
Resumo 

Depois do comprimento, é a finura das fibras a característica mais importante no que respeita ao seu 

comportamento têxtil, isto é, à possibilidade de serem fiadas.  

Com efeito, ela determina o limite máximo de utilização da matéria prima na medida em que o fio 

mais fino que com ela se pode fiar está condicionado pela finura média das fibras.  

Por outro lado, é a regularidade de um fio uma das suas características mais apreciadas e que lhe 

confere maior valor de utilização; e, como diz M. W. Townsend: “A propriedade mais importante de 

um fio é o número de fibras na secção transversal e a variação desse número ao longo do fio é a 

mais importante medida da irregularidade”. Ora, se, como é óbvio, a finura média vem a determinar o 

número de fibras na secção transversal, é portanto, essa característica um elemento essencial da 

qualidade dos fios, e a variabilidade dos seus valores também um factor da maior importância.  

A procura de métodos que directa ou indirectamente nos forneçam de forma expedita a finura do 

algodão e de outras fibras têxteis tem sido o objectivo de muitos investigadores que desde há 

dezenas de anos ao assunto se têm dedicado.  

Pela modéstia dos nossos recursos, e pela muita, ocupação que o estabelecimento das disciplinas 

têxteis desde o início nos trouxe, não nos foi possível apresentar trabalho de maior vulto no campo da 

investigação ou crítica.  

Entendemos que a nossa modesta contribuição pessoal para o conhecimento da finura das fibras do 

algodão e outras deveria ser precedida de alguns elementos que evitassem uma entrada brusca em 

matérias até há pouco não versadas nas nossas escolas superiores. Por isso, após algumas 

considerações acerca da matração do algodão, aspecto que está intimamente associado ao da sua 

finura, fizemos um breve resumo de alguns métodos em uso ou tentados para medir a finura das 

fibras ou a finura e maturação do algodão.  

A quase completa ausência de literatura sobre o assunto em língua portuguesa fez também com que, 

desde o início, se encarasse a possibilidade de este trabalho vir a ser útil ao maior número possível 

de interessados na matéria. Por isso, procuramos exprimir-nos tão simplesmente quanto possível, 

usando uma exposição facilmente acessível ao estudioso de preparação média e evitando 

embrenharmo-nos em complexas deduções matemáticas sempre que a natureza dos fenómenos as 

não tornavam absolutamente necessárias.  


