pedido.

  

 

 

 

  

 

 

 



28

M-3M-3M-3M-3M-3QUQUQUQUQUALIDALIDALIDALIDALIDADEADEADEADEADE

CONFEC@neCONFEC@neCONFEC@neCONFEC@neCONFEC@nettttt

ESPECIFICESPECIFICESPECIFICESPECIFICESPECIFICAÇÕES DAÇÕES DAÇÕES DAÇÕES DAÇÕES DA QUA QUA QUA QUA QUALIDALIDALIDALIDALIDADE NO VESTUÁRIOADE NO VESTUÁRIOADE NO VESTUÁRIOADE NO VESTUÁRIOADE NO VESTUÁRIO

1.5.2 POLO

 “QUAIS AS ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE PARA UM POLO?”

CRITÉRIOS DE QUALIDADE
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ESQUEMA DE MEDIDAS

O esquema de medidas indica a forma correcta de medir a peça de vestuário.

Esquema de medidas

Tabela de Medidas
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1.5.3 CAMISA

“ QUAIS AS ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE PARA UMA CAMISA? ”

CRITÉRIOS DE QUALIDADE
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ESQUEMA DE MEDIDAS

O esquema de medidas indica a forma correcta de medir a peça de vestuário.

Esquema de Medidas

Tabela de Medidas
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1.5.4 CALÇA

“ QUAIS AS ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE PARA UMAS CALÇAS? ”

CRITÉRIOS DE QUALIDADE
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ESQUEMA DE MEDIDAS

O esquema de medidas indica a forma correcta de medir a peça de vestuário.

Esquema de Medidas

Tabela de Medidas



34

M-3M-3M-3M-3M-3QUQUQUQUQUALIDALIDALIDALIDALIDADEADEADEADEADE

CONFEC@neCONFEC@neCONFEC@neCONFEC@neCONFEC@nettttt

ESPECIFICESPECIFICESPECIFICESPECIFICESPECIFICAÇÕES DAÇÕES DAÇÕES DAÇÕES DAÇÕES DA QUA QUA QUA QUA QUALIDALIDALIDALIDALIDADE NO VESTUÁRIOADE NO VESTUÁRIOADE NO VESTUÁRIOADE NO VESTUÁRIOADE NO VESTUÁRIO

1.5.5 SAIA

“ QUAIS AS ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE PARA UMA SAIA? ”

CRITÉRIOS DE QUALIDADE
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ESQUEMA DE MEDIDAS

O esquema de medidas indica a forma correcta de medir a peça de vestuário.

Esquema de Medida

Tabela de Medidas
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AUTO-TESTE DO TEMA

Instruções de utilização: O questionário, a que a seguir vai responder, é constituído
por 20 itens, distribuídos por 5 secções, identificadas pelas letras do alfabeto que vão de
A a E. Dentro de cada secção os itens estão numerados de 1 a 4, deverá seleccionar a/
as respostas que considerar mais adequadas para responder correctamente a cada
uma das questões.

Num polo algumas das especificações que devem ser verificadas são:

A1

A2

A3

A4

Pespontos paralelos.

Mangas sem embeber.

Pontas simétricas.
Botões não coincidentes com as casas.

TOTAL

Numa t-shirt algumas das especificações que devem ser verificadas são:

B1

B2

B3

B4

União das costuras a coincidir.

Etiqueta com inclinação.

União da gola a coincidir com a costura do ombro.
Pesponto regular.

TOTAL

Sabendo que a distância entre o 1º e o último botão é de 56 cm, 
e que pretende pregar 7 botões, qual a distância entre os 
botões?

C1

C2

C3

C4

8 cm.

9,33 cm.

8,54 cm.
7 cm.

TOTAL
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Sabendo que a distância da cava ao fundo da peça é de 50 cm
(sem bainha efectuada) e que pretende que a mesma distância
após a realização da bainha seja de 46 cm, qual deverá ser a 
altura da bainha?

D1

D2

D3

D4

3 cm.

2 cm.

4 cm.
5 cm.

TOTAL

Imagine que pretende fazer o polo 
abaixo no tamanho 3 anos, quais
d e v e r ã o  s e r  a s  m e d i d a s  
corre spo nd en tes às letras 
assinaladas na figura na seguinte 
sequência A, F1, B, P, Z?

E1

E2
E3

E4

33.0, 35.7, 18.0, 14.75, não têm.

35.0, não têm, 38.0, 15.0, 18.5.

31.0, 5.00, 38.0, 15.0, 18.5.
33.0, não têm, 35.7, 14.75, 18.0.

TOTAL
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SOLUÇÃO DOS EXERCICIOS

Num polo algumas das especificações que devem ser verificadas são:

A1

A2

A3

A4

Pespontos paralelos.

Mangas sem embeber.

Pontas simétricas.
Botões não coincidentes com as casas.

TOTAL

Numa t-shirt algumas das especificações que devem ser verificadas são:

B1

B2

B3

B4

União das costuras a coincidir.

Etiqueta com inclinação.

União da gola a coincidir com a costura do ombro.
Pesponto regular.

TOTAL

Sabendo que a distância entre o 1º e o último botão é de 56 cm, 
e que pretende pregar 7 botões, qual a distância entre os 
botões?

C1

C2

C3

C4

8 cm.

9,33 cm.

8,54 cm.
7 cm.

TOTAL
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Sabendo que a distância da cava ao fundo da peça é de 50 cm
(sem bainha efectuada) e que pretende que a mesma distância
após a realização da bainha seja de 46 cm, qual deverá ser a 
altura da bainha?

D1

D2

D3

D4

3 cm.

2 cm.

4 cm.
5 cm.

TOTAL

Imagine que pretende fazer o polo 
abaixo no tamanho 3 anos, quais
d e v e r ã o  s e r  a s  m e d i d a s  
correspondentes às letras 
assinaladas na figura na seguinte 
sequência A, F1, B, P, Z?

E1

E2
E3

E4

33.0, 35.7, 18.0, 14.75, não têm.

35.0, não têm, 38.0, 15.0, 18.5.

31.0, 5.00, 38.0, 15.0, 18.5.
33.0, não têm, 35.7, 14.75, 18.0.

TOTAL
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OBJECTIVOS

1. Indicar os principais aspectos a controlar ao longo do processo produtivo.

2. Indicar quais os procedimentos de inspecção e controlo.

3. Identificar os tipos de inspecção no processo de confecção e distinguir em que consiste
cada um deles.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

2.1 Controlo da qualidade no processo                                                                                43

2.1.1 Recepção da matéria-prima, aviamentos e acessórios                                       43

2.1.1.1 Matéria-Prima                                                                                                   44

2.1.1.2 Aviamentos e acessórios                                                                              46

2.1.2 Concepção                                                                                                                   46

2.1.3 Modelação                                                                                                                   47

2.1.4 Preparação para o corte (Plano de Corte/Risco)                                                 47

2.1.5 Corte                                                                                                                              48

2.1.5.1 Estendimento                                                                                                   48

2.1.5.2 Corte                                                                                                                  48

2.1.6 Preparação à costura                                                                                                 49

2.1.6.1 Separação/Loteamento                                                                                 49

2.1.6.2 Termocolagem                                                                                                  49

2.1.6.3 Bordados                                                                                                          50

2.1.6.4 Estampados                                                                                                     50

2.1.7 Costura                                                                                                                          50

2.1.8 Acabamento e Embalagem                                                                                        54

2.1.8.1 Remate/Corte de linhas e Revista                                                             54

2.1.8.2 Passagem a ferro/Prensagem                                                                      55

2.1.8.3 Dobragem/Embalagem                                                                                  55

2.1.9 Inspecção final                                                                                                            55

2.2 Procedimento de inspecção e controlo                                                                           58

2.2.1 Controlo da qualidade efectuado pela operária                                                   58

2.2.1.1 Auto controlo                                                                                                     58

2.2.1.2 Controlo consecutivo                                                                                     58

2.2.2 Controlo da qualidade efectuado pela responsável pelo controlador da

qualidade                                                                                                                               58
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2.2.2.1 Inspecção a 100%                                                                                           59

2.2.2.2 Inspecção por amostragem                                                                           59

2.2.2.3 Controlo ao longo da linha de fabricação                                                  60

2.2.2.4 Controlo no final da linha                                                                              60

2.2.3 Subcontratados de confecção                                                                                  61
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2.1 CONTROLO DA QUALIDADE NO PROCESSO

“ QUE TIPO DE CONTROLO DEVO EFECTUAR DURANTE O PROCESSO
PRODUTIVO?”

“Controlar por controlar é absurdo, caro e inoperativo. Quem pretender obter qualidade
somente através do estabelecimento de sistemas de controlo está a cavar a sua própria
sepultura”.

“Não pretendemos controlar a qualidade mas sim produzir com qualidade”.

“A problemática da qualidade não está no seu controlo mas sim na transmissão de
informação”.

“Devemos esforçar-nos por estabelecer os sistemas de informação mais viáveis possíveis”.

Durante o processo de fabrico, o controlo da qualidade tem como principais missões:

- detectar anomalias a fim de proporcionar medidas correctivas rápidas e eficazes;

- verificar a conformidade do produto com as especificações;

- evitar desvios de qualidade na fabricação;

- contribuir para a diminuição da não qualidade;

- eliminar os produtos defeituosos;

- fornecer informações que permitam a melhoria da qualidade.

No entanto, a realização destas tarefas exige acções práticas e sistemáticas, tais como:

- controlar os postos de trabalho;

- recontrolar os postos de trabalho que apresentam elevadas percentagens de defeitos;

- controlar os produtos prontos para a expedição;

- informar os responsáveis da produção sobre as anomalias constatadas;

- participar na procura exaustiva das causas dessas anomalias.

2.1.1 RECEPÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA, AVIAMENTOS E ACESSÓRIOS

O controlo na recepção permite verificar se o fornecedor respeitou todas as especificações
exigidas pela empresa, por exemplo, no caderno de encargos. Em função dos resultados
pode ser tomada a decisão de aceitar ou aceitar com algumas condições, os materiais
controlados ou simplesmente rejeitá-los.

Este controlo não se limita apenas à detecção de não conformidades mas permite também
evitar a utilização de materiais defeituosos. Torna-se assim possível determinar o nível
de Qualidade dos materiais recebidos e alertar os fornecedores para as deficiências
detectadas. As operações de controlo podem ser executadas segundo três modalidades:

- Controlo efectuado pela empresa;

- Controlo prévio realizado pelo fornecedor;

- Garantia dada pelo Fornecedor que os produtos fornecidos estão conformes.
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CARACTERÍSTICAS 
A CONTROLAR

Composição

Propriedades físicas:

Gramagem

Nº fios ou laçadas por unidade de comprimento 

Resistência ao rasgo (só tecidos)

Deslizamento dos fios na costura (só tecidos)

Resistência à rotura e alongamento (só tecidos)

Resistência ao rebentamento

Resistência à abrasão

Resistência à formação de borboto

Desvio angular / Espiralidade

DIMENSÃO DA 
AMOSTRA

(*) 

1 amostra/partida

1 amostra/partida

1 amostra/partida

1 amostra/partida

1 amostra/partida

1 amostra/partida

1 amostra/partida

1 amostra/partida

1 amostra/partida

1 amostra/partida

EIME
(**)

Equipamento de acordo 
com o método usado 

Corta amostras e balança

Conta fios

Elmendorf

Dinamómetro

Dinamómetro

Equipamento de acordo 
com o método usado 

Abrasímetro

Martindale, Pilling Box Atlas

Máquina de lavar de acordo 
com o método a usar

MÉTODO 
USADO

(***)

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

A situação ideal seria o estabelecimento de uma relação de confiança que possibilitasse
a não realização de qualquer verificação. Ou seja, o fornecedor garante que os produtos
que entrega estão de acordo com o especificado e disponibiliza o relatório com os
resultados dos ensaios efectuados.

Dado que esta situação ainda é pouco frequente, o sector de aprovisionamentos deve
estabelecer planos detalhados para o controlo da recepção de matérias primas,
aviamentos e acessórios e deve prestar especial atenção às entregas de fornecedores
com problemas no seu histórico.

Conhecendo as capacidades dum fornecedor que pode ser através da criação do dossier
do fornecedor, pode-se estabelecer melhor os controlos a aplicar às suas entregas, o
que permitirá melhorar a eficácia das verificações realizadas.

No quadro I, apresentam-se algumas das características possíveis de controlar aquando
da recepção da matéria-prima.

2.1.1.1 MATÉRIA-PRIMA

“QUE TIPO DE INSPECÇÕES E ENSAIOS DEVO EFECTUAR
À RECEPÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA?”

Além dos ensaios de controlo da qualidade anteriormente
mencionados que serão analisados no tema 3, é prática comum
proceder ao controlo do peso da matéria prima e à sua inspecção
na máquina de revistar.
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Este procedimento permite:

- identificar e marcar os defeitos existentes no rolo;

- controlar a largura útil e o comprimento dos rolos;

- em cada partida, retirar dos rolos revistados uma tira à largura no início e no fim do
rolo, para determinar a uniformidade da cor no início e no fim do rolo e ourela-centro-
ourela;

- controlar o desvio angular.

Este processo de inspecção dos rolos é normalmente efectuado por amostragem,
procedendo-se à inspecção de uma percentagem da quantidade total da encomenda.

Determinação da largura

Determinação do comprimento

1 amostra/partida

1 amostra/partida

Fita métrica

Equipamento de acordo 
com o método usado

PE

PE

Propriedades Químicas:

Solidez do tinto:

Lavagem

Limpeza a seco

Suor ácido

Suor alcalino

Fricção a seco / húmido

Calor seco

Prensagem a quente

Estabilidade dimensional à lavagem

1 amostra/partida

1 amostra/partida

1 amostra/partida

1 amostra/partida

1 amostra/partida

1 amostra/partida

1 amostra/partida

1 amostra/partida

Equipamento de acordo 
com o método usado

Equipamento de acordo 
com o método usado

Equipamento de acordo 
com o método usado

Equipamento de acordo 
com o método usado

Equipamento de acordo 
com o método usado

Equipamento de acordo 
com o método usado

Equipamento de acordo 
com o método usado

Equipamento de acordo 
com o método usado

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

Quadro 1 - Características a controlar na recepção da matéria prima

Legenda:

(*) Valor orientativo que pode ser alterado em função do fornecedor, do tipo de produto e da existência de
caderno de encargos/especificações.

(**) Equipamentos orientativos

(***) PE - são procedimentos de inspecção e ensaio usados pelas empresas utilizando para tal documentos
normativos ou procedimentos internos baseados em documentos normativos internacionais e/ou manuais dos

equipamentos ou métodos de ensaio presente no caderno de encargos.
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Se o controlo efectuado indicar um índice de defeitos superior ao especificado, será
inspeccionada uma quantidade adicional de rolos. Se este controlo adicional indicar um
nível muito alto de defeitos, então a encomenda poderá ser submetida a uma inspecção
a 100%.

