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Plantas e matérias-primas usadas na 
tecelagem



TÊXTEIS E FIBRAS

 Têxteis/tecidos são feitos de fibras.

 A origem das fibras pode ser:

 vegetal (algodão, linho, bambu, juta)

 animal (lã, seda)

 sintético (nylon, poliéster, acrílico) ou

 mineral (fibras de vidro)

 No passado, todas as fibras vinham da natureza (ovelhas, plantas, etc.), mas no 

século XX começaram a ser produzidos derivados de petróleo e fibras têxteis 

sintéticas.

Ball, Gardner, & Anderson, 1999



 Assim, ao escolher as matérias-primas, temos que considerar entre três grupos 

principais:

 Fibras naturais - fibras vegetais, como algodão, linho, etc.

 Fibras animais, como lã e seda

 Fibras químicas - feitas de substâncias naturais e químicas.

 As fibras têm propriedades diferentes de acordo com a sua origem.

MATÉRIAS-PRIMAS USADAS NA TECELAGEM

Ball, Gardner, & Anderson, 1999



 O algodão é a fibra natural mais antiga e comum.

 A planta de algodão é nativa das regiões tropicais e subtropicais da América do 

Norte, América Central e do Sul, Egito e Índia.

 O algodão pertence à família Malvaceae e ao gênero Gossypium, que compreende 

aproximadamente 45 espécies silvestres perenes herbáceas e lenhosas.

(cited in Bouchaud, Yvanez, & Wild, 2019, p. 3)
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ALGODÃO

Bouchaud, Yvanez & Wild, 2019, p. 9



Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=689304

By Thiagupillai - Own work, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64246292

By Jud McCranie - Own work, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44839821 By Richerman - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=154984
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https://www.cottonacres.com/wp-

content/uploads/2015/11/cotton-flower-pink.jpg
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 Por trás da unidade do termo "algodão" estão trajetórias complexas, envolvendo 
quatro espécies domesticadas em diferentes épocas e em diferentes partes do 
mundo.

 Duas espécies foram domesticadas no Velho Mundo, G. herbaceum na África e G. 
arboreum no subcontinente indiano. Eles foram suplantados a partir do século 19 
pelo algodão americano, que oferecia melhores qualidades para a produção têxtil. 
Atualmente, o algodão mais utilizado é G. hirsutum, uma espécie muito produtiva 
nativa da Mesoamérica.

 A segunda espécie do Novo Mundo, G. barbadense, da América do Sul (Peru), é 
conhecida como “algodão egípcio”, caracterizada por suas fibras extralongas e hoje 
produzida no Egito

(Brubaker et al. 1999, Page et al. 2013, Wendel & Cronn 2003) 
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Bouchaud, Yvanez & Wild, 2019, p. 12



 A fibra de algodão cresce ao redor das sementes da planta.

 A fibra consiste principalmente de celulose. Essas fibras de celulose são fiadas em fios para a 

indústria têxtil.

 Primeiramente, todas as folhas, caules e sujeira devem ser removidos, utilizando sopradores e 

máquinas de limpeza. Historicamente, isso envolvia salgueiro, scutching e lapidação.

 Durante o salgueiro, o algodão era colocado em um tambor giratório e o ar forçado separava o 

algodão dos resíduos.

 Em seguida, a máquina de raspagem batia o algodão com lâminas e o empurrava sobre 

cilindros com pontas para limpá-lo mais. Essa etapa é feita hoje por serras circulares que 

possuem pequenos dentes que separam as sementes, deixando o que se chama de “fiapos”.

 A lapidação espremeu as fibras em uma folha para cardagem.

PLANTAS USADAS NA TECELAGEM: ALGODÃO

Brubaker, Bourland & Wendel, 1999



 Originalmente feito à mão com escovas de cerdas de arame, as máquinas de cardar 

com pontas removem os últimos resíduos e sujeira e puxam as fibras paralelas umas 

às outras. Os rolos dentados de alta velocidade transformam as fibras no que é 

chamado de fita. Em seguida, a lasca é puxada entre os rolos para criar uma mecha 

levemente torcida, que é enrolada nos eixos.

 As fiações contemporâneas, que substituíram a mula giratória, puxam, esticam e 

torcem para levar o algodão ao estágio do fio.

PLANTAS USADAS NA TECELAGEM: ALGODÃO

Brubaker, Bourland & Wendel, 1999



 Atualmente, o fio de algodão é responsável por cerca de metade da produção 

mundial de fibras têxteis, apesar da ampla utilização de fibras manufaturadas.

