
América Fabril

Notação CP/AF
Data Limite 1910-1931
Título América Fabril
Dimensão
física/mensuração e
suporte

 Positivos em preto e branco: 101 unidades
• 12x18: 01 unidade;
• 12x60: 01 unidade;
• 18x24: 90 unidades;
• 21x30: 03 unidades;
• 30x40: 02 unidades;
• 43x48: 01 unidade;
• 46x68: 02 unidades;
• 99x139: 01 unidade.

 Duplicatas dos positivos em preto e branco: 44 unidades
• 12x18: 01 unidade;
• 18x24: 43 unidades.

 Negativos em preto e branco: 185 tiras; 185 fotogramas
• 35mm: 143 tiras; 143 fotogramas;
• 3x3: 03 tiras; 03 fotogramas;
• 6x7: 39 tiras; 39 fotogramas.

 Duplicatas dos negativos em preto e branco: 59 tiras; 174
fotogramas
• 35mm: 46 tiras; 156 fotogramas;
• 3x3: 03 tiras; 07 fotogramas;
• 6x7: 10 tiras; 11 fotogramas.

 Amostras de tecidos: 121 unidades
• 2x3: 06 unidades;
• 4x8: 02 unidades;
• 5x7: 02 unidades;
• 5x8: 19 unidades;
• 5x9: 27 unidades;
• 6x8: 19 unidades;
• 6x9: 46 unidades.

 Duplicatas das amostras de tecidos: 5 unidades
• 5x8: 5 unidades.

 Plantas: 21 unidades
• 27x39: 08 unidades;
• 37x55: 01 unidade;
• 41x52: 01 unidade;
• 47x59: 01 unidade;
• 48x61: 01 unidade;
• 53x92: 01 unidade;
• 54x66: 01 unidade;
• 58x60: 01 unidade;
• 63x76: 01 unidade;
• 66x82: 02 unidades;
• 70x73: 01 unidade;
• 83x120: 01 unidade;



• 84x100: 01 unidade.
 Duplicatas das plantas: 02 unidades

• 48x61: 01 unidade;
• 70x73: 01 unidade.

Níveis de Descrição Fundo.
História
administrativa/biografia

A América Fabril tem sua gênese na criação de uma fábrica de
tecidos em Raíz da Serra, região serrana do estado do Rio de
Janeiro. Tal fábrica foi idealizada por engenheiros ingleses sob
as ordens de empresários brasileiros, cujo maior objetivo era
encontrar uma localidade favorável – leia-se, cercada por
recursos energéticas em potencial – para a instalação da
fábrica. Deste modo, em 1875, a construção da fábrica, que
ganhou o nome de Companhia de Tecidos Pau Grande (CTPG),
é concluída e suas atividades começam a pleno vapor. Em
1891, a empresa dá início a uma expansão, englobando a
Fábrica Cruzeiro, no Andaraí, Rio de Janeiro, que, após
reforma, inicia as atividades em 1895. Ao incorporar a nova
unidade, é mudada a razão social para Companhia América
Fabril (CAF). E a indústria inicial passa a ser Fábrica Pau
Grande. Em 1889 é inaugurada, junto à Fábrica Pau Grande, a
Fábrica Rio Grande, para a fabricação de tecidos de meia.
Seguiram-se outras incorporações: Fábrica Bonfim (1903),
Fábrica Mavilis (1911), Fábrica Carioca (1920) e Sant'Anna
(1950).

Produtores: Companhia América Fabril.
História arquivística
Procedência: Doação.
Âmbito e conteúdo -Fotografias dos funcionários das fábricas, além dos interiores

das mesmas, das casas operárias e de escolas e seus alunos.
-Negativos referentes às fábricas da Companhia, com imagens
dos funcionários no interior da mesma, de suas vilas operárias,
além de fotos de plantas e escolas.
-Amostras de tecidos de cinco fábricas da Companhia, entre
elas: Carioca, Cruzeiro, Bonfim, Mavilis e Pau Grande.
-Plantas referentes às fábricas e vilas.

Notas sobre
conservação

Documentos em estado de conservação de regular a bom.

Condições de acesso Livre.
Condições de
reprodução

Reprodução fotográfica, digital, mediante prévia solicitação no
local.

Características físicas e
requisitos técnicos

Fotografias e plantas – sem requisitos técnicos para acesso.

Instrumentos de
pesquisa:

Inventário sumário (pasta América Fabril) – localizado no
fichário da sala 311-M, gaveta com o título “Instrumento de
Pesquisa – Coleções Particulares”.


