
 

Nome da fibra:  

Gossypium hirsutum L. 

 

Nome popular: 

Algodão 

Classificação: 

Fibra natural vegetal de semente. 

 

 
Foto da fibra 

 

 
Foto microscópica da fibra 

Origem: 

Segundo os documentos mais antigos essa fibra teve sua origem na Índia. 

Características: 

 É uma fibra branca e tem seu toque macio; 

 Nível de absorção alto; 

 Tem baixa resiliência; 

 Alongamento a seco de 6 a 10%; 

 É hipoalérgica, o que significa que dificilmente gerará reações alérgicas, e pode ser misturada com 

qualquer tipo de fibra; 

 Perde resistência quando exposta a intempéries (luz, raio U.V.); 

 Não tem resistência a microrganismos. 

Produção: 

O algodão é uma fibra muito cultivada mundialmente. No Brasil a produção de algodão é destaque por estar 

sendo a quinta maior do mundo. 

Aplicações: 

A Fibra de algodão apresenta possibilidades múltiplas e variadas de aplicação, em contraste com outras 

fibras têxteis. As características do uso do algodão, matéria-prima na confecção de fios, são utilizadas para 

elaboração de tecidos dos mais variados tipos, e dos mais diversos usos. Os tecidos mais comuns 

confeccionados com a fibra de algodão são: popeline, organdi, cretone, cetim, filó, morim, riscado, 

atoalhado, cambraia, cadarço, tolha, brim, lona e encerado, voil, flanela, algodãozinho e talagarça. 
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Fonte: http://squadbrasil.blogspot.com.br/2012/12/conheca-mais-sobre-o-algodao-pima.html 
 

http://squadbrasil.blogspot.com.br/2012/12/conheca-mais-sobre-o-algodao-pima.html


Nome da fibra:  

Ceiba speciosa 

Nome popular: 

Paina 

Classificação: 

Fibra natural vegetal de fruto. 

 

 
Foto da fibra 

 

 
Foto microscópica da fibra 

Origem: 

A paina é uma fibra natural semelhante ao algodão, oriundo dos frutos da paineira. Tem como sua origem 

lugares tropicais como Argentina e Brasil. Esta planta é utilizada como fibra têxtil há mais de 7000 anos. E 

era usada por nativos africanos pra fabricação de tecidos grosseiros.  

Obtenção: 
Através do fruto de espécies de bombacáceos (paineiras):ceiba, bombax e choristia. As fibras mais puras 

são obtidas dos fios que recobrem a casca das sementes, tal como no algodão (Gossypium herbaceum), da 

família das malváceas. 

Características: 

 A fibra Paina é fina e curta; 

 A fibra é leve, macia, oca, porém facilmente quebrável; 

 Apresenta características semelhantes às do algodão (leveza, brancura e suavidade);  

 Regain: 7,5% como do algodão; 

 Boa capacidade de isolamento térmico e acústico e flutuabilidade. 

Aplicações:  

Estofamentos e colchoarias; artigos de flutuação, equipamentos salva vidas; construção de revestimentos e 

paredes isolantes ao calor e a prova de som; fabricação de roupas esportivas e solventes alternativos. 

Devido à dificuldade de transformá-la em fios, ela é muito utilizada para preenchimento de produtos como 

colchões e travesseiros. 

Observações: 
A paina possui alto grau de flutuabilidade, é capaz de suportar na água uma carga de 25 a 30 vezes seu 

próprio peso e ao secar readquire sua flutuabilidade original. É uma fibra hidrofóbica (aversão a líquidos), 

possui também um caráter oleofílico, onde permite a absorção de óleos e vários tipos de solventes, sendo 

considerada favorável para a correção de águas poluídas.  
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(Chorisia Speciosa). Rio de Janeiro, 2009. 
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2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/pablodavidflores/219380143 
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Nome da fibra:  

Cocos nucifera 

 

Nome popular: 

Coco 

Classificação: 

Fibra natural vegetal de fruto. 

 

 
Foto da fibra 

 

 
Foto microscópica da fibra 

Origem: 

Provém do coqueiro comum (cocusnucifera), é plantado na Índia desde aantiguidade, onde é chamado de 

“Árvore do Bem-Estar” ou “Árvore do Céu”, conhecido mundialmente como “Árvore da vida”.Foi 

introduzido no Brasilem 1.553, sendo quea maior parte da áreacultivada situa-se naregião tropical. 

Obtenção:A casca formada por fibras é desmanchada em vários pedaços. Os pedaços ficam várias semanas 

em água salobra, onde são macerados. As fibras são depois batidas e trituradas para poderem ser separadas. 

Características: 

 Apresenta uma elasticidade superior a outras fibras vegetais; 

 Elevada capacidade de resistir à umidade e a altas variações nas condições climáticas; 

 É constituída de materiais lignocelulósicos, sendo suas principais características a baixa densidade, 

a boa flexibilidade no processamento e a facilidade de modificação perante agentes químicos, além 

de fonte de recursos renováveis, biodegradáveis e não abrasivos. 

Produção: 

A Índia é a maior produtora de fruta de coco no mundo, e não coincidentemente possui cultura milenar na 

produção de fibras de coco para manufaturação de artefatos. 