 No início do século a colheita total de caroço de algodão ultrapassou quatro milhões 

de toneladas, na década de 1950 chegou a oito milhões de toneladas e no início da 

década de 1960 chegou a onze milhões de toneladas.

 Os países com maior produção de algodão são Estados Unidos, China, Índia e as ex-

repúblicas soviéticas da Ásia Central e, em menor escala, Austrália, Brasil e Egito..

PLANTAS USADAS NA TECELAGEM: ALGODÃO

Wendel & Cronn, 2003



 O algodão é uma fibra altamente durável com a capacidade de absorver a umidade.

 Fios de algodão ou tecidos de algodão são frequentemente usados para roupas 
íntimas e roupas de verão.

 As desvantagens do algodão são:

 Ele tende a enrugar

 Muitas vezes encolhe

 Não é dimensionalmente estável

 Portanto, o algodão é frequentemente misturado com fibras químicas para reduzir o 
encolhimento e o enrugamento.

PLANTS USED IN WEAVING: COTTON

Wendel & Cronn, 2003



 Como Processamento de Algodão em Fábrica, Cultivo de Algodão - Cultivo e Colheita 
de Algodão ->

https://www.youtube.com/watch?v=BofeiKsE5pU

 Cultivando, Fiando e Tecendo Algodão ->

https://www.youtube.com/watch?v=4SwpKoy_HK8

 Como eu processo o algodão inteiramente à mão ->

https://www.youtube.com/watch?v=gECT5NGS3nI
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 O linho é mais caro que o algodão e é usado para tecidos mais finos.

 As fibras de linho são feitas da planta do linho.

 A planta é nativa da Europa.

 As fibras de linho utilizáveis são extraídas da fibra ou pele do caule da planta de 
linho.

 A fibra de linho é macia, brilhante e flexível. É mais forte que a fibra de algodão, 
mas menos elástica.

PLANTAS USADAS NA TECELAGEM: LINHO

Hurcombe, 2000



PLANTS USED IN WEAVING: LINEN

https://www.linenbeauty.com/blog/some-history-from-flax-plant-to-linen-fabric

https://blog.seasaltcornwall.com/story-linen-field-fabric/

https://blog.seasaltcornwall.com/story-linen-field-fabric/

https://blog.seasaltcornwall.com/story-linen-field-fabric/

By Joep Vogels, Textielmuseum Tilburg -

Textielmuseum Tilburg, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cur

id=39160925



 O linho é um tecido altamente durável.

 Tem um brilho natural.

 O linho não encolhe e absorve a umidade.

 O linho enruga, mas as roupas permanecem dimensionalmente estáveis.

 O linho é frequentemente usado para roupas de verão por causa do efeito 

refrescante na pele.

 A sua resistência ao calor permite lavar o pano a 95°. Isso torna o linho útil para 

lençóis, fronhas, guardanapos e toalhas de mesa.

 Podemos tecer o linho com outras fibras, por exemplo, onde a urdidura é de linho e 

a trama de algodão.

PLANTAS USADAS NA TECELAGEM: LINHO

Hurcombe, 2000



PLANTAS USADAS NA TECELAGEM: LINHO

https://www.lifegivinglinen.com/flax-to-linen-display.html



Fazendo tecido de linho a partir de semente de linho - Demonstração de como o linho é 
feito ->

https://www.youtube.com/watch?v=TFuj7sXVnIU

Fazendo a agricultura de linho irlandês e linho vintage - Documentário sobre artesanato 
tradicional da Irlanda ->

https://www.youtube.com/watch?v=tqntI3Ec8Ew

PLANTAS USADAS NA TECELAGEM: LINHO

https://www.youtube.com/watch?v=TFuj7sXVnIU
https://www.youtube.com/watch?v=TFuj7sXVnIU
https://www.youtube.com/watch?v=tqntI3Ec8Ew


 Ele vem da planta de cânhamo que produz fios bastante grossos.

 O cânhamo é usado para fazer tecidos há milhares de anos.

 É uma das fibras mais sustentáveis do mundo e uma excelente alternativa ao linho.

 As fibras de cânhamo (Cannabis) também fabricam cordas, sacos e redes.