Os defeitos são correntemente classificados em maiores e menores podendo atribuir-
se-lhes uma pontuação. Os defeitos obtidos e a sua respectiva classificação podem ser
registados no “Relatório de controlo da Qualidade”.

2.1.1.2 AVIAMENTOS E ACESSÓRIOS

Em relação aos aviamentos e acessórios é prática comum proceder à inspecção
quantitativa, sempre que possível. É ainda realizado um controlo qualitativo que consiste
numa análise visual do aspecto por comparação com uma amostra e/ou cartaz. Em
certos casos, pode ainda efectuar-se a verificação da compatibilidade com as instruções
de lavagem, tonalidade da matéria prima base e solidez da cor.

2.1.2 CONCEPÇÃO

É nesta fase que se constrói a Qualidade, isto
é, a aptidão do produto para satisfazer as
necessidades dos utilizadores. Para isso, é
necessário uma estreita colaboração com o
departamento comercial.

Às considerações de ordem estética, que são
de uma importância fundamental na indústria
do vestuário, devem juntar-se as que vão
condicionar o comportamento físico do artigo
durante a sua vida.

Na fase de concepção é portanto necessário
especificar as características que deverão ter
os diferentes componentes do artigo, para que
possa responder às exigências dos
consumidores.

Um acréscimo de Qualidade pode levar a custos inúteis, pelo que estas especificações
devem corresponder ao estritamento necessário, tendo no entanto em conta o que se
pressupôs quanto às condições de utilização do artigo, ao mercado a que se destina e
ao preço a que estão dispostos a pagar para o adquirir.

É neste ponto que é necessário encontrar o equilíbrio entre a Qualidade técnica e a
Qualidade comercial.
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2.1.3 MODELAÇÃO

Em seguida apresentam-se alguns cuidados
a ter na elaboração e graduação dos moldes:

- execução dos moldes do tamanho base
de acordo com as especificações do
modelo, tabela de medidas e/ou amostra;

- posicionamento e número adequado das
picas/golpes;

- utilização das regras de graduação
adequadas;

- reajuste dos moldes em função da
percentagem de encolhimento
determinada através dos ensaios de
estabilidade dimensional, se necessário;

- verificação das medidas, modelo e
número correcto de partes para todos os
tamanhos;

- registo de todas as alterações efectuadas
nos moldes.

2.1.4 PREPARAÇÃO PARA O CORTE (PLANO DE CORTE / RISCO)

O controlo do plano de cor te/ r isco
compreende as seguintes tarefas:

- verificar se todas as peças e tamanhos
necessários foram usados;

- analisar se todas as peças estão de
acordo com o fio direito;

- verificar se linhas são visíveis e de
espessura adequada;

- verificar se os tamanhos e código/nome do modelo estão claramente identificados;

- verificar se todos os moldes estão colocados de acordo com a orientação da matéria
prima.

Os factores que afectam a qualidade do plano de corte/risco são:

- superfícies a riscar;

- espessuras das linhas riscadas (linha mais grossa é menos precisa, linha mais fina
é mais precisa);

- orientação do fio direito (perfeito cair da matéria prima, evitando problemas de costura);
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- bordo dos moldes;

- colocação dos moldes (correctos para evitar que surjam peças que não permitem o
encaixe planeado ou não respeitem o fio direito);

- material para riscar.

2.1.5 CORTE

Uma boa prática a ter em consideração antes de iniciar o ciclo de trabalho na secção é
a seguinte:

- verificar referências, cores e quantidades;

- conferir modelo;

- verificar a largura dos rolos.

De seguida apresentam-se exemplos de cuidados e aspectos a ter em consideração em
cada fase especifica do processo de corte:

2.1.5.1 ESTENDIMENTO

Alguns aspectos a ter em atenção durante a operação de estendimento são:

- alinhamento das camadas da matéria prima;

- tensão da camada da matéria prima;

- desvios da trama no tecido;

- direcção da matéria prima;

- controlo das larguras e comprimentos úteis da matéria prima e marcadas;

- visualização de eventuais defeitos na matéria prima;

- sobreposições das folhas no caso de haver emendas na matéria prima;

- identificação do número de rolos previstos;

- identificação dos diferentes lotes nos rolos;

- controlo e registo das metragens utilizadas;

- número de folhas e rolos estendidos.

2.1.5.2 CORTE

Alguns aspectos a ter em atenção durante a operação de corte são:

- confirmar planos;

- verificar a Qualidade de corte especialmente em curvas e/ou peças estreitas;

- quantidade e profundidade dos golpes/picas;

- controlo e registo das anomalias.
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No que respeita ao equipamento, este deve ser seleccionado e adaptado ao tipo da
matéria prima. As lâminas devem estar bem afiadas para efectuarem um adequado corte.
No caso de fibras não naturais de ponto de fusão baixo é de primordial importância a
correcta lubrificação e o arrefecimento da lâmina.

2.1.6 PREPARAÇÃO À COSTURA

2.1.6.1 SEPARAÇÃO/LOTEAMENTO

Alguns aspectos a ter em atenção durante a
operação de separação das peças e
respectivo loteamento são:

- inexistência de troca de tamanhos;

- inexistência de mistura de peças de
tonalidades diferentes;

- o tipo de etiqueta e a sua localização;

- substituição das peças com defeito, se
for o caso;

- correcta identificação dos lotes.

2.1.6.2 TERMOCOLAGEM

Alguns aspectos a ter em atenção antes da
operação de termocolagem são:

- encolhimento do tecido e entretela;

- tempo, pressão, temperatura;

- posicionamento do tecido e entretela;

- controlo e registo das anomalias.

Relativamente ao equipamento
salientamos o seguinte:

- regulação adequada da prensa antes do
inicio da produção;

- pré-aquecimento até à temperatura
completa antes de fazer qualquer
verificação.
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2.1.6.3 BORDADOS

Os bordados devem estar de acordo com o
que foi previamente especificado:

- desenho;

- dimensões;

- posicionamento;

- cor das linhas;

- número de pontos;

- resistência à lavagem e solidez dos tintos.

No caso desta operação ser subcontratada,
uma boa prática consiste no pedido de realização de uma amostra de pré-produção para
aprovação antes de iniciar a encomenda. A inspecção das peças bordadas, aquando da
sua recepção, permitirá o conhecimento da conformidade do bordado.

2.1.6.4 ESTAMPADOS

Os estampados devem estar de acordo com
o que foi previamente especificado:

- desenho;

- dimensões;

- posicionamento;

- cores;

- compor tamento da matéria prima,
nomeadamente elasticidade e toque;

- resistência à lavagem e solidez do tinto.

No caso desta operação ser subcontratada,
uma boa prática consiste no pedido de realização de uma amostra de pré-produção para
aprovação antes de iniciar a encomenda. A inspecção das peças estampadas, aquando
da sua recepção, permitirá o conhecimento da conformidade do estampado.

2.1.7 COSTURA

PRINCÍPIOS GERAIS PARA OBTER UMA BOA QUALIDADE

Para obtermos uma boa Qualidade de confecção teremos de ter em consideração os
seguintes princípios:

- as diversas partes constituintes do artigo estejam cortadas dentro das medidas e
apresentem igual tonalidade.
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- a operadora saiba como fazer a sua operação e tenha conhecimento do nível de
Qualidade que se pretende.

- as máquinas estejam a funcionar eficazmente, pois uma deficiência técnica da
máquina poderá afectar a Qualidade da operação.

REQUISITOS GERAIS PARA AS
COSTURAS

- Correcta selecção da costura e/ou
pesponto (de acordo com a matéria prima,
a função do vestuário e a localização da
costura);

- Correcta selecção do tipo de ponto;

- Densidade de pontos adequada;

- Tensão da linha adequada;

- Margem de costura adequada;

- Correcta selecção da agulha e da linha;

- Costuras sem repuxar, apresentar
picotados de agulhas ou alfinetes, fazer pregas, torcer ou rebentar;

- Pontas seguras e bem rematadas;

- Junções limpas e invisíveis em determinados zonas da peça;

- Reforçadas com cravados, no caso de costuras acentuadas.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DA QUALIDADE POR TIPOS DE MÁQUINAS

De seguida, apresentam-se alguns exemplos de cuidados a ter e especificações da
qualidade por tipo de máquina/operação, praticadas em algumas empresas. Estas
especificações são apenas orientativas devendo cada empresa definir as especificações
do produto e do processo de acordo com o respectivo cliente.

MÁQUINA DE CORTE E COSE

Operações de fechar ou unir partes

a) Número de pontos/cm (por exemplo 4 a
4,5);

b) A linha da agulha deverá ter a tensão
devida, para que a costura não fique
demasiado aberta;

c) Costura com elasticidade de forma a que
possa puxar e não rebentar;

d) Quando se unem ou fecham as partes
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em questão, dever-se-á acertar bem as partes em união (por exemplo ± 3mm para
uma costura livre). Para encaixes visíveis a tolerância pode ser inferior a 1 mm;

e) Verificar que a linha seja da mesma cor das partes em união e do tipo especificado;

f) Verificar que a máquina não esteja a embeber ou a esbambiar a matéria prima, nem
o calcador a arrastar, pois poderá afectar a Qualidade da operação e das seguintes;

g) Verificar que as duas partes em união sejam da mesma cor e não em tonalidades
diferentes;

h) A tira da matéria prima cortada pela lâmina não deverá ultrapassar o especificado
(por exemplo 5 mm de largura).

MÁQUINA DE PONTO PRESO

Operações de pespontar

a) Número de pontos/cm (por exemplo 4 a
4,5);

b) A tensão das linhas da agulha e da
canela devem estar reguladas de forma a
dar um ponto equilibrado e não repuxado
com laço visível;

c) A costura deverá ter a elasticidade
necessária;

d) Verificar que a agulha não esteja a traçar
a matéria prima;

e) Quando a costura for ornamental, como
no caso dos colarinhos, bolsos, punhos, etc., deve ser paralela aos bordos e rectilínea.

MÁQUINA DE 2 AGULHAS

Operações de fazer baínhas

a) Verificar que a distância entre agulhas
seja uniforme em toda a peça;

b) Usar linha da cor da matéria prima em
que se está a fazer a bainha, salvo nota
em contrário;

c) Pontos/cm (por exemplo 4 a 4,5);

d) A bainha deverá manter constante a sua
largura;

e) Costura com elasticidade adequada;

f) Verificar que a máquina não esteja a
embeber ou a esbambiar;
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g) Topo da matéria-prima virada na bainha não deverá passar além da costura para
que fique devidamente recoberto pela linha de recobrimento e não ter que aparar as
bainhas.

Operações de pregar colarete

a) Usar linhas da cor da matéria-prima. No caso da costura ser a contrastar com a cor
da matéria-prima, deve-se usar somente linhas de cor sólida para que o artigo depois
de lavado não fique manchado;

b) Número de pontos/cm (por exemplo 4 a 4,5);

c) A costura deverá ter bastante elasticidade, sobretudo quando o colarete é colocado
em decotes, mangas, bainhas e em perneiras;

d) A máquina não deverá estar a embeber ou a esbambiar. Verificar que a largura se
mantenha constante.

Operações de costuras ornamentais

a) Todas as linhas usadas na costura devem ser da mesma cor e não de tonalidade
diferente;

b) Se a cor da costura ornamental for a contrastar com a matéria prima, usar somente
linhas de cor sólida;

c) Número de pontos/cm (por exemplo 4 a 4,5);

d) As costuras ornamentais devem ser rectilíneas, paralelas entre si e quando são
feitas nos bordos devem recobrir bem os topos;

e) Quando no artigo já existem operações de 3 agulhas, devemos ter o cuidado de
usar somente linhas da mesma tonalidade.

MÁQUINA DE CASEAR

Operação de casear

a) O tamanho da casa deve estar adaptado à medida do botão (por exemplo + 1mm
de cada lado);

b) As linhas a usar na máquina devem ser da mesma cor da matéria prima onde se
está a casear;

c) A “parede” da casa deve ficar devidamente recoberta de forma a não se verem as
pontas da matéria-prima cortada pela lâmina da máquina;

d) A lâmina deve estar bem afiada para cortar devidamente a abertura.

OPERAÇÕES MANUAIS

Operações de virar colarinhos, punhos, carcelas, etc.

Estas partes do artigo devem ser devidamente viradas, sobretudo os cantos e bicos,
pois sucede às vezes que um canto ou um bico fica mais agudo que outro.
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Operações de marcar pontos de referência

Os pontos de referência devem ser marcados com a máxima exactidão, pois caso
contrário, pode derivar um bolso, um colarinho ou uma alça torta.

2.1.8 ACABAMENTO E EMBALAGEM

2.1.8.1 REMATE/CORTE DE LINHAS E REVISTA

Estas operações podem ser feitas separadamente ou em simultâneo, neste último caso
diminui-se o número de manipulações. O processo compreende o tratamento da totalidade
das peças e consiste resumidamente em:

- Rematar todas as pontas de costura que não estejam cravadas, pois caso contrário
a costura desfazer-se-à;

- Cortar todas as pontas de costura que não são necessárias rematar;

- Aparar todas as extremidades que excedem uma determinada operação;

- Detectar, marcar e apontar todos os defeitos da malha, tinturaria e confecção.

O controlo da Qualidade ao longo das linhas de confecção não dispensa, de forma
alguma, o controlo da peça confeccionada mas reduz a probabilidade de encontrar
produtos com defeito.

Para efectuar um controlo eficaz é necessário que o controlador conheça:

- O nível de qualidade da empresa;

- As especificações do produto;

- Os pontos chave que têm maior influência na Qualidade do produto acabado.

Estas informações podem ser obtidas através dos seguintes elementos:

- Dossier técnico do artigo;

- Critérios da Qualidade com as respectivas tolerâncias;

- Esquemas ou fotografias dos critérios mais difíceis de avaliar;

- Amostra.

A inspecção deve ser efectuada de forma organizada e sistemática.

Por exemplo:

- Decompondo a peça de vestuário em diferentes partes (mangas, frentes, costas);

- Estabelecendo uma ordem de controlo das partes garantindo que a peça foi analisada
na sua totalidade e com o mesmo grau de atenção e, ainda, seguir o circuito de
controlo mais curto (e consequentemente ganhar tempo).

Um dos aspectos a ter em atenção é o processo de medição das peças. Este processo
exige bastante cuidado e rigor, devendo cada controlador saber onde executar a medição
e medir sempre da mesma forma. Para isso, o controlador terá que ter perto de si os
critérios a medir, acompanhados de esquemas detalhados que indiquem entre que pontos
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se deve medir. Esta indicação poderá ser complementada com uma fotografia, nos casos
em que existem grandes probabilidades de erro.

