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Expectativa de Respostas 
 Produção Têxtil  

Questão 1 
 
Tendo em vista o problema da pilosidade teremos que adequar a receita de goma e o 
processo de engomagem, pois sabemos que os artigos do tipo Denim (Denim é um tipo 
de tecido de algodão em que somente os fios do urdume (longitudinal) são tingidos com 
corante índigo, normalmente com ligamento sarja. .) possuem urdumes 100% algodão 
com titulos entre 7 a 24 Ne(grossos). A pilosidade do fio a ser tingida com corante 
Índigo e engomado em que esta pilosidade deverá está abaixo de 6 H(haireness) e suas 
caracteristicas físicas abaixo de 25% da estatistica uster. 
   Para reduzirmos a pilosidade(penugem do fio) devemos elaborar uma receita de goma 
com um excelente agente formador de filme polimerico que cria um revestimento 
protetor, através de um bom encapsulamento da goma no fio que vai proteger contra o 
efeito abrasão, fio contra fio e fio contra metal no tear. Como o fio vai apresentar 
dificuldade para absorção da goma e formação do filme, devido presença do corante 
indigo na fibra o ideal é trabalharmos com amidos modificados, pois atuam como 
reforçador ou base de formula apresentando uma pelicula macia e flexível com 
viscosidade de 11 segundos e 12% de sólidos, que vai facilitar a introdução da trama no 
tear e apresenta boa separação no campo seco(engomadeira), além de manter o 
equilibrio na viscosidade da goma reduzindo a carga de goma no fio. Para reduzirmos a 
pilosidade deste fio teremos que adotar cuidados extremamente importantes que podem 
ser resolvidos principalmente na caixa de goma, saida da caixa(separação de fios) e no 
campo seco como informado acima. 
    Sabemos que as máquinas de tíngimento índigo apresentam somente uma caixa de 
goma e como os artigos denim possuem um numero de fios de urdume extremamente 
alto devemos adotar o sistema de separação de fios ou espaçamento adequado para que 
a penugem de um fio com goma não se junte a do outro(vizinho), para isto devemos 
trabalhar com um espaçamento de 30 a 50% de um fio para outro. 
    Devido estes fatores o ideal e trabalharmos com o sistema de separação dupla 
(separação a dois) sendo que para isto a secagem deve ser a úmido e só em seguida a 
manta entra em contato com os cilindros de secagem e posteriormente se une 
novamente em 100%. 
    Após engomagem é fundamental uma boa pós enceragem para lubrificação das 
películas de goma dos fios sem enfraquecer, aumentando a flexibilidade dos fios e 
minimizando o atrito entre eles no cruzamento em calas densas que aumentam devido a 
pilosidade com 8% de umidade nos rolos de urdume. 

 

 

 

 

 

 

Questão 2:  



 
Podemos enumerar diferentes propriedades físicas do fio nos processos de Fiação 

open end e anel: 
 

• Volume do fio : 
- Para o mesmo título: o fio open end tem mais volume que o fio produzido em 
filatório a anel, esta característica é intrínseca ao processo de fabricação. Ela 
permite que os artigos feitos em malharia sejam mais leves com o mesmo fator 
de cobertura, produzindo mais metros de tecido por quilo de fio.  
A permeabilidade do fio:  
- Devido a menor densidade dos fios open end eles são mais permeáveis e, 
portanto, tem capacidade de transportar mais umidade;  
absorver mais goma (daí se utiliza menos goma no processo de engomagem); 
permite maior deslocamento e circulação dos banhos de tingimento dentro do fio 
e, eventualmente, pode-se gastar menos corante para obter a mesma intensidade 
de cor.   

 
• Circularidade da secção transversal do fio  

- Os fios open end tendem a ter um a secção transversal do fio mais circular e 
cilíndrica que o fio fabricado em anel, e esta característica é também intrínseca 
ao processo de produção. 

• - Rupturas em trabalho: 
Num mesmo processo de manufatura em tecelagem ou malharia, o fio open end 
tem tendência de se romper menos que o fio a anel. Esta característica deve-se 
principalmente ao fato de que uma bobina open end tem, no mínimo, 10 vezes 
menos emendas (intervenções de união) que uma com fio a anel. Isto também é 
intrínseco ao processo e pode aumentar a eficiência industrial do consumidor 
(tecelagem) deste fio, diminuindo custos operacionais. 
 

•  Paralelização das fibras no fio: 
  - Esta só é possível e, também, necessária no fio fabricado em anel. 

• - Toque (sensação à mão) 
•  Nos fios e nos artigos crus, o toque do fio a anel é mais suave que o open end. 

Nos artigos acabados, estas diferenças podem existir ou não, dependendo do 
objetivo e da característica final do produto. 

• Um dos maiores desenvolvimentos das empresas de produtos de acabamento 
têxtil das ultimas décadas foi produzir tecidos em open end co características 
adequadas ao mercado, sejam física, química ou econômica. 

•  Portanto, as diferenças de “toque” em cru só existirão se fizer parte das 
características do “produto final” que se deseja. 

 

 

 

 