PLANTAS USADAS NA TECELAGEM: CÂNHAMO

Musio, Müssig & Amaducci, 2018, Parson & Sundsrom, 2021



PLANTAS USADAS NA TECELAGEM: CÂNHAMO

Por Barbetorte - Trabalho próprio, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=755

8724

Por Usuário:Natrij - Trabalho próprio, Domínio Público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2304060



 As plantas de cânhamo amadurecem em apenas 80-120 dias, atingindo alturas de até 15 pés 

com pouco ou nenhum fertilizante necessário. Eles têm um sistema de raízes profundas, que 

ajuda a prevenir a erosão do solo, remove toxinas e areja o solo para o benefício de culturas 

futuras.

 Uma vez madura, a planta é cortada e passa por maceração. Este é um processo de 

decomposição, onde a camada externa é removida, expondo as fibras longas e internas. Essas 

fibras são o que compõem o material têxtil usado para fazer roupas de cânhamo.

 Os núcleos lenhosos são então removidos por decorticação.

 O biopolímero duro e áspero chamado “lignina” é removido, resultando em um fio muito mais 

macio e suave.

 Por último, o fio é fiado de forma semelhante a outras fibras naturais; as fibras liberianas são 

torcidas juntas para formar fios longos. Estes são então fiados e tecidos em um tecido fino, 

semelhante a linho.

PLANTAS USADAS NA TECELAGEM: CÂNHAMO

Musio, Müssig & Amaducci, 2018, Parson & Sundsrom, 2021



PLANTAS USADAS NA TECELAGEM: CÂNHAMO

https://sensiseeds.com/en/blog/hemp-plastic-what-is-it-and-

how-is-it-made/

https://fashionunited.com/news/business/sustainable-textile-

innovations-hemp-fibres/2017071016501

https://whatishemp.com/products/hemp-clothes/



 O bambu é um recurso natural que pode ser transformado em um tecido macio.

 Foi usado pela primeira vez para roupas no século 20 e foi inicialmente fabricado na China.

 O bambu é naturalmente resistente a pragas e pode ajudar a reconstruir o solo erodido. Pode crescer 

organicamente sem fertilizantes químicos, herbicidas ou pesticidas.

 Leva apenas 3 meses para atingir sua altura máxima. A rede de raízes é tão grande que, uma vez 

colhido, o bambu não precisa ser replantado; em vez disso, ele dispara de volta para cima 

novamente.

 Hidróxido de sódio e dissulfeto de carbono são usados para processar a planta de bambu em fibra. As 

folhas e brotos lenhosos ficam embebidos nesses produtos químicos; um processo também conhecido 

como alcalinização por hidrólise.

 Agora pesada e despolpada, a solução de bambu é forçada através de fiandeiras pontilhadas com 

pequenos orifícios, um pouco como um chuveiro.

 Em seguida, é separado em fios para fiar, tingir e tecer em tecido.

PLANTAS USADAS NA TECELAGEM: BAMBU

Karthikeyan, Nalankilli, Shanmugasundaram & Prakash, 2016 



PLANTAS USADAS NA TECELAGEM: BAMBU

Por Bjørn Christian Tørrissen - Trabalho próprio do uploader, 

http://bjornfree.com/travel/galleries/, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74317608

By Tharish - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18213204

Por PaulCamera location11° 58′ 20.398″ N, 

120° 04′ 01.802″ EVisualize esta e outras 

imagens próximas em: OpenStreetMap -

postado originalmente no Flickr como 

IMG_0395, CC BY-SA 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w 

/index.php?curid=8115245

Por Bernard Gagnon - Trabalho próprio, CC BY-

SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php

?curid=14996191



Os dois processos mais utilizados para fabricar tecidos de bambu são:

Processo 1: Neste processo de fabricação de tecido de bambu, as plantas são 

esmagadas em um purê usando enzimas naturais e depois penteadas e cortadas em 

fios. O tecido produzido desta forma é semelhante ao linho.

Este método tem algumas falhas ambientais, mas pode ser sustentável. No entanto, é 

caro, porque é trabalhoso. Os tecidos produzidos não são flexíveis o suficiente para 

serem usados nas roupas íntimas de fibra de bambu cada vez mais populares.

Processo 2: As plantas são fervidas em um coquetel de hidróxido de sódio e solventes 

de dissulfeto de carbono neste método de processo de fabricação de tecido de bambu.

Ambos os produtos químicos são prejudiciais à saúde e podem prejudicar a vida 

aquática. A polpa é feita de bambu cozido e, em seguida, o fio é cortado. Mais tarde, o 

pano é tecido a partir deste fio que se torna muito macio.

