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RESUMO

A globalização do mercado impulsionou as empresas em geral a se tornarem
mundialmente concorrentes e consumirem produtos ecologicamente corretos,
fabricados com processos que protejam o meio ambiente e gerem uma mínima
quantidade de quaisquer tipos de resíduos. No Brasil, o setor têxtil possui uma
grande importância econômica e social, porém este segmento lança uma grande
variedade de produtos químicos através do efluente têxtil, os quais causam um
impacto negativo ao meio ambiente e á saúde. Um exemplo de resíduo prejudicial
são os nonilfenóis etoxilados, compostos químicos presentes em tensoativos
utilizados em grande quantidade em quase todas as etapas de beneficiamento
têxtil. O principal objetivo deste trabalho é o estudo comparativo do desempenho de
dois tipos de tensoativos utilizados nos processos de beneficiamento. O primeiro
produto a ser testado, utiliza o nonilfenol etoxilado em sua formulação enquanto que
o segundo apresenta o álcool graxo etoxilado como uma matéria prima alternativa e
menos impactante. O desempenho dos produtos em questão foi avaliado por meio
de testes de hidrofilidade, umectação, grau de alvura, remoção de goma de amido,
rendimento do corante, solidez à luz, resistência à tração, formação de espuma e
estabilidade dimensional. Aparentemente, o estudo comparativo de desempenho
desses tensoativos no beneficiamento têxtil é inédito. No presente estudo, não
foram considerados os aspectos econômicos e sociais da substituição dos
tensoativos compostos de nonilfenol etoxilado. Utilizaram-se concentrações
variadas dos produtos para, ao final, avaliar a viabilidade técnica da substituição do
tensoativo mais impactante. Como resultado do estudo foi observado que os dois
tensoativos apresentam desempenhos semelhantes quando avaliadas as
propriedades resultantes, indicando ser o tensoativo composto de álcool graxo
etoxilado uma alternativa interessante para redução dos impactos ambientais sem
prejuízo do processo.
Palavras chave: Tensoativo, nonilfenol etoxilado, beneficiamento

ABSTRACT

Contribution to the Performance Evaluation of surfactant-free nonylphenol
ethoxylate used in Textile Process, as an Alternative to Environmental Impact
Mitigation

The globalization of the market drove companies in general to become globally
competitive and to consume environmentally friendly products which are
manufactured using processes that protect the environment and generate a
minimum amount of any type of waste. In Brazil, the textile segment poses a
significant economic and social importance, but the companies are still disposing a
wide variety of chemicals through the effluent, which cause a negative impact on the
environment and also to health. Ethoxylated nonylphenols are just one of the
examples of hazardous chemical compounds present in surfactants used in large
amounts in almost all stages of textile processing. The main objective of this work is
the performance comparison between two different types of surfactants used in
textile processing. The first product to be tested contains the ethoxylated
nonylphenol compound in the formulation while the second one is primarily
composed of ethoxylated fatty alcohol, thus corresponding to a less impacting
alternative. The performance of the selected products was evaluated by testing the
resulting hydrophilicity, wettability, degree of whiteness, removal of starch gum, yield
of the dye, light fastness, tensile strength, foaming and dimensional stability.
Apparently,

the

comparative

performance

between

these

surfactants

is

unprecedented in textile processing. In the present study no economical and social
aspects’ considerations concerning the replacement of nonylphenol ethoxylate
compounds were taken into account. Different concentrations of the selected
products were tested with the primary objective of evaluating the technical feasibility
of replacing the most impacting surfactant. As a result of the study it was observed
that the two surfactants have similar results when evaluating the resulting properties,
thus indicating that the surfactant primarily composed of fatty alcohol ethoxylate
represents an interesting alternative to reduce environmental impacts without
jeopardizing the process.
Keywords: surfactant, nonylphenol ethoxylate, processing
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1 INTRODUÇÃO

O crescimento do setor industrial e a preocupação ambiental vêm mobilizando
esforços em todos os setores da sociedade para o desenvolvimento e a aplicação
de métodos e produtos que diminuam os danos causados ao ambiente pelas
atividades humanas. A readequação de produtos depende da incorporação de uma
série de variáveis que devem permear não somente a análise dos impactos dos
produtos, bem como seu entendimento para se definir com mais propriedade o
processo de planejamento de um novo produto até o seu pós-consumo. Apesar dos
grandes avanços tecnológicos atuais, a cada produto utilizado para melhorar a
qualidade de vida, existe, de maneira geral, uma vasta lista de impactos ambientais
associados.

Atualmente as indústrias utilizam sistemas de gestão ambiental para aumentar a
sua produtividade, seja na eficiência das máquinas, na redução dos custos ou
agregando alguma característica ao produto final, que possa valorizá-lo no
mercado, gerando a menor quantidade de resíduos possível. Outra providência
que vem se tornando rotineira nas grandes empresas, é a fabricação de
produtos com menores impactos ambientais possíveis.

A poluição ambiental vem causando alterações prejudiciais tanto físicas quanto
químicas e biológicas, no ar, no solo e na água. Essa poluição compromete a
saúde, a segurança e o bem estar da população, criando condições adversas
às atividades sociais e econômicas e causando danos relevantes à flora, à
fauna e ao meio ambiente.

Neste contexto, as indústrias geradoras de efluentes têxteis ocupam uma posição
de destaque devido a sua capacidade de gerar grandes quantidades de rejeitos.
Esses rejeitos são provenientes de produtos químicos fabricados com matéria
primas poluentes e de difícil tratamento, como é o caso de tensoativos contendo
nonilfenol etoxilado. Existe uma variedade de efluentes têxteis, isto porque suas
características dependem do tipo de substrato têxtil processado, das máquinas
utilizadas e das substâncias químicas empregadas no processo, o que faz com que
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as propriedades físicas e químicas variem de efluente para efluente (VOLPE,
WEIBER, LENHARD e TAVARES, 2009).

No setor têxtil, utilizam-se tensoativos em diversas etapas do processo
produtivo de tecidos e, muitos desses produtos utilizam solventes poluentes em
sua formulação. Assim, verifica-se a necessidade de tecnologias capazes de
minimizarem os danos que o setor pode causar para o meio ambiente,
especialmente nos processos de beneficiamento, que é o principal responsável pela
poluição principalmente dos corpos de água, nas regiões em que atua. Maiores
exigências impostas pela legislação e cobranças sociais vêm criando a necessidade
premente de mudar este quadro (GUERCIO, 2006).

Cabe lembrar que o setor têxtil caracteriza-se pela discrepância, possuindo algumas
empresas grandes, com capacidade de atualização tecnológica e por muitas
empresas bem menores, com dificuldades de adequação de seus parques
tecnológicos às leis ambientais vigentes.

CORREIA (1994) diz que devido aos efluentes têxteis terem alto volume e uma
composição química muito variada que pode incluir desde corantes não
biodegradáveis a substâncias tóxicas, é difícil determinar qual seria a técnica de
tratamento ideal para ser aplicada, porém é claramente possível se aplicar
tratamentos individualmente nos processos geradores de efluentes líquidos. O
desenvolvimento de uma tecnologia adequada para tratamento de efluentes tem
sido objeto de grande interesse nos últimos tempos. Ainda segundo CORREIA
(1994), as técnicas de tratamento apropriadas somente são empregadas onde as
descargas de efluentes forem severamente exigidas e o tratamento tiver algum
valor agregado.

Os efluentes têxteis, após um tratamento primário produzem um resíduo sólido
gerado na fase de decantação, conhecido como lodo. Sua composição química
é variada, possui teores elevados de matéria orgânica e, segundo a
ABNT NBR 10004 – Resíduos Sólidos, se enquadra na classe II, não podendo,
portanto, ser depositada a céu aberto.