Aplicações:  

As fibras de coco são utilizadas na fabricação de tapetes e capachos, pois têm alta durabilidade, maior 

retenção da sujeira, além de fungicida natural; em cordame especial para navios, devido a sua resistência à 

água do mar; em escovas e vassouras; como enchimento de almofadas; na fabricação de madeira 

prensada; mantas para reflorestamento; suporte para biofilme, entre outras.A fibra da casca de coco verde 

tem sido utilizada na preparação de substratos para cultivo de mudas de hortaliças. 
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CASTILHOS, L. F. F. Aproveitamento da fibra de coco. Paraná: TECPAR, 2011. 
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Fonte:http://www.cpt.com.br/cursos-cultivodecoco-agricultura/artigos/adubacao-essencial-aumento-

produtividade-coqueiro-anao 

http://www.cpt.com.br/cursos-cultivodecoco-agricultura/artigos/adubacao-essencial-aumento-produtividade-coqueiro-anao
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Nome da fibra:  

Corchorus capsularis 

Nome popular: 

Juta 

Classificação: 

Fibra natural vegetal de caule. 

 

 
 

Foto da fibra 

 

 
 

Foto microscópica da fibra 

Origem: 

Originária da Índia. 

Obtenção: 
As fibras de juta são obtidas do gênero Corchorus da ordem das Tiliáceas. Há duas espécies desta ordem 

cultivadas para obter suas fibras são:Corchorus capsularis e a Corchorus olitorius, ambas encontradas em 

áreas tropicais e naturalmente por toda parte. A fibra útil é contida entre a casca e o talo interno e a extração 

é feita pelo processo da maceração. 

Características: 

 As fibras de juta são longas e alcançam entre 150 e 300 cm (60 a 120 polegadas); 

 Quanto mais robusta, clara e longa é a fibra, melhor é a qualidade; 

 É biodegradável e tem boa afinidade para corantes diretos e para corantes básicos; 

 É muito higroscópica, regulando a umidade em 12%, o que a torna a matéria prima ideal para a 

sacaria, evitando tanto o ressecamento quanto a fermentação do produto acondicionado; 

 Regain: É de 13,75%. 

Produção: 

O maior fornecedor de juta é Bangladesh, onde é cultivado em solo aluvial (solo pedregoso formado pelas 

enchentes dos estuários dos rios) das regiões dos deltas dos Ganges e da Bralmaputra. No Brasil a Juta 

atingiu o seu auge na década de 1960, com mais de 50 mil agricultores envolvidos no seu plantio e 

representou mais de um terço do PIB (Produto Interno Bruto) do estado do Amazonas, levando o Brasil a 

auto-suficiência de fibra de Juta em 1952. 

Aplicações:  

Por ser muito versátil, ela se apresenta em diversas aplicações tais como bolsas, artesanatos, carpetes, 

enchimentos, e outros. 

 

FERREIRA, T. R. et al.Fibras celulósicas. Natal: UFRN, 2003. 
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mecânicas do polipropileno reciclado. São Paulo. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.ecodebate.com.br/2014/02/10/produtores-ribeirinhos-pedem-socorro-o-caso-da-juta-no-para-

artigo-de-joao-de-deus-barbosa-nascimento-junior/ 
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Nome da fibra:  

Linum usitatissimum L. 

Nome popular: 

Linho 

Classificação: 

Fibra natural de origem vegetal de caule. 

 

 
Foto da fibra 

 

 
Foto microscópica da fibra 

Origem: 

Foi originalmente cultivada nas regiões do pântano entre o mar negro e a Cáucaso. 

Características: 

 Toque agradável; 

 Boa absorção de umidade (12%); 

 Resistência à tração; 

 Boa resistência à lavagem; 

 Amassa facilmente; 

 Tendência a encolher; 

 Não deforma ao calor; 

 Pouca elasticidade; 

 Coloração variada (de cinza claro a castanho); 

 Resistente a álcalis. 

Produção: 

O maior produtor de linho do mundo é a Rússia- com Lituânia, Litônia e Estônia, responsável por quase 

metade da produção mundial. A variedade de maior valor é o linho Courtrai, que vem da Bélgica e países 

vizinhos. A Irlanda até hoje é conhecida pela excelente qualidade de seus tecidos de linho. 

Obtenção: 
A fibra do linho é retirada da parte fibrosa da casca da planta que pertence à ordem das lináceas e a espécie 

é Linum usitatissimum, onde através da trituração e espadelagem, obtém-se a fibra. 

Aplicações:  

As sementes que são separadas no processo da fibra são esmagadas e prensadas e delas obtido um óleo, o 

resíduo restante, depois da extração do óleo, é prensado e transformado em uma torta de linhaça que é um 

alimento com valioso valor nutricional para o gado.  É utilizada também em vestuário e decoração. 

 

FERREIRA, T. R. et al.Fibras celulósicas. Natal: UFRN, 2003. 

KLOCK, U. Morfologia da fibra x propriedades do papel. [s.l.], 2011. 

MEDEIROS, M. K. Tecnologia Têxtil. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Especialização). 

OLIVEIRA,A. P. O.et al.FATEC-AMERICANA – Disciplina Ciência das Fibras Têxteis. [s.l.], 2009. 

 

 

 

Fonte da imagem:http://mulher.uol.com.br/moda/noticias/redacao/2014/01/23/nobre-linho-e 

superconfortavel-no-verao-saiba-por-que.htm 
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Nome da fibra: 

Boehmeria nivea 

Nome popular: 

Rami 

Classificação: 

Fibra natural vegetal de caule. 

 

 
Foto da fibra 

 

 
Foto microscópica da fibra 

Origem: 

Ásia. O Rami é uma das fibras vegetais mais antigas e tem sido usada por milhares de anos. Foi utilizado 

em panos de múmias no Egito durante o período de 5000 - 3000 aC, e tem sido cultivada na China há 

muitos séculos, e pode ser colhida até 6 vezes por ano. 