PLANTAS USADAS NA TECELAGEM: BAMBU

Karthikeyan, Nalankilli, Shanmugasundaram & Prakash, 2016 



 Roupas feitas de fibras de bambu são muito mais confortáveis do que peças feitas de 

tecidos sintéticos. Os tecidos de bambu são mais macios que os materiais de 

algodão, pois sua textura é como seda ou caxemira.

 As roupas de bambu absorvem a umidade rapidamente, tornando-as um ótimo tecido 

para camisas e calças leves de verão.

 Os tecidos de bambu são hipoalérgicos e antibacterianos. Eles mantêm as roupas 

livres de odores e, assim, sentem e cheiram frescas.

 Evidências de pesquisa sugerem que o tecido de bambu bloqueia os raios ultravioleta 

prejudiciais do sol. Isso significa que usá-lo protegerá seu corpo dos raios 

ultravioleta nocivos e o protegerá do câncer de pele.

 O tecido de bambu é respirável e não "agarra" à pele. Também ajuda a controlar a 

temperatura corporal e a manter a roupa e a roupa de cama frescas.

PLANTAS USADAS NA TECELAGEM: BAMBU

Karthikeyan, Nalankilli, Shanmugasundaram & Prakash, 2016 



PLANTAS USADAS NA TECELAGEM: BAMBU

http://www.paperpulping.com/news/what-is-the-prospect-of-bamboo-pulp-making.html



 A juta vem das fibras vegetais da zona tropical chamadas corhoros e lembram os 

tecidos do cânhamo.

 Eles são usados para embrulhar mercadorias, tapetes, etc.

PLANTAS USADAS NA TECELAGEM: JUTA
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https://textileapex.blogspot.com/2014/12/jute.html https://www.fibre2fashion.com/industry-article/1239/jute-fiber-of-the-future

https://www.flexiprep.com/NCERT-Exercise-Solutions/Science/Class-6/Ch-3-Fibre-To-Fabric-Part-2.html



PLANTAS USADAS NA TECELAGEM: JUTA

By Biswarup Ganguly - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17426286



FIBRAS 

NATURAIS

PROPRIEDADES USOS

Algodão  Altamente absorvente

 Confortável de usar

 Forte e durável

 Fácil de cuidar

 Pode encolher

 Vincos devido à elasticidade 

limitada

• Confecções

• Roupa de cama

• Tecido para estofados

• Usado na indústria médica (pode 

ser fervido)

Linho  Altamente absorvente

 Legal de usar

 Muito forte e durável

 Vincos facilmente devido à 

baixa elasticidade

• roupas de verão

• Toalha de mesa e guardanapos

• Tecido para estofados

Cânhamo  Absorvente

 Forte

 Naturalmente 

antibacteriano

• Clothes

• Carpets

• Rugs

• ropes

Bambu  Respirável

 Confortável

 Muito macio

 As plantas precisam de muita 

água

 Não muito durável

 Vincos facilmente

• Roupas

Juta  Absorvente

 Muito forte

 Grosso • Bolsas

• Sacos

• Tapetes

• Corda

PLANTAS USADAS NA TECELAGEM



 A lã é produzida a partir da pelagem/pêlo de animais vegetarianos, geralmente de ovelhas. 

No entanto, também pode ser produzido a partir da pelagem/pêlo de cabra, camelo, etc.

 A lã absorve a umidade e é um mau condutor de calor.

 Existem diferentes tipos de ovelhas que fornecem diferentes qualidades de lã.

 Os tipos mais comuns de lã são Merino e Cheviot.

 A lã merino é curta, fina e frisada.

 A lã Cheviot é longa, forte e lisa.

 Após o corte, a lã é separada. A parte mais importante é a lã. As lãs serão classificadas, 

pois a qualidade da lã é diferente dependendo da parte do corpo. Por exemplo, a melhor 

lã vem das partes dos ombros.

FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: LÃ

Chandler, 2009, Hurcombe, 2000  



FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: LÃ

https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrE19FMCspgFw4An2hXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9

zAzEEdnRpZANDMTg2Ml8xBHNlYwNwaXZz?p=merino+sheep+images&fr2=piv-web&fr=mcafee_uninternational

ovelha merino



FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: LÃ

ovelha Cheviot

Por Cheviot_ewe_with_lamb.jpg: Donald Macleod de Stornoway, Escócia Trabalho derivado: Coycan (falar) -

Cheviot_ewe_with_lamb.jpg, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11216987

Por Stuart Meek, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12910785

Por Jane Cooper Orkney - Trabalho próprio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45697960



 Para produzir um fio a partir da lã pura, as fibras de lã devem ser penteadas ou 

cardadas.