Este processo permitirá diminuir as diferenças que podem existir nos valores de uma
mesma medição obtidos por diferentes controladores.

2.1.8.2 PASSAGEM A FERRO/PRENSAGEM

Antes do inicio da passagem a ferro ou
prensagem de um novo artigo, o responsável
da secção deverá instruir os operadores
quanto ao método, condições de passagem
e qualidade pretendida. Estas operações
devem ser realizadas com o máximo cuidado,
pois delas depende  a apresentação final do
artigo.

Alguns cuidados a ter em atenção são:

- Regular adequadamente a temperatura, pressão, tempo e vapor;

- Obter artigos sem vincos, lustro e sem alteração da cor;

- Abrir correctamente as costuras interiores.

Uma boa prática da Qualidade consiste em realizar o controlo de algumas peças da
encomenda no que respeita às medidas. Sempre que se detectem artigos não conformes
deve-se proceder à sua separação.

2.1.8.3 DOBRAGEM/EMBALAGEM

Antes do inicio da dobra/embalagem de um novo modelo, o responsável pela secção
deverá informar os operadores sobre o método de dobra e embalagem e requisitos da
Qualidade.

Alguns cuidados a ter em atenção são:

- Dobrar o artigo de acordo com as especificações, prestando atenção à simetria;

- Utilizar a embalagem de acordo com o especificado;

- Apontar e separar todos os defeitos/peças encontrados.

2.1.9 INSPECÇÃO FINAL

Uma boa prática consiste na realização de uma
inspecção por amostragem ao produto pronto a ser
enviado ao cliente. Este processo permite o
conhecimento do estado da encomenda e deve ser
realizado de acordo com o nível de Qualidade
previamente acordado com o cliente.
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Alguns dos aspectos a ter em consideração são:

1.Conformidade da matéria-prima e acessórios

Tecido, malha;

Cores (da matéria-prima, dos acessórios, das linhas, dos bordados e dos
estampados,.....);

Acessórios (fechos, botões, molas, cordões, etiquetas,......);

Aspecto (visual, toque, efeito,........).

2.Conformidade do corte

Respeitar o fio direito;

Sentido da matéria-prima ou dos desenhos;

Direito/avesso da matéria-prima;

Quadrados e riscas a casar;

Qualidade das picas/marcações;

Identificação (etiquetagem) das diferentes partidas de cores.

3.Conformidade técnica da montagem

Posicionamento dos bolsos, acessórios;

Confecção (tipo de costura, pesponto, regulação e tensão do ponto, número de pontos
por centímetro, valor e regularidade da costura, etc.);

Acabamentos (regulação e posição das “moscas”, botões, tapa costuras, corte de
linha, etc.).

4.Conformidade das medidas

Medidas de acordo com a tabela de medidas e respeitando as tolerâncias definidas.

5.Conformidade da identificação

Etiquetas e seu posicionamento;

Bordados, estampados (colocação, cores, qualidade).

6.Conformidade da embalagem

Dobragem da peça (dimensão da dobragem, papel de seda, reforço e suporte de
cartão);

Saco plástico;

Cartão, etiquetas de marcação (etiqueta colante, tamanho e referência);

Fita adesiva personalizada com o nome do fabricante;

Embalagem (quantidade de peças, referência, cor e tamanho);

Indicação sobre o exterior das caixas.

Apresenta-se no quadro 2 um resumo dos parâmetros a controlar em cada uma das
fases do processo:
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Parâmetros a controlarFase 
do Processo

Curso de Fabrico:
Corte Inspecção visual Auto controlo Durante o

 estendimento

Verificação da largura 1 vez/rolo

Verificação do 
número de folhas 100%

Durante o 
estendimento

Verificação da Qualidade 
do corte

Auto controlo Durante o corte

Costura
Verificação da conformidade 
das costuras com a amostra

Amostragem
e/ou

Auto controlo
Durante a costura

Verificação das medidas Amostragem Durante a costura

Revista Verificação da conformidade 
da peça com a amostra 100%

Verificação das medidas Amostragem

Passagem a ferro Verificação da conformidade 
da operação/peça Auto controlo

Verificação das medidas Amostragem

Inspecção Final
Subcontratação
- Costura Verificação da conformidade 

da peça com a amostra
Amostragem
e/ou 100%

Por encomenda

Amostragem Por encomenda

- Estampados Verificação da conformidade 
da peça com a amostra Amostragem Por encomenda

- Bordados

Verificação da conformidade 
da operação/peça Auto controlo

Armazém 
Expedição Inspecção da peça Amostragem Por encomenda

Embalagem

Parâmetros do
Processo

Processo
de Inspecção Periodicidade

Preparação 
Fabricação:
- Modelagem
- Planos de corte

Realização de uma amostra

Verificação dos 
planos

100%

Características 
do Produto

Verificação da conformidade 
da peça com a amostra

Quadro 2 - Resumo dos parâmetros a controlar em cada fase de fabrico

NOTA: Estes parâmetros (processo e produto) são orientativos e dependem da tecnologia existente, do tipo de
produto, da existência de caderno de encargos e do tipo de cliente.
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2.2 PROCEDIMENTO DE INSPECÇÃO E CONTROLO

O controlo da Qualidade pode ser realizado segundo dois níveis:

- pela operária;

- pela responsável pelo controlo da Qualidade.

2.2.1 CONTROLO DA QUALIDADE EFECTUADO PELA
OPERÁRIA

As empresas devem incutir a prática de “fazer bem à primeira
vez”. Esta prática pressupõe uma participação activa por parte
dos operadores, nomeadamente no que respeita ao auto
controlo e ao controlo consecutivo.

2.2.1.1 AUTO CONTROLO

Cada operária efectua o controlo da qualidade do seu trabalho
e não deixa passar para o posto seguinte peças com defeitos.

Sensibilizar progressivamente cada pessoa da importância da Qualidade do seu trabalho
e do custo da não Qualidade:

- Quando se sabe que algo está errado, fazer de novo sem pensar mais;

- Quando existir alguma dúvida, perguntar ao seu chefe;

- Se não conhece o trabalho, não se deve faze-lo sem ter recebido previamente dos
chefes as explicações necessárias.

2.2.1.2 CONTROLO CONSECUTIVO

Se uma operação realizada por uma operária de um posto anterior não está correcta,
parar a peça e:

- Se há bom entendimento, devolver a peça à operária responsável (se não está muito
longe);

- Se não há bom entendimento, chamar a chefe de linha para que devolva a peça;

- Não começar a fazer o trabalho sobre outro que já esteja mal feito. Se o faz, a
operária será tão responsável como a do posto anterior (mesmo se o seu trabalho
está bem feito).

2.2.2 CONTROLO DA QUALIDADE EFECTUADO PELA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLO DA QUALIDADE

Existem duas formas de se proceder ao controlo da qualidade,
a inspecção a 100% e a inspecção por amostragem.
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2.2.2.1 INSPECÇÃO A 100%

É o processo de inspecção que consiste em verificar todos os produtos que se fabricam.

Os custos da inspecção a 100% são maiores em comparação com os custos de outros
procedimentos, dado que exige maior número de inspectores e mais equipamento.

Por outro lado, exige muito mais espaço e consome muito mais tempo, podendo atrasar
a entrada do material em armazém, ou a sua expedição.

Além disso, a prática indica que a inspecção a 100% não é infalível: cometem-se erros,
que têm origem no inevitável cansaço e na saturação causada pela verificação continuada
de um mesmo material, criando-se a tendência para rejeitar algumas peças boas e para
aceitar algumas peças defeituosas.

2.2.2.2 INSPECÇÃO POR AMOSTRAGEM

Esta inspecção consiste em avaliar a qualidade de um lote, a partir de uma amostra, o
que servirá para decidir da aceitação ou rejeição do lote.

A inspecção por amostragem apresenta as seguintes vantagens quando comparada
com a inspecção a 100%:

- É indispensável no caso de ensaio destrutivo;

- Melhora a eficiência dos inspectores (a monotonia da inspecção a 100% produz
uma fadiga maior do que a inspecção por amostragem);

- Melhora as relações cliente - fornecedor (o cliente e o fornecedor acordam como
devem extrair a amostra, efectivo desta, condições de aceitação e de rejeição e admitem
a possibilidade da existência de uma determinada percentagem de defeituosas).

A indústria de confecção é caracterizada pela utilização de mão de obra intensiva, o que
pode conduzir à existência de variações nos produtos. Estas variações são inevitáveis,
sendo recomendável o conhecimento do seu tipo, extensão e evolução para garantir o
cumprimento das especificações acordadas com os clientes.

A estatística possui métodos que permitem definir e interpretar as diferentes variações
que podem surgir. Dos métodos existentes, salientamos as cartas de controlo por variáveis
e por atributos, a distribuição da frequência com histogramas, análise de Pareto, diagramas
de causa e efeito e ainda a inspecção por amostragem.

A prática mais comum nas empresas de confecção é a inspecção por amostragem. Esta
inspecção consiste em avaliar a Qualidade de um lote a partir de uma amostra, resultado
que servirá para decidir a aceitação ou rejeição do lote. Na amostragem estatística a
dimensão da amostra dependerá de várias condições:

- Percentagem máxima admissível;

- Riscos de erro que se toleram;

- Garantia oferecida pelo fornecedor;

- Dimensão do lote.
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Conforme o comportamento dos sucessivos lotes, assim se utilizam planos de
amostragem mais ou menos rigorosos.

Os planos de amostragem apresentam três níveis de rigor para a inspecção de acordo
com a norma MIL STD 105 D (norma geralmente usada), podendo eventualmente seguir
outras tabelas em função das exigências dos clientes :

- Inspecção reduzida (I): utilizada por exemplo, quando os custos de inspecção são
elevados;

- Inspecção normal (II): utilizada em situações normais;

- Inspecção rigorosa (III): utilizada por exemplo quando os custos de inspecção são
reduzidos.

A menos que haja especificação em contrário, a primeira inspecção deve ser normal.

Se houver necessidade de alteração do plano de inspecção proceder da seguinte forma :

Cabe a cada empresa utilizar as melhores técnicas com vista à recolha de dados para
posteriormente promover a melhoria.

Este controlo assenta essencialmente em dois tipos de inspecção, nomeadamente o
controlo ao longo da linha de fabricação e o controlo final da linha.

2.2.2.3 CONTROLO AO LONGO DA LINHA DE FABRICAÇÃO

A inspecção na linha consiste na verificação das especificações técnicas das operações/
peças ao longo da linha de fabricação, nomeadamente medidas, pontos, costuras,
processo de montagem. O objectivo é detectar ou prever problemas de Qualidade o
mais cedo possível para evitar potenciais defeitos maiores ou menores na produção.

A incidência deste tipo de inspecção no inicio da encomenda, e posteriormente nos
postos de trabalho mais problemáticos, permitirá o conhecimento atempado da situação
da encomenda e a obtenção de melhores resultados.

2.2.2.4 CONTROLO NO FINAL DA LINHA

Este controlo consiste na inspecção de algumas peças totalmente confeccionadas no
posto final da linha. À semelhança do controlo ao longo da linha, permite o conhecimento

Esta tabela é um exemplo baseado nas normas MIL STD 105 D, pelo que poderão ser utilizadas outras normas
para efectuar a inspecção por amostragem.
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do estado das peças confeccionadas e ainda:

- Observar e determinar responsabilidades;

- Devolver o defeito ao seu responsável para que o corrija;

- Verificar que o defeito seja reparado rapidamente e correctamente.

O controlo quer ao longo da linha de fabricação, quer no final da linha deve ser realizado
de forma planeada e sistemática. O controlador deve efectuar registos precisos e claros
dos resultados de inspecção. Esses resultados deverão ser comunicados de imediato a
todos os intervenientes no processo para que se tomem as acções consideradas
necessárias.

2.2.3 SUBCONTRATADOS DE CONFECÇÃO

O controlo da Qualidade efectuado aos subcontratados de confecção pode compreender
dois tipos de inspecção:

- Controlo ao longo da linha de fabricação – controlo por amostragem a realizar quando
a produção se inicia e as primeiras peças estão a sair (por exemplo entre 10 a 20% do
total da encomenda);

- Controlo final – controlo por amostragem a realizar quando a encomenda está
completa e pronta para expedição.

O controlo dos subcontratados deve ser realizado de forma planeada e sistemática. O
controlador deve efectuar registos precisos e claros dos resultados de inspecção. Esses
resultados deverão ser comunicados de imediato a todos os intervenientes no processo
para que se tomem as acções consideradas necessárias.

É prática comum que este controlo se processe por amostragem. No entanto, especial
atenção deve ser prestada às seguintes situações:

- Produção para um cliente novo;

- Confecção de um produto novo e/ou utilização de uma matéria prima especial;

- Subcontratado novo ou subcontratado com historial critico.
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AUTO-TESTE DO TEMA

Instruções de utilização: O questionário, a que a seguir vai responder, é constituído
por 20 itens, distribuídos por 5 secções, identificadas pelas letras do alfabeto que vão de
A a E. Dentro de cada secção os itens estão numerados de 1 a 4, deverá seleccionar a/
as respostas que considerar mais adequadas para responder correctamente a cada
uma das questões.

Os factores que afectam a qualidade do risco são:

A1

A2

A3

A4

Espessuras das linhas riscadas.

Colocação dos moldes.

Orientação do fio direito.
Direcção da matéria prima.

TOTAL

Para efectuar a operação de temocolagem deve-se regular a prensa em relação 
aos factores seguintes:

B1

B2
B3

B4

Temperatura.

Vapor.

Tempo.
Pressão.

TOTAL

O controlo da qualidade no processo produtivo tem como objectivo:

C1

C2
C3

C4

Detectar anomalias.

Controlar as pessoas.

Verificar a conformidade do produto com as especificações.
Contribuir para o aumento da não qualidade.

TOTAL
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O autocontrolo consiste em:

E1

E2

E3

E4

A operária controla o seu trabalho.

A operária controla o seu trabalho e das colegas.

A operária controla o trabalho das colegas.
A operária controla o trabalho do posto anterior.

TOTAL

Os factores que têm influência na qualidade das costuras são:

D1

D2
D3

D4

Densidade de pontos.

Selecção da costura.

Etiquetas e o seu posicionamento.
Cor da linha.

TOTAL
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SOLUÇÃO DOS EXERCICIOS

Os factores que afectam a qualidade do risco são:

A1

A2

A3

A4

Espessuras das linhas riscadas.

Colocação dos moldes.

Orientação do fio direito.
Direcção da matéria prima.