Além disso, o lodo têxtil contém

corantes com metais pesados e agentes patogênicos. Por causa dessa
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composição e do risco associado com o uso agrícola direto do lodo, a
compostagem vem sendo proposta como uma forma alternativa de tratamento.

A compostagem é um processo biológico, no qual vários grupos de
microrganismos decompõem o substrato orgânico produzindo água, dióxido de
carbono e matéria orgânica maturada (CARVALHO, 2002). Cabe lembrar que,
assim como o tratamento de efluentes têxteis, a técnica mais adequada de
destinação de lodo envolve custos e nem todas as indústrias têxteis têm
condições de aplicá-la e, muitas vezes, o lodo gerado em estações de
tratamento é usado como adubo em plantações.

Uma vertente marcante nos anos 2000 tem sido a busca pela sustentabilidade,
principalmente com a substituição de tensoativos de origem exclusivamente
petroquímica por tensoativos com maior percentual de matérias primas de
origem vegetal e a redução do uso de tensoativos cuja biodegradação possa
gerar resíduos deletérios ao meio ambiente (DALTIN, 2011).

O nonilfenol etoxilado, objeto deste estudo, é uma classe de tensoativos
amplamente utilizados na indústria têxtil. Os nonilfenóis e os produtos de sua
degradação chegam aos rios e outros ambientes aquáticos e podem se
distribuir na água, no sedimento de fundo, no ar e nos organismos. Também
podem contaminar ambientes terrestres.

Estudos comparativos de tensoativos isentos de solventes são importantes,
pois visam à atenuação do impacto ambiental causado pelos surfactantes e a
utilização mais segura desses compostos, que são amplamente utilizados em
processos de beneficiamento têxtil.

Na revisão bibliográfica para a elaboração deste trabalho, não foi encontrado
nenhum estudo do desempenho comparativo de tensoativos com formulações
variadas, tendendo a concluir que aparentemente esse estudo é inédito.
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2 OBJETIVOS

Os objetivos da dissertação foram subdivididos em geral e específicos.

2.1 Objetivo geral

O presente trabalho tem como objetivo geral avaliação do desempenho de
tensoativo isento de solvente nonilfenol etoxilado, em comparação com tensoativo
contendo o solvente, quando empregados em processos de beneficiamento têxtil.
Como desdobramentos buscou-se a obtenção de subsídios para uma avaliação de
viabilidade técnica para substituição de tensoativo com maior nível poluidor por
tensoativo que apresenta menores impactos neste quesito.

2.2 Objetivos específicos

Para atendimento ao objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram
definidos:

a) Avaliar desempenho de dois tensoativos sendo um com o solvente nonilfenol
etoxilado e o segundo, isento deste solvente, em processo de alvejamento e
tingimento de tecido de algodão;

b) Avaliar os impactos dos dois tensoativos nas propriedades dos tecidos, tais
como: hidrofilidade por teste de capilaridade; capacidade de umectação em
amostras de fio e de tecido; grau de alvura dos tecidos de algodão alvejados com
os dois produtos; eficiência na remoção de goma de amido; diferenças de
rendimento de cor em tingimento de tecido após alvejamento com os diferentes
tensoativos; solidez à luz dos substratos tingidos; resistência mecânica dos
substratos; formação de espuma quando do emprego dos diferentes tensoativos e
por fim, alterações dimensionais nos substratos após processo de alvejamento.

22

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste Capítulo são apresentados os resultados da pesquisa bibliográfica
realizada sobre o tema, objetivando obter dados e estudos preliminares
visando fundamentar a base teórica, caracterizar o setor têxtil e apresentar
conceitos pertinentes para um melhor entendimento do contexto dos métodos
de trabalho executados.

3.1 Indústria têxtil no Brasil e no mundo

O processo de industrialização no Brasil teve seu início com a indústria têxtil. Suas
raízes precedem a chegada e a ocupação do país pelos portugueses porquanto os
índios que aqui habitavam já exerciam atividades artesanais, utilizando-se de
técnicas primitivas de entrelaçamento manual de fibras vegetais e produzindo telas
grosseiras para várias finalidades, inclusive para proteção corporal (SALEM, 2010).

Por volta de 1844, a indústria têxtil, até então incipiente, iniciou sua fase de
implantação efetiva, período esse que se estendeu até o início da primeira guerra
mundial, quando então, assistiu-se à sua fase de consolidação. A segunda metade
dos anos 50 marca, todavia, o início da fase industrial brasileira em processo
acelerado, com ênfase aos setores mais dinâmicos e não tradicionais. Mas somente
a partir de 1970 que o setor realmente se consolidou como um dos mais
importantes da economia nacional, tanto pela grande oferta de empregos quanto
pelo volume de receitas e impostos por ele gerados (SALEM, DE MARCHI e
MENEZES, 2005).

A partir dos anos 80, a aceleração do processo de integração dos mercados
mundiais (globalização), acabou por provocar a migração de uma parcela
significativa da produção de artigos têxteis e confeccionados dos Estados Unidos,
União Européia e Japão, para países emergentes da Ásia e, mais recentemente,
para o Leste Europeu, Norte da África e Caribe, modificando por completo o mapa
da produção mundial (ABIT, 2010).
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Na década de 90, com sua exposição à concorrência internacional, o setor sofreu
um forte impacto. Muitas empresas menos preparadas para competir com os
fornecedores externos foram obrigadas a abandonar suas atividades, mas muitas
outras permaneceram no mercado e investiram na sua modernização para redução
de custos, buscando melhorar sua competitividade com o objetivo de enfrentar a
concorrência dos importados. O fechamento de parcela dessas empresas, porém,
não significou redução da produção nacional, uma vez que as remanescentes
compensaram, com os seus investimentos, a capacidade produtiva perdida (ABIT,
2010).

A indústria têxtil no Brasil é muito forte e representa grande importância para a
economia nacional. Sendo assim, é importante considerar os números que a
mesma apresenta.

Em 2009,

os investimentos

em máquinas

e

equipamentos foram de

US$ 811 milhões, o que representa uma redução de 17,6% em relação aos valores
de 2008. Essa redução é reflexo da crise mundial que atingiu os planos de
investimentos dos empresários em 2009, dada à retração de grandes mercados. As
máquinas importadas no ano passado recuaram 21,5% se comparadas ao ano
anterior e as máquinas nacionais caíram 4,9%. Atualmente, mais de 43% da
produção mundial de têxteis e vestuário é realizada na China. O Brasil ocupa a
quinta posição nesse ranking, tanto em produtos têxteis, quanto na produção de
vestuário (ABIT, 2010).

Outros dados importantes divulgados pela ABIT (Associação Brasileira das
Indústrias Têxteis e de Confecções) referente ao ano de 2009 foram os
investimentos no setor (US$ 850 milhões em 2009), a produção média de
confecção (9,8 bilhões de peças), o número de trabalhadores do setor (cerca de
1,7 milhão de empregados, sendo o segundo maior empregador da indústria de
transformação e o segundo maior gerador do primeiro emprego) e a informação de
que representa 13,15% dos empregos na indústria de transformação e cerca de
3,5% do PIB total brasileiro (ABIT, 2010).
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Em 2010 o setor têxtil e de confecção brasileiro apresentou déficit de
US$ 3,5 bilhões na sua balança comercial, mas registrou alta no faturamento
(US$ 52 bilhões contra US$ 47,6 bilhões de 2009). O destaque foi para importação
de vestuário, que chegou a 68 mil toneladas, ou seja, US$ 1,073 bilhão. Em 2009
foram 49 mil toneladas, que representaram US$ 767 milhões. A importação de
tecidos também teve crescimento significativo, passando de 192 mil toneladas, em
2009, para mais de 300 mil toneladas em 2010 (ABIT, 2010).

