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Biblioteca da Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH 

TECIDOTECA 

Informações para Bibliotecários e estudantes de Biblioteconomia 
 

Analúcia Recine e Prof. Dr. Maurício Araújo 
 
 
Introdução 

A Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP (EACH-USP),foi 

inaugurada em 2005,  oferecendo ao vestibulando 10 cursos, entre os quais o 

Bacharelado de Têxtil e Moda. A Biblioteca sempre esteve sensível às necessidades de 

informação específicas para esta graduação e, desde aquele ano, trabalhou coletando 

materiais para a formação de uma coleção de amostras de tecidos e outros artefatos 

relacionados ao universo das indústrias e confecções têxteis.Assim sendo, aTecidoteca 

da Biblioteca da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São 

Paulo (EACH-USP), foi planejadae criada para servir de apoio didático ao curso de 

Têxtil e Moda. 

O objetivo da Tecidoteca é manter um acervo contendo tecidos, fios, fibras 

têxteis, aviamentos e catálogos de empresas para consulta de estudantes, professores e 

profissionais da área têxtil e da indumentária. 

 

FORMAÇÃO DO ACERVO 

 

A Tecidoteca visa atender às demandas da EACH, e tem como público alvo os 

alunos e professores do curso de Têxtil e Moda. Desta maneira, é concebida de acordo 

com sua missão: coleção de tecidos e outros objetos congêneres, organizada para servir 

de suporte ao ensino, pesquisa e extensão da Universidade. 

 

O acervo é constituído de material doado por empresas do setor, que têm grande 

interesse em disponibilizar suas coleções para esse fim;Professores e estudantes 

utilizam materiais da Tecidoteca como suporte para aprendizagem e pesquisas. 
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ACERVO 

 

O acervo é formado por material de apoio de marketing e divulgação de 

produtos da indústria têxtil para a indústria de confecção: mostruários, catálogos, 

bandeiras, amostras de diferentes materiais, os quais são separados e tratados em dois 

grandes lotes: Bandeiras têxteis e Catálogos. 

A Lista das empresas representadas no acervo da Tecidoteca encontra-se 

disponível no link http://www5.each.usp.br/wp-content/uploads/2016/10/Listagem-de-

termos-Empresas.pdf 

 

As Bandeiras têxteis são amostras de tecido, tais como: presas em cartelas, com 

gancho de cabide de roupa; São armazenadas pela ordem de tombo. 

 

Os catálogos são em geral, mostruários de variados tipos de materiais ou 

produtos, como por exemplos: roupas, botões, passamanarias, fios, cartelas de cores, 

etc. 

Abaixo, algumas imagens de itens do acervo: 

 

Catálogo de botões: 
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Catálogo de Tecidos: 

 

 

 

Catálogo de roupas: 

  

 

Catálogo de fios: 
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COLETA 

 

A coleta dos materiais é efetivada por meio de doações de professores, alunos e 

diretamente das empresas. O material chega limpo e bem conservado, sendo 

imediatamente inserido ao acervo. É descartado o material que esteja eventualmente 

danificado, ou retalhos sem identificação do fabricante. Retalhos grandes sem 

identificação são enviados ao ateliê de costura da Escola.  

Após a seleção, uma etiqueta, com data e nome do doador é colocada em cada 

amostra.  

 

  

 

 

CONSERVAÇÃO 

 

A conservação do acervo tem como base as recomendações do livro: 

 

Tecidos e sua conservação no Brasil : museus e coleções = Textileconservation 

in Brazil : museumsandcollections / [coordenação de] Teresa Cristina Toledo de Paula; 

 --  São Paulo : Museu Paulista da Universidade de São Paulo, 2006. 

A Tecidoteca é composta por itens muito diversificados. Para a armazenagem 

deste material, deve-se considerar a preservação de papéis conjuntamente com a 

preservação de tecidos. Idealmente, este acervo deverá ser guardado e manuseado em 

ambiente limpo, ventilado, com temperatura constante de 23°, UR entre 30 e 60%., 

uma vez que a amplitude térmica do bairro é grande. 
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Como o objetivo final da coleção é o subsídio à pesquisa de futuros designers e 

gerentes da cadeia têxtil, e não a formação de um acervo histórico, os procedimentos 

preconizados para a boa preservação dos tecidos foram adaptados. A principal função 

da Tecidoteca é a consulta direta, que pressupõe manuseio. Os usuários necessitam 

manipular o objeto para bem compreendê-lo, então devem tocar nos tecidos, sendo o 

tato tão ou mais importante que a visão na consulta deste material.  