TOTAL

Para efectuar a operação de temocolagem deve-se regular a prensa em relação 
aos factores seguintes:

B1

B2

B3

B4

Temperatura.

Vapor.

Tempo.
Pressão.

TOTAL

O controlo da qualidade no processo produtivo tem como objectivo:

C1

C2

C3

C4

Detectar anomalias.

Controlar as pessoas.

Verificar a conformidade do produto com as especificações.
Contribuir para o aumento da não qualidade.

TOTAL

Os factores que têm influência na qualidade das costuras são:

D1

D2
D3

D4

Densidade de pontos.

Selecção da costura.

Etiquetas e o seu posicionamento.
Cor da linha.

TOTAL
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O autocontrolo consiste em:

E1

E2

E3

E4

A operária controla o seu trabalho.

A operária controla o seu trabalho e das colegas.

A operária controla o trabalho das colegas.
A operária controla o trabalho do posto anterior.

TOTAL
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OBJECTIVOS

1. Conhecer os principais ensaios que podem ser efectuados em malhas e tecidos.

2. Indicar os objectivos de cada um dos ensaios.

3. Perceber os ensaios têxteis e a sua importância no controlo da qualidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

3.1 Introdução                                                                                                                             68

3.2 Parâmetros a controlar nos tecidos e malhas                                                                69
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3.1 INTRODUÇÃO

“ PORQUE SE REALIZAM ENSAIOS DE CONTROLO DA QUALIDADE? ”

Os ensaios de controlo da qualidade são importantes para a caracterização dos produtos
e para fornecer indicações quanto à sua manutenção. Os ensaios podem também fornecer
informações para optimizar o processo de fabrico e possíveis aplicações desses produtos.

No entanto, por vezes as empresas ainda recorrem a estes ensaios para avaliar a
qualidade de um produto, tendo como objectivo o despite de problemas que surgem
durante o uso. O que se deveria fazer sempre era efectuar ensaios preventivos para
avaliar se as características dos produtos correspondem ao pretendido e caso necessário
e possível efectuar medidas correctivas.

Estes ensaios podem ser realizados às fibras, aos fios, aos tecidos, às malhas, às peças
confeccionadas e acessórios, etc.

Estes ensaios devem ser efectuados em laboratórios com determinadas características
em termos de humidade e temperatura (laboratório acondicionado) para que os resultados
dos ensaios possam ser equiparados por exemplo, com os resultados efectuados em
outros laboratórios e por forma a cumprir os requisitos previstos nas normas.

“ O QUE É UMA NORMA? ”

Entende-se por norma um documento estabelecido por consenso e aprovado por um
organismo reconhecido, que fornece regras, directrizes ou características para o comercio
e industria.

As normas deverão fundamentar-se em conhecimentos que conjugam vivência, técnica
e experiência e visam a optimização dos benefícios para a comunidade. A sua existência
permite uma linguagem comum e racionaliza o trabalho.

“ PARA QUE SERVEM AS NORMAS? ”

As normas servem para:

- Garantir a interface e intermutabilidade de produtos e serviços;

- Apoiar a livre circulação de mercadorias e serviços;

- Facilitar a especificação das características;

- Evitar ambiguidades;

- Unificar termos técnicos, características de materiais e métodos de ensaio.

Quando uma empresa não pode usar uma norma oficial porque não tem acesso a ela ou
porque não tem condições de aplicá-la, essa empresa pode criar a sua própria norma,
que no entanto, só terá valor interno.

O fundamental é que todas as acções de importância para o controlo de qualidade sejam
executadas sempre da mesma forma, até que se justifique uma possível mudança. Caso
isso aconteça, a nova norma deverá ser, então, preparada para substituir a anterior.
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Se os ensaios forem executados sempre da mesma forma podem ser comparados entre
si e os resultados da inspecção podem ser facilmente transmitidos a terceiros, que estejam
familiarizados com as normas criadas.

“ QUAIS AS SIGLAS DAS NORMAS? ”

Em seguida indicam-se algumas das siglas das normas de ensaio:

AATCC American Association of Textile Chemists and Colourists

ASTM American Society for Testing and Methods

BS British Standards

EN Norma Europeia

EN ISO Norma Europeia equivalente a Norma Internacional

ISO International Standard Organisation

NF Normes Françaises

NP Norma Portuguesa

NP EN Versão Portuguesa da Norma Europeia

Em seguida indicam-se os objectivos da realização de alguns dos ensaios mais
frequentemente utilizados em malhas e tecidos.

As especificações e as descrições de como executar os ensaios dependem das normas
adoptadas.

3.2 PARÂMETROS A CONTROLAR NAS MALHAS E TECIDOS

“ QUE ENSAIOS DE CONTROLO DA QUALIDADE PODERÃO SER UTILIZADOS EM
MALHAS E TECIDOS PARA CONTROLAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS? “

“ QUE NORMAS PODERÃO SER UTILIZADAS EM CADA UM DOS ENSAIOS? ”

3.2.1 COMPOSIÇÃO

Objectivo: Fazer a análise qualitativa e/ou quantitativa da(s) fibra(s) que compõem uma
malha ou um tecido. [10]

O método aplica-se a artigos têxteis (malhas e tecidos) de forma a determinar as fibras
que os compõem e/ou a respectiva quantidade de cada fibra.

Normas mais utilizadas: AATCC 20 / NP 2248 / NP 2249 / NP 2247
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Equipamento:

3.2.2 RESISTÊNCIA À FORMAÇÃO DE BORBOTOS

Objectivo: Determinar a resistência das malhas e dos tecidos à formação de borbotos[8,9,12]

O método aplica-se a tecidos e malhas de forma a avaliar o comportamento do artigo
quando sujeito a acções de desgaste (“coçado”), como sejam o uso, a lavagem, o processo
de ultimação, etc. Assim como, avaliar a tendência do artigo para formar borbotos.

Normas mais utilizadas:

ICI Pilling Box: ISO 12945 - 1

Atlas Random Tumble:  ASTM D 3512

Martindale: EN ISO 12945 – 2 / ASTM D 4970

Equipamentos:

Figura 1 - Microscópio óptico

Figura 3 - Atlas Random Tumble Figura 4 - Martindale

Figura 2 - ICI Piling Box
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3.2.3 RESISTÊNCIA AO “SNAGGING”

Objectivo: Avaliar a tendência que uma malha ou um tecido têm para apresentar fios
puxados.[13]

O método aplica-se a artigos têxteis (malhas e tecidos) de forma a avaliar a sua tendência
para formar “puxões” quando sujeitos ao uso, lavagem, processo de ultimação, etc.

Normas mais utilizadas: BS PD 6527 / ASTM 3939

Equipamento:

3.2.4 RESISTÊNCIA À ABRASÃO - MARTINDALE

Objectivo: Determinar a resistência à abrasão pelo método do martindale. A agressividade
da abrasão pode variar pelo uso e pela pressão de contacto. O método aplica-se a todos
os tecidos têxteis. [21]

Normas mais utilizadas:

Martindale: ASTM D 4966 / EN ISO 12947 – 2

3.2.5 EXTENSÃO RESIDUAL (PARA ARTIGOS QUE CONTÉM ELASTÓMEROS)

Objectivo: Avaliar a recuperação elástica de um artigo têxtil. [14]

O método aplica-se a artigos têxteis (malhas e tecidos) contendo elastano, de forma a
avaliar a qualidade do elastano, o comportamento do artigo quando sujeito a uma força.

Norma mais utilizada: BS 4952

Equipamento:

Figura 5 - Equipamento para avaliação do Snagging

Figura 6 - Dinamómetro
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3.2.6 MASSA POR UNIDADE DE SUPERFÍCIE

Objectivo: Determinar a massa por unidade de superfície (gramagem). [1]

O método aplica-se a artigos têxteis (malhas e tecidos), de forma a determinar o peso
(massa) do artigo por unidade de área.

Normas mais utilizadas: NP EN 12127 / EN ISO 2286 - 2 / ASTM D 3776

Equipamento:

3.2.7 ESTABILIDADE DIMENSIONAL À LAVAGEM E SECAGEM DOMÉSTICA

Objectivo: Determinar a variação dimensional do artigo têxtil quando submetido a um
processo de lavagem e secagem apropriados, ou seja avaliar a percentagem de
encolhimento ou alongamento dos artigos após uma ou várias lavagens domésticas. [2]

O método aplica-se a artigos têxteis (tecidos e malhas), de forma a avaliar os seus níveis
de encolhimento ou alongamento após um tratamento em húmido.

Normas mais utilizadas: NP EN 25077 / NP EN 26330 / AATCC 135

Equipamento:

Figura 7 - Corta amostras/Balança

Figura 8 - Máquina de lavar
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3.2.8 SOLIDEZ DOS TINTOS À LAVAGEM, À ÁGUA, À FRICÇÃO, AO SUOR E À LUZ

3.2.8.1 SOLIDEZ DOS TINTOS À LAVAGEM

Objectivo: Determinar a solidez dos tintos à lavagem (alteração da cor da amostra e/ou
manchamento do tecido testemunho após lavagem). [3]

O método aplica-se a artigos têxteis (malhas e tecidos), de forma a prever o
comportamento do artigo após uma lavagem (a uma temperatura definida), em termos
de alteração da cor e de manchamento sobre artigos feitos com a(s) mesma(s) e outras
fibras.

Normas mais utilizadas: NP EN ISO 105 C06 / AATCC 61

Equipamento:

3.2.8.2 SOLIDEZ DOS TINTOS À ÁGUA

Objectivo: Determinar a resistência dos tintos à imersão em água (alteração da cor da
amostra e/ou manchamento do tecido testemunho após imersão em água). [4]

O método aplica-se a artigos têxteis (malha e tecido), de forma a prever o comportamento
do artigo após um tratamento prolongado em estado húmido (molhado/torcido sem secar)
em termos de alteração da cor dos artigos e de manchamento sobre artigos feitos com
a (s) mesma(s) e outras fibras.

Normas mais utilizadas: NP EN ISO 105 E01 / AATCC 107

Equipamento:

Figura 9 - Gyrowash

Figura 10 - Tinas de água
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3.2.8.3 SOLIDEZ DOS TINTOS À FRICÇÃO

Objectivo: Determinar a resistência dos tintos à fricção e ao manchamento por fricção
sobre outros materiais. Durante o uso os artigos têxteis sofrem acções de fricção, quer
pelo contacto com outros artigos têxteis, quer pelo contacto com outros materiais. [7]

O método aplica-se a artigos têxteis (malhas e tecidos), de forma a prever o
comportamento do artigo quando estiver sujeito a uma acção de desgaste, por contacto
com outros materiais (num estado húmido e/ou seco), em termos de alteração da cor e
de manchamento sobre outros artigos que estejam em contacto com ele.

Normas mais utilizadas: NP EN ISO 105 X12 / AATCC 8

Equipamento:

3.2.8.4 SOLIDEZ DOS TINTOS AO SUOR

Objectivo: Determinar a resistência dos tintos à acção do suor humano (alteração da cor
da amostra e/ou manchamento do tecido testemunho). [5]

O método aplica-se a artigos têxteis (malhas e tecidos), de forma a prever o
comportamento do artigo após o contacto com o suor humano, em termos de alteração
da cor e de manchamento sobre artigos feitos com a(s) mesma(s) e outras fibras.

Normas mais utilizadas:

Suor ácido: NP EN ISO 105 E04 / AATCC 15

Suor alcalino: NP EN ISO 105 E04 / AATCC 15

Equipamento:

Figura 11 - Crockmeter

Figura 12 - Perspirometro
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3.2.8.5 SOLIDEZ DOS TINTOS À LUZ

Objectivo: Determinar a resistência dos tintos à luz. [15,16]

O método aplica-se a artigos têxteis (malhas e tecidos), de forma a tentar prever o
comportamento do artigo quando estiver sujeito a uma fonte luminosa (natural e/ou
artificial) durante um tempo prolongado, em termos de alteração da cor.

Normas mais utilizadas:

Luz artificial: EN ISO 105 B02 / AATCC 16E

Luz natural: NP EN ISO 105 B01

Equipamento:

3.2.9 TEOR EM FORMALDEÍDO

Objectivo: Determinar o teor de formaldeído em artigos têxteis. [17,18]

O método aplica-se a artigos têxteis (malhas e tecidos) de forma a tentar determinar a
quantidade de formaldeido presente no artigo. A quantidade de formaldeido é importante,
na medida em que acima de certos níveis poderá originar maus cheiros e alergias, e
também porque existem limitações em termos das certificações de qualidade, do tipo da
Oko-Tex (especialmente para bebés e crianças).

Normas mais utilizadas:

NP EN ISO 14184 - 1 / NP EN ISO 14184 - 2

Equipamento:

Figura 13 - Xenotest

Figura 14 - Teor de formaldeido
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3.3 PARÂMETROS A CONTROLAR NOS TECIDOS

“ QUE ENSAIOS DE CONTROLO DA QUALIDADE PODERÃO SER UTILIZADOS EM
TECIDOS PARA CONTROLAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS? ”

“ QUE NORMAS PODERÃO SER UTILIZADAS EM CADA UM DOS ENSAIOS? ”

3.3.1 RESISTÊNCIA À TRACÇÃO

Objectivo: Determinar a resistência e o alongamento à tracção duma amostra de tecido,
ou seja, a força máxima e o alongamento máximo que suporta um determinado artigo ao
longo do seu processo de ultimação. [19]

Normas mais utilizadas:

Método da tira: NP EN ISO 13934 - 1

Método Grab: NP EN ISO 13934 - 2

3.3.2 RESISTÊNCIA AO RASGO

Objectivo: Determinar a resistência do tecido ao rasgo. [20,25,26,27]

Normas mais utilizadas:

Elmendorf: NP EN ISO 13937 – 1 / ASTM D 1424

Método da língua: ASTM D 2261 / NP EN ISO 4674-2 / NP EN ISO 13937– 4

Método da calça: NP EN ISO 13937 – 2

Método da asa: EN ISO 13937 – 3 / BS 4303

Equipamento:

Figura 15 - Elmendorf
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3.3.3 RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO DOS FIOS NA COSTURA

Objectivo: Avaliar o deslizamento dos fios junto das costuras. [22]

O método aplica-se a todo o tipo de tecidos de teia e de trama, de forma a prever o
comportamento dos artigos e das costuras, quando as zonas das costuras forem sujeitas
a forças laterais tal como se passa quando se utiliza uma peça de vestuário.