O Brasil é o quinto maior produtor mundial de têxteis e vestuário, mas em termos de
comércio exterior, sua participação ainda é pequena, ocupando a 46º posição
dentre os maiores exportadores e 43º posição dentre os maiores importadores do
planeta. Neste segmento industrial, o Brasil se enquadra claramente no perfil de
produtor – consumidor. Isto é produz para si mesmo, com parcelas pequenas para
a importação e exportação. Ao mesmo tempo, demonstra o forte potencial a ser
explorado no que se refere ao comércio internacional (ABIT, 2010).

A indústria têxtil brasileira é caracterizada pela heterogeneidade no que se refere ao
porte, à linha de produtos e ao estágio tecnológico e gerencial. Ela reúne uma
diversidade grande de fabricantes, incluindo desde empresas modernas e
altamente competitivas em nível internacional, até empresas com sistemas
produtivos ultrapassados e sem condições de competir mesmo em seus mercados
regionais. Parte do setor têxtil brasileiro investe uma média de US$ 1 bilhão por ano
para manter seus parques sempre atualizados, com tecnologia de ponta,
respeitando as leis ambientais e investindo em profissionais capacitados
(ABIT, 2010).

Já no contexto mundial, a China e Hong Kong, juntos, respondem por 35,2% das
exportações mundiais de produtos têxteis e vestuário, enquanto que os Estados
Unidos é o maior importador do planeta, participando com 20,1% das importações
mundiais (ABIT, 2010).

A dinâmica da indústria têxtil é dada pelo mercado final. O maior consumidor é o
segmento de confecções, que utiliza os tecidos para os mais diversos fins, como
artigos de vestuário, para cama, mesa e banho, tecidos de limpeza, construção civil,

25

área médica e de decoração. Os tecidos podem ser destinados também ao uso
industrial em filtros de algodão, componentes para o interior de automóveis e
embalagens, assumindo um papel importante na composição da produção,
especialmente nos países desenvolvidos.

De maneira geral, a indústria de artigos têxteis e confecções é marcada atualmente
pela migração da produção em busca de mão-de-obra mais barata ao redor do
mundo, facilitada pela baixa qualificação exigida da força de trabalho e pelos
poucos requisitos de infraestrutura necessários à instalação básica das fábricas.

3.2 Produção de materiais têxteis

A cadeia têxtil tem seu processo iniciado pela escolha da matéria prima a ser
transformada, abrangendo desde o cultivo de fibras naturais, principalmente o
algodão, até a utilização de fibras sintéticas. A fabricação de fibras sintéticas
ganhou destaque nas últimas três décadas em função da alta demanda de
mercado e ainda pela necessidade de diversificação e redução de custos
(CEGARRA, 1997).

No setor de têxteis e confecções, existe uma descontinuidade típica do processo
produtivo, onde diferentes tipos de empresas são responsáveis por fases
específicas do processo e a diferenciação da qualidade dos produtos depende, em
grande parte, do número e do tipo de operação a que são submetidos. Na Figura 1
é apresentada uma representação esquemática genérica da cadeia têxtil.
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Figura 1 – Representação esquemática da cadeia têxtil.
Fonte: LANZARIN, 2009.

A indústria têxtil possui uma variedade de processos segmentados em fiação,
tecelagem plana e malharia. Na fiação, as fibras sofrem uma limpeza mecânica,
sendo transformados em fios. Na malharia e na tecelagem, os fios passam por
teares, assumindo então a forma de malha ou tecido plano, respectivamente. Os
produtos têxteis na forma de fios, de tecidos ou de malhas recebem, também,
tratamento químico para adequá-las ao seu uso posterior na confecção, que recebe
o nome de beneficiamento têxtil, onde o resultado final de cada etapa constitui o
insumo principal da seguinte.
Após a obtenção do fio a partir das fibras têxteis, o material pode ser enviado para o
beneficiamento ou diretamente para tecelagens e malharias. Para que as fibras
deslizem bem na fiação, melhorar a aderência entre as fibras e também o efeito
antiestático, são adicionados óleos lubrificantes, denominados encimagens (que
devem ser retirados para a etapa posterior de tingimento).
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A tecelagem e a malharia são etapas de elaboração de tecido plano, tecidos de
malha circular ou retilínea, a partir de fios têxteis. Na tecelagem são produzidos
tecidos planos, que são empregados no revestimento de móveis, cortinas, roupas
sociais, jeans e outros. Os rolos de urdume são engomados para aumentar a sua
resistência, reduzindo as quebras de fios na tecelagem. Estas gomas como também
as encimagens na fiação deverão ser removidas no processo de purga.

Na tecelagem, o urdume é o conjunto de fios dispostos longitudinalmente no
substrato, enquanto que a trama é o conjunto de fios dispostos no sentido
transversal de um tecido. A figura 2 ilustra a trama e o urdume de um tecido.

Figura 2 – Ilustração de trama e urdume de um tecido.
Fonte: JOHNSON (1989).

Existem diversas maneiras de se criar um novo artigo têxtil dependendo de seu uso
e aplicação. Os processos mais importantes têm como objetivos preparar os
materiais têxteis para seu tingimento, mudar sua cor mediante a tinturaria ou
estamparia e modificar suas características técnicas ou estéticas por meio da
adição de compostos preparativos ou por meio do acabamento final do produto. O
que os usuários dos artigos têxteis desejam é um tecido que seja confortável para
uso e que tenha um bom caimento, além de ter boa solidez, ou seja, um tecido que
não desbote sob ação do suor, lavagem, após exposição ao sol, ao mar ou à
piscina. Fora todos esses fatores, o tecido tem que ser durável, mantendo seu
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aspecto de novo e ter custo competitivo, pois o consumidor tende a buscar o melhor
custo x benefício em suas compras (SALEM, 2010).
Os fios, tecidos ou malhas devem, antes do tingimento, passar por um tratamento
(pré tratamento) para remoção dos óleos de encimagem e das gomas. Esse
tratamento é importante para se obter um tingimento uniforme. Os tratamentos
prévios passam por diferentes operações, que variam conforme o substrato e são
denominados beneficiamento têxtil.

3.3 Processos de beneficiamento têxtil

As indústrias de beneficiamento têxteis têm por missão melhorar as propriedades
estéticas ou técnicas das fibras têxteis ou seus manufaturados, mediante a
coloração ou a modificação de certas características destas, de forma que
respondam as exigências solicitadas pelo mercado (SALEM, 2010). São
caracterizadas por terem alguns processos globais do tipo acumulativos e
complexos, que em muitos casos requerem entre seis a vinte operações individuais
para se conseguir o efeito final desejado (SALEM, DE MARCHI, MENEZES, 1999).

O beneficiamento têxtil é uma das mais antigas tecnologias empregadas pelo
homem. Os tecidos mais antigos datam aproximadamente do ano 5000 a.C.
(SALEM, 2010). De ciência antiga, complexa, com imagem de não amigável à
natureza, o setor têxtil tem passado por transformações que desafiam os
setores mais modernos das ciências mais atuais. Desde os tecidos inteligentes,
biotecidos para o corpo humano, conduites de eletricidade, às nanofibras, o
setor fica a dever pouco para as ciências de ponta.

O pré tratamento consiste na remoção de impurezas naturais ou adicionadas ao
material têxtil. Se necessário, modificação físico química do substrato têxtil. Tem
como objetivo proporcionar e assegurar ao artigo: aspecto limpo e hidrófilo,
tingimento ou estampagem bem penetrada, portanto, bem igualizada e com boa
reprodutibilidade, acabamento com toque e aparência final melhor.
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As impurezas nos substratos podem ser de dois tipos: pré-existentes nas fibras
cruas ou agregadas aos substratos durante os processos de fiação, engomagem e
tecelagem. É na etapa de purga e alvejamento, principalmente, que os tensoativos
têm papel fundamental (SALEM, 2010).

