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DOSSIÊ TÉCNICO
Título
Modelagem de Cintos Masculinos e Femininos
Assunto
Vestuário e acessórios
Resumo
Cinto é um acessório do vestuário masculino ou feminino usado com o objetivo de enfeitar ou
fixar a roupa ao corpo. Na modelagem do cinto é importante identificar as tendências da moda,
as cores que serão utilizadas e a finalidade do modelo.
Palavras-chave
Artefato de couro; acessório; cinto
Conteúdo
1 INTRODUÇÃO
Este dossiê descreve o processo de modelagem de cintos masculinos e femininos; destacando
os tipos de cintos, suas dimensões, acabamento das bordas, exemplos de pontas, furos e
fivelas, principais materiais e máquinas utilizadas no processo de fabricação. O cinto é um dos
acessórios mais antigos que existe, os soldados romanos usavam o cinto para segurar suas
toga. Consiste em uma tira de couro ou de outro material que serve de acessório do vestuário
masculino ou feminino.
Apesar de durarem muito tempo, devem ser trocados para acompanhar as mudanças da moda.
2 OBJETIVO
Descrever o processo de modelagem de cintos masculinos e femininos, destacando as
principais etapas, processos, materiais e equipamentos aplicados na fabricação de cintos.
3 CLASSIFICAÇÃO
Os cintos são classificados conforme o tipo:
3.1 Cinto clássico
São cintos com larguras de 30 a 35 mm para o masculino. Para os femininos variam conforme
a tendência de moda. As fivelas em banho dourado ou níquel discreto e com couros ou
materiais mais tradicionais. As estampas são mais suaves ou clássicas como lezard ou croco.
São forrados com bordas chanfradas dando um visual mais refinado. É recomendável que o
cinto clássico combine com o sapato.

Copyright © Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br

3

3.2 Cintos esportivos
São cintos mais largos de 35 a 40 mm, geralmente são cortados diretamente no couro, a fio,
sem forro. A fivela ganha importância, geralmente, banhadas em ouro velho, prata velha ou
fosca.
Os couros ou matérias são mais foscos, graxos, gastados e estonados, são muito utilizados
nesse tipo de cinto.
É ideal para combinar com jeans. Quanto à cor não tem necessidade de combinar com o
sapato, mas é importante ter uma harmonia nos tons.
Incluem-se nessa categoria também os cintos esportivos feitos com tecidos, materiais rústicos,
cordas e cadarços de algodão e nylon, também os cintos trissê.
3.3 Cintos reversíveis
São cintos clássicos, que como o nome já diz, podem ser usados dos dois lados. A largura
mais usual é de 30 mm. Geralmente são cintos com tamanhos únicos, que podem ser
ajustados conforme cintura no próprio ponto de venda. São dirigidos ao publico mais
conservador funcionando como um utilitário. Eles podem ser de fivela de caixa ou de reboque.
4 DIMENSÕES DOS CINTOS
O tamanho do cinto deve corresponder ao tamanho da circunferência da
cintura, conforme demonstrado no desenho abaixo.

FIG. 1 – Tamanho do cinto
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

4.1 Largura
A largura do cinto deve variar conforme concepção do modelo. A medida é apresentada em
milímetros. É muito importante que a tira tenha um milímetro a menos que a largura interior da
fivela, para que não seja danificada durante o uso.
Ex: Se a fivela tiver 35 mm a tira devera ter 34 mm de largura.
• Largura da tira
Dependendo do tipo de cinto podemos definir a largura da tira a ser cortada. Se o cinto for
cortado direto no couro ou material a fio deve-se cortar já na largura final. Quando o cinto for
forrado deve-se cortar com 3 mm a mais, pois se perde 1,5mm para cada lado quando é
refilado.
4.2 Comprimento da tira
Para definir o comprimento da tira devemos levar em consideração o tipo e tamanho da fivela a
ser usada, e também a quantidade de furos.
O exemplo da tira abaixo é para um cinto de tamanho 95, considerando uma fivela de 3 cm de
largura e de 3,5 cm de comprimento.
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FIG. 2 – Comprimento da tira com fivela 3,2 cm de largura X 113 cm de comprimento
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

Este tamanho de tira corresponde ao cinto tamanho 95 conforme demonstração abaixo.

FIG. 3 – cinto tamanho 95 cm
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

Os cintos de cadarço ou trissê podem ser acabados com ponteira de couro nas duas pontas

FIG. 4 - cinto tamanho 85 cm
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

O cinto trissê também pode ser com uma só ponta no lado da fivela, sendo que o pino da fivela
pode ser encaixado no próprio trissê.