Características: 

 Toque macio; 

 Superfície lisa e sedosa; 

 Muito resistente; 

 Pouca elasticidade; 

 Amassa facilmente; 

 Regain de 12%; 

 Boa absorção de umidade; 

 Absorve água com muita rapidez e aumenta sua resistência em cerca de 25% quando molhado; 

 O rami alvejado é branco, brilhoso e extremamente durável, mas não tem flexibilidade e 

elasticidade. 

Obtenção: 
Planta de cultura perene de 20 a 30 anos, com altura entre 2m a 4m e caules de 1m a 2m, cujo crescimento 

leva de 60 a 75 dias, de onde são extraídos os feixes de fibras. 

Produção: 

O maior produtor mundial de rami é a China que utiliza 90% de sua produção no mercado interno, 

principalmente na indústria têxtil, seguindo-se do Brasil e Filipinas. 

Aplicações e curiosidades:  

A fibra de rami é usada para fazer corda, barbante, rede de pesca, tecidos, como também pode gerar a 

celulose para a produção de papel moeda, devido à sua resistência, mangueiras, pneus, fios de paraquedas. 

Na China ela é usada para a fabricação de “grass cloth” e “white summer cloth”. 

 

FERREIRA, T. R. et al.Fibras celulósicas. Natal: UFRN, 2003. 

KLOCK, U. Morfologia da fibra x propriedades do papel. [s.l.], 2011. 

MEDEIROS, M. K. Tecnologia Têxtil. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Especialização). 

OLIVEIRA, A. P. O.et al. FATEC-AMERICANA – Disciplina Ciência das Fibras Têxteis. [s.l.],2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://agrogalinha.blogspot.com.br/2015/03/como-fazer-cultivo-de-rami.html 
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Nome da fibra:  

Cannabis sativa 

Nome popular: 

Cânhamo 

Classificação: 

Fibra natural vegetal caule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto da fibra 

 

 
Foto microscópica da fibra 

Origem: 
A fibra do cânhamo, presente no caule da maconha, foi muito utilizada nas cordas e velas nos navios gregos 

e romanos, e era usada também para fabricar tecidos, papel, palitos e óleo. A origem do cânhamo é perdida 

na antiguidade. Acredita-se que o cânhamo esteve cultivado primeiramente na China. 

Obtenção: 

Obtida dos talos da planta de cânhamo. 
Características: 

 O Regain é muito alto, até 35% do peso da fibra; 

 Esta fibra é imputrescível, ou seja, ela não apodrece em contato com a água e tem excelentes 

qualidades de isolamento contra o frio; 

 Boa resistência aos solventes orgânicos comuns e alvejantes; 

 Resiste aos álcalis; 

 Bastante durável, mas tende a perder sua elasticidade. 

Produção:  

Atualmente os maiores produtores são: China, considerado o maior exportador mundial de têxteis e papel 

de cânhamo; França, Romênia, Canadá, Reino Unido, estão entre os principais produtores também. 

Aplicações: 

Hoje em dia temos algumas marcas, que fazem uso do cânhamo para produção de artigos têxteis, mas seu 

cultivo sofre um controle governamental bem intenso e seu uso no vestuário não é frequente, pois esta fibra 

é mais utilizada na confecção de artigos mais resistentes, como cordas, sacos, toalhas etc. O papel feito de 

cânhamo dura muito mais tempo que o papel de polpa de árvore e não se parte, endurece, amarelece ou se 

desfaz com o passar do tempo. 

Observações: 
Cânhamo é uma ótima proposta de consumo, sendo que alguns resultados apontaram que o filamento é 

cinco vezes mais resistente que o do algodão e um hectare apenas produzem o mesmo que quatro de 

eucalipto. Também possui alto valor de absorção, o que facilita o tingimento e a fixação das cores, podendo 

ser tramado a outras fibras menos resistentes. Sua propriedade biodegradável segue a qualidade cada vez 

mais exigida pelo mercado. O problema do cânhamo é que ele também é conhecido como a planta 

Cannabis, outro nome para maconha, um produto ilegal. 

OLIVEIRA, A. P. O.et al. FATEC-AMERICANA – Disciplina Ciência das Fibras Têxteis. [s.l.], 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://super.abril.com.br/blogs/planeta/abasteca-seu-carro-com-maconha/ 
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Nome da fibra:  

Agave sisalana 

Nome popular: 

Sisal 

Classificação: 

Fibra natural vegetal de folha. 

 

 
 

Foto da fibra 

 

 
 

Foto microscópica da fibra 

Origem: 

A planta do sisal é originária da península de Yucatã, no México. 

Obtenção: 
As fibras são extraídas das folhas, que possuem de 8 a 10 cm de largura e de 150 a 200 cm de 

comprimento, através do processo de desfibragem (separação e remoção de resíduos), que pode ser feito 

por maceração, mecânica ou manualmente. 

Características: 

 Fibra dura e grossa, de cor creme ou amarelo pálido; 

 Tingibilidade boa, ótimas cores luminosas e claras; 

 Boa estabilidade térmica. 

Produção: 
Atualmente, o maior produtor e exportador mundial de fibras de sisal e de sisal manufaturado é o Brasil, e 

aproximadamente 70% do sisal brasileiro beneficiado destina-se aos mercados europeu e asiático. Já o sisal 

manufaturado tem como principais importadores os Estados Unidos (86%) e o Canadá (5%). 

Aplicações: 
A fibra é utilizada em cordas, barbantes, tapetes, sacos, bolsas, chapéus, vassouras e também em artesanato; 

além disso, tem utilização industrial na fabricação de pasta celulósica, que dará origem ao papel Kraft, de 

alta resistência, e a outros tipos de papel fino, cigarros, filtros, papéis dielétricos, absorventes higiênicos, 

fraldas etc., e ainda na indústria de plástico reforçado. 

