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O objetivo principal da pesquisa foi aprofundar nas infinidades de lavagens de jeans existentes 

no mercado, uma vez que muitas são pouco conhecidas e estas agregam valor, beleza e 

exclusividade para uma peça. Sendo assim, foi vista a necessidade de detalhar esse processo de 

beneficiamento de forma que fosse possível dar visibilidade para o jeans além do clássico azul 

índigo.  

Dessa maneira, foi buscado retratar desde o inicio da concepção de jeans clássico como é 

conhecido, a inserção dele no cotidiano social, que perdura pelos séculos, até a atualidade onde a 

busca pelo original abre espaço para as lavagens. Assim, a realização da pesquisa foi baseada em 

dados bibliográficos, principalmente na parte histórica e de dados, bem como de pesquisas além-

livros para obtenção das ultimas inovações no setor de lavagens. 

Nesse viés, foi visto que o surgimento do primeiro jeans na modernidade foi dado em 1847 

por Levi Strauss, que observou a necessidade dos mineiros de roupas resistentes para o trabalho 

que desempenhavam. A partir dai o jeans foi usado não só como roupa de trabalho, mas como 

vestimenta característica de tribos ao longo da história, como os Beatniks nos anos 50, os hippies 

em 70, até chegar à minissaia em 90. Sendo assim, a interferência nos jeans, como desgastes, 

pinturas, cortes e lavagens chegam de maneira a contribuir para assegurar as características de 

cada tribo evidenciada em suas roupas.  

Por conta disso, atualmente as lavagens adquiriram enorme importância no setor da moda, 

pois além de favorecer na produção de roupas únicas, uma vez que nenhuma lavagem sai 

exatamente igual à outra, ela trás significados obtidos através da historia, sendo o traje mais 

democrático já visto. Outrossim, foi listado mais de 20 tipos de lavagens existentes, dentre elas: 

Stone Washed, feita usando pedras para o desgaste do tecido; Acid Wash, que utiliza ácido para a 

obtenção do efeito marmorizado no jeans; Dip Dye, usa de alvejantes e produtos químicos 

formando o efeito degradê e Destroyed, que faz uso de pedras, jatos de areia e químicos para 

conseguir o efeito de uma peça bem desgastada. 

Portanto, com a analise da descrição do jeans na linha do tempo da moda, bem como seus 

efeitos sociais e seu peso como modelo de vestuário universal, foi possível entender a 

importância e o peso das lavagens para além de quesito estético, bem como fator de valor 

agregado, mas como singularidade entendida nos mais de 15 tipos diferentes de lavagem.  