FIG. 5 – cinto tamanho 95 cm
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

4.3 Grade padrão
A grade de cintos varia de 5 em 5 cm.
CINTO

QUADRO 1 - Grade padrão
P
M
G

FEMININO

75/80

85/90

MASCULINO

80/85

90/95

95/100

GG
105/110

100/105 110/115

Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

Quanto aos tamanhos é importante prestar atenção nas tendências de mercado,
principalmente no feminino que conforme o modelo de calça, cintura alta ou baixa pode variar.
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5 TIPO DE ACABAMENTO DE BORDAS
Conforme a utilização dos cintos podemos usar um tipo de acabamento de bordas. Os mais
usuais são:
5.1 Normal
As bordas são chanfradas a parte superior e inferior, com um chanfro na largura de 6 mm
depois acopladas e refiladas, pintadas, polidas e pintadas novamente. Esse tipo de
acabamento é ideal para cinto que tem costura nas bordas.

FIG. 6 – Borda normal
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

5.2 Reversível
As bordas são chanfradas com um chanfro na largura de 4 mm e após são acopladas,
refiladas, pintadas, polidas e pintadas novamente. Esse tipo de acabamento é ideal para cintos
reversíveis e sem costuras nas bordas.

FIG. 7 – cinto reversível
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

5.3 A Fio
É indicado para cinto esportivo, não recebem nenhum chanfro, podem ser de um só material ou
com forro. Neste tipo de acabamento as bordas podem ser arredondadas com uma máquina de
arredondar bordas, pintadas, polidas e pintadas novamente.
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FIG. 8 – Cinto a fio
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

6 TIPOS DE PONTAS
Conforme a utilização dos cintos é indicado um tipo de ponta. As mais usuais são:
6.1 Ponta inglesa
Ideal para cinto esportivo ou casual.

FIG. 9 – Ponta inglesa
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

6.2 Ponta quadrada
É indicado para cinto clássico.

FIG. 10 – ponta quadrada
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

6.3 Ponta redonda
É indicada para cinto esportivo, também é recomenda para cinto feminino mais estreito.
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FIG. 11 – ponta redonda
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

6.4 Ponta reta
É recomendada para cintos esportivos, casuais, pode ser usada, também, em cintos clássicos.

FIG. 12 – ponta reta
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

7 TIPOS DE FUROS
Os furos devem sempre respeitar o pino da fivela. Os mais usuais são:
7.1 Redondo
É o mais utilizado, serve para qualquer tipo de cinto.

FIG. 13 – furo redondo
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

7.2 Redondo com corte
É utilizado em fivelas que tem pino fixo abaulado, (fivelas country e de chapa). É importante
esse tipo de furo para que não haja ruptura do mesmo quando forçado com a fivela.

FIG. 14 – furo com corte
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

7.3 Oval
É indicado para cintos mais arrojados, com fivelas com pinos diferenciados.
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FIG. 15 – furo oval
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

7.4 Vertical
É indicado para uso em fivelas que tenham como apelo o pino.

FIG. 16 – furo vertical
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

8 TIPOS DE FUROS PARA FIVELA
O furo de fivela serve para fazer o encaixe da fivela com a tira.
Abaixo os mais utilizados, mas pode sofrer variação em função da fivela, do passante e do
modelo do cinto.
8.1 Botão de pressão
Para fivelas de haste (FIG. 26).

FIG. 17 – Acabamento com botão de pressão
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

8.2 Botão de pressão com passadores
Para fivelas de pino (FIG. 24)

FIG. 18 – Acabamento com botão de pressão e passadores
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo
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8.3 Corte reto
Para fivelas de caixa e reboque (FIG. 27 e 28)

FIG. 19 – Acabamento em corte reto
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

8.4 Para um passador
Para fivela de pino (FIG. 24)

FIG. 20 – Acabamento para um passador
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

8.5 Para dois passadores
Para fivela de pino (FIG. 24)

5 cm

FIG. 21 – Acabamento para dois passadores
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

8.6 Arredondadas
Para fivelas de haste (FIG. 26)

FIG. 22 – Acabamento arredondado
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

8.7 Center bar
Para fivelas com haste central (FIG. 25)
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1,5 cm

FIG. 23 – Acabamento center bar
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

9 FIVELAS
Os materiais mais usados para fivelas são: metal, plástico, acrílico, madeira, ou forrada.
As metálicas são injetadas em zamac ou latão, depois polidas e banhadas conforme
acabamento desejado.
As plásticas ou de acrílico são injetadas em plásticos ou acrílico coloridos conforme cor
desejada.
As de madeira são esculpidas no modelo selecionado.
As fivelas forradas podem ter como base os mais diversos materiais.
Podemos classificá-las em: fivela de pino, fivela center bar, fivela com haste, fivela de reboque
e fivela de caixa. A seguir apresentam-se as figuras de cada uma dos tipos de fivelas citados.