 O fio penteado é um fio plano torcido forte. É usado para tecido de lã simples e 

leve.

 O fio de lã cardado é um fio não penteado feito de fibras fortes onduladas. O fio 

é macio e fofo.

 A lã pura é frequentemente misturada com fibras químicas para obter um material 

mais resistente.

FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: LÃ

Chandler, 2009, Hurcombe, 2000  



FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: LÃ

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wool.www.usda.gov.jpg



FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: LÃ

Fibras de Lã

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z74bcj6/revision/5



 As fibras de lã são elásticas e resistentes a vincos.

 Devido às suas fibras frisadas, a lã pode envolver o ar e mantê-lo aquecido. 

Consequentemente, as roupas quentes de inverno são feitas de lã, como casacos, 

ternos, vestidos, malhas e meias.

 Além de lã de ovelha, você também pode usar:

 Lã angorá e mohair da cabra angora

 Cashmere da cabra de cashmere

 Estas são fibras de lã de alta qualidade e preço e são usadas apenas para moda de 

alta classe.

FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: LÃ

Chandler, 2009, Hurcombe, 2000  



FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: LÃ

cabra angorá

By Ltshears - Trisha M Shears - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1717490



FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: LÃ

cabra de 

caxemira

By Charles Esson at English Wikipedia, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43829157



Processando nossa lã de ovelha crua em fio ->

https://www.youtube.com/watch?v=6wb07eV5w0s

Da ovelha ao pano ->

https://www.youtube.com/watch?v=ngLoJxssEao

FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: LÃ

https://www.youtube.com/watch?v=6wb07eV5w0s
https://www.youtube.com/watch?v=6wb07eV5w0s
https://www.youtube.com/watch?v=ngLoJxssEao
https://www.youtube.com/watch?v=ngLoJxssEao


 A seda é uma fibra muito cara, devido ao complexo processo de produção*.

 A fibra é obtida do casulo do bicho-da-seda.

 O bicho-da-seda produz duas fibras formadas a partir de duas adenóides que constroem o 
fio de seda.

 A seda é um tecido macio, fino, arejado e brilhante.

 A fibra tem uma alta resistência à quebra e à abrasão.

 A seda geralmente é escolhida para roupas de noite ou roupas de dia e roupas íntimas 
caras.

 O tecido de seda mais comum é o crepe de chine, o crepe georgette e o cetim de crepe.

 A seda também pode ser misturada com outras fibras.

FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: SEDA

Chandler, 2009, Hurcombe, 2000  



*Seda: seu processo de produção

 Bombyx mori é uma lagarta e o bicho-da-seda mais prevalente.

 Pertence à família Bombycidae que juntamente com Saturnidae produzem seda.

 Bombyx mori é originário do norte da China e do Irã. A partir de depoimentos de 

ferramentas de processamento de fios de seda encontrados, parece que o cultivo de 

seda começou por volta de 3000 aC. Na Europa torna-se conhecido com a campanha 

de Alexandre, o Grande nas Índias, enquanto o seu cultivo começa na época do 

Império Bizantino.

 O desenvolvimento do bicho-da-seda passa por 4 formas: ovo, larva, crisálida, 

borboleta. Do ovo vem a larva após 30 dias de criação com folhas de amoreira.

FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: SEDA

Chandler, 2009, Hurcombe, 2000  



FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: SEDA

Por Fastily na Wikipedia em inglês, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6829655
Por Krish Dulal - Trabalho próprio, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12657661



Como os bichos-da-seda fazem seda ->

https://www.youtube.com/watch?v=77ktNSPFbwQ

Como a seda é feita: Processamento de seda a partir do bicho-da-seda - colheita da 
fazenda de seda ->

https://www.youtube.com/watch?v=vCZQ56oVfDM

FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: SEDA

https://www.youtube.com/watch?v=77ktNSPFbwQ
https://www.youtube.com/watch?v=77ktNSPFbwQ
https://www.youtube.com/watch?v=vCZQ56oVfDM
https://www.youtube.com/watch?v=vCZQ56oVfDM


FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: SEDA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Court_Ladies_Preparing_Newly_Woven_Silk_(%E6%8D%A3%E7%BB%83%E5%9B%BE)_by_Emperor_Huizong_(1082%E2%80%931135).jpg

Senhoras da corte preparando seda recém-tecida



 A larva do bicho-da-seda produz um único fio de seda de várias centenas de metros, 

que se rompe quando emerge como uma mariposa de seu casulo.