 

FERREIRA, T. R. Sorção de Petróleo por Fibras Vegetais. Natal-RN, 2009. 

KLOCK, U. Morfologia da fibra x propriedades do papel. [s.l.], 2011. 

MARTIN, A. R. et al. Caracterização Química e Estrutural de Fibra de Sisal da Variedade Agave 

sisalana. São Paulo. 2009. 

OLIVEIRA, A. P. O.et al. FATEC-AMERICANA – Disciplina Ciência das Fibras Têxteis. [s.l.],2009. 

SEGUNDO, P. O. et al.Avaliação da sorção de óleo por fibras de sisal tratadas quimicamente.UFRN, 

2009. 

SILVA, O. R. R. F. et al. Cultivo do Sisal no Nordeste Brasileiro. Campina Grande-PB, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.sisalrugs.com/faq 
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Nome da fibra:  

Ovis vignei 

Nome popular: 

Lã 

Classificação: 

Fibra natural animal de pele. 

 

 
Foto da fibra 

 

 
Foto microscópica da fibra 

Origem:A lã é tão antiga quanto à Idade da Pedra. Na antiga Mesopotâmia, berço da humanidade, há 

registros do uso da lã como vestuário. O mercado da lã data de 4000 aC e, desde então, nada foi encontrado 

ou criado pelo homem que possa se igualar à lã. 

Obtenção: 
Através da tosquia da ovelha se retira o velo, montam-se os fardos que posteriormente serão levados para 

fiação.  

Características: 

 Fibra térmica (conservador de calor); 

 Fibra flexível; 

 Não amassa com facilidade; 

 Não deforma; 

 Boa afinidade tintorial; 

 Não suja com facilidade; 

 Difícil combustão;  

 Boa absorção de umidade; 

 Toque macio e suave. 

Produção: 

A lã perdeu seu lugar no mercado mundial como fruto capital, e vem ganhando novamente visibilidade 

como produto 100% sustentável. A China desponta como maior produtor e maior importador de lã mundial, 

enquanto a Austrália é o principal exportador de lã suja e a Nova Zelândia o maior exportador de lã 

processada. Atualmente a lã representa somente 2% do total das fibras têxteis utilizadas no mundo. 

Aplicações: 
A lã pode ser usada na sua forma bruta, lavada, cardada, fiada, feltrada, etc. Pode ser tingida ou utilizada 

nas suas cores naturais, mesclada com outras fibras e produtos. Para a confecção de peças de vestuário 

masculinas, femininas e infantis, peças de decoração e tudo mais que a nossa criatividade permitir. Pode ser 

utilizada para isolamento térmico e acústico em construções de todos os tipos. Por não ser comburente em 

alguns países é obrigatório o uso da lã na confecção de cortinas, carpetes e forros de móveis para casas, 

escritórios, automóveis e aviões. 

Observações: 
Lã é uma fibra natural complexa composta principalmente por proteínas (cerca de 97%) e lipídios (cerca de 

1%), sendo um substrato ideal para enzimas como proteases e lipases. A fibra de lã é formada por duas 

partes morfológicas: a cutícula, que consiste de células sobrepostas na forma de escamas, e o córtex, que 

constitui a zona interna mais corpulenta da fibra. A lã é um recurso renovável e sustentável, que tem zero 

potencial de destruição do ozônio e que ao final de sua vida útil pode ser recondicionado ou biodegradado. 

BERNHARD, E. A. Produção sustentável e alternativas para o mercado de lã. [s.l.], [201?] 

JUNIOR, W. K. et al. Revisão das Principais Propriedades das Fibras Têxteis e Compilações de 

Inovações Geradas Devido ao Uso de Novos Materiais no Design de Moda. Rio Grande do Sul: UFGRS, 

[200?].  

MEDEIROS, M. K. Tecnologia Têxtil. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Especialização). 

OLIVEIRA, A. P. O. et al.FATEC-AMERICANA – Disciplina Ciência das Fibras Têxteis.[s.l.], 2009. 

SILVEIRA, F. A. et al.Produção e qualidade de lã. Rio Grande do Sul, 2013. 

Fonte da imagem: https://cordecravo.wordpress.com/tag/responsabilidade/page/2/ 

Fonte da imagem transversal: CEFET-SC. Fibras Têxteis. Santa Catarina, [200?]. 

https://cordecravo.wordpress.com/tag/responsabilidade/page/2/


 

Nome da fibra:  

Bombyx mori 

Nome popular: 

Seda 

Classificação: 

Fibra natural animal de secreção glandular. 

 

 
 

Foto da fibra 

 

 
 

Foto microscópica da fibra 

Origem: A china é a pátria da seda. Há 4.000 anos que lá se cria o bicho - da – seda, para sua obtenção e 

produção de seus artigos. Durante milênios os chineses guardaram segredo da sua fabricação, e quem 

revelasse era castigado pagando pela própria vida. Eram permitidas exportações, apenas de artigos 

manufaturados, para o Oriente Médio e de lá através de transporte marítimo, até a Europa a chegada 

duravam vários anos, com isso seu preço era muito elevado. 

Obtenção: A seda é obtida pelas lagartas de certos tipos de mariposas, tipos são: Seda da Amoreira e Seda 

silvestre. As raças do bicho – da – seda podem ser classificadas em: univoltinas, bivoltinas e polivoltinas, 

ou seja, podendo realizar 1 ciclo ao ano ou 2 ou mais de 3 ciclos ao ano. A seda é a única matéria – prima 

têxtil que a natureza produz como fio. 