FIG. 24 - Fivela de pino

FIG. 26 – fivela com haste

FIG. 25 - Fivela center bar
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

FIG. 27 – fivela de reboque
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

FIG. 28 – fivela de caixa
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo
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10 PASSANTES
O passante, haste para encaixar a tira, sempre devem acompanhar o tipo de cinto, se o cinto
for a fio o passante também deve ser a fio, se for chanfrado o passante também deve ser
chanfrado.
Eles também podem ser de metal e nesse caso é importante que sempre tenha uma harmonia
entre o passante e a fivela.
Quanto à largura deve-se respeitar sempre a harmonia do produto.

FIG. 29 – Passante
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

TAB. 1 - Largura do cinto X largura do passante
Largura do cinto
Largura do passante
10 mm
8 mm
15 mm
8 mm
20 mm
10 mm
25 mm
10 mm
30 mm
12 mm
32 mm
12 mm
35 mm
14 mm
40 mm
20 mm

Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

11 MATERIAIS
Os principais materiais utilizados na fabricação de cintos são:
11.1 Couro
A escolha do couro depende do modelo, a espessura é indicada é de 0,16/0,18mm quando for
forrado e se for a fio sem forro o ideal é um couro com espessura de no mínimo 0,3/0,4mm.
O cinto tem grandes problemas com aproveitamento, portando na hora da escolha do couro
deve-se considerar o tipo de pele a ser utilizada. O ideal é usar couro em grupon (é a região
mais nobre de uma pele, rica em fibra de colágeno, com melhor estrutura fibrosa e com poucos
defeitos) que tem um melhor aproveitamento.
Quando forem usados couros em meios, tentar criar modelos de cintos que tenham emendas
ou encaixado para facilitar o aproveitamento, isso ajuda a diluir o custo. Outro cuidado
importante na definição do couro é quanto a fixação da flor, é muito freqüente os cintos
apresentar problemas de flor solta, isto é: aspecto enrugado.
11.2 Laminado sintético
O laminado sintético é um produto elaborado através de uma preparação de substancias
elementares que se transformam em uma lamina delgada.
Sua aplicação definirá o toque, maleabilidade, espessura, e demais características, oferecendo
opções diversificadas para a sua utilização, que pode ser direcionada para as linhas de
confecção, calçados, bolsas, acessórios, entre outros.
O laminado sintético proporciona um aproveitamento de 100% de sua superfície, regularidade
de gravação e estampas, possibilitando uma diversidade de combinações.
Copyright © Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
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Ele é composto por:
• Substrato: Superfície onde são aplicadas várias camadas. Apresenta-se através de
materiais têxteis (tecidos/malhas), ou ainda não tecidos que tenham origem em fibras
naturais ou sintéticas, podendo trazer também um mix destas.
• Base: Agente intermediário entre o substrato e o top, se apresenta na forma composta ou
expandida.
• Top: parte superior na qual se dá o acabamento, ou seja, gravação, brilho, estampa,
pintura etc. O top define o tipo e o design do produto final.
11.3 Couro reconstituído
O couro reconstituído utiliza como matéria-prima a serragem de couro natural, sendo por isso
considerado ecologicamente correto.
O processo de produção inicia na limpeza e moagem das fibras de couro, que são misturadas
em uma bateia com muita água e alguns produtos químicos. Depois o produto passa por um
processo de secagem, calandragem e lixação.
Quanto ao acabamento de superfície, é igual ao processo de couro, envolvem aplicações de
estampas e pinturas. Permite variação de espessura de 0,3mm até 4 mm.
No processo de produção o couro reconstituído é muito parecido com o couro, se adapta ao
chanfro, divisão praticamente igual ao couro.
11.4 Forros
Os cintos podem ser forrados com diversos materiais, como couro, sintéticos ou couro
reconstituídos.
Alguns aspectos importantes a considerar na escolha do forro:
• Espessura: A espessura final mais usual de um cinto pode variar entre 0,3 a 0,4mm
dependendo do modelo escolhido.
• Resistência: Observar sempre como esse material se comporta em relação à ruptura
principalmente nos furos.
• Toque: O cinto não pode ficar armado e nem flexível demais, deve-se levar em conta a
armação do material utilizado.
• Colagem: O material deve garantir uma colagem segura. Para cada tipo de forro existem
adesivos adequados. O clima influencia na colagem dos sintéticos, por tanto esse
aspecto deve ser considerado na hora da escolha do forro em função do adesivo a ser
usado.
Hoje existem dois tipos de adesivos:
• adesivos com base de poliuretano e solubilizados em solventes orgânicos;
• adesivo de poliuretado aquoso, este adesivo é recomendado por não ter a presença de
solventes que causam insalubridade ao ambiente, proporcionando um ambiente de
trabalho mais sadio.
12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Principais máquinas e equipamentos para fabricação de cintos:
12.1 Mesa para esquadrar
Móvel utilizado para apoiar o couro a ser cortado, o esquadro de madeira e faca de cortador,
quando realizar a operação de corte manual.
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• Características
É uma mesa de madeira, sobre ela um vidro de 6 mm. de espessura com as mesmas medidas
do tampo de mesa.
A altura recomendada para a mesa é de 1m.
O comprimento recomendado é de 1,60m (medida para apoiar mais de 50% do couro para ter
uma boa visualização).
A largura recomendada é de 80 cm. (um braço estendido alcança em média 70 cm, os outros
10 cm com uma pequena inclinação do corpo é atingido)
A mesa tem uma inclinação de 10 graus na parte de trás, para uma melhor visualização do
couro e menor esforço físico.
A posição do operador é de pé em frente à mesa.
12.2 Faca de cortador
É a ferramenta usada cortar o couro manualmente.