Outro objetivo desse processo é o de facilitar a umectação da fibra para assegurar a
penetração dos produtos auxiliares e corantes. Uma boa umectação das estruturas
têxteis é uma propriedade muito importante para se efetuar adequadamente
processos como tingimento e estamparia. A umectação dos substratos depende da
sua natureza físico-química e de impurezas, que como já foi dito, se incorporam ao
material por seu ciclo natural de crescimento, ou por processos de manufatura.

No alvejamento, empregam-se também como agentes descolorantes, produtos
redutores e produtos oxidantes, sendo que, pela eliminação destas impurezas, as
fibras irão apresentar maior poder hidrófilo. A hidrofilidade é uma propriedade
molecular resultante da existência de forte atração e afinidade entre certos grupos
moleculares e a água (SALEM, 2010).

A coloração do material têxtil é realizada de forma uniforme (tingimento) ou de
forma localizada (estamparia) usando corantes têxteis em meio aquoso ou
pigmentos em dispersão ou em combinação com ligantes.

Os acabamentos, geralmente aplicados após a preparação ou a coloração
conferem aos materiais têxteis propriedades específicas para a sua utilização
final, como maciez (amaciamento), inflamabilidade reduzida (antichama),
estabilidade dimensional (antiencolhimento), propriedades easy care (de
cuidado fácil) entre outros.

Os processos podem ser realizados de modo descontínuo, por esgotamento do
banho por afinidade do produto pela fibra, e de modo contínuo, através de
impregnação ou aplicação forçada do produto com baixa ou nenhuma afinidade
pela fibra. Outras técnicas para aplicar produtos sobre materiais têxteis são a
estampagem, o coating (recobrimento) e a aplicação por spray (SALEM, 2010).
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3.4 Indústria têxtil e o meio ambiente

A implementação de leis e normas ambientais cada vez mais restritivas e a criação
de mercados mais competitivos vêm exigindo que as empresas sejam mais
eficientes do ponto de vista produtivo e ambiental (CETESB, 2010). O aumento da
produção industrial deve estar aliado a um menor gasto de insumos e geração de
poluentes.

Evidentemente, tais transformações passaram a afetar também as atividades na
indústria têxtil. Os químicos têxteis que por muitos anos procuravam produzir um
produto com acabamento mais nobre, sem muitas vezes considerarem fatores de
custo ou tempo, caíram em uma nova realidade: a de também considerar o aspecto
econômicos e ambientais nas suas atribuições. Os custos podem sofrer sensíveis
diferenças em função de infraestrutura, organização, forma de apresentação do
substrato, maquinário, otimização de processos, relação de banho e temperatura do
processo do tingimento (SALEM, 2010).

O crescimento da produção têxtil fez com que as empresas apresentassem um
consumo também crescente de recursos naturais, especificamente os hídricos.
A economia e a minimização da poluição de água são de grande importância na
indústria têxtil, considerando que se encontra em andamento a implantação da
cobrança pelo uso da água pelo Comitê de Bacias Hidrográficas (Política Estadual
de Recursos Hídricos – Lei 12183/2005 e seu regulamento pelo Decreto
50.667/2007), que considera o volume e seu lançamento em corpo receptor, para o
cálculo do valor a ser cobrado.

Devido às diversas implicações ambientais, novas tecnologias têm sido buscadas
para degradação dos compostos poluentes em água. A redução da carga poluidora
desse tipo de efluente aos níveis permitidos pela legislação ambiental para descarte
em corpos d’água exige a implementação de sistemas de tratamento de efluentes
que apresentam alto custo de instalação e operação.

A fácil percepção visual da presença de corantes nos cursos de água, mesmo
que em pequenas concentrações, atrai a atenção do público e das entidades
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ligadas à proteção ambiental. Pequenas concentrações de corantes nos rios
não apresentam riscos ecológicos, mas a sua coloração é frequentemente
inaceitável por desinformação ou por razões psicológicas ou estéticas.

Na busca por um melhor desempenho ambiental, as indústrias têxteis passaram a
repensar novas formas de tornar seus processos e atividades ambientalmente mais
eficientes e por consequência dessa melhora, mais lucrativos e com menos
impactos sócio ambientais. A fim de alcançar estes objetivos as organizações
produtivas devem apoiar - se nos princípios de gestão ambiental empresarial.

Os limites ambientais são testemunhos de que já não é mais possível conceber
qualquer produto sem confrontá-lo com o conjunto das relações que, durante o seu
ciclo de vida, o produto vai ter no meio ambiente. Um artefato deve provocar um
baixo

impacto

ambiental

ao

ser

produzido,

distribuído,

utilizado

e

eliminado/descartado (CHEHEBE, 1997).

O processo de produção na indústria têxtil é composto de várias etapas as quais
podem ser causadoras de degradação ambiental caso não sejam tomados os
cuidados necessários. Ao produzir de maneira ecologicamente correta, os custos
ambientais podem ser minimizados, ou até mesmo eliminados. Isto pode ser feito
através da utilização de inovações simples no processo de produção e em insumos
utilizados.

Atualmente, o termo proteção ambiental é constantemente discutido e as empresas,
principalmente do setor industrial, estão tomando as providências necessárias para
que sejam consideradas “ecologicamente corretas”. Para isto, as empresas estão
procurando adequar seus processos de produção de forma que seja possível
remanejar seus recursos gerando resíduos em quantidades menores e menos
tóxicos, utilizando menos energia, água e produtos químicos nocivos ao meio
ambiente e por consequência à saúde humana (MANZINI e VEZZOLI, 2008).

A partir do momento em que a indústria passa a considerar os benefícios que
podem ser obtidos com a preservação ambiental, inovando técnicas, diversificando
produtos e remanejando seus custos de produção com o reaproveitamento e
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reciclagem de seus resíduos, torna-se mais fácil proporcionar um crescimento
ecologicamente correto.

As empresas que procuram se alinhar com um tratamento sistemático da questão
ambiental em seus processos, acabam descobrindo ganhos importantes de
produtividade e competitividade embora, em um primeiro momento isso possa
representar um acréscimo de custos. Cabe ressaltar que essa postura é antes de
tudo uma estratégia empresarial inovadora.

Outra necessidade advinda das questões ambientais é comparar produtos ou
processos distintos, do ponto de vista das suas consequências ambientais. Esta
tarefa, aparentemente fácil, mostrou-se extremamente complexa em função da
necessidade de estabelecimento de critérios comuns de comparação e de uma
abordagem completa do que se passou a chamar o ciclo de vida do produto. Já não
é suficiente comparar as consequências ambientais apenas do processo de
produção, por exemplo, sem levar em consideração as consequências ambientais
de todas as outras fases da vida de um produto (CHEHEBE, 1997).

E este é o caso da indústria têxtil, que se preocupa em mostrar sua produção
“ecologicamente correta” para seus consumidores através, por exemplo, da
obtenção de selos verdes em seus produtos. Algumas empresas passaram a ter o
cuidado de implantar sistemas de gestão ambiental e com isto conseguir a
certificação ISO 14001. Além disso, observa-se a preocupação do setor durante a
concepção de produtos, a escolha de insumos e na busca de processos produtivos
menos impactantes, além de economia de insumos, água e energia nas indústrias.

Na determinação da eco eficiência de um processo produtivo, são utilizadas
algumas ferramentas de gestão ambiental. A utilização da ferramenta de ACV
(avaliação do ciclo de vida), por exemplo, é uma alternativa para minimizar o
impacto ambiental de produtos. Com os dados obtidos pela ACV é possível
determinar a quantidade de recursos naturais necessários, o consumo de energia e
os resíduos gerados no processo. Alguns trabalhos tratam a ACV como uma
técnica de análise de recursos e perfis ambientais dos produtos utilizada para
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avaliação e tomada de decisão em nível de gerência, visando à melhoria da
qualidade do produto e a conservação do meio ambiente (CHEHEBE, 1997).