Normas mais utilizadas: BS 3320 / ASTM D 434 / ASTM D 4034

3.3.4 ESTABILIDADE DIMENSIONAL À LIMPEZA A SECO

Objectivo: Determinar a variação dimensional do artigo têxtil quando submetido a um
processo de limpeza a seco, nomeadamente com percloroetileno, ou seja avaliar a
percentagem de encolhimento dos artigos após uma limpeza a seco. [23]

Normas mais utilizadas: AATCC 158 / NP EN ISO 3175 - 2

Equipamento:

3.3.5 SOLIDEZ DO TINTO À LIMPEZA A SECO

Objectivo: Avaliar a propensão do tecido para causar manchamento quando é sujeito a
uma limpeza a seco. [24]

Normas mais utilizadas: NP EN ISO 105 D01 / AATCC
132

Equipamento:

Figura 16 - Máquina de limpar a seco

Figura 17 - Linitest
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3.4 PARÂMETROS A CONTROLAR NAS MALHAS

“ QUE ENSAIOS DE CONTROLO DA QUALIDADE PODERÃO SER UTILIZADOS EM
MALHAS PARA CONTROLAR AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS? ”

“ QUE NORMAS PODERÃO SER UTILIZADAS EM CADA UM DOS ENSAIOS? ”

3.4.1 RESISTÊNCIA AO REBENTAMENTO

Objectivo: Determinar a resistência ao rebentamento das malhas. [28,11]

O método aplica-se essencialmente a malhas de forma a avaliar se o artigo apresenta
valores de resistência e alongamento aceitáveis (isto é, “se rasga com facilidade”).

Normas mais utilizadas: NP EN ISO 13938 – 1 / NP EN ISO 13938 – 2

3.4.2 ESPIRALIDADE

Objectivo: Determinar qualquer distorção ou torção, definidas como “espiralidade”, que
os artigos de malha podem sofrer após terem sido sujeitos a uma lavagem.[6]

O método aplica-se apenas a malhas, de forma a determinar qualquer distorção ou
torção que ela apresente. Esta situação normalmente só se revela após um tratamento
em húmido.

Norma mais utilizada: AATCC 179

3.4.3 DURABILIDADE DO ESTAMPADO À LAVAGEM

Objectivo: Avaliar a durabilidade dos estampados à lavagem.

O método aplica-se a artigos têxteis (essencialmente malhas) com estampados, de forma
a tentar prever o comportamento do estampado quando sujeito a uma ou várias lavagens
consecutivas.

Norma utilizada: Não existe nenhuma norma para efectuar o ensaio, habitualmente
seguem-se as indicações do cliente.

Equipamento:

Figura 18 - Durawash
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AUTO-TESTE DO TEMA

Instruções de utilização: O questionário, a que a seguir vai responder, é constituído
por 20 itens, distribuídos por 5 secções, identificadas pelas letras do alfabeto que vão de
A a E. Dentro de cada secção os itens estão numerados de 1 a 4, deverá seleccionar a/
as respostas que considerar mais adequadas para responder correctamente a cada
uma das questões.

Dê exemplos de ensaios que se podem efectuar num tecido:

A1

A2

A3

A4

Espiralidade e teor de formaldeido.

Massa por unidade de superfície e solidez dos tintos à lavagem.

Estabilidade dimensional à lavagem e resistência ao rasgo.
Solidez dos tintos ao suor e espiralidade.

TOTAL

Dê exemplos de ensaios que se podem efectuar numa malha:

B1

B2

B3

B4

Resistência à formação de borboto e espiralidade.

Resistência à abrasão e resistência ao rasgo.

Solidez dos tintos à água, solidez dos tintos à luz e espiralidade.
Solidez dos tintos à luz e composição.

TOTAL

Dê dois exemplos de ensaios que se apliquem em malhas e não se apliquem em 
tecidos:

C1

C2

C3

C4

Solidez dos tintos à lavagem e teor de formaldeido.

Espiralidade e resistência ao rebentamento.

Massa por unidade de superfície e resistência à abrasão.
Extensão residual e deslizamento dos fios na costura.

TOTAL

O ensaio de solidez do tinto ao suor tem como objectivo:

D1

D2

D3

D4

Determinar a resistência dos tintos à fricção.

Determinar a resistência dos tintos ao suor e água.

Determinar a resistência dos tintos à luz.
Determinar a resistência dos tintos à acção do suor.

TOTAL
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O ensaio de estabilidade dimensional à lavagem tem como objectivo:

E1

E2

E3

E4

Determinar a variação dimensional da malha ou tecido.

Determinar a resistência dos tecidos à formação de borboto.

Determinar qualquer distorção ou torção.
Determinar a tendência dos fios deslizar junto das costuras.

TOTAL
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SOLUÇÃO DOS EXERCICIOS

Dê exemplos de ensaios que se podem efectuar num tecido:

A1

A2

A3

A4

Espiralidade e teor de formaldeido.

Massa por unidade de superfície e solidez dos tintos à lavagem.

Estabilidade dimensional à lavagem e resistência ao rasgo.
Solidez dos tintos ao suor e espiralidade.

TOTAL

Dê exemplos de ensaios que se podem efectuar numa malha:

B1

B2

B3

B4

Resistência à formação de borboto e espiralidade.

Resistência à abrasão e resistência ao rasgo.

Solidez dos tintos à água, solidez dos tintos à luz e espiralidade.
Solidez dos tintos à luz e composição.

TOTAL

Dê dois exemplos de ensaios que se apliquem em malhas e não se apliquem em 
tecidos:

C1

C2

C3

C4

Solidez dos tintos à lavagem e teor de formaldeido.

Espiralidade e resistência ao rebentamento.

Massa por unidade de superfície e resistência à abrasão.
Extensão residual e deslizamento dos fios na costura.

TOTAL

O ensaio de solidez do tinto ao suor tem como objectivo:

D1

D2

D3

D4

Determinar a resistência dos tintos à fricção.

Determinar a resistência dos tintos ao suor e água.

Determinar a resistência dos tintos à luz.
Determinar a resistência dos tintos à acção do suor.

TOTAL
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O ensaio de estabilidade dimensional à lavagem tem como objectivo:

E1

E2

E3

E4

Determinar a variação dimensional da malha ou tecido.

Determinar a resistência dos tecidos à formação de borboto.

Determinar qualquer distorção ou torção.
Determinar a tendência dos fios deslizar junto das costuras.

TOTAL
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4.1 INTRODUÇÃO

Tal como se fazem ensaios para controlar a qualidade das matérias têxteis (malhas e
tecidos), também é importante fazer-se o controlo da qualidade dos acessórios usados
nos artigos têxteis.

Normalmente os ensaios de controlo da qualidade nos acessórios são efectuados pelos
fornecedores, que verificam se as características correspondem ao especificado pelos
clientes.

Por isso, é extremamente importante que as empresas de confecção indiquem as
especificações para os acessórios aquando da sua compra, de acordo com o tipo de
peça de vestuário.

Neste módulo vamos analisar alguns dos ensaios de controlo da qualidade que podem
ser efectuados em acessórios utilizados na confecção das peça, nomeadamente nos
fechos, botões, entretelas e linhas.

As especificações e as descrições de como executar os ensaios dependem das normas
adoptadas.

4.2 PARÂMETROS A CONTROLAR NOS FECHOS

4.2.1 ESTABILIDADE DIMENSIONAL À LAVAGEM

Objectivo: Avaliar a percentagem de encolhimento que os fechos apresentam quando
sujeitos a uma lavagem. [2]

Norma mais utilizada: NF G91 - 010

4.2.2 SOLIDEZ DO TINTO À LAVAGEM

Objectivo: Avaliar a propensão do fecho para causar manchamento quando sujeito a
uma lavagem e a alteração da cor do mesmo. [3]

Norma mais utilizada: NF G91 - 012

4.2.3 SOLIDEZ DO TINTO À LIMPEZA A SECO

Objectivo: Avaliar a propensão do fecho para causar manchamento quando sujeito a
uma limpeza a seco e a alteração da cor do mesmo. [4]

Norma mais utilizada: NF G91 - 013

4.2.4 RESISTÊNCIA À TRACÇÃO

Objectivo: Avaliar a resistência à tracção dos diversos elementos que constituem o fecho
(cadeia, cursor, dentes, etc.). [1]

Normas mais utilizadas: ASTM D 2061 / NF G91 - 005 / BS 3084
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4.3 PARÂMETROS A CONTROLAR NOS BOTÕES

4.3.1 FORÇA DE ARRANCAMENTO DOS BOTÕES

Objectivo: Determinar a resistência do botão.

Norma utilizada: Não existe nenhuma norma para efectuar este ensaio.

Equipamento:

4.3.2 SOLIDEZ DO TINTO À LAVAGEM

Objectivo: Determinar a solidez dos tintos à lavagem (alteração da cor da amostra e/ou
manchamento do tecido testemunho após lavagem). [8]

O método aplica-se a acessórios têxteis, nomeadamente quando os botões são revestidos
com tecido ou malha.

Normas mais utilizadas: NP EN ISO 105 C06 / AATCC 61

4.3.3 SOLIDEZ DO TINTO À LIMPEZA A SECO

Objectivo: Avaliar a alteração da cor dos botões quando sujeitos a uma limpeza a seco.
[9]

Norma mais utilizada: NP EN ISO 105 D01

4.3.4. SOLIDEZ DO TINTO À ÁGUA

Objectivo: Determinar a resistência dos tintos à imersão em água (alteração da cor da
amostra e/ou manchamento do tecido testemunho após imersão em água). [10]

O método aplica-se a artigos têxteis de forma a prever o comportamento do artigo após
um tratamento prolongado em estado húmido (molhado/torcido sem secar) em termos
de alteração da cor dos artigos e de manchamento sobre artigos feitos com a (s) mesma(s)
e outras fibras.

Norma mais utilizada: NP EN ISO 105 E01

Figura 1 - Dinamómetro
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4.3.5 SOLIDEZ DO TINTO AO SUOR

Objectivo: Determinar a resistência dos tintos à acção do suor humano (alteração da cor
da amostra e/ou manchamento do tecido testemunho à acção do suor humano). [6]

O método aplica-se a artigos têxteis, de forma a prever o comportamento do artigo após
o contacto com o suor humano, em termos de alteração da cor e de manchamento de
artigos feitos com outras fibras.

Normas mais utilizadas:

Suor ácido: NP EN ISO 105 E04

Suor alcalino: NP EN ISO 105 E04

4.4 PARÂMETROS A CONTROLAR NAS ENTRETELAS

4.4.1 FORÇA DE ADESÃO

Objectivo: Avaliar a aderência da entretela no tecido.

Norma utilizada: Não existe nenhuma norma para efectuar o ensaio.

4.4.2 ESTABILIDADE DIMENSIONAL À LAVAGEM E SECAGEM DOMÉSTICA

Objectivo: Determinar a variação dimensional do artigo têxtil quando submetido a um
processo de lavagem e secagem apropriados, ou seja, avaliar a percentagem de
encolhimento dos artigos após uma lavagem doméstica. [12]

O método aplica-se a artigos têxteis (conjunto tecido e entretela), de forma a avaliar os
seus níveis de encolhimento ou alongamento após um tratamento em húmido.

Norma mais utilizada: NP EN 25077 / NP EN 26330

4.4.3 ESTABILIDADE DIMENSIONAL À LIMPEZA A SECO

Objectivo: Determinar a variação dimensional do artigo têxtil quando submetido a um
processo de limpeza a seco, nomeadamente com percloroetileno, ou seja, avaliar a
percentagem de encolhimento dos artigos após uma limpeza a seco. [5]

Norma mais utilizada: NP EN ISO 3175 - 2

4.4.4 SOLIDEZ DO TINTO À LAVAGEM

Objectivo: Determinar a solidez dos tintos à lavagem (alteração da cor da amostra e/ou
manchamento do tecido testemunho após lavagem). [8]

O método aplica-se a artigos têxteis, de forma a prever o comportamento do artigo após
uma lavagem (a uma temperatura definida), em termos de alteração da cor e de
manchamento de artigos feitos com outras fibras.

Norma mais utilizada: NP EN ISO 105 C06
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4.4.5 SOLIDEZ DO TINTO À LIMPEZA A SECO

Objectivo: Avaliar a alteração da cor da entretela (conjunto tecido e entretela) quando
sujeitos a uma limpeza a seco. [9]

Norma mais utilizada: NP EN ISO 105 D01

4.4.6 SOLIDEZ DO TINTO À ÁGUA

Objectivo: Determinar a resistência dos tintos à imersão em água (alteração da cor da
amostra e/ou manchamento do tecido testemunho após imersão em água). [10]

O método aplica-se a artigos têxteis de forma a prever o comportamento do artigo após
um tratamento prolongado em estado húmido (molhado/torcido sem secar) em termos
de alteração da cor dos artigos e de manchamento sobre artigos feitos com a (s) mesma(s)
e outras fibras.

Normas mais utilizadas: NP EN ISO 105 E01

Equipamento:

4.5 PARÂMETROS A CONTROLAR NAS LINHAS

4.5.1 COMPOSIÇÃO

Objectivo: Fazer a análise qualitativa e/ou quantitativa da(s) fibra(s) que compõem a
linha. [11]

O método aplica-se a artigos têxteis de forma a determinar as fibras que os compõem e/
ou respectiva quantidade de cada fibra.

Normas mais utilizadas: AATCC 20 / NP 2248 / NP 2249 / NP 2247

4.5.2 TITULO

Objectivo: Determinar a massa linear (ou titulo) de todos os tipos de fios (permite avaliar
a “grossura” do fio). [13]

Norma mais utilizada: NP EN ISO 2060

Figura 2 - Tinas de água
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Equipamento:

4.5.3. TORÇÃO

Objectivo: Determinar a direcção da torção dos fios, o valor dessa torção é expresso em
voltas por unidade de comprimento. [14]

Norma mais utilizada: NP EN ISO 2061

Equipamento:

4.5.4.RESISTÊNCIA À ROTURA E ALONGAMENTO

Objectivo: Determinar a força de rotura e alongamento dos fios. [15]

Normas mais utilizadas: ASTM D 2256 / NP EN ISO 2062

Equipamento:

Figura 3 - Jardeira

Figura 4 - Torciómetro

Figura 5 - Dinamómetro Stati Mat M
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4.5.5 ESTABILIDADE DIMENSIONAL À LAVAGEM À FERVURA E/OU VAPORIZAÇÃO

Objectivo: Avaliar a percentagem de encolhimento que a linha apresenta quando sofre
uma lavagem à fervura e/ou vaporização. [7]

Nota: Não é aplicável a artigos com elastano.

Norma mais utilizada: ASTM D 2259

Equipamento:

4.5.6 SOLIDEZ DO TINTO À LAVAGEM

Objectivo: Determinar a solidez dos tintos à lavagem (alteração da cor da amostra e/ou
manchamento do tecido testemunho após lavagem). [8]

O método tem como objectivo avaliar a propensão da linha para causar manchamento e
a alteração da cor quando for sujeita a uma lavagem.