FIG. 30 – Faca de corte
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

12.3 Esquadro para cintos
Ferramenta utilizada para esquadrar pele de couro em placas, conforme as medidas das tiras
de cinto a ser cortado. Serve também para guiar a faca de cortador. O mais indicado é de
madeira.
• Características
Medida é de 1.30m de comprimento e 0,80m de altura. Na linha horizontal do esquadro se da o
comprimento da tiram e na vertical do esquadro a largura e a quantidade de tiras a ser cortada.

FIG. 31 – Esquadro
Fonte: SENAI. RS. CEP SENAI Giuseppe Fasolo

12.4 Máquina corte de tiras
Máquina utilizada para cortar o couro ou outros materiais em tiras.
12.5 Máquinas de dividir
Máquina utilizada para dividir couro, materiais sintéticos, feltros, cortiça, borracha e algumas
fibras têxteis.
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12.6 Máquina de chanfrar
Máquina utilizada para executar chanfros em diversos materiais
12.7 Máquina de aplicar adesivo
Máquina utilizada para aplicação de adesivo.
12.8 Máquina acoplar refilar
Máquina utilizada para colar emparelhar as arestas da borda.
12.9 Máquina de pintar bordas
Máquina utilizada para colorir a borda do conto.
12.10 Máquina de polir bordas
Máquina utilizada para melhorar o acabamento da borda.
12.11 Máquina de arredondar bordas
Máquina utilizada para arredondar as bordas quebrando o afio.
12.12 Prensa hidráulica para fazer pontas
Máquina utilizada para fazer as pontas e furos.
12.13 Máquina de costura plana
Máquina para costurar as bordas
12.14 Máquina de costura de braço
Máquina para costurar fivela.
12.15 Máquina de carimbar
Máquina utilizada para estampar a logo marca, tamanho e descrição.
Existem modelos manuais ou de. O transporte automático de fita apresenta regulagem para
melhor aproveitamento da fita em relação ao carimbo, tempo de temperatura com controle
eletrônico, acionamento pneumático e com pressão de prensagem regulável.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Com o aumento da concorrência externa, a indústria de artefatos de couro vem tendo que
buscar informações e absorver novas tecnologias para melhorar a competitividade de seus
produtos.
Cabe ao modelista, aplicando o seu conhecimento de processos, materiais e aproveitamento
de matéria-prima, o desenvolvimento de produtos que atendam as tendências da moda,
garantam a qualidade e preço competitivo.
Este material é um guia básico para os modelistas de cintos, e é indicado para iniciantes na
arte de modelar.
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Anexos
ANEXO 1 - Fornecedores de máquinas
Destacamos alguns fornecedores de máquinas utilizadas para confecção de cintos:
- Kehl Máquinas http://www.kehl.com.br
- Máquinas Klein S/A http://www.maquinasklein.com.br
- Máquinas Spier http://www.maquinasspier.com.br
- Pfaff Latina Comércio e Indústria http://www.pfaffindustrial.com.br
- Alfa Comércio de Máquinas Ltda http://www.alfa-maquinas.com.br
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