Características:  

 Fibra térmica (conservador de calor); 

 Fibra flexível; 

 Não amassa com facilidade; 

 Não deforma; 

 Boa afinidade tintorial;  

 Não suja com facilidade; 

 Difícil combustão. 

Produção: A produção de seda corresponde a menos de 0,2% dentre as fibras têxteis e devido à falta de 

informações é difícil de ter dados precisos. 

Aplicações: Casear botões, fios de malharia, blusas, camisas, veludo de seda, gravatas, chales, lenços e 

fitas para maquinas de escrever e entre outros. 

Observações: Ovo: 10 -14 dias 

Larva: 27 - 32 dias 

1ª Estadio larval: 3 a 4 dias 

2ª Estadio larval: 2 a 3 dias 

3ª Estadio larval: 3 a 4 dias 

4ª Estadio larval: 4 a 6 dias 

5ª Estadio larval: 7 a 8 dias 

Crisálida: 14 dias 

Mariposa: 7 dias 

Total + 60 dias. 

CIRIO, G. M. Sericicultura no estado do Paraná. Paraná, 2014. 

JUNIOR, W. K. et al. Revisão das Principais Propriedades das Fibras Têxteis e Compilações de 

Inovações Geradas Devido ao Uso de Novos Materiais no Design de Moda. Rio Grande do Sul: UFGRS, 

[200?]. 

MEDEIROS, M. K. Tecnologia Têxtil. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Especialização). 

 

 

 

Fonte da imagem: http://www.essencialcosmeticos.com/ingredientes.php 
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Nome da fibra:  

Polietileno tereftalato 

Nome popular: 

Poliéster 

Classificação: 

É uma fibra manufaturada sintética. 

 

 
 

Foto da fibra 

 

 
 

Foto microscópica da fibra 

Origem:O primeiro poliéster sintético foi obtido em 1833 por Gay-Lussac e Pelouze, por aquecimento do 

ácido lático.  

Obtenção: Através de homopolímeros: Mistura de Ácido Tereftálico e Etilenoglicol ou Dimetiltereftalato e 

Etilenoglicol. Através de Copolímeros: Mistura de Ácido Tereftálico, Etilenoglicol e Ácido 

Paraoxibenzóico ou Dimetiltereftalato, Etilenoglicol e Ácido Paraoxibenzóico. Formando o chip de 

poliéster, homo ou copolímero, para fabricação de fibras sintéticas de uso têxtil. 

Características: 

 Pouca absorção, boa resistência, baixo encolhimento, secagem rápida, resistente ao amarrotamento e 

abrasão, baixa propagação de chamas, toque agradável são características do poliéster; 

 As fibras de poliéster possuem alta elasticidade e são excelentes pela ótima estabilidade 

dimensional; 

 Sua solidez em estado úmido é igual à solidez em estado seco, apresentando alta resistência às 

influencias da luz e condições climáticas, bem como aos insetos nocivos e a formação de bolor; 

 Regain: Por volta de 1% 

Produção:Atualmente, a fibra do poliéster é considerada a mais utilizada na indústria têxtil.  O Brasil é 

inexpressivo nesse mercado, mas algumas empresas já iniciaram projetos que visam minimizar as 

exportações. Os principais países produtores e exportadores do poliéster estão na Ásia, tendo a China se 

tornado base do desenvolvimento e prosperidade têxtil. 

Aplicações:O poliéster pode ser aplicado sozinho ou em misturas com outras fibras como o algodão, linho, 

viscose, poliamida ou lã, nas mais diversas proporções. É usado na confecção de artigos de moda, cama, 

mesa e banho, decoração, não tecidos, têxteis técnicos além de seguimentos não têxteis. 

Os poliésteres também são usados como matéria-prima para a fabricação de garrafas de plástico, 

filmes, tarpaulin, canoas, ecrãs LED, hologramas, filtros, filmes dielétricos para condensadores, tinta em 

pó e verniz, etc.A utilização dessa fibra tende a cada vez mais crescer graças os avanços tecnológicos que 

têm permitido que ela se torne cada vez mais parecida com o algodão. 

 

BARBOSA, M. C. et al. Setor De Fibras Sintéticas E Suprimento De Intermediários Petroquímicos. 

Rio de Janeiro, 2004. 

GOMES, I. S.; PEREIRA, W. B. A. Importância da Teciteca no IFRN- campusCaicó. Caicó-RN, 2014. 

JUNIOR, W. K. et al. Revisão das Principais Propriedades das Fibras Têxteis e Compilações de 

Inovações Geradas Devido ao Uso de Novos Materiais no Design de Moda. Rio Grande do Sul: UFGRS, 

[200?]. 

MEDEIROS, M. K. Tecnologia Têxtil. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Especialização). 

SILVA, C. M. P. Tratamento Alcalino E Enzimático De Fibras Sintéticas. Portugal: UM, 2002. 
 
 
 
 
 
 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tarpaulin&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecr%C3%A3s_LED&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hologramas&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filtro
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Condensadore&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tinta_em_p%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tinta_em_p%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Verniz


Nome da fibra:  

Polietileno 

Nome popular: 

Polietileno 

Classificação: 

Fibra sintética. 

 

 
 

Foto da fibra 

 

 
 

Foto microscópica da fibra 

Origem: 

O polietileno foi sintetizado pela primeira vez pelo químico alemão Hans Von Pechmann em 1898. Mas em 

1933 ele foi sintetizado novamente na Inglaterra, onde foi obtido um material de alta viscosidade e cor 

esbranquiçada o qual se usa atualmente. 