Normas mais utilizadas: NP EN ISO 105 CO6 / AATCC 61

4.5.7 SOLIDEZ DO TINTO À LIMPEZA A SECO

Objectivo: Avaliar a alteração da cor da linha quando sujeita a uma limpeza a seco. [9]

Norma mais utilizada: NP EN ISO 105 D01

4.5.8 SOLIDEZ DO TINTO À ÁGUA

Objectivo: Determinar a resistência dos tintos à imersão em água (alteração da cor da
amostra e/ou manchamento do tecido testemunho após imersão em água). [10]

O método aplica-se a linhas de forma a prever o comportamento do artigo após um
tratamento prolongado em estado húmido (molhado/torcido sem secar) em termos de
alteração da cor dos artigos e de manchamento sobre artigos feitos com a (s) mesma(s)
e outras fibras.

Normas mais utilizadas: NP EN ISO 105 E01

Figura 6 - Texturmat
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AUTO-TESTE DO TEMA

Instruções de utilização: O questionário, a que a seguir vai responder, é constituído
por 20 itens, distribuídos por 5 secções, identificadas pelas letras do alfabeto que vão de
A a E. Dentro de cada secção os itens estão numerados de 1 a 4, deverá seleccionar a/
as respostas que considerar mais adequadas para responder correctamente a cada
uma das questões.

Dê exemplos de ensaios que se podem efectuar em entretelas:

A1

A2

A3

A4

Estabilidade dimensional à lavagem.

Estabilidade dimensional à limpeza a seco.

Torção.
Estabilidade dimensional à fervura.

TOTAL

Dê exemplos de ensaios que se podem efectuar em botões:

B1
B2

B3

B4

Solidez dos tintos à limpeza a seco.

Estabilidade dimensional à fervura.

Resistência à tracção.
Força de adesão.

TOTAL

O ensaio de solidez do tinto à lavagem dos fechos tem como objectivo:

C2 Avaliar a percentagem de encolhimento que os fechos apresentam 
quando sujeitos a uma lavagem.

C4
Avaliar a resistência à tracção dos diversos elementos que 
constituem o fecho.

TOTAL

C1
Avaliar a propensão do fecho para causar manchamento quando 
sujeito a uma limpeza a seco.

C3 Avaliar a propensão do fecho para causar manchamento quando 
sujeito a uma lavagem.



93

CONFEC@neCONFEC@neCONFEC@neCONFEC@neCONFEC@nettttt

M-3M-3M-3M-3M-3 QUQUQUQUQUALIDALIDALIDALIDALIDADEADEADEADEADECONTRCONTRCONTRCONTRCONTROLOLOLOLOLO DO DO DO DO DA QUA QUA QUA QUA QUALIDALIDALIDALIDALIDADE EM AADE EM AADE EM AADE EM AADE EM ACESSÓRIOSCESSÓRIOSCESSÓRIOSCESSÓRIOSCESSÓRIOS

O ensaio de estabilidade dimensional à limpeza a seco nas entretelas tem como 
objectivo:

E2 Avaliar a percentagem de encolhimento que a entretela apresenta 
quando sofre uma lavagem.

E4
Determinar a variação dimensional do artigo têxtil quando 
submetido a um processo de limpeza a seco.

TOTAL

E1
Fazer a análise qualitativa e/ou quantitativa da(s) fibra(s) que 
compõ(em) a entretela.

E3 Determinar a variação dimensional do artigo têxtil quando 
submetido a um processo de lavagem e secagem apropriados.

Dê exemplos de ensaios que podem ser efectuados em linhas:

D1

D2
D3

D4

Estabilidade dimensional à fervura.

Resistência ao rasgo.

Composição.
Força de adesão.

TOTAL
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SOLUÇÃO DOS EXERCICIOS

Dê exemplos de ensaios que se podem efectuar em entretelas:

A1

A2

A3

A4

Estabilidade dimensional à lavagem.

Estabilidade dimensional à limpeza a seco.

Torção.
Estabilidade dimensional à fervura.

TOTAL

Dê exemplos de ensaios que se podem efectuar em botões:

B1
B2

B3

B4

Solidez dos tintos à limpeza a seco.

Estabilidade dimensional à fervura.

Resistência à tracção.
Força de adesão.

TOTAL

O ensaio de solidez do tinto à lavagem dos fechos tem como objectivo:

C2 Avaliar a percentagem de encolhimento que os fechos apresentam 
quando sujeitos a uma lavagem.

C4
Avaliar a resistência à tracção dos diversos elementos que 
constituem o fecho.

TOTAL

C1
Avaliar a propensão do fecho para causar manchamento quando 
sujeito a uma limpeza a seco.

C3 Avaliar a propensão do fecho para causar manchamento quando 
sujeito a uma lavagem.
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O ensaio de estabilidade dimensional à limpeza a seco nas entretelas tem como 
objectivo:

E2 Avaliar a percentagem de encolhimento que a entretela apresenta 
quando sofre uma lavagem.

E4
Determinar a variação dimensional do artigo têxtil quando 
submetido a um processo de limpeza a seco.

TOTAL

E1
Fazer a análise qualitativa e/ou quantitativa da(s) fibra(s) que 
compõ(em) a entretela.

E3 Determinar a variação dimensional do artigo têxtil quando 
submetido a um processo de lavagem e secagem apropriados.

Dê exemplos de ensaios que podem ser efectuados em linhas:

D1

D2
D3

D4

Estabilidade dimensional à fervura.

Resistência ao rasgo.

Composição.
Força de adesão.

TOTAL
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OBJECTIVOS

1. Conhecer a legislação sobre a etiquetagem de composição.

2. Conhecer a legislação sobre a etiquetagem de conservação e limpeza.

3. Conhecer a legislação sobre a etiquetagem de origem.

4. Identificar e indicar se as etiquetas estão concebidas adequadamente.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

5.1 Etiquetagem de composição                                                                                           98

5.2 Etiquetagem de conservação e limpeza                                                                        104

5.3 Etiquetagem de origem                                                                                                     110
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5.1 ETIQUETAGEM DE COMPOSIÇÃO

As fibras têxteis podem ser designadas por abreviaturas. Em seguida apresenta-se uma
tabela com a designação das fibras em várias línguas e a sua abreviatura.

Designação abreviada das fibras - código mecanográfico europeu (Comitêxtil) e
designação da fibra em várias línguas.

Des.abrev.

AB

CA

PAN

AL

ALG

CO

WP

AS

WA

AR

WK

CF

WB

Português

Abacá

Acetato

Acrílica

Alfa

Alginato

Algodão

Alpaca

Amianto

Angorá

Aramida

Camelo

Cânhamo

Carbono

Castor

Francês

Abaca

Acétate

Acrylique

Alfa

Alginate

Coton

Alpaga

Amiante

Angora

Aramide

Chameau

Chanvre

Carbone

Castor

Inglês

Abaca

Acetate

Acrylic

Alfa

Alginate

Cotton

Alpaca

Asbestos

Angora

Aramid

Camel

Hemp

Carbon

Beaver

Espanhol

Abacá

Acetato

Acrílica

Esparto

Alginato

Algodón

Alpaca

Amianto

Angora

Camello

Cañamo

Castor

Italiano

Abaca

Acetato 

Acrilica 

Alfa

Alginica 

Cotone 

Alpaca 

Amianto 

Angora

Cammello

Canapa

Castoro

WS

CLF

CC

CUP

EL

ED

PTFE

GI

WU

HE

WY

JU

WO

WL

LI

CLY

Caxemira

Clorofibra

Coco

Cupro

Elastano

Elastodieno

Fluorofibra

Giesta

Guanaco

Henequém

Iaque

Juta

Lã

Lama

Linho

Liocel

Cachemire

Chlorofibre

Coco

Cupro

Elasthanne

Elastodiène

Fluorofibre

Genêt

Guanaco

Henequen

Yack

Jute

Laine

Lama

Lin

Cashmere

Chlorofibre

Coir

Cupro

Elastane

Elastodiene

Fluorofibre

Broom

Guanaco

Henequen

Yak

Jute

Wool

Llama

Flax

Cachemira

Clorofibra

Coco

Cupro

Elastano

Elastodieno

Fluofibra

Retama

Guanaco

Henequém

Yack

Yute

Lana

Llama

Lino

Kashmir

Clorofibra

Cocco

Cupro

Elastan

Gomma

Fluorofibra

Ginestra

Guanaco

Henequen

Yack

Juta

Lana

Lama

Lino

Lyocell Lyocell Lyocell Lyocell

WT Lontra Loutre Otter Lontra Lontra
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MG

MTF

MAC

CMD

WM

Maguei

Metal

Modacrílica

Modal

Moér

Maguey

Métal

Modacrylique

Modal

Mohair

Maguey

Metal

Modacrylic

Modal

Mohair

Maguey

Metal

Modacrílica

Modal

Mohair

Magney

Metallo

Modacrilica

Modal

Capra angora

Outras fibras Autres fibres Other fibre Otras fibras Altre fibre

HA

PA

PB

PES

PE

PI

PP

PUR

PROT

RA

SE

SI

KP

SN

CTA

TV

WG

GF

PVAL

CV

Pêlo

Poliamida/Nylon

Policarbamida

Poliéster

Polietileno

Poliimida

Polipropileno

Poliuretana

Proteica*

Rami

Seda

Sisal

Sumaúma

Sunn

Triacetato

Trivinil

Vicunha

Vidro têxtil

Vinilal

Viscose

Poil

Polyamide/Nylon

Polycarbamide

Polyester

Polyéthylène

Polyimide

Polypropylène

Polyuréthane

Protéinique

Ramie

Soie

Sisal

Capoc

Sunn

Triacétate

Trivinyl

Vigogne

Verre textile

Vinylal

Viscose

Hair

Nylon

Polycarbamide

Polyester

Polyethylene

Polyimide

Polypropylene

Polyurethane

Protein

Ramie

Silk

Sisal

Kapok

Sun

Triacetate

Trivinyl

Vicuna

Glass fibre

Vinylal

Viscose

Pelo

Poliamida

Policarbamida

Poliéster

Polietileno

Polipropileno

Poliuretano

Proteínica

Ramio

Seda

Sisal

Miraguano/Capoc

Sunn

Triacetato

Trivinilo

Vicuña

Vidrio textil

Vinilo

Viscosa

Pelo/Crine

Poliammidica

Poliureica

Poliestere

Polietilenica

Polipropilenica

Poliuretanica

Proteica

Ramié

Seta

Sisal

Kapok

Sunn

Triacetato

Trivinilica

Vigogna

Vetro tessile

Vinilal

Viscosa
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Em seguida, indicam-se algumas considerações sobre a etiquetagem de composição:

Os termos 100% ou puro, só podem ser usados quando o produto é constituído na
totalidade por uma só fibra (são admitidas tolerâncias de 2% ou 5%, consoante o produto
seja penteado ou cardado).

Os qualificativos lã virgem ou lã de velos só podem ser utilizados quando o produto for
totalmente constituído por fibras de lã que:

- não tenham sido anteriormente incorporadas num produto acabado;

- não tenham sofrido operações de fiação ou feltragem além das indispensáveis ao
fabrico do produto;

- não tenham sofrido qualquer tratamento ou utilização que tenha degradado a fibra
(tolerância admissível de 0,3% de impurezas fibrosas).

A composição dos produtos têxteis constituídos por 2 ou mais fibras, em que uma
delas represente pelo menos 85% da massa total deve ser indicada por:

- denominação da fibra predominante precedida ou seguida da respectiva percentagem
em massa (Exemplo: 85% poliester);

- denominação da fibra predominante precedida ou seguida da indicação ”mínimo
85%” (Exemplo: Poliester Mínimo 85%);

- designação da composição percentual completa do produto

(Exemplo: 91% poliester – 9% viscose).

A composição de produtos constituídos por 2 ou mais fibras em que nenhuma atinge
85% da massa total deve ser indicada pelas:

- fibras predominantes e respectivas percentagens em massa, por qualquer ordem,
seguidas das restantes fibras por ordem decrescente das massas, sendo facultativa
a indicação das respectivas percentagens.

Ainda neste caso:

quando existam fibras que não atingem individualmente 10% da massa do produto, o
seu conjunto pode ser designado pela expressão outras fibras, seguida da sua
percentagem global.

Todavia, se for expressamente indicada uma fibra que não atinge 10% da massa do
produto, deve ser indicada a sua composição percentual completa, não podendo, portanto,
utilizar-se a expressão outras fibras.
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Exemplo 1:

Camisola com a seguinte etiqueta

Neste caso não se indicam as percentagens das fibras.

NOTA:

Constata-se, com frequência, a utilização pelos agentes económicos de etiquetas de
tipo normalizado, exibindo uma lista fixa de fibras e que são preenchidas assinalando
somente aquelas fibras (e indicando as respectivas percentagens) que concretamente
entram na composição do produto etiquetado.

Ora, como em certos casos é permitido que não sejam indicadas as percentagens de
todas as fibras, bastando a sua denominação, tal prática pode ser susceptível de induzir
em erro o consumidor sobre a composição efectiva do produto.

Por conseguinte, deve considerar-se que o uso deste tipo de etiquetas apenas é permitido,
quando se indiquem as percentagens de todas as fibras que constituem o produto ou
quando, não se indicando tal percentagem, as fibras expressamente denominadas estejam
todas presentes por ordem decrescente dos massas no produto.

Exemplo 2:

Neste caso é indicado a composição percentual completa do
produto.
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Exemplo 3:

Neste caso, sendo expressamente mencionada a
percentagem de uma fibra (seda) representando menos
de 10% da massa total do produto, não é permitido o uso
da expressão outras fibras.

São admitidas as tolerâncias seguintes:

- uma tolerância geral de fibras estranhas (2%) desde que justificáveis por motivos
técnicos e que não resultem de adição sistemática. Esta tolerância é mais elevada
(5%) no caso de produtos obtidos pelo sistema de cardado.

Os artigos que usem os termos 100% ou puro beneficiam destas tolerâncias de fabrico.

Os produtos que usem os qualificativos lã virgem ou lã de velos apenas beneficiam da
tolerância de 0,3%.

- Tolerância de fabricação de 3% entre a percentagem indicada e a efectiva, calculada
sobre a massa das fibras indicadas. Esta tolerância também é aplicável:

- às fibras não predominantes que devem ser indicadas por ordem decrescente da
sua massa sem indicação de percentagens.

- à percentagem mínima de lã para legitimar o uso dos qualificativos lã virgem ou lã
de velos, quando incorporado em mistura de fibras.

REGRAS RESPEITANTES ÀS ETIQUETAS E MARCAS

INDICAÇÕES OBRIGATÓRIAS

As denominações, os qualificativos e as percentagens em fibras, devem ser indicados
com os mesmos caracteres tipográficos, em termos legíveis e claramente visíveis.