De forma geral, os estudos de ACV aplicados à indústria têxtil foram executados
para fins de certificações, identificações e comparação de processos, matérias
prima, e entre produtos com funcionalidade equivalente (CIENCHAÑSKA;
NOUSIAINEN, 2005). Entretanto, muitos destes estudos foram conduzidos na
indústria e não possuem acesso livre, ou então publicados apenas parcialmente
(DÄHLLOF, 2004), o que dificulta uma avaliação crítica dos resultados obtidos, pois
não se tem conhecimento de todas as variáveis consideradas.

Outra alternativa poderia ser a adoção da P+L (produção mais limpa), que pode
trazer resultados ambientais satisfatórios, de forma contínua e perene, ao contrário
da adoção de ações pontuais de controle corretivo. Na maioria dos casos estes
resultados permitem aprimorar a produtividade, obter redução do consumo de
matérias primas e de recursos naturais, eliminar substâncias tóxicas, reduzir a carga
de resíduos gerados e diminuir o passivo ambiental, colaborando à redução de
riscos para a saúde ambiental e humana. Adicionalmente, a P+L em geral contribui
significativamente para a obtenção de benefícios econômicos pelo empreendedor,
melhorando sua competitividade e imagem empresarial (BARBIERI, 2007).

Algumas espécies de poluição relacionadas à indústria têxtil são apresentadas a
seguir:
- Odor do óleo de encimagem (ou “odor de rama”): os óleos de encimagem são
utilizados com a finalidade de lubrificar os fios das fibras têxteis, seja naturais ou
sintéticas, visando impedir o acúmulo de cargas estáticas nas fibras, (que provocam
a repulsão e eriçamento das fibrilas, podendo levar a quebra ou rompimento dos
fios no processo), facilitar o deslizamento dos fios nas guias e maquinários e
aumentar a coesão das fibras, conforme já dito anteriormente. A questão relativa a
estes produtos, no entanto, é que durante o processo de termofixação em rama,
com o aquecimento ocorre a volatilização deste óleo – por volta de 160ºC a 180ºC.
Estes vapores ao serem descartados à atmosfera causam forte odor, podendo se
constituir em fonte de incômodo à população do entorno. O odor emitido é difícil

34

de ser medido e mais ainda de ser controlado, principalmente pela ausência de
legislação em nível federal, estadual ou até mesmo municipal, que expresse de
maneira clara e objetiva os limites destes parâmetros (FEEMA, 2007).

- Geração de resíduos: ao longo da cadeia têxtil existem diversas operações que
geram resíduos, desde o descaroçamento do algodão até restos de fios e tecidos
nas confecções, variando estes rejeitos quanto à característica e quantidade. Em
especial, merecem destaque os resíduos perigosos oriundos de embalagem ou
mesmo do uso de produtos químicos, como por exemplo, a perda de pasta na
estamparia, a geração de lodos biológicos de tratamento, entre outros. No que se
refere ao lodo biológico é importante salientar que este possui poder calorífico e
poderá ser utilizado com substituto de combustível em caldeiras de biomassa.

- Ruído e vibração: diversos equipamentos utilizados nas sucessivas etapas da
cadeia têxtil podem ser fonte potencial de emissões de ruído e de vibração, que se
não controladas podem gerar incômodo à vizinhança das indústrias.

Atualmente existe um grande interesse das indústrias em reduzir a poluição no
processo industrial, não apenas na estação de tratamento, mas em cada etapa da
cadeia produtiva, através da reciclagem das correntes de efluentes líquidos e da
recuperação de produtos e subprodutos, diminuindo, além dos volumes de água
requeridos e eliminados, os custos de tratamento da água, tratamento de efluentes
e do consumo de produtos químicos. A recuperação da goma no processo de
desengomagem, dos corantes e auxiliares do processo de tingimento são alguns
dos desafios tecnológicos do setor têxtil. A utilização de produtos que agridem em
menor escala o meio ambiente também é uma atitude contemporânea da indústria
têxtil (DUTRA e ANTUNES, 2003).

3.5 Água na indústria têxtil
A água, além de essencial à manutenção da vida em nosso planeta, é também
indispensável para o desenvolvimento de diversas atividades criadas pelo ser
humano. A necessidade de sua utilização na transformação e processamento de
recursos naturais para produção de bens de consumo torna as indústrias grandes
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consumidoras de água. Em estabelecimentos industriais, a água pode ser
empregada como matéria prima, como fluido auxiliar, de transporte, de aquecimento
ou refrigeração, de lavagem de instalações ou na geração de energia, entre outras
funções.

No que se refere ao consumo de água da indústria, o setor têxtil consome
aproximadamente 15% da água. O potencial contaminante da indústria têxtil, em
sua totalidade, é considerado médio, sendo as etapas de alvejamento, tinturaria e
acabamento no processo produtivo têxtil, consideradas mais contaminantes se
comparadas com a fiação e a tecelagem (TOLEDO, 2004).

Enquanto que em uma tinturaria na Alemanha o consumo de água é de 80 litros
para cada quilograma de tecido ou malha beneficiado, em alguns países da
América Latina este consumo chega a 150 litros por quilograma, utilizando o
mesmo substrato, no caso 100% algodão e corantes reativos do mesmo fornecedor
(HART, 1994). Essa diferença pode ocorrer por conta dos equipamentos utilizados
apresentarem melhor tecnologia.

Dentro deste contexto, o setor têxtil apresenta um especial destaque, devido a seu
grande parque industrial instalado gerar grandes volumes de efluentes, os quais,
quando não corretamente tratados, podem causar sérios problemas de
contaminação ambiental.

A água é usada na indústria têxtil como meio de transporte para os produtos
químicos que entram no processo, bem como para a remoção do excesso daqueles
produtos considerados indesejáveis para o substrato têxtil. A maior parte da carga
contaminante dos efluentes aquosos contém impurezas inerentes à matéria prima,
tais como os produtos adicionados para facilitar os processos de fiação e
tecelagem, produtos químicos auxiliares e corantes eliminados durante as
diferentes etapas do acabamento. A quantidade e a qualidade da carga poluidora
se encontram intimamente relacionadas com as fibras utilizadas para elaborar os
tecidos crus. A racionalização do uso da água na indústria têxtil é possível ser
conseguida com a modernização dos equipamentos e incremento tecnológico nos
processos e produtos visando uma menor utilização desse recurso natural. Para
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minimizar o consumo de água é necessário o monitoramento dos desperdícios
diários no processo produtivo do mesmo modo que se procede com outros insumos
como o ar comprimido, energia térmica ou energia elétrica, visando à contenção de
despesas na empresa e a atenuação de impacto ambiental.

A utilização da água dentro de uma indústria têxtil, mais especificamente no
beneficiamento, ocorre basicamente em todas as etapas, de modo direto nos
processos de alvejamento, lavagem, tingimento e amaciamento, e de modo indireto
para realizar aquecimento ou resfriamento nos processos do beneficiamento.

A indústria de beneficiamento têxtil tem como características principais o elevado
consumo de água e produtos químicos e a geração de efluentes líquidos com
potencial poluidor. Em função de sua relevante interface ambiental, este setor
industrial deve ter seus processos monitorados a fim de avaliar seu desempenho
ambiental e econômico, pois processo ineficiente é sinônimo de desperdício de
recurso natural e dinheiro além ser fonte de poluição (IMMICH, 2006). Esse
segmento ocupa o quarto lugar mundial entre as indústrias com alto potencial
poluidor (FREITAS, 2002).

A carga de poluente presente no efluente têxtil está diretamente relacionada com a
fibra do tecido cru. Além dos corantes, pigmentos e produtos auxiliares, este
efluente apresenta grande quantidade de compostos orgânicos e inorgânicos,
fazendo com que este tipo de efluente apresente toxicidade à vida aquática, pois
diminuem o oxigênio dissolvido e modificam as propriedades e características
físicas dos cursos d’água (MAGALHÃES, 2007).