Obtenção: 

Obtém-se pela polimerização do etileno, o qual deriva seu nome, mas também pode ser polimerizado por 

grandes números de monômeros. 

Características: 

 Excelente resistência ao ataque químico, o comportamento melhora muito por adição de 

estabilizadores; 

 Apresentam alta resistência à deformação; 

 É estável à luz; 

 Baixa condutibilidade elétrica e térmica. 

Aplicações: 

O Polietileno de alta densidade é muito usado na fabricação de canetas, brinquedos, móveis de jardim etc. 

Enquanto que o polietileno de baixa densidade é muito usado na fabricação de sacolas e sacos. 

 

ARAÚJO, J. R. Compósitos de polietileno de alta densidade reforçados com fibra de curauá obtidos 

por extrusão e injeção. Campinas, 2009. 

OLIVEIRA,A. P. O.et al. FATEC-AMERICANA – Disciplina Ciência das Fibras Têxteis. [s.l.],2009. 

PIATTI, T. M.; RODRIGUES, F. A. F. Plásticos: características, usos, produção e impactos ambientais. 

Maceió/AL, 2005. 

ROMERO, L. L. et al. Fibras artificiais e sintéticas. [s.l.], 1995. 

 

 

Fonte da imagem microscópica: http://www.poci-compete2020.pt/noticias/detalhe/Hiperom-13614 
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Nome da fibra:  

Polipropileno 

 

Nome popular: 

Polipropileno 

Classificação: 

Fibra sintética. 

 

 
 

Foto da fibra 

 

 
 

Foto microscópica da fibra 

 

Origem: 

Karl Ziegler começa a estudar a química orgânica princípio da descoberta do PP. Com base nestes estudos e 

de outros levados a cabo nos laboratórios das empresas Phillips Petroleum e Standard Oil, Giulio Natta na 

Itália, obteve um polímero de polipropileno de elevada regularidade estéreo estrutural (isotáctico), com 

propriedades adequadas para aplicação têxtil. 

Obtenção: 

Obtido através da polimerização do propeno (produto derivado da Nafta petroquímica). 

Características: 

 As fibras de polipropileno são divididas em monofibriladas e fibriladas; 

 Resistência à umidade; 

 Elevada inércia química; 

 Leveza, resistência à abrasão e à ação de mofos e bactérias tornam-no ideal para a produção de 

sacarias; 

 Regain: 0,05 %. 

Aplicações: 

Brinquedos; Copos Plásticos; Recipientes para alimentos, remédios, produtos químicos; Carcaças para 

eletrodomésticos; Fibras; Sacarias (ráfia); Filmes orientados; Tubos para cargas de canetas esferográficas; 

Carpetes; Seringas de injeção; Material hospitalar esterilizável; Autopeças (pára-choques, pedais, carcaças 

de baterias, interior de estofos, lanternas, ventoinhas, ventiladores, peças diversas no habitáculo). 

Observações: 
As fibras PP têm boa resistência a produtos químicos, ótima elasticidade, reduzida tendência ao pilling e 

boa estabilidade de forma, desde que termofixados. Possuem o menor peso de fibra, oferecem dificuldade á 

tingidura, e pouca estabilidade à luz e ás condições climatéricas. Além disso, são sensíveis a influências de 

grande calor. 

 

JUNIOR, E. S. D.; ROCHA, L. F. S. Estudo De Concreto Com Adição De Fibra De Polipropileno Para 

Controle Da Fissuração. Belém, 2011.  

OLIVEIRA,A. P. O.et al. FATEC-AMERICANA – Disciplina Ciência das Fibras Têxteis. [s.l.],2009. 

ROMERO, L. L. et al.Fibras artificiais e sintéticas.[s.l.],1995. 

ROSA, A. D. A. Estudo da incorporação da fibra de juta como modificadora nas Propriedades 

mecânicas do polipropileno reciclado. São Paulo. 2009. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

Nome da fibra:  

Poliamida 

Nome popular: 

Nylon 

Classificação: 

Fibra sintética. 

 

 
 

Foto da fibra 

 

 
 

Foto microscópica da fibra 

Origem: 

A primeira poliamida foi sintetizada na DuPont, por um químico chamado Wallace HumeCarothers. No 

mercado trabalha-se com dois tipos de fibra de poliamida, a PA 6 e a PA 6.6. 

Obtenção: 

É obtida a partir de uma polimerização por condensação de um grupo amina e um ácido carboxílico ou 

cloreto de acila. 

Características: 

 Apresenta características semelhantes ao poliéster que é amplamente aplicado na cadeia têxtil em 

função de sua durabilidade e versatilidade; 

 Possui elevada resistência mecânica; 

 Baixa absorção de umidade, possibilidade de texturização e boa aceitação de acabamentos têxteis. 

Produção: 

Entre todas as poliamidas a 6 e a 6.6, são as produzidas em maior escala representando quase a totalidade 

da produção de fibras de poliamida. No entanto, nos últimos tempos, tem aumentado a importância 

comercial da poliamida 11, da 6.10 e de novos tipos de fibras de poliamida. 

Aplicações: 

A fibra de poliamida pode ser utilizada nos mais variados segmentos, sendo que seu alto desempenho 

proporciona leveza para lingeries, meias e roupas, bem como alta resistência para dispositivos de 

segurança, além de pára-quedas, cordas, linhas, artigos esportivos e de praia; tapeçaria e carpetes; 

revestimento para indústria automobilística; fibra de reforço em mesclas com lã e fibras acrílicas; roupas de 

malhas; roupas de trabalho igniíguas e termoresistentes; tecidos industriais para filtração e feltros; papéis 

para isolantes elétricos. 

