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Resumo: Normalmente a fibra de acetato possui altos 

volumes de consumo para aplicação como filtro para 

cigarro. Com crescente redução mundial da indústria 

tabagista torna-se iminente a necessidade de 

desenvolvimento de novas aplicações para o acetato. 

Este estudo visa analisar a viabilidade da produção e 
desenvolvimento de tecidos nãotecidos com fibra de 

acetato. 

 

1. Introdução 
Segundo Rewald [1], o tecido nãotecido é uma 

estrutura plana, flexível e porosa constituída de véu ou 

manta de fibras ou filamentos, orientados 

direcionalmente ou ao acaso, consolidada por um 

processo mecânico (fricção) e/ou químico (adesão) e/ou 

térmico (coesão) ou combinações destes. 

Para a produção de  nãotecidos  são utilizados  toda 

a gama de fibras naturais ou químicas, sejam puras ou 

em misturas. Não é raro encontrar  nãotecidos 
compostos de vários tipos de fibras. As mais comuns 

são  algodão,  viscose, poliéster, poliamida, acrílico e 

polipropileno. 

Para a formação de véu por via seca, as fibras são 

transportadas do sistema de preparação para o sistema 

de formação de véu que apresenta na entrada  um 

carregador mecânico ou volumétrico. 

A orientação das fibras  no véu, provenientes de uma 

carda ou outro dispositivo auxiliar é de particular 

importância, pois determina a resistência e o 

alongamento do véu nas diferentes direções, podendo 

ser paralelo, condensado, randomizado e randomizado 
condensado. 

A consolidação mecânica é utilizada para fazer  o 

entrelaçamento das fibras do véu com o uso de agulhas 

e/ou jatos de ar e/ou jato d’água. Esse entrelaçamento 

mecânico acontece através de repetidas penetrações de 

agulhas com saliência num véu fibroso. 

 

2. Metodologia 
Na mini carda de rolos foram produzidos véus 

utilizando fibras de acetato, de título 3 den com 

comprimento de 40 mm, 80 mm e 120 mm. A 

consolidação foi realizada por processo mecânico na 

agulhadeira unilateral de uma placa J. C. Gabriel. 

Após a fabricação dos tecidos nãotecidos, foram 

realizados os ensaios de caracterização: gramatura, 

espessura, tração, rasgamento, absorção e transporte de 

umidade.  

Serão produzidos ainda nãotecidos com diferentes 
gramaturas para comparação. 

. 

3. Resultados 
 Na tabela abaixo estão relacionados os resultados  

dos ensaios de gramatura, espessura, tração, rasgamento 

e absorção. 

 

Tabela I – Resultados dos ensaios 

 Fibra 

40mm 

Fibra 

80mm 

Fibra 

120 mm 

Gramatura (g/m
2
) 343,4 324,1 207,5 

Espessura (mm) 3,54 3,21 2,57 

Carga ruptura 

Trans. (daN/cm) 

1,09 1,16 0,94 

Carga ruptura 

Long. (daN/cm) 

3,97 3,04 2,61 

Alongamento 

Trans. (%) 

102,8 93,5 67,74 

Alongamento 

Long. (%) 

35,76 38,1 35,22 

Carga 

rasgamento 

Trans. (N) 

6,4 5,8 6,84 

Carga 

rasgamento 

Long. (N) 

21,9 18,5 14,3 

Tempo de 

absorção (s) 

9,52 10,37 8,54 

Capacidade de 

absorção 

14,3 15,3 13,6 

Fonte:Autor 

4. Referências 
[1] Rewald, Freddy Gustavo. Tecnologia dos 

Nãotecidos. São Paulo: LCTE , 2006. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. NBR 12984: Nãotecidos– Determinação 

da massa por unidade de área. Rio de Janeiro, 2000. 

_______. NBR 13371: Nãotecidos– Determinação da 

espessura. Rio de Janeiro, 1995. 

_______. NBR 13041: Nãotecidos– Determinação da 
resistência à tração e alongamento. Rio de Janeiro 

,1993. 

_______. NBR 13351: Nãotecidos– Determinação 

resistência à propagação do rasgo. Rio de Janeiro, 1995. 

_______. NBR 13735: Nãotecidos– Determinação da 

absorção. Rio de Janeiro, 1996. 

Agradecimentos 
Ao Centro Universitário da FEI pelo empréstimo de 

equipamentos. 