Assim, não é permitido chamar a atenção do consumidor para determinadas fibras em
detrimento de outras comercialmente menos nobres, através, designadamente, da
diversificação, não “legibilidade” ou ocultação dos caracteres utilizados na indicação da
composição dos produtos.

INDICAÇÕES NÃO OBRIGATÓRIAS

Não obstante só serem obrigatórias nos produtos as indicações relativas à composição,
nada impede os agentes económicos de colocarem nos produtos outras indicações,
como por exemplo as publicitárias ou as respeitantes à conservação e limpeza dos
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produtos.

Neste caso, e para que resulte clara para o consumidor a informação sobre a composição
dos produtos, estabelece-se a regra da separação nítida entre as indicações da
composição e as não obrigatórias.

A referida regra da separação permite que os dois tipos de indicações figurem na mesma
etiqueta ou marca, desde que entre eles exista uma linha de demarcação nítida e se
utilizem para as indicações não obrigatórias caracteres menores do que os das indicações
de composição.

A linha de demarcação aqui prevista não implica necessariamente que tenha de ser
traçada sobre a etiqueta ou marca qualquer linha, bastando que exista a separação aqui
exigida, ou seja um espaço razoável entre os dois tipos de indicações.

Exemplo 4:

Neste caso está incorrecto porque:

-não há separação entre as indicações de composição
e outras informações;

- os caracteres das indicações não obrigatórias não são
menores do que os da composição.

CASOS ESPECIAIS DE INDICAÇÕES NÃO OBRIGATÓRIAS

Verificam-se situações em que a regra da separação não se aplica às indicações não
obrigatórias.

Estão neste caso:

- O uso de uma marca de fábrica (v.g. moer, angorá) ou nome de empresa que
possa confundir-se com uma denominação de fibra têxtil.

Neste caso, a marca ou nome da empresa, deve acompanhar, em caracteres legíveis e
claramente visíveis as denominações, os qualificativos e as percentagens das fibras.

Isto, porque só desta forma se tem um compromisso equilibrado entre os interesses dos
agentes económicos em usar as suas marcas ou firmas e os interesses do consumidor
em não ser enganado sobre a composição dos produtos que pretende adquirir.
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Exemplo 5:

Casaco de malha com a seguinte etiqueta:

A etiqueta está correcta.

5.2 ETIQUETAGEM DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Com o desenvolvimento da tecnologia que
ocorre na indústria têxtil e do vestuário, a
limpeza e conservação dos artigos reveste-
se de uma grande importância. O elevado
número de produtos existentes no mercado,
cada um com apreciável variedade de fibras, novos produtos de fabrico e vários acessórios
tem tornado quase impossível aos vendedores e utilizadores estarem informados acerca
da preservação de cada artigo.

Com efeito, é muito importante que sejam dadas aos compradores informações precisas
de como manter o produto que adquirem, por forma a terem opção de compra e evitarem,
de futuro, reclamações, pelo facto do vestuário se ter deteriorado após limpeza e
conservação.

Também as lavandarias, locais onde normalmente o público recorre para fazer a limpeza
dos artigos, deveriam ter procedimentos correctos de manutenção e limpeza do vestuário
com que trabalham, para não aplicarem métodos empíricos ou impróprios, muitas vezes
até induzidos em erro pelas instruções da etiqueta.

Para solucionar estas questões, que ultimamente se tem agravado, e que são de grande
importância para todos, a etiqueta de composição e de conservação e limpeza do vestuário
deverá estar correctamente colocada, ou seja, não desaparecer facilmente, devendo os
símbolos corresponder a todo o artigo onde foi colocada.

Antes de aplicar uma etiqueta de conservação e limpeza deve testar-se o artigo (tecido,
linhas de costura, botões, etc.) para avaliar quais as instruções que podem ser indicadas
sem danificar a peça.
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Símbolos Internacionais para a Conservação de Têxteis

Marcas registadas na O.M.P.I. em Genève sob os números 211.246, 211.247 e 492.423

O código de etiquetagem de conservação é baseado em cinco símbolos básicos:

Em combinação com os cinco símbolos básicos são usados símbolos suplementares
para a descrição do tratamento de conservação:



106

M-3M-3M-3M-3M-3QUQUQUQUQUALIDALIDALIDALIDALIDADEADEADEADEADE

CONFEC@neCONFEC@neCONFEC@neCONFEC@neCONFEC@nettttt

CONSIDERAÇÕES SOBRE ETIQUETCONSIDERAÇÕES SOBRE ETIQUETCONSIDERAÇÕES SOBRE ETIQUETCONSIDERAÇÕES SOBRE ETIQUETCONSIDERAÇÕES SOBRE ETIQUETAAAAAGEMGEMGEMGEMGEM

Em seguida indica-se os símbolos da etiquetagem de conservação e limpeza:
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Nota: Estes símbolos são propriedade do GINETEX, representado em Portugal pela
ANIVEC (Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção), única entidade
com permissão para os divulgar e conceder os direitos da sua utilização para o mercado
interno ou externo.

Os símbolos devem ser incluídos na etiqueta de conservação e limpeza sempre
pela mesma ordem (lavagem, branqueamento com lixívia de cloro, passagem a
ferro, limpeza a seco, secagem em máquina). O símbolo relativo à secagem em
máquina é facultativo.

Os símbolos de conservação e limpeza podem ser apostos sobre a etiqueta de
composição e/ou de marca sem qualquer limitação.

Apesar de em Portugal a simbologia de conservação e limpeza não ser obrigatória,
justifica-se pelo interesse para o consumidor, a ponto de em alguns países os produtos
serem já obrigatoriamente etiquetados. No entanto, uma vez colocada, quem a aplicar
fica responsabilizado por anomalias que o artigo venha a apresentar decorrentes de
uma etiquetagem incorrecta.

Quando estas informações não são expressas por meio de símbolos devem ser marcadas
de acordo com a “ regra da separação”.
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Exemplo 6:

Neste caso, deveria existir uma nítida separação entre as
indicações de composição e as indicações de lavagem
porque estas não foram indicadas apenas por símbolos.

Exemplo 7:

Este caso constitui uma excepção à regra da separação,
isto é, os símbolos de limpeza e conservação podem
acompanhar as indicações de composição, sem qualquer
limitação.

Por outro lado deveriam ser maiores os caracteres relativos à composição.

Este exemplo corresponde a uma situação real em que se verificou que a peça encolheu
após lavagem, não obstante a sua etiqueta referir NÃO ENCOLHE. A análise revelou
que o artigo sofria na lavagem um encolhimento superior ao tolerado pelas normas para
produtos deste tipo.

TIPOS, DIMENSÕES E LOCALIZAÇÃO DAS ETIQUETAS E MARCAS

As etiquetas devem ser de material adequado (ex: cartão, tecido) e podem ser aplicadas
directamente sobre o produto através de costura, agrafos, colagem com adesivo, cordel
fixo ou nó corrediço ou inserida no seu invólucro de forma a ser visível do exterior.

Quanto às marcas, podem igualmente ser aplicadas directamente sobre os produtos ou
sobre os seus invólucros, por tecelagem, estampagem, transfer ou carimbo.

Quer as etiquetas quer as marcas, deverão ser sempre facilmente localizáveis no produto
e ter dimensões suficientes para que as indicações de composição resultem legíveis e
claramente visíveis.

Não se determinam dimensões, formatos ou posicionamento das mesmas.
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IDIOMA A UTILIZAR NAS INDICAÇÕES DE COMPOSIÇÃO

Sem prejuízo da sua reprodução noutras línguas, na venda ao consumidor final, as
indicações de composição que figuram na etiqueta ou marca de produtos devem
ser redigidas em português, quer se trate de produtos de origem nacional quer de
produtos importados.

É também esta a regra, aplicável às indicações não obrigatórias, nomeadamente
às de conservação e limpeza, quando escritas.

Assim, no caso de produtos importados, munidos de etiqueta ou marca, torna-se
conveniente ao importador acordar com o fornecedor estrangeiro a redacção em
português das indicações de composição, sem prejuízo de serem também redigidos
noutras línguas.

É, aliás, bastante frequente encontrar produtos no mercado comunitário etiquetados ou
marcados em duas, três ou mais línguas.

Excepção:

Os produtos destinados a exportação para países da União Europeia (EU),  podem
ser etiquetados em qualquer língua oficial da Comunidade.

A este respeito, a ideia básica a reter é a de que os produtos destinados a exportação
devem obedecer à legislação que vigora no país de destino, sem prejuízo do
cumprimento simultâneo da legislação do país de origem.

5.3 ETIQUETAGEM DE ORIGEM

Para a generalidade dos países da União Europeia não tem carácter obrigatório, devido
ao facto da mesma ser considerada uma informação complementar para o consumidor,
e nem sempre corresponder à verdadeira origem das mercadorias, a qual é comprovada,
normalmente, através dos documentos aduaneiros ou de certificados emitidos para o
efeito.

Lembramos, porém, que certos países podem exigir a inclusão nos diversos produtos
importados da designação “made in…”, pelo que o vendedor/exportador deverá certificar-
se junto do seu cliente estrangeiro quanto à exigência legal de fazer referência à referida
expressão.

Em Portugal a utilização da menção “made in…” não é obrigatória, mas caso seja
utilizada, deverá ser sempre traduzida pela correspondente expressão em português
(“fabricado em…”, “feito em…”, etc.).
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Em seguida indica-se um resumo dos requisitos obrigatórios em diferentes países:

Origem Composição Conservação Língua Diversos

Obrigatório

Obrigatório Obrigatório Obrigatório

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Inglês Obrigatório

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Inglês

Obrigatório Obrigatório

África 
do Sul

Arábia 
Saudita

Argentina

Austrália

Áustria

Produtor/ 
Importador/ 
Distribuidor

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Marca e 
tamanho

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Inglês e 
Francês Obrigatório

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Chinês

Obrigatório Obrigatório
Tecido e forro Obrigatório Obrigatório Tamanho

Marca

Obrigatório Croata

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Holandês

Brasil

Bulgária

Canadá

China

Coreia 
do Sul

Croácia

Dinamarca

Espanha

França

Holanda

Hong-Kong

ObrigatórioBélgica

A etiquetagem não é obrigatória. No entanto, está sujeita a certas regras gerais que proíbem 
as indicações que conduzam o consumidor em erro.

Obrigatório Nº 
de identificação 

fiscal
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Obrigatório Obrigatório Obrigatório Húngaro Obrigatório

Não existe regulamentação específica.

Obrigatório

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Hebreu Tamanho

Obrigatório Italiano

Obrigatório Japonês

Hungria

Índia 

Irlanda

Israel

Itália

Japão

Obrigatório País, 
fabricante e 
importador

Obrigatório Obrigatório Obrigatório
A do 

respectivo 
país

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Espanhol

Obrigatório Obrigatório

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Inglês

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Polaco Tamanho

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Cirílico Tamanho

A etiquetagem não é obrigatória

Obrigatório

Mercosul 
Argentina,
Brasil, Para-
guai,Uruguai

México

Noruega

Nova 
Zelândia

Paquistão

Polónia

Rússia

Singapura

Suíça

Obrigatório
Nome do 

importador e 
fabricante e 
endereço do 

fabricante

Obrigatório
Nome e 

identificação 
fiscal

ObrigatórioKuwait

Obrigatório
Importador e 

identificação fiscal
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Obrigatório Obrigatório Chinês Obrigatório

A etiqueta deve conter uma das seguintes menções: Produto importado; Produto estrangeiro; 
País de origem 

Obrigatório

Obrigatório

Taiwan

Turquia

UK

Uruguai

USA Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório

Os produtos têxteis devem estar devidamente etiquetados e nas etiquetas deve
ser tido em conta:

- A correcta indicação da composição das fibras (a denominação das fibras, os
qualificativos e os dados relativos à composição fibrosa);

- A existência, quando for caso disso, da etiqueta de composição dos forros
principais e enchimentos;

- A utilização da língua portuguesa, em toda e qualquer indicação (obrigatória
ou facultativa) constante das etiquetas, ainda que, para além do português, seja
utilizada, paralelamente outra/s língua;

- Quando existam na mesma etiqueta, para além das indicações obrigatórias
(composição), outras não obrigatórias, que as primeiras estejam nitidamente
separadas das restantes (excluem-se os símbolos de conservação e limpeza);

- Que nos documentos comerciais referentes aos artigos comercializados conste
a indicação da composição que consta nas etiquetas;

- Que, tratando-se de estabelecimentos onde se comercialize confecção própria,
exista documentação referente aos tecidos utilizados, onde a composição
indicada seja coincidente com a da etiqueta e documentos comerciais (facturas,
guias de remessa ou documentos equivalente).

A presente informação é aplicável a produtos comercializados em Portugal. Todo e
qualquer produto produzido em Portugal e destinado à exportação deverá respeitar
a legislação do país de destino.
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AUTO-TESTE DO TEMA

Instruções de utilização: O questionário, a que a seguir vai responder, é constituído
por 36 itens, distribuídos por 9 secções, identificadas pelas letras do alfabeto que vão de
A a I. Dentro de cada secção os itens estão numerados de 1 a 4, deverá seleccionar a/as
respostas que considerar mais adequadas para responder correctamente a cada uma
das questões.

As etiquetas de composição e de origem em Portugal são:

A1

A2

A3

A4

Ambas obrigatórias.

Ambas não obrigatórias.

A primeira é obrigatória e a segunda não é obrigatória.
A primeira não é obrigatória e a segunda é obrigatória.

TOTAL

As etiquetas de conservação e de origem em Portugal são:

B1

B2

B3

B4

Ambas obrigatórias.

Ambas não obrigatórias.

A primeira é obrigatória e a segunda não é obrigatória.
A primeira não obrigatória e a segunda é obrigatória

TOTAL

Na etiqueta de conservação e limpeza a ordem pela qual devem aparecer os 
símbolos é:

C1

C2

C3

C4

Lavagem, branqueamento com lixívia de cloro, passagem a ferro, 
limpeza a seco, secagem em máquina.

Lavagem, branqueamento com lixívia de cloro, passagem a ferro, 
secagem em máquina, limpeza a seco.

Lavagem, limpeza a seco, branqueamento com lixívia de cloro, 
secagem em máquina.

Lavagem, passagem a ferro, branqueamento com lixívia de cloro, 
limpeza a seco, secagem em máquina.

TOTAL
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Como sabe a designação das fibras pode ser efectuada por abreviaturas, 
a da lã é:

E1

E2

E3

E4

LI.

EL.

WO.
SE.

TOTAL

Como sabe a designação das fibras pode ser designada por abreviaturas, 
a da poliamida é:

D1
D2

D3

D4

PES.

PA.

PE.
PI.