BARBOSA, M. C. et al. Setor De Fibras Sintéticas E Suprimento De Intermediários Petroquímicos. 

Rio de Janeiro, 2004. 

GOMES, I. S.; PEREIRA, W. B. A. Importância da Teciteca no IFRN- campusCaicó. Caicó-RN, 2014. 

MEDEIROS, M. K. Tecnologia Têxtil. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Especialização). 

OLIVEIRA,A. P. O.et al.FATEC-AMERICANA – Disciplina Ciência das Fibras Têxteis.[s.l.], 2009. 

ROMERO, L. L. et al.Fibras artificiais e sintéticas.[s.l.],1995. 

SILVA, C. M. P. Tratamento Alcalino E Enzimático De Fibras Sintéticas. Portugal: Universidade do 

Minho, 2002. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Nome da fibra:  

Lycra 

 

Nome popular: 

Elastano ou Spandex 

Classificação: 

Fibra sintética. 

 

 
 

Foto da fibra 

 

 
 

Foto microscópica da fibra 

 

Origem: 

O Elastano, também conhecido como Spandex, é uma fibra introduzida pela DuPont em 1959. 

Obtenção: 
União de tolueno di-isocianato mais etileno glicol que dá origem ao polímero e isso acontece pelo processo 

de coagulação do extrudado. 

Características: 

 Muito elástica e é capaz de esticar até 600% sem se romper; 

 Regain: 0,5/1,3%; 

 Densidade: 1.15- 1.32 g/c.c; 

 Ponto de derretimento: 232°c; 

 Cor da fibra: branca; 

 Resistência ao calor: 148°c; 

 Tenacidade: 0.6- 0.9 gm/den. 

Produção: 

Atualmente mais de 80% da produção mundial de elastano, se encontra na Ásia. 

Aplicações: 

Calças, moda íntima, meias calças, camisaria e outros. 

Observações: 
Como o fio não é muito resistente, ele é usado como fio de alma. 

 

JUNIOR, W. K. et al. Revisão das Principais Propriedades das Fibras Têxteis e Compilações de 

Inovações Geradas Devido ao Uso de Novos Materiais no Design de Moda. Rio Grande do Sul: UFGRS, 

[200?]. 

MEDEIROS, M. K. Tecnologia Têxtil. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Especialização). 

OLIVEIRA,A. P. O.et al. FATEC-AMERICANA – Disciplina Ciência das Fibras Têxteis. [s.l.],2009. 

ROMERO, L. L. et al.Fibras artificiais e sintéticas.[s.l.],1995. 

VASCONCELOS, F. B. Influência dos Parâmetros de Regulagem de Máquina nas Características 

Físicas de Malhas de Poliamida/Elastano. São Paulo, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Nome da fibra:  

Carbono 

Nome popular: 

Carbono 

Classificação: 

Fibra sintética. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto da fibra 

 

 
 

Foto microscópica da fibra 

Origem: 
Provém da pirólise de materiais carbonáceos que produzem filamentos de alta resistência mecânica. 

Obtenção: 
É utilizado o método da pirólise, que é a decomposição pelo calor, de algum material rico em carbono que 

retém a sua forma fibrosa através de tratamentos térmicos que resultam em carbonização com alto resíduo 

carbonáceo. 

Características: 

Normalmente os sistemas compostos estruturados que utilizam as fibras de carbono como elemento 

resistente apresenta as seguintes características: 

 Extraordinária resistência mecânica; 

 Extraordinária rijeza; 

 Bom comportamento à fadiga e à atuação de cargas cíclicas; 

 Elevada resistência a ataques químicos diversos; 

 Não são afetados pela corrosão por se tratar de um produto inerte; 

 Estabilidade térmica e reológica; 

 Baixa deformação. 

Produção: 

Em 2011, o consumo global de fibra de carbono foi 38 mil toneladas, associação de empresas e instituições 

de pesquisa de diversos países com foco em fibras de Carbono. Tal consumo cresceu a uma taxa anual 

média de 8% a 10% entre 1984 e 2011, e deverá crescer em média 15% ao ano entre 2011 e 2020, ainda 

segundo a mesma fonte. 

Aplicações: 
Reforço de materiais compostos para: aeronáutica, transporte, material esportivo, materiais abrasivos, 

material anti-corrosivo e para indústria química, próteses médicas, maquinário têxtil, compressores, 

material para eletrodomésticos etc. 

 

FIORELLI, J. Utilização de Fibras de Carbono e de Fibras de Vidro para Reforço de Vigas de 

Madeira. São Carlos, 2002. 

MACHADO, A. P. Manual de Reforço das Estruturas de Concreto Armado com Fibras de Carbono. 

Minas Gerais, [200?]. 

PUC-Rio. Reforço estrutural com compósitos de fibras de carbono. Rio de Janeiro, 2008. 

OLIVEIRA,A. P. O.et al. FATEC-AMERICANA – Disciplina Ciência das Fibras Têxteis. [s.l.],2009. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



Nome da fibra:  

Raiom viscose 

 

 

Nome popular: 

Viscose 

Classificação: 

Fibra artificial de celulose. 

 

 
 

Foto da fibra 

 

 
 

Foto microscópica da fibra 

Origem: 

A viscose tem origem de um polímero natural, proveniente de uma transformação regenerada da celulose a 

partir da pasta da madeira. 

Obtenção: 

Trata-se de uma fibra regenerada obtida através da dissolução das fibras de material celulósico (algodão) 

formando-se uma pasta celulósica que por extrusão (fieiras) e em contato com outra solução volta a 

precipitar-se regenerando o material fibroso, produzindo-se assim a fibra artificial de viscose. 