Por esse motivo, decidiu-se pelo livre acesso ao acervo, cujos tecidos e 

catálogos podem ser manuseados livremente pelos usuários. Esses materiais poderão 

ser substituídos quando muito deteriorados.  

Desta maneira, a sala é sempre aberta ao público, nuncapermanecendo isolada 

como uma reserva técnica ou coleção especial.  

Dentre as práticas de conservação adotadas em museus, destaca-se a rígida 

monitoração da luminosidade. Entretanto, não será possível o total controle da luz tal 

qual é feito na área museológica. Para minimizar o desbotamento dos tecidos, as luzes 

são mantidas apagadas quando a sala está vazia, e os funcionários, na medida do 

possível, executam muitas de suas tarefas técnicas na área externa à Tecidoteca. São 

providências importantes para a preservação da coleção: 

-Manter a sala de luz apagada; 

-Guardar o material imediatamente após o uso; 

-Fotografar e disponibilizar imagens dos tecidos; 

-Fazer ventilação forçada diariamente; 

-Providenciar embalagens para o transporte dos materiais; 

-Mantertemperatura entre 23°C e 25°C. 

 

Acrescenta-se que a Tecidoteca está instalada em uma sala de 5m X 12m, com paredes 

e porta anti-chamas. 
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ORGANIZAÇÃO DO ACERVO E ARQUIVAMENTO 

 

O material é dividido em 2 grandes lotes: Bandeiras e catálogos. 

Posteriormente, as bandeiras são sub-divididas por tipo de trama: tecelagem e 

malharia. 

A parte de arquivamento das Bandeiras têxteis foi adaptada a partir do 

arquivamento de pastas suspensas. 

 

 

 
 

 

Elas são arquivadas pelo número de tombo, sendo que o número de tombo de 

malharia é precedido por M e tecelagem, precedido por T. 
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Os catálogos são guardados em prateleiras, sendo que catálogos maiores são 

arquivados deitados. 

 

 
 

Para agrupar catálogos de um mesmo fabricante, utiliza-se o número de Cutter.  

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

A Base de dados original foi elaborada em Micro-Isis e no ano de2016, o Sr. 

Tiago Marçal Murakami, integrante da equipe de analistas de sistemas do Sistema de 

Bibliotecas da USP – SIBi, transferiu a base de dados para a plataforma OMEKA, 

disponibilizando assim a base de dados na Internet. 

 

INFORMAÇÕES COLETADAS – Bandeiras têxteis 

A plataforma OMEKA é apresentada em formato Dublin Core. Para ajustar a 

base de dados micro-Isis na plataforma OMEKA, foi feito um estudo de 

compatibilização e a maioria dos campos previamente preenchidos, foram convertidos 

metadados. Assim, o preenchimento da base de dados é realizado em 3 etapas: Dublin 

core,  Metadados e arquivo de imagens. 
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Etapa Dublin Core 

No Dublin Core, são preenchidos 3 campos obrigatórios:  

TÍTULO – Utiliza-se o número de tombo:  
Exemplo: M0098 
 
IDENTIFICADOR: - Repete-se o número de tombo. 
 
DESCRIÇÃO:  
Explicação geral sobre o material. 
Exemplos: 
 
Bandeira com 5 amostras de cores 
 
 
Etapa Metadados  
 
LIGAMENTO 
 
Preenchido na base de dados de acordo com as opções apresentadas pela barra de 
rolagem. Alguns exemplos: 
 
Malharia - Alto relevo 
Malharia - Canelado 
Malharia - Cetim 
Malharia - Desagulhado 
Malharia - Desenhado 
Malharia - Dupla malha 
Tecelagem - Sarja - Batavia Equilibrada 
Tecelagem - Sarja múltipla 
Tecelagem - Sarja pesada 
Tecelagem - Sarja quebrada - Aplicação no tecido 
Tecelagem - Tela mista 
Tecelagem - Tela REP 
Tecelagem - Tela sarja 
 
NÚMERO DA TRAMA 
 
Indicar conforme especificado pelo fabricante. 
 