TOTAL

A designação de origem pode ter a menção de:

F1

F2

F3

F4

Made in Portugal.

Fabricado em Portugal.

Produzido em Portugal.
Fabriqué au Portugal.

TOTAL

A etiqueta de origem é obrigatória nos seguintes países:

G1

G2
G3

G4

Canadá, Portugal, China, Brasil.

Canadá, USA, China, Brasil.

USA, Espanha, Brasil, França.
Itália, Espanha, França, Portugal.

TOTAL
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A etiqueta de composição de um artigo que tenha uma mistura de fibra pode ser:

H1

H2

H3

H4

Lã/poliéster.

80% lã/20% poliéster.

80% lã/15%poliester.
15% poliester/80% lã.

TOTAL

Este símbolo  indica as condições de lavagem para um determinado 
artigo e significa:

I1

I2

I3

I4

Programa moderado a 60ºC, tratamento mecânico de intensidade 
normal, hidroextracção normal.

Programa moderado a 60ºC, tratamento mecânico de intensidade 
normal, hidroextracção reduzida.

Programa moderado a 40ºC, tratamento mecânico de intensidade 
normal, hidroextracção normal.

Programa moderado a 60ºC, tratamento mecânico de intensidade  
reduzida, hidroextracção reduzida.

TOTAL
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SOLUÇÃO DOS EXERCICIOS

As etiquetas de composição e de origem em Portugal são:

A1

A2

A3

A4

Ambas obrigatórias.

Ambas não obrigatórias.

A primeira é obrigatória e a segunda não é obrigatória.
A primeira não é obrigatória e a segunda é obrigatória.

TOTAL

As etiquetas de conservação e de origem em Portugal são:

B1

B2

B3

B4

Ambas obrigatórias.

Ambas não obrigatórias.

A primeira é obrigatória e a segunda não é obrigatória.
A primeira não obrigatória e a segunda é obrigatória

TOTAL

Na etiqueta de conservação e limpeza a ordem pela qual devem aparecer os 
símbolos é:

C1

C2

C3

C4

Lavagem, branqueamento com lixívia de cloro, passagem a ferro, 
limpeza a seco, secagem em máquina.

Lavagem, branqueamento com lixívia de cloro, passagem a ferro, 
secagem em máquina, limpeza a seco.

Lavagem, limpeza a seco, branqueamento com lixívia de cloro, 
secagem em máquina.

Lavagem, passagem a ferro, branqueamento com lixívia de cloro, 
limpeza a seco, secagem em máquina.

TOTAL
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Como sabe a designação das fibras pode ser designada por abreviaturas, 
a da poliamida é:

D1
D2

D3

D4

PES.

PA.

PE.
PI.

TOTAL

Como sabe a designação das fibras pode ser efectuada por abreviaturas, 
a da lã é:

E1

E2

E3

E4

LI.

EL.

WO.
SE.

TOTAL

A designação de origem pode ter a menção de:

F1

F2

F3

F4

Made in Portugal.

Fabricado em Portugal.

Produzido em Portugal.
Fabriqué au Portugal.

TOTAL

A etiqueta de origem é obrigatória nos seguintes países:

G1

G2
G3

G4

Canadá, Portugal, China, Brasil.

Canadá, USA, China, Brasil.

USA, Espanha, Brasil, França.
Itália, Espanha, França, Portugal.

TOTAL
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A etiqueta de composição de um artigo que tenha uma mistura de fibra pode ser:

H1

H2

H3

H4

Lã/poliéster.

80% lã/20% poliéster.

80% lã/15%poliester.
15% poliester/80% lã.

TOTAL

Este símbolo  indica as condições de lavagem para um determinado 
artigo e significa:

I1

I2

I3

I4

Programa moderado a 60ºC, tratamento mecânico de intensidade 
normal, hidroextracção normal.

Programa moderado a 60ºC, tratamento mecânico de intensidade 
normal, hidroextracção reduzida.

Programa moderado a 40ºC, tratamento mecânico de intensidade 
normal, hidroextracção normal.

Programa moderado a 60ºC, tratamento mecânico de intensidade  
reduzida, hidroextracção reduzida.

TOTAL
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OBJECTIVOS

1. Conhecer os conceitos de custo da qualidade e da não qualidade.

2. Identificar os custos da qualidade.

3. Identificar os custos da não qualidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

6.1 Noção de Custo da qualidade                                                                                       122
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6.1 NOÇÃO DE CUSTO DA QUALIDADE

Os custos da qualidade decorrem da necessidade de medir e acompanhar as acções e
os resultados das mesmas no respeitante à qualidade.

CUSTOS DA QUALIDADE: SOMA DOS CUSTOS DE PREVENÇÃO, DE
AVALIAÇÃO E DOS CUSTOS DAS FALHAS.

6.2 NOÇÃO DE CUSTO DA NÃO QUALIDADE

Infelizmente, poucas são as empresas que conhecem quanto perdem, ao certo, em cada
mês ou noutro qualquer período de tempo, com os seus defeitos e com o seu mau
funcionamento, isto é, com a sua não qualidade.

A não qualidade é consequência de falhas. Para uma adequada avaliação das falhas
torna-se necessário dividi-las em: falhas internas e falhas externas. Quando nos referimos
a falhas internas, consideramos as falhas ocorridas antes do envio ao cliente. Por sua
vez, as falhas externas serão aquelas que ocorrem quando o produto já se encontra na
posse do cliente.

CUSTO DA NÃO QUALIDADE É IGUAL AO CUSTO DAS FALHAS.

SÃO OS CUSTOS QUE RESULTAM DA AUSÊNCIA DE CONFORMIDADE COM
AS NORMAS OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DA INSATISFAÇÃO DOS
CLIENTES, POR FALTA DE ADEQUAÇÃO AO USO.

DENTRO DO CONHECIMENTO MAIS GENERALIZADO:

NÃO QUALIDADE = NÃO CONFORMIDADE = DEFEITO.

Um conhecimento mais aprofundado leva-nos a constatar que certos disfuncionamentos
na empresa também serão Não Qualidade.

A conhecida figura do icebergue serve-nos para representar comparativamente o que
acontece com os custos da não qualidade.
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Tal como só uma parte do icebergue (cerca de 1/3) é visível acima do nível das águas do
mar, só uma pequena parte dos defeitos – Não Qualidade – são facilmente identificáveis
e contabilizáveis. A maior parte (cerca de 2/3), são mais dificilmente apanhados e
contabilizados.

É muito vulgar verificar que certos gestores e empresários consideram como a sua Não
Qualidade o que apanham contabilisticamente como reclamações, indemnizações e pouco
mais. A realidade nua e crua (que alguns escondem.....), é bem mais grave porque não
se apanham muitas coisas tais como as tão comuns reciclagens, retoques e reparações,
etc....

6.3 CUSTOS DA QUALIDADE

Os custos da qualidade podem decompor-se em:

CUSTOS DE PREVENÇÃO

Os custos de prevenção são o conjunto de todos os custos cujo objectivo é prevenir e
reduzir os erros, em todas as funções da empresa e durante toda a vida do produto.

Alguns exemplos de custos de prevenção:

- planos de qualidade;

- avaliação de fornecedores;

- formação;

- realização de auditorias;

Figura 1 - O icebergue de custo da não



124

M-3M-3M-3M-3M-3QUQUQUQUQUALIDALIDALIDALIDALIDADEADEADEADEADE

CONFEC@neCONFEC@neCONFEC@neCONFEC@neCONFEC@nettttt

A QUA QUA QUA QUA QUALIDALIDALIDALIDALIDADE E OS SEUS CUSTADE E OS SEUS CUSTADE E OS SEUS CUSTADE E OS SEUS CUSTADE E OS SEUS CUSTOSOSOSOSOS

- manutenção preventiva;

- elaboração de documentos de qualidade;

- análise de produtos concorrentes.

CUSTO DE AVALIAÇÃO

São os custos associados à avaliação da produção já realizada (recepção da matéria
prima, controlo em curso e fim da produção, ensaios para a avaliação do produto), são
assim como as auditorias destinadas a medir a conformidade do conjunto de funções
com os procedimentos e critérios estabelecidos.

Inclui, também, os custos inerentes à verificação da forma como as actividades são
realizadas.

Alguns exemplos de custos de avaliação:

- custos de controlo;

- materiais consumidos em ensaios;

- custo de homologações e certificações;

- administração do serviço qualidade;

- custo das auditorias externas.

CUSTO DAS FALHAS INTERNAS

O custo das falhas internas, é o somatório de todos os custos suportados pela empresa
inerentes aos erros detectados antes que o produto ou serviço seja entregue.

Alguns exemplos de falhas internas:

- taxa de defeitos;

- taxa de avaria das máquinas;

- reparações;

- custos de acidentes de trabalho.

CUSTO DAS FALHAS EXTERNAS

O custo das falhas externas, é o somatório de todos os custos, suportados pela empresa,
inerentes à entrega, aos clientes externos, de produtos ou serviços inaceitáveis por
estes.

Alguns exemplos de falhas externas:

- reclamações;

- devoluções;

- anulações;

- substituição;

- indemnização pelos atrasos;
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- perda de clientes;

- dificuldades de recebimento.

Para um dado processo produtivo, os custos de avaliação aumentam com a qualidade
que se pretende atingir, e os custos associados às falhas diminuem em função de maiores
níveis de qualidade atingidos. Entre estes dois custos há um ponto óptimo até onde é
rentável chegar.

Veja-se a figura seguinte:

A curva das falhas representa os custos das falhas internas e externas.

A curva da inspecção representa os custos de prevenção e de avaliação da qualidade.

A curva total representa o somatório dos custos das falhas e dos custos de prevenção e
de avaliação.

6.4 CUSTOS DA NÃO QUALIDADE

São os custos resultantes da ausência de conformidade com as normas ou especificações
técnicas e da insatisfação dos clientes.

6.4.1 CUSTOS DAS FALHAS INTERNAS

REFUGOS

Produtos que não podem ser entregues ao cliente como bons. A avaliação do custo de
refugo deverá pelo menos ter em conta os custos directos da sua produção, isto é,

Figura 2
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C
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s

Inspecção
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materiais e mão-de-obra, já incorporados na fase em que o refugo é eliminado.

REPARAÇÕES/RECUPERAÇÕES

São as operações efectuadas sobre produtos não conformes, susceptíveis de
recuperação, com o fim de os tornar conformes com as especificações permitindo assim
o seu fornecimento.

PRODUTOS DESCLASSIFICADOS OU PRODUTOS DE 2ª ESCOLHA

Produtos em que o defeito não impossibilita a sua utilização, sendo vendidos
posteriormente no mercado por um preço inferior, devido ao facto de não estarem
totalmente em conformidade com as exigências da qualidade, ou devido a uma sobre -
produção aliada a uma má previsão de vendas.

COMPRA DE PRODUTOS NÃO CONFORMES

São os custos devidos a erros de aprovisionamento ou de modificações de concepção.
Produtos ou matérias-primas defeituosas ou com características não apropriadas para
aplicação desejada.

CUSTOS DE POLUIÇÃO

Estes custos são estimados a partir dos pagamentos de coimas a entidades oficiais, dos
custos ligados às instalações de despoluição e eventualmente multas e processos
judiciais.

CUSTOS DE ACIDENTES DE TRABALHO

A avaliação desta rubrica deve ter em conta todas as indemnizações pagas por acidentes
de trabalho, ou por não cumprimento dos prazos de entrega a clientes por acidente.

CUSTOS DE ABSENTISMO

São os custos resultantes da ausência das pessoas (quaisquer que sejam os motivos de
absentismo, com excepção de acidentes de trabalho – custos estimados separadamente
– e por licenças legais).

6.4.2 CUSTOS DAS FALHAS EXTERNAS

CUSTOS DE RECLAMAÇÕES DOS CLIENTES

São os custos do tratamento de reclamações – tempo e pessoas, custos de devolução
ou anulação de facturas respeitantes a produtos recusados, custos de tratamento das
devoluções ou anulação de facturas.
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CUSTOS DE REPOSIÇÃO DE PRODUTOS

São as entregas feitas a titulo excepcional como compensação de entregas defeituosas.
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AUTO-TESTE DO TEMA

Instruções de utilização: O questionário, a que a seguir vai responder, é constituído
por 16 itens, distribuídos por 4 secções, identificadas pelas letras do alfabeto que vão de
A a D. Dentro de cada secção os itens estão numerados de 1 a 4, deverá seleccionar a/
as respostas que considerar mais adequadas para responder correctamente a cada
uma das questões.

Os custos de não qualidade correspondem à:

A1

A2

A3

A4

Soma dos custos de prevenção e avaliação.

Soma dos custos de avaliação.

Soma dos custos de prevenção, avaliação e falhas.
Soma dos custos das falhas.

TOTAL

Seleccione exemplos de falhas internas:

B1

B2

B3

B4

Taxa de defeitos.

Custos dos acidentes de trabalho.

Custos das auditorias.
Reclamações dos clientes.

TOTAL

Os custos de avaliação são o:

C1

C2

C3

C4

Conjunto de todos os custos inerentes aos erros detectados antes 
que o produto seja entregue ao cliente.

Conjunto de todos os custos que têm como objectivo prevenir ou 
reduzir os erros.

Conjunto de todos os custos associados à avaliação da produção 
já realizada.

Conjunto de todos os custos associados à avaliação da 
produção em curso de fabricação.

TOTAL

Seleccione exemplos de custos de não qualidade:

D1

D2
D3

D4

Custos dos acidentes de trabalho.

Custos do absentismo.

Custos das auditorias.
Custos do controlo.

TOTAL
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SOLUÇÃO DOS EXERCICIOS

Os custos de não qualidade correspondem à:

A1

A2

A3

A4

Soma dos custos de prevenção e avaliação.

Soma dos custos de avaliação.

Soma dos custos de prevenção, avaliação e falhas.
Soma dos custos das falhas.

TOTAL

Seleccione exemplos de falhas internas:

B1

B2

B3

B4

Taxa de defeitos.

Custos dos acidentes de trabalho.

Custos das auditorias.
Reclamações dos clientes.

TOTAL

Os custos de avaliação são o:

C1

C2

C3

C4

Conjunto de todos os custos inerentes aos erros detectados antes 
que o produto seja entregue ao cliente.

Conjunto de todos os custos que têm como objectivo prevenir ou 
reduzir os erros.

Conjunto de todos os custos associados à avaliação da produção 
já realizada.

Conjunto de todos os custos associados à avaliação da 
produção em curso de fabricação.

TOTAL

Seleccione exemplos de custos de não qualidade:

D1

D2
D3

D4

Custos dos acidentes de trabalho.

Custos do absentismo.

Custos das auditorias.
Custos do controlo.

TOTAL
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