Segundo IMMICH (2006) os efluentes industriais contêm inúmeras substâncias
contaminantes, devido à intensa utilização de produtos químicos, que podem
causar danos ao meio ambiente caso não sejam adequadamente removidos ou
tratados. Muitas dessas substâncias quando não retiradas do tecido são
descartadas juntamente com o efluente. Os poluentes orgânicos e solúveis da
indústria têxtil apresentam-se em elevadas concentrações que, associado a
grandes vazões, proporcionam ao efluente uma carga considerável e de difícil
tratamento.
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O grau de toxicidade dos efluentes têxteis varia em função das instalações e dos
processos empregados (LEÃO et al., 2002). De acordo com os insumos utilizados,
a toxicidade pode apresentar-se em diferentes níveis. Apesar da incerteza quanto à
exata composição ou toxicidade de muitos corantes e auxiliares químicos
empregados na indústria têxtil, grupos genéricos de agentes químicos contribuem
para aumentar o problema. Dentre esses agentes destacam-se: corantes, sais,
agentes tensoativos, metais, compostos orgânicos tóxicos, biocidas e ânions
tóxicos.

Esses efluentes industriais devem ser apropriadamente tratados antes do descarte,
pois os poluentes sem o devido tratamento podem provocar a morte da fauna e
flora aquáticas, assim como a interferência nos processos de fotossíntese dos
corpos d’água atingidos. Além deste fato, estudos têm mostrado que algumas
classes de corantes e seus subprodutos podem ser carcinogênicos e mutagênicos.
As águas que servem de habitat para uma infinidade de espécies da microbiota,
flora e fauna aquática devem se ajustar a certos padrões relativos à cor, ou seja,
deve apresentar aspectos físico-químicos necessários a preservação da biota. Isto
se faz importante, pois 10% da luz que se choca com a superfície de uma corrente
de água deve chegar ao fundo de qualquer zona fotossintética, na qual se deve
manter concentrações adequadas de oxigênio em dissolução (IMMICH, 2006).
Dessa forma, o não tratamento do efluente antes do descarte pode vir a causar um
grande desequilíbrio ambiental.

A diminuição da atividade fotossintética provoca distúrbios na solubilidade dos
gases, causando danos nas guelras e brânquias dos organismos aquáticos, além
de perturbar seus locais de desova e refúgio. Esses compostos podem permanecer
por cerca de 50 anos em ambientes aquáticos, pondo em risco a estabilidade
desses ecossistemas e a vida em seu entorno (VAZOLLER, 2002).

Os efluentes têxteis oriundos dos processos de beneficiamento se caracterizam por
apresentarem elevadas concentrações de substâncias emulsificantes, íons cloreto,
sólidos e matéria orgânica, além de alta toxicidade.
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Além desses íons tóxicos, outras características podem tornar o efluente têxtil
potencialmente poluidor, como a elevada alcalinidade, presença de muitas
partículas sólidas insolúveis, substâncias emulsificantes, presença de outros íons
livres como de cloreto (Cl-), assim como elevada concentração de matéria orgânica
(FEEMA, 2007).

3.6 Tensoativos

Entre todos os agentes molhantes e lavantes conhecidos, o mais antigo e o mais
utilizado é a água. Entretanto, como agente de limpeza é deficiente, pois a água
tende a se aglomerar formando gotas esféricas, cuja tensão superficial é de
72 dinas/cm (em 20ºC). Para que ocorra seu perfeito espalhamento sobre a
superfície,

é

necessário

reduzir

a

tensão

superficial

a

valores

entre

30 e 40 dinas/cm. O agente capaz de promover este tipo de modificação na tensão
superficial da água é o tensoativo ou surfactante, que é o principal componente dos
detergentes comercialmente conhecidos (DALTIN, 2011).

O Quadro 1 apresenta a redução da tensão superficial da água, em função da
quantidade empregada de um determinado tensoativo, no caso, o nonilfenol
etoxilado.
Quadro 1 – Redução da tensão superficial da água, em função da quantidade empregada do
tensoativo nonilfenol etoxilado.

Concentração de tensoativo (%)

Tensão Superficial a 20ºC
(dinas/cm)

0

72,0

0,001

31,1

0,01

28,9

0,1

28,7

1

28,8

Fonte: CEGARRA (2007)
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Em um sistema em que se busque a limpeza de uma superfície, normalmente
usa-se água como solvente. A grande maioria das substâncias polares será
solúvel em água e será carregada por esta, liberando a superfície a ser limpa
de sujidades polares. No entanto, existe grande quantidade de sujidades não
polares (óleos, gorduras, ceras, pós, etc.) que devem ser limpas. A opção de
limpeza com um solvente apolar é, na maioria das vezes, pouco viável.
Portanto deve-se proporcionar a retirada de sujeiras apolares com um solvente
polar (água). Um tensoativo pode proporcionar uma mistura estável entre a
sujeira apolar e a água em decorrência de sua alta afinidade pelas novas
superfícies criadas.

A denominação de produtos tensoativos se aplica àqueles que ao serem dissolvidos
em água, produzem uma diminuição de sua tensão superficial. Pode-se definir
substâncias tensoativas também como substâncias que em meio solvente se
dividem de tal maneira que uma parte considerável deste produto se encontra na
superfície (e na interfase) do líquido, conseguindo assim uma diminuição da tensão
superficial do solvente (DALTIN, 2011). Um tecido que não permite a passagem de
água pode modificar essa propriedade com a adição de um tensoativo. Dado que
uma grande parte desses produtos é utilizada como agentes de limpeza, também
são conhecidos pelo nome de detergentes, denominando – se detergência, o
processo efetuado para eliminar impurezas dos substratos.

Como pode ser observado, mesmo em concentrações significativamente baixas, os
tensoativos reduzem de forma apreciável a tensão superficial da água. Isto se deve
a elevada afinidade desse tipo de agente com as interfaces. As substâncias
tensoativas ou surfactantes possuem uma constituição molecular típica. As cadeias
são formadas por uma parte hidrofóbica de cadeia mais ou menos longa, e de um
grupo hidrófilo, que serão melhores explicadas adiante.

A parte hidrófoba, ou seja, solúvel em óleo e insolúvel em água, quase sempre são
cadeias de hidrocarbonetos alifáticos, lineares ou ramificadas, ou ainda radicais
aromáticas – alifáticos. A parte hidrófoba leva quase sempre, na extremidade, um
ou vários grupos metílicos. Os grupos hidrófilos, porção determinante da
solubilidade em água, consistem geralmente em grupos ácidos ou básicos.
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Algumas vezes outros grupos hidrófilos podem estar distribuídos na cadeia. Esta
disposição assimétrica da molécula, como resultado da integração de duas porções
com propriedades fundamentais opostas, é a causa da atividade superficial ou
capilar (DALTIN, 2011).

A afinidade dos grupos hidrófobos (lipofílicos), para a fase não aquosa, e a dos
grupos hidrófilos (lipófobos) para a água, é o que determina a tendência dos
compostos tensoativos se concentrarem nas interfaces.

Na fabricação de substâncias tensoativas não se empregam como matéria prima
hidrocarbonetos puros, nem ácidos graxos ou seus derivados em estado puro, mas
sim produtos industriais, isto é, misturas homólogas. Empregam – se também as
oleofinas originadas, em grande quantidade, nos processos de cracking de produtos
petrolíferos, e ácidos graxos não saturados. Outros tipos de substâncias têm como
parte hidrófoba, um grupo aromático substituído com um ou dois grupos alquilos
(resto alquillauril). Como principais matérias primas para estes compostos têm-se,
entre os aromáticos, o benzeno, o xileno, o crezol e a piridina. Como substituintes
alifáticos, não considerando os radicais hidrocarbonetos saturados ou insaturados
de cadeia longa (doze a dezoito átomos de carbono), sobressaem – se em
importância os de cadeia longitudinal média (C8 – C11), e os de cadeia curta
(C3 – C7), principalmente unidos ao naftaleno (PORTER, 1991).

