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RESUMO

O material têxtil tem grande relevância para o segmento automotivo, pois compõe grande parte de seus produtos. Nesse contexto, o presente trabalho busca caracterizar o feltro

de lã natural e avaliar sua aplicação em dispositivos automobilísticos. A relevância deste projeto é proporcionar novos estudos e pesquisas de caráter científico na utilização do

feltro de lã como matéria-prima na aplicação e desenvolvimento de produtos desse setor.

A metodologia usada para o desenvolvimento dessa pesquisa foi experimental investigativa, consistindo das etapas de: (i) revisão bibliográfica do feltro de lã natural e do

segmento automotivo; (ii) testes físico e químico; (iii) análise comparativa dos materiais; (iv) mapeamento de novas aplicações para o feltro de lã natural; e (v) avaliação da

viabilidade técnica e econômica da aplicação do feltro.

Por meio da pesquisa foi possível mapear as diversas aplicações de material têxtil no segmento automotivo, como em: tubos de admissão, coifa do cambio, painel das portas,

bancos, pneu, cintos de segurança, defletores de ar, isolador do painel de instrumentos, isolação térmica e acústica, airbag, bases de peças moldadas, acabamento interno, entre

outros. Além disso, cerca de 45% dos materiais no interior dos automóveis é composto de produtos têxteis.

O uso de têxteis no segmento automotivo tem finalidades técnicas e estéticas, por isso a relação das propriedades dos materiais usados são de extrema importância e

possibilitam resultados mais eficientes. O feltro de lã natural, por sua vez, se adéqua bem aos requisitos identificados nos mais diversos produtos, pois apresenta propriedades:

térmicas, isolantes, filtrantes e de resistência, além de ser versátil, ter boa aparência e aceitar acabamentos diversos, podendo ser aplicado a vários fins. No projeto, serão

analisados ainda, de forma comparativa, as propriedades e características dos materiais já utilizados em relação ao feltro de lã natural, pontuando os benefícios de cada um.
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