 Em vez de recolher a seda emaranhada presa nas árvores, os chineses aprenderam 

primeiro a criar os bichos-da-seda com uma dieta engordativa das folhas de 

amoreiras cuidadosamente cultivadas.

 Eles também aprenderam a observar o desenvolvimento dos casulos para que 

pudessem matar a crisálida mergulhando-a em água fervente pouco antes do tempo.

 Este método garante o comprimento total dos fios de seda. A água fervente também 

amolece a proteína pegajosa que mantém a seda unida.

 O processo de puxar o fio de seda da água e do casulo é conhecido como 

enrolamento.

FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: SEDA

Chandler, 2009, Hurcombe, 2000  



 Soufli é uma cidade em Evros, Trácia, localizada na parte nordeste da Grécia.

 Desde o início de 1800, Soufli era famoso pela produção de seda. A fabricação de seda 

floresceu no século 19 em Soufli.

 Em 1903, os irmãos Azaria fundaram ali a primeira fábrica de seda.

 Durante as Guerras Balcânicas e a Primeira Guerra Mundial, a demanda e a exportação de 

casulos e tecidos de seda diminuíram e houve uma crise na produção de seda.

 A ausência de áreas disponíveis para o cultivo de amoreiras contribuiu ainda mais para esta 

crise.

 A produção de seda continua a ser a força motriz da economia local.

 A Rede de Museus da Fundação Cultural Grupo do Banco do Pireu criou o Museu da Seda em 

Soufli, em 1990. O Museu da Seda está instalado na Mansão Kourtidis (1883) e apresenta aos 

visitantes as técnicas pré-industriais de criação do bicho-da-seda (sericultura ) e como a 

seda era tecida.

FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: SEDA

https://www.piop.gr/el/diktuo-mouseiwn/Mouseio-Metaxis/Istoriko.aspx



FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: SEDA

https://www.piop.gr/el/diktuo-mouseiwn/Mouseio-Metaxis/Istoriko.aspx

Museu da Seda em 

Soufli, Trácia, Grécia

GR PIOP 1311131.ashx Programa Educativo – Museu da Seda e Grupo Instituição Cultural do Pireu



FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: SEDA

https://www.travel-zone-greece.com/blog/silk-museum-soufli/

Museu da Seda em 

Soufli, Trácia, Grécia



FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM: SEDA

GR PIOP 1311131.ashx Programa Educativo – Museu da Seda e Grupo Instituição Cultural do Pireu

https://www.piop.gr/el/diktuo-mouseiwn/Mouseio-Metaxis/Istoriko.aspx

Museu da Seda em 

Soufli: Trajes 

tradicionais feitos de 

seda



FIBRAS ANIMAIS USADAS NA TECELAGEM

FIBRAS 

NATURAIS

PROPRIEDADES USOS

Lã  Absorvente

 Boas propriedades isolantes

 Forte

 Boa elasticidade

 Pode encolher na lavagem • Roupas

• Tapetes

• Cobertores

Seda  Absorvente

 Bom brilho

 Vincos facilmente

 Difícil de lavar

• Roupas de luxo, por exemplo,

• Vestidos

• Roupas íntimas

• Roupa de cama



 As fibras são naturais ou artificiais (fabricadas).

 As fibras sintéticas fabricadas pelo homem são feitas principalmente de carvão não 

renovável e óleo refinado em monômeros, que se unem em um processo 

chamado polimerização.

 Eles não se degradam facilmente e podem ser feitos em qualquer comprimento 

(filamento contínuo) e espessura.

MATERIAL MANUFATURADO (FEITO PELO HOMEM) 
USADO NA TECELAGEM



MATERIAL MANUFATURADO (FEITO PELO HOMEM) 
USADO NA TECELAGEM

FIBRAS 

FABRICADAS

PROPRIEDADES USOS

Acrílico  Boa resistência e 

elasticidade

 Não amassa

 Baixa absorção  Roupas

 casacos de pele falsa

Poliéster  Boa resistência e 

elasticidade

 Baixa absorção  Roupas

 Roupa de esporte

Nylon (poliamida)  Boa resistência e 

elasticidade

 Não amassa

 Resistente a produtos 

químicos

 Baixa absorção

 Derrete facilmente

 Roupas

 Roupa de esporte

 Tapetes

 Cordas

 Barracas

 Pára-quedas

Elastano  Altamente elástico e 

elástico

 Forte

 Roupas (por exemplo, collants)

 Roupas esportivas e trajes de banho



MATERIAL MANUFATURADO (FEITO PELO HOMEM) 
USADO NA TECELAGEM

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z74bcj6/revision/5

Corda de nylon



 As fibras regeneradas são feitas de celulose natural que foi quimicamente 

modificada.