A qualidade da parte hidrófoba, a longitude de sua cadeia e o seu grau de
ramificação influem decisivamente na atividade capilar e em suas propriedades
tecnológicas (CEGARRA, 1997).

Os grupos hidrofílicos diferem muito entre si quanto ao poder solubilizante. Ao lado
desses grupos, que com a presença de um só deles se pode solubilizar um radical
hidrocarboneto com dez ou até dezoito átomos de carbono, existem grupos
hidrofílicos mais deficientes, que só podem produzir uma solubilização importante
quando se encontram vários ao mesmo tempo ligados a parte hidrófoba.
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A ação hidrofílica dos grupos ácidos e básicos deve ser atribuída, em primeiro lugar,
à sua salidificação (dissolução em água na forma de íons). Juntamente com estes,
revestem-se de grande importância grupos hidrófilos não dissociáveis.

Os compostos tensoativos são dispersantes, detergentes, emulsionantes,
dependendo do grupo hidrófobo e da localização e número dos grupos hidrófilos.

A camada de moléculas que se concentram na superfície, por exemplo, de um
líquido em contato com o ar é orientada de tal maneira que a parte solúvel da
molécula se encontra no líquido e a insolúvel, no ar. Produtos solúveis em água são
empregados em sistemas em que a água é o meio contínuo, e agentes solúveis em
óleo são usados onde óleos e resinas constituem o meio contínuo.

Quando certa concentração crítica é alcançada, os agentes tensoativos formam
micelas, grupo orientado de moléculas do agente distribuído no interior do líquido.

Em uma solução de um produto tensoativo, à medida que cresce a sua
concentração, decresce o número de moléculas dissociadas e sem dissociar em
forma de micelas dispersas pelo líquido.

A parte não polar do composto tensoativo reúne - se ao interior, mantidos por forças
de dispersão, misturas dos grupos polares estão voltados para a água e
parcialmente dissociados.

A formação de micelas não está imprescindivelmente ligada à presença de cargas
iônicas (DALTIN, 2011). A Figura 3 ilustra uma micela contendo óleo em seu
interior:
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Figura 3 – Representação esquemática de uma micela contendo óleo em seu interior.
Fonte: MARCHI, MENEZES, SALEM (2005).

Quando se agitam juntos violentamente dois líquidos imiscíveis, por exemplo, água
e óleo, origina-se uma dispersão em finas gotículas (uma dispersão líquido-líquido
recebe o nome de emulsão). Tal emulsão resulta, entretanto, pouco estável, devido
à elevada tensão interfacial entre a água e o óleo, que provoca uma reunião das
diminutas gotas de óleo e, por conseguinte, a separação das fases. Se
adicionarmos uma substância tensoativa a essa mistura de água e óleo, há um
considerável aumento da estabilidade da emulsão.
Na interfase óleo – água, as moléculas do tensoativo estão voltadas para a água
com sua parte polar, e a parte não polar para o óleo. A diminuição da tensão
superficial entre o óleo e a água faz com que seja difícil a agregação das gotículas.
O mesmo ocorre com o emulsionante, só que pela formação de uma dupla camada
elétrica ocasionada pela dissociação parcial do tensoativo (DALTIN, 2011).

Em ambos os casos, uma substância insolúvel em água está ligada por meio de
uma substância tensoativa. Isto dá lugar a uma dispersão de óleo em água, pelo
que o processo recebe o nome de emulsionamento.

A dispersão está ligada à existência de substâncias tensoativas. Quando, por
exemplo, a concentração do surfactante é demasiadamente pequena, a quantidade
de substância a solubilizar admitida pela água não passará da correspondente a
sua solubilidade natural. Só quando existir uma concentração de um agente
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tensoativo suficiente para que haja a formação de micelas, é que se conseguirá um
aumento da solubilidade da substância considerada (DALTIN, 2011).

Se, ao invés de um líquido utilizar uma substância hidrófoba sólida, o processo de
solubilização ocorre da mesma forma, porém a adesão entre o corpo sólido e as
micelas do agente tensoativo ocorre por conta das forças de absorção (SALEM, DE
MARCHI e MENEZES, 2005).

A Figura 4 apresenta a representação de um

tensoativo.

Figura 4 – Representação de um tensoativo.
Fonte: MARCHI, MENEZES, SALEM (2005).

Quando uma molécula tensoativa é solubilizada em água, a parte polar (hidrofílica)
da molécula auxilia na sua solubilização enquanto a parte apolar (hidrofóbica)
diminui a sua solubilidade. Caso a parte hidrofílica seja suficientemente polar para
solubilizar a parte apolar, a solução é estável, mas continua havendo uma tensão
entre a estabilidade devida à parte hidrofílica e a instabilidade gerada pela parte
hidrofóbica.

De maneira semelhante, a mesma molécula tensoativa quando solubilizada em fase
orgânica (como um óleo), a sua parte hidrofóbica (ou lipofílica) é a responsável pela
sua solubilidade. Caso a parte lipofílica seja suficientemente grande em
comparação com a polaridade da parte hidrofílica, o tensoativo se mantém solúvel
em óleo apesar da tensão gerada pela instabilidade da parte hidrofílica. Portanto,
um tensoativo que pode apresentar na mesma molécula característica hidrofílica e
lipofílica nunca apresenta total estabilidade na sua dissolução, seja em meio polar
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(água) ou apolar (óleo). É esta instabilidade parcial que proporciona aos tensoativos
características diferenciadas dos outros compostos.

Os grupos químicos que melhoram a solubilidade em água, como os grupos
carbonamida, ésteres de ácidos carboxílicos, bem como compostos que
apresentam duplas ligações e outros grupos hidrófilos, aumentam a resistência à
dureza da água e sais metálicos, quando presente em produtos aniônicos (DALTIN,
2011).

Figura 5 – Mecanismo da detergência de tensoativos com diferentes caráteres iônicos.
Fonte: MARCHI, MENEZES, SALEM (1995).

3.6.1 Tipos de tensoativos

A classificação mais comum para os tensoativos é baseada na carga de seu
grupo polar. Essa classificação divide os tensoativos em aniônicos, catiônicos,
não iônicos e anfóteros.

Na Figura 5 são ilustrados exemplos de detergência de tensoativos, de acordo com
o seu caráter iônico:
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3.6.1.1 Tensoativos aniônicos

Os tensoativos aniônicos constituem o grupo maior e mais importante. São
conhecidos como sabões e geralmente não são compatíveis com tensoativos
catiônicos. São produzidos principalmente a partir da saponificação de ácidos
graxos e óleos vegetais (DALTIN, 2011).

Normalmente são sensíveis à água dura, ou seja, água contendo altas
concentrações de íons de Ca2+, Mg2+, Fe2+ ou Fe3+. A sensibilidade à água dura é
menor nos tensoativos sulfatados ou sulfonados. As características físico-químicas
dos tensoativos são fortemente influenciadas pela presença de eletrólitos em
solução e a inserção de uma pequena cadeia de óxido de eteno entre o grupo
apolar e o grupo aniônico aumenta a tolerância à água dura ou à presença de
eletrólitos e aumenta também ao poder espumante e o tempo de resistência da
espuma (DALTIN, 2011).

Essa inserção de uma pequena cadeia de óxido de propeno entre o grupo apolar e
o grupo aniônico aumenta a solubilidade do tensoativo em solventes orgânicos, mas
também reduz a sua biodegradabilidade pela inclusão de cadeias carbônicas
ramificadas. Os tensoativos sulfatados são pouco estáveis em meio ácido. Os
outros tipos de tensoativos aniônicos são estáveis às variações de pH contanto que
não sejam extremas (DALTIN, 2011).