Características: 

 A viscose apresenta uma boa capacidade de absorção de umidade, resistência à tração e um melhor 

toque. Também detém de uma cor intensa e melhor textura; 

 A fibra da viscose amarrota facilmente e também perde cerca da metade de sua resistência quando 

molhada; 

 Esta fibra desprende odor de papel queimado e produz resíduo leve e cinzas que variam entre o 

negro e o acinzentado quando queimada.  

Produção: 

O Brasil se destaca como exportador da viscose apresentando ao mercado da moda, vantagens dentre as 

fibras naturais, como um bom caimento, dentre outras. 

Aplicações: 
Reforço de materiais compostos para: aeronáutica, transporte, material esportivo, materiais abrasivos, 

material anti-corrosivo e para indústria química, próteses médicas, maquinário têxtil, compressores, 

material para eletrodomésticos etc. 

 

ROMERO, L. L. et al.Fibras artificiais e sintéticas.[s.l.],1995. 

FIBRA CEL.Fibra Cortada de Viscose: Manual Técnico para Fiações.São Paulo, 2000. 

GOMES, I. S.; PEREIRA, W. B. A. Importância da Teciteca no IFRN- campusCaicó. Caicó-RN, 2014. 

Fonte das Imagens 

 

JUNIOR, W. K. et al. Revisão das Principais Propriedades das Fibras Têxteis e Compilações de 

Inovações Geradas Devido ao Uso de Novos Materiais no Design de Moda. Rio Grande do Sul: 

UFGRS, [200?]. 

MEDEIROS, M. K. Tecnologia Têxtil. 2008. (Curso de curta duração ministrado/Especialização). 

OLIVEIRA,A. P. O.et al. FATEC-AMERICANA – Disciplina Ciência das Fibras Têxteis. [s.l.],2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nome da fibra:  

Poliacrilonitrila 

Nome popular: 

Acrílico 

Classificação: 

Fibra Sintética. 

 

 
Foto da fibra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto microscópica da fibra 

Origem: 

Desenvolvido em laboratórios na Alemanha em 1938 e em 1949 começou a ser produzido nos Estados 

Unidos. No Brasil, foi introduzido em 1968 e visava atender o mercado de agasalhos, até então dominado 

pela lã. 

Obtenção: 

A matéria prima é acrilnitrilo (cianeto de vinila) que pode ser obtido a partir do amoníaco, propilenos e 

oxigênio. A polimerização do acrilonitrilo efetua-se em emulsão na água e os catalizadores utilizados são 

peróxidos minerais. Podem ser utilizados dois processos de fiação: fiação a seco e fiação úmida. 

Características: 

 Toque agradável e macio; 

 Pode provocar alergias; 

 Baixa absorção de umidade (2%); 

 Boa resistência à lavagem; 

 Bom tingimento; 

 Não amassa facilmente; 

 Bom isolante térmico. 

Aplicações: 
Tem larga aplicação na fabricação de artigos de inverno: agasalhos em geral, meias, gorros, cobertores, 

mantas e tecidos felpudos; além disso, por ser não-alergênico, é muito utilizado na produção desses mesmos 

artigos para uso infantil. 
 

 

JUNIOR, W. K. et al. Revisão das Principais Propriedades das Fibras Têxteis e Compilações de   

Inovações Geradas Devido ao Uso de Novos Materiais no Design de Moda. Rio Grande do Sul: 

UFGRS, [200?]. 

KUASNE, A. Fibras Têxteis. Araranguá, 2008. 

ROMERO, L. L. et al. Fibras artificiais e sintéticas. [s. l.], 1995. 

SOUSA, G. Materiais e processo têxtil. Santa Catarina, [200?]. 
 

Fonte da imagem da fibra microscópica: http://fibrologia.blogspot.com.br/2013/04/fibra-acrilica_8.html 
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Nome da fibra:  

Dendrocalamus giganteus, 

Bambusa Vulgares, 

Phyllostachys áurea, 

Phyllostachys heterocycla 

pubescens, etc. 

Nome popular: 

Fibra de Bambú 

Classificação: 

Fibra natural vegetal de caule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto da fibra 

 

 
 

Foto microscópica da fibra 

Origem: 

Os gêneros mais cultivados no Brasil são: Bambusa, Dendrocalamus e Phyllostachys, todos de origem 

asiática, trazidos pelos primeiros imigrantes e devido à boa adaptação ao clima tropical brasileiro, foram 

disseminados por todo o país. 

Obtenção: 

As fibras de bambu são obtidas a partir da polpa de bambu, é semelhante à viscose, através de um processo 

de alta tecnologia, ao contrário das fibras naturais vegetais obtidas da semente ou do caule. 

Características: 

 É uma fibra biodegradável e bacteriostática; 

 É uma fibra ecologicamente correta, dispensando o uso de pesticidas em sua cultura; 

 As fibras de bambu são mais macias do que o algodão; 

 Apresenta um brilho natural na superfície, similar à seda ou à caxemira; 

 Apresenta característica homogênea e pesada (ela não amassa). 

Aplicações: 
As fibras de bambu podem ser aplicadas em artigos de linha de higiene, uniformes hospitalares, tapetes, 

cobertores, blusas, camisetas, linha de banho, roupas íntimas, roupas para uso de gestantes e crianças, pois 

a fibra de bambu inibe a ação dos raios UV na pele.Pode ser aplicada a linha de produtos não tecidos como 

um substituto das fibras de viscose, pois possuem características físicas semelhantes a estas e na linha de 

não tecidos hospitalares se sobressaem em função de suas características antibactérias. 
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