 As fibras regeneradas mais comuns são:

 Viscose

 Modal

 Tencel

MATERIAL REGENERADO USADO NA TECELAGEM



 Fibras mistas são misturas de fibras que combinam propriedades de duas ou mais 

fibras.

 Algumas misturas de fibras comuns incluem:

 Lã e Nylon

 Viscose e Nylon

 Poliéster, Lã e Lycra

 Linho e poliésterAs principais razões para misturar fibras são:

 Para reduzir o custo do tecido

 Para deixar o tecido mais forte

 Para tornar o tecido mais fácil de cuidar

 Para criar tecidos resistentes a vincos

MATERIAIS MISTURADOS USADOS NA TECELAGEM



MATERIAIS MISTURADOS USADOS NA TECELAGEM

MISTURA 

DE FIBRAS

PROPRIEDADES USOS

Algodão-

poliéster

(60% algodão e 

40% poliéster)

As fibras misturadas melhoram as propriedades do 

algodão e do poliéster. Por exemplo,

 O algodão tem pouca elasticidade e vincos, MAS o 

poliéster tem boa elasticidade e não enruga

 O algodão é absorvente e confortável de usar MAS o 

poliéster não é absorvente e não permite que a pele 

“respire”

• Roupas fáceis de cuidar 

(por exemplo, camisas)

• Roupa de cama

• Capas de edredon



Natural

Planta/Verdura

(Celulósico)

Animal Natural

(Proteína)

Feito pelo homem Regenerado

Algodão Lã Poliéster Viscose

Linho Seda Acrílico Modal

Cânhamo Fibras elastoméricas

(por exemplo, lycra, 

spandex)

Tencel

Bambu Poliamidas

(por exemplo, náilon)

Juta

MATERIAIS USADOS NA TECELAGEM

Concluindo…



 Precisamos cuidar de nossos produtos têxteis para mantê-los em boas 
condições.

 Uma etiqueta de cuidados descrevendo como cuidar do produto têxtil 
geralmente é anexada a ela.

 A etiqueta de cuidados deve apresentar as seguintes informações:

 As fibras usadas para produzir o tecido

 Pode ter avisos para o consumidor (por exemplo, “Mantenha longe do fogo”)

 Informações e instruções sobre como cuidar do produto, apresentadas por uma 
série de símbolos, que são os mesmos em todos os países europeus e em muitas 
outras partes do mundo.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO DE TECIDOS

100% algodão 60% algodão /40% poliéster



 Os símbolos na etiqueta de cuidado, representando os principais processos de 

cuidado e manutenção dos têxteis, podem ser os seguintes:

 Banheira de lavagem: o produto pode ser lavado

 Círculo em um quadrado: informações sobre a secagem do produto

 Ferro: informações sobre o engomar do produto

 Triângulo: informações sobre o branqueamento do produto

 Círculo: informações sobre a lavagem a seco do produto

CUIDADOS E MANUTENÇÃO DE TECIDOS

https://readsonline.com.au/fabrics



Há mais informações para cada um dos símbolos mencionados acima. Assim, para a aba de 
lavagem…

 Se houver um número abaixo da linha de água no símbolo da cuba de lavagem, indica a 
temperatura máxima da água (em οC).

 Temperatura máxima de lavagem 40 οC, adequada para poliéster e nylon

 As barras abaixo da guia de lavagem fornecem informações sobre a agitação da 
máquina de lavar (por exemplo, a velocidade do processo de centrifugação)

 Uma barra: ação da máquina média ou reduzida

 Uma aba de lavagem com a mão indica que o produto deve ser lavado à mão

 Uma aba de lavagem com uma cruz indica que o produto não deve ser lavado

CUIDADOS E MANUTENÇÃO DE TECIDOS

https://readsonline.com.au/fabrics



O símbolo para secagem refere-se à secagem na máquina. Duas opções podem ser 
dadas:

O produto pode ser seco na máquina

ou

O produto não pode ser seco na máquina.