 
 
MATÉRIA PRIMA 
 
Esta informação deve ser retirada das especificações fornecidas pelo fabricante. Alguns 
exemplos: 
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Abacá - CB 
Acetato - CA 
Acetato saponificado - CA+ 
Acrílica - PAC 
Alginato - AL 
Algodão - CO 
Alpaca - WP 
Angorá - WA 
Cabra - WC 
Camelo - WK 
Cânhamo - CH 
Capoque - CP 
 

Carbono - CAR 
Caroá(Coroá) - CN 
Caseína - CPT 
Cloreto de polivinilideno - 
PVD 
Coco - CC 
Coelho - WR 
Kenaf - CK 
Lã - WO 
Lhama - WL 
Linho - CL 
Liocel (Lyocel) - CLI (CLY) 
Malva - CM 
Metálica - MTF 
 

Metalizada - MT 
Modacrílica - MAC 
Modal - CMD 
Mohair - WM 
Poliamida (Poliamida 
alifática) - PA 
Policarbamida - PUA 
Poliuretana - PUR 
Rami - CR 
Rayon 
Rocha - STF 
Vidro - GF 
Vinal - PVA 
Viscose – CV 
 
 

 
 
PADRONAGEM-DESIGN 
 
O campo padronagem-design refere-se à imagem ou desenho que os tecidos 
apresentam: xadrez, listras, geométricos, flora, etc. A descrição é feita de forma visual, 
de acordo com a aparência do tecido, sem se considerar a técnica fabril para se obter o 
efeito estético.  
 
 
Alguns exemplos: 
 
Animal 
Art Nouveau 
Bolas 
Cartoons 
Corações 
Degradê 
Envernizado 
Escritas 
Étnico 
Flocos de Neve 
Floral 
Floreios 
 
 

Floreios 
Frutas 
Geométrico 
Liso 
Listrado 
Listras Tortas 
Malhado 
Manchado 
Motivos Femininos 
Infantil 
Madeira 
 

Mesclado 
Plantas 
Patchwork 
Pied-de-poule 
Poás 
Quadriculado 
Rendado 
Risca de Giz 
Tie-Dye 
Traços 
Vidro Quebrado 
Xadrez 
Zigue-Zague 

 
 
NÚMERO DE URDUME 
Esta informação deve ser retirada das especificações fornecidas pelo fabricante.  
 
USOS DO TECIDO 
Esse campo deve ser preenchido com opções para usos que o tecido pode ter em escala 
industrial. Ex: 
Camisola 
Lençol 
Etc. 
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ACABAMENTOS 
Acabamentos aplicados ao tecido. 
Campo preenchido de acordo com a finalização ou acabamento do tecido. Ex: 
 
Aveludado 
Acetinado 
Emborrachado 
Brilhante 
Glitter 
Lantejoula 
Metalizado 

Neon 
Opaco 
Paetê 
Renda 
Translúcido 
Transparente 
Verniz 
 

 
 
TEXTURA 
Informação associada às características táteis do tecido. Ex.: 
 
Couro 
Crochê 
Enrugado 
Felpudo 
Homogêneo 
Matelassê 
Plissado 
Relevo 

Rendado 
Sanfonado 
Tela 
Texturizado 
Tule 
Tricô 
Vazado 
 

 
 
TÉCNICA DE DESIGN 
A técnica utilizada para a obtenção do design. Ex: 
 
Liso 
Estampado 
Fio tinto 
Jacquard 
 
COR PREDOMINANTE 
Indicar a cor predominante do tecido tendo como base a avaliação visual. 
 
CORES COMPLEMENTARES 
Indicar as demais cores do tecido tendo como base a avaliação visual. 
 
FABRICANTE 
Fabricante do tecido. 
 
 
CIDADE 
Cidade do fabricante do tecido, de acordo com a tradução em português. 
 
 
 



11 
 

 
 

PAÍS 
Ex: China 
 
 
AQUISIÇÃO 
O nome do doador e a data de doação. 
 
 
 
Etapa arquivo de imagens 

As imagens são coletadas com o Microscopio Digital C/ Zoom 1000x,Câmera 2.0 Mega 
Pixels Usb 6 Leds. 

 

 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES COLETADAS – Catálogos 

Catálogos incluem: Catálogos de cores, cartela de cores, fichas, catálogos de roupas e 
mostruários, bureu, caderno de tendências. Sendo impossível determinar com exatião as 
diferenças e similaridades destas publicações, elas serão nomeadas genericamente de 
“Catálogos”. 
 
 
 
Etapa Dublin Core  

TÍTULO  
Os catálogos raramente apresentam um título. Desta maneira, o título deve ser atribuído 
de acordo com informações sobre o fabricante, data ou coleção.  
 
IDENTIFICADOR: O número de tombo do catálogo. 
 