O principal representante do ponto de vista econômico desta classe de produtos
tensoativos são os alquil benzenos.

3.6.1.2 Tensoativos catiônicos

É uma classe representada por poucos elementos. Hoje, somente há
disponibilidade no mercado de tensoativos catiônicos baseados no nitrogênio
quaternário. Geralmente, não são compatíveis com tensoativos aniônicos.
Apresentam as mais altas toxicidades aquáticas quando comparados com as outras
classes de tensoativos (DALTIN, 2011).
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Suas características físico-químicas também são fortemente influenciadas pela
presença de eletrólitos em solução. Apresentam alta capacidade de serem
adsorvidos pelas superfícies sólidas, mesmo após a retirada da solução do
tensoativo, sendo utilizados como modificadores de superfície (PORTER, 1991).

Os produtos catiônicos são sais de amina com cadeia longa, e são usados na
indústria têxtil como antiestáticos, amaciante e auxiliares de tingimento. São usados
também em longa escala como bactericidas. O principal representante deste grupo
é o sal quaternário de amônia.

3.6.1.3 Tensoativos não iônicos

É a segunda classe de tensoativos mais utilizados no mercado. São normalmente
compatíveis com todas as outras classes de tensoativos. Não são sensíveis à água
dura e, contrariamente aos tensoativos aniônicos e catiônicos, as suas propriedades
físico-químicas não são fortemente influenciadas pela presença de eletrólitos.
Porém, são fortemente dependentes da temperatura.

Na maioria dos tensoativos não iônicos sua solubilidade decresce com o aumento
da temperatura. O mesmo não ocorre com as outras classes de tensoativos. A
exceção a esta regra são os ésteres de sorbitan etoxilados, onde a solubilidade
aumenta com a temperatura (PORTER, 1991).

Os principais representantes deste grupo são o nonilfenol etoxilado e o álcool graxo
etoxilado, objetos desse estudo.

3.6.1.4 Tensoativos anfóteros

Tensoativos anfóteros são agentes tensoativos que contem em sua estrutura tanto
o radical ácido como o básico. Esses compostos quando em solução aquosa
exigem características aniônicas ou catiônicas dependendo das condições de pH da
solução (DALTIN, 2011).

47

3.7 Fabricação de tensoativos

Algumas das principais matérias primas para a fabricação de sabões e
consequentemente dos produtos tensoativos, são os óleos e graxas vegetais e
mesmo de animais, que assumem papel de extrema importância na obtenção
destes últimos. Devido à tendência de alto custo e dificuldades de obtenção no
mercado, a indústria tensoativa tem se utilizado cada vez mais de produtos de
síntese petroquímica (DALTIN, 2011).

Com o intuito de oferecer uma visão geral dos produtos tensoativos, destacam-se
algumas de suas matérias primas naturais, tais como: sebo, ácido esteárico, ácido
oléico, ácido laurílico, óleo de rícino e vários álcoois graxos. A indústria de
petroquímica produz derivados de petróleo que comporão estruturas básicas das
moléculas tensoativas, por exemplo, noneno, cumeno, etileno e benzeno.

A origem dos tensoativos sintéticos pode ser identificada no início do século, em
função do aumento da população e a demanda do uso alimentar dos óleos e
gorduras bem como, o desenvolvimento de outros setores industriais dependentes
dessas matérias primas. O primeiro tensoativo sintético foi produzido na Alemanha
em 1916, a partir do naftaleno, álcool isopropílico e ácido sulfúrico. Apesar de
reduzir a tensão superficial da água, sua função como agente de limpeza foi
bastante insatisfatória (DALTIN, 2011).

Foi somente no período da 2º Guerra Mundial com o agravamento da
disponibilidade das matérias primas tradicionais que um novo impulso foi dado nas
pesquisas para o desenvolvimento dos tensoativos sintéticos. Desta forma, no início
da década de 50 e com a síntese do alquilbenzeno, tornou - se possível à obtenção
do primeiro tensoativo sintético eficiente, o alquilbenzeno sulfonado de sódio (ABS),
produzido a partir da reação do alquilbenzeno com ácido sulfúrico e soda (DALTIN,
2011).

A aplicação do ABS cresceu no mercado como produto alternativo ao sabão na
lavagem de tecidos e artigos domésticos, sendo até hoje um dos mais usados.
Recentemente, entretanto, esse tipo de material com uma cadeia lateral ramificada,
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foi reconhecido como um agente altamente poluidor dos rios. Novas pesquisas
foram conduzidas, levando ao desenvolvimento dos chamados tensoativos
biodegradáveis (compostos químicos que podem ser degradados por ação de
microrganismos). Como exemplo de tensoativo biodegradável, pode ser citado o
próprio ABS com estrutura química modificada (cadeia lateral linear) (MARCHI,
MENEZES, FLOR, 1999).

Na segunda geração da produção da indústria petroquímica, os produtos derivados
já possuem o esqueleto fundamental da molécula tensoativa, por exemplo, os
nonilfenóis. A indústria química natural utilizou-se das fontes naturais para a
extração de matérias primas fundamentais de moléculas tensoativas, por exemplo,
óleos vegetais e sebo (DALTIN, 2011).

3.8 Tensoativos com nonilfenol etoxilado em sua composição

Os nonilfenóis etoxilados (NFE) são utilizados nas mais diversas aplicações em
variados segmentos de mercado, já há muito tempo, como detergentes,
emulsionantes, umectantes, dispersantes. Possuem a seguinte formula geral:
C15H24O + (CH2CH20) n.
O nonilfenol etoxilado apresenta em sua molécula uma parte hidrofílica, composta
pela cadeia polioxietilênica, e uma parte lipofílica, composta pela cadeia de noneno
ligada a um fenol. Esta parcela lipofílica tem a singularidade de apresentar uma
longa parte linear (portanto compatível com óleos de moléculas lineares) e uma
parte formada por um anel benzênico (que aumenta compatibilidade com óleos de
moléculas ramificadas e insaturadas). Esta singularidade torna o NFE (Nonilfenol
Etoxilado) um composto bastante versátil nas aplicações como detergente,
emulsionante e dispersante têxtil (DALTIN, 2011).

A avaliação do risco ambiental causado pelos nonilfenóis e seus etoxilados indica a
necessidade de reduzir os riscos associados à sua produção e à sua utilização em
uma ampla gama de detergentes.

49

3.9 Papel do tensoativo no beneficiamento têxtil

Os tensoativos têm papel fundamental nos principais processos de beneficiamento
têxtil. A seguir são apresentadas as diversas etapas do processamento têxtil e a
aplicação dos tensoativos em cada uma delas.

3.9.1 Engomagem

O processo de engomagem tem por finalidade recobrir os fios com um filme
elástico, uniforme e transparente, tornando os fios os mais resistentes possíveis
para suportar as exigências mecânicas a que serão submetidas durante o processo
de tecelagem. Devido às altas viscosidades apresentadas pelas gomas, o
tensoativo mais usado nesse processo tem a finalidade de quebrar a tensão
superficial, permitindo uma rápida penetração e igualização da goma no fio
(SALEM, 2010).

3.9.2 Purga e Alvejamento

Esse processo é utilizado para tecidos de fibras sintéticas ou naturais e suas
misturas, com a finalidade de emulsionar os lubrificantes utilizados no processo de
fiação e retirar as graxas provenientes dos tratamentos mecânicos anteriores.

A função dos surfactantes no processo de purga é a remoção, principalmente em
fibras celulósicas, de matérias gordurosas, cerosas e graxas, com o objetivo
fundamental de obter um produto que apresente uma ótima hidrofilidade, ou seja,
uma boa reumectação, além de emulsionar os lubrificantes usados na fiação
mantendo os mesmos em suspensão, evitando desta forma que os mesmos voltem
ao material, o que acarretaria problemas posteriores) (MARCHI, MENEZES, FLOR,
1999).

O tensoativo empