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    Quando Se PenSa em algodão, logo Vem a Imagem daQuela bolInha de algodão Que aS 

mãeS guardam no armárIo de remédIoS, não é meSmo?  maS SaIba Que algodão é uSado 

Também Para CoISaS maIS ImPorTanTeS.  Com ele, Se faz QuaSe TodaS aS rouPaS e oS TeCIdoS 

Que uSamoS.  eSTudar o algodão é QuaSe uma VIagem na faSCInanTe hISTórIa da rouPa. 

    não Se Sabe ao CerTo Quando o homem PaSSou a VeSTIr rouPaS, maS aCredITa-Se Que o Seu 

uSo foI feITo Para noS ProTeger ConTra mudançaS do ClIma e PoSSíVeIS ferImenToS.  SerVIa 

Também Para moSTrar rIQueza ou Poder.  um Caçador PrImITIVo PoderIa eSTar uSando Pele 

de TIgre Para manTê-lo QuenTe ou Como ProVa de força e Coragem.



    o uSo do algodão Para fazer TeCIdo Vem de longa daTa.  há muITo TemPo aTráS o homem 

aPrendeu a fazer o fIo de algodão e, Com ele, PaSSou a fazer TeCIdoS.  no Vale do Indo, na 

índIa, QuInze SéCuloS anTeS da era CrISTã, o algodão já era ConheCIdo e CulTIVado.  

mIl anoS maIS Tarde, a CulTura do algodão Chegou à ChIna, onde era Chamado de  “fIlho 

do Sol”. 

    neSSa éPoCa, o algodão não era ConheCIdo PeloS euroPeuS, Que uSaVam a lã Para fazer 

SuaS rouPaS.  o algodão foI InTroduzIdo na euroPa Por alexandre da maCedônIa, no 

SéCulo 4 a.C.   no braSIl, PouCo Se Sabe Sobre a Pré-hISTórIa deSSa PlanTa.  maS, na éPoCa do 

deSCobrImenTo do noSSo PaíS, algumaS TrIboS IndígenaS já PlanTaVam o algodão e Com 

ele fazIam fIoS e TeCIdoS Para redeS e rouPaS.



    TrêS grandeS InVençõeS foram reSPonSáVeIS PeloS aVançoS na Produção de rouPaS: 

a máQuIna de fIar de rIChard arkwrIghT, o Tear meCânICo de edmond CarTwrIghT e o 

deSCaroçador meCânICo de elI whITney.  

    eSSaS InVençõeS exTraordInárIaS aCeleraram a uTIlIzação do algodão duranTe o 

SéCulo 19.  Para Se Ter uma IdéIa, em 1801, na euroPa, QuaSe TodaS aS rouPaS eram feITaS 

de lã (78% de lã, 18% de lInho e 4% de algodão).  um SéCulo maIS Tarde, Tudo haVIa mudado e a 

maIorIa daS rouPaS já eram feITaS de algodão (74% de algodão, 20% de lã, e 6% de lInho) .

RichaRd aRkwRight
                   máQuIna de fIar

               Eli whitnEY
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Edmond caRtwRight
                       Tear meCânICo



    ToalhaS de banho e de meSa, lençóIS, fraldaS, meIaS, rouPInhaS de bebê, CamISeTaS e aTé 

jeanS São feIToS de algodão.  enTão, a eSSa alTura, eu ImagIno Que VoCê já eSTeja CurIoSo 

Para Saber Como aQuelaS bolInhaS de algodão Podem VIrar um TeCIdo Tão goSToSo. 

    bom, Tudo Começa na PlanTação.  algodão goSTa de boa Terra, alguma ChuVa e muITo 

Sol.  leVa maIS ou menoS 180 dIaS Para o algodão Se deSenVolVer de SemenTe à PlanTa, 

PronTa Para a ColheITa.  a ColheITa Pode Ser feITa à mão ou Com o uSo de máQuInaS. 



    dePoIS de ColhIdo, o algodão PaSSa Pelo benefICIamenTo, onde é feITa a SeParação 

daS SemenTeS, PlumaS e reSíduoS.  a SemenTe é aProVeITada Para a Produção de óleoS; oS 

reSíduoS Para adubo; e aS PlumaS Para a Produção de fIoS e TeCIdoS. 

    oS fardoS de PlumaS 

Vão, enTão, Para emPreSaS 

de fIação, onde aS fIbraS 

São lImPaS e ColoCadaS 

em máQuInaS Que Vão 

formar oS fIoS, PenTeando 

e TorCendo eSSaS fIbraS. 

    eSSeS fIoS São 

enroladoS em bobInaS 

Com dIferenTeS eSPeSSuraS 

e já Podem SaIr dalI 

ColorIdoS ou não. 

óleo de SemenTe 

de algodão

PenTear

lImPeza

Cardar



    é hora de fazer o TeCIdo e eSSe ProCeSSo Se Chama TeCer.  Para ISSo, São uSadoS doIS 

jogoS de lInha em um Tear Que Pode Ser SImPleS Como o arTeSanal ou muITo SofISTICado 

Como oS TeareS daS grandeS IndúSTrIaS, Que TeCem oS TeCIdoS numa VeloCIdade 

SurPreendenTe.  a IdéIa báSICa é Cruzar o fIo da Trama Com o fIo da urdIdura.

    daí, o TeCIdo de algodão Pode PaSSar Por muIToS ouTroS ProCeSSoS Que lhe Conferem 

maCIez, reSISTênCIa, flexIbIlIdade.  o TeCIdo Pode aInda Ser deSColorIdo aTé fICar no 

maIS Puro branCo ou, aInda, TIngIdo Com a Cor Que Se deSejar.  Pode Também reCeber a 

ImPreSSão de eSTamPaS. 

máQuIna de Tear

ConTrole de QualIdade 
na eSTamParIa



    daS IndúSTrIaS de TeCelagem, oS TeCIdoS Vão 

Para aS IndúSTrIaS de ConfeCção.  é lá Que grande 

ParTe daS rouPaS é feITa.  elaS Podem Também Ser 

feITaS Por QualQuer PeSSoa Que ComPre um CorTe 

de TeCIdo numa loja. 

    muITaS VezeS, a genTe aCha graça naS 

rouPaS Que noSSoS PaIS e aVóS uSaVam, maS 

SaIba Que a rouPa Que VoCê eSTá VeSTIndo 

hoje Poderá eSTar num muSeu daQuI a 

algumaS déCadaS.

   a rouPa Que o homem VeSTe ConTa muITo 

Sobre a Sua PróPrIa hISTórIa.  exISTem muSeuS 

Que ConSerVam em exPoSIção Todo TIPo de 

rouPa Que o homem uSa deSde oS TemPoS da 

CaVerna.



215 jeanS

249 lençóIS

690 ToalhaS de banho

765 CamISaS maSCulInaS

1.217 CamISeTaS

1.256 fronhaS de TraVeSSeIro

2.104 ShorTS eSPorTIVoS

2.419 CueCaS

3.085 fraldaS

4.321 meIaS

6.436 CalCInhaS

ou 21.960 lençoS

um fardo de algodão 

PeSa 218 QuIloS

Com um fardo de 

algodão 

Pode-Se  fazer :

Curiosidades