Têxteis que podem encolher quando secos na máquina são seda e lã

CUIDADOS E MANUTENÇÃO DE TECIDOS

https://readsonline.com.au/fabrics



O símbolo do ferro indica o quão quente o ferro pode estar:

Ferro frio: recomendado para têxteis de nylon, acrílico e poliéster

Ferro quente: recomendado para têxteis de misturas de lã e poliéster

Ferro quente: recomendado para têxteis de algodão e linho

Não engomar

CUIDADOS E MANUTENÇÃO DE TECIDOS

https://readsonline.com.au/fabrics



O símbolo do triângulo indica se o alvejante à base de cloro pode ou não ser

usado para remover manchas do tecido. A cor, o acabamento ou certos tipos de tecido (por 
exemplo, lã e seda) podem ser danificados ao usar alvejante à base de cloro. Assim, há 
duas opções:

O tecido pode ser lavado com alvejante à base de cloro

ou

O tecido não pode ser lavado com alvejante à base de cloro

CUIDADOS E MANUTENÇÃO DE TECIDOS

https://readsonline.com.au/fabrics



O círculo indica se o tecido pode ou não ser limpo a seco, um

processo que utiliza produtos químicos, calor e fricção em vez de água para limpar o 

produto. Tecidos de viscose e seda, bem como algumas roupas de lã, geralmente são 

limpos a seco. Os seguintes símbolos são frequentemente usados:

O tecido pode ser limpo a seco. As letras indicam quais produtos químicos devem ser 

usados

ou

O tecido não pode ser limpo a seco

CUIDADOS E MANUTENÇÃO DE TECIDOS

https://readsonline.com.au/fabrics



A fabricação, uso e descarte de tecidos podem trazer sérias consequências ao meio 
ambiente, tais como:

1. O cultivo de algodão usa fertilizantes e pesticidas que podem poluir a atmosfera e a 
água.

2. As fibras sintéticas são feitas de petroquímicos provenientes de fontes não renováveis.

3. Há mudanças na paisagem devido ao intenso desmatamento ou agricultura, quando por 
exemplo plantamos algodão ou expandimos as áreas onde os rebanhos são mantidos.

4. Os processos de fabricação e acabamento usam produtos químicos (por exemplo, 
tingimento, etc.), água e energia.

5. Cuidar dos tecidos requer o uso de detergentes, líquidos de limpeza a seco, energia e 
água.

6. Tecidos descartados podem levar muitos anos para se decompor.

TÊXTIL E MEIO AMBIENTE



TÊXTIL E MEIO AMBIENTE

https://www.isourcerer.com/2020/03/what-we-learned-about-fashion-and.html



 Avaliar o “ciclo de vida” de um tecido e considerar seu impacto no meio ambiente.

 Recicle tecidos e produza novos tecidos a partir de materiais reciclados.

 Usando corantes naturais, ecológicos e orgânicos feitos de plantas, frutas, cascas, 

caules, ervas, algas, fungos, etc.

 Utilizar detergentes eficazes a temperaturas mais baixas (cerca de 30ºC).

 Use máquinas de lavar com eficiência energética e seque os tecidos ao ar livre, 

sempre que possível.

 Evite descartar tecidos e roupas perfeitamente reparáveis porque não estão na 

moda.

COMO TORNAR OS NOSSOS TÊXTEIS “MAIS 
VERDES”

Parson & Sundsrom, 2021
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Tempo para 

perguntas…

http://clipart-library.com/clipart/kcMKrBg5i.htm

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-stickman-question-bulb-answer-white-background-image51960894



QUESTÕES

1. Você pode nomear as seguintes imagens?

---------------------------------------------- -------------------------------------------

2. Você se lembra da origem deles?

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wool.www.usda.gov.jpg
https://www.gtreview.com/news/africa/renewed-funds-for-benins-cotton-season/



QUESTÕES

3a. Que fibras podemos usar para fazer esta camisa?

------------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------
https://www.marni.com/hr/long-sleeve-jumper_cod14146172oo.html#dept=kntwrdss



QUESTÕES

3b. Que fibras podemos usar para fazer esta roupa de cama?

------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

------------------------------------
https://www.gettyimages.com/photos/bedding



QUESTÕES

FIBRAS PROPRIEDADES

Algodão

Linho

Lã

Seda

4. Você se lembra de algumas das propriedades das seguintes fibras?



QUESTÕES
5. Você se lembra de alguns dos símbolos a seguir?