DESCRIÇÃO:  
Explicação geral sobre o material.  
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Abaixo, alguns exemplos de títulos atribuídos e respectivas descrições: 

 

Título atribuído Descrição 

Teda cores de verão Cartela com 40 amostras de cores 

Santanense – Denin Verão Amostras de cores de jeans Moove Color, 
MooveRaw, Bi-Stretch Color, Shirting Color 
Collection, Essential, Natural Texture, 
WashAffinity&Vintage 

Irmãos Perfeito acessórios de moda Um catálogo contendo 13 amostras de botões 

Entretelas Küfner5 Um catálogo com amostras de entretelas 
termocolantes com elasticidade em diversas 
cores 

Comez Catálogo de máquinas de tecidos estreitos, e 
14 exemplos de passamanaria produzidas por 
esses equipamentos 

Halvetia 75 anos Catálogo de etiquetas contendo 4 amostras 

 
 
 
 
Etapa Metadados 
 
 
AQUISIÇÃO 
O nome do doador e a data de doação. 
 
 
LOCALIZAÇÃO 
 
A localização do catálogo na estante. Os catálogos recebem o número de Cutter, feito de 
acordo com o nome da empresa, para serem agrupados. Este número é complementado 
com o número de tombo. Exemplo : empresa Osklen. 
 
O82 
520 
 
TIPO DE MATERIAL 
 
Este campo foi criado para identificar o conteúdo do catálogo:  
 
Tecido 
Aviamento 
Aviamento - Botões 
Aviamento - Entretela 
Aviamento - Fios 
Aviamento - Fivelas 
Aviamento - Zíper 
 

Beneficiamento 
Fibra 
Carretel 
Cone de tingimento 
Indumentária 
Indumentária - Jeans 
Tecido - Têxteis técnicos 
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FABRICANTE/EMPRESA 
 
Fabricante ou empresa de comercialização do material. 
 
CIDADE 
 
Cidade do fabricante ou empresa de comercialização do material. 
 
 
COLEÇÃO 
 
Presente em catálogos de roupas. Ex:  
Primavera-verão, outono-inverno. 
 
 
TAMANHO 
 
Embora a maioria dos catálogos tenha um tamanho padrão próximo aos livros, existem 
catálogos muito grandes, de 70x50cm e catálogos muito pequenos, 18x20cm. 
 
Anotamos os catálogos grandes, que devem ser armazenados deitados ou pequenos que 
devem ser guardados separadamente. 
 
 
PEÇA DE VESTUÁRIO 
 
Este campo é preenchido quando o catálogo apresentar imagens e/ou descrições de 
peças de vestuário, de acordo com a nomenclatura apresentada pelo fabricante: Cuecas, 
calcinhas, roupas íntimas, lingerie, etc.  
 
 
FAIXA ETÁRIA-SEXO 
 
Este campo é preenchido apenas quando o catálogo indicar a faixa-etária e o sexo a que 
se destina a roupa mostrada. Nãoé preenchido no caso de tecidos, aviamentos, fibras, 
etc. 
 
 
Ano da coleção 
Caso só conste o ano, incluir somente o sub-campo ^b. ATENÇÂO: Existe distinção 
entre o ano de publicação do catálogo e o ano da coleçã- - o ano e época do ano que 
aquela roupa ou tecido serão comercializados ao consumidor final. 
 
 
País  
Ex: China 
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ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

A Biblioteca da EACH não dispõe de profissional da área têxtil que possa 

dedicar-se integralmente a essa atividade. Por iniciativa do Prof. Maurício Araújo, 

existe um acordo no qual o professor traz suas bolsistas de iniciação científica para 

analisar o material da Tecidoteca e preencher a base de dados. 

Todo s serviço é organizado por módulos de projetos de pesquisa, e cada 

bolsista que inicia suas atividades na Tecidoteca, deve partir do ponto onde o bolsista 

anterior encerrou suas atividades. Desta maneira, o trabalho de catalogação do material 

mantém-se constante. As atividades são todas supervisionadas 

bibliotecáriaAnalúciaRecinenas questões que tangem a organização do acervo e, para o 

desenvolvimento das análises técnicas e desenvolvimento das pesquisas científicas, 

existe a orientação do prof. Maurício Araújo. 

 

Algumas atividades complementares: 

• Preparo de manuais de trabalho; 

• Seleção das doações; 

• Organização física do material; 

• Estudo da preservação de tecidos; 

• Levantamento e caracterização dos aviamentos; 

• Exposições; 

• Tabela de termos técnicos multi-língue: inglês, espanhol, italiano, francês; 

• Manutenção do site; 

• Treinamento de novos bolsistas. 

 

 

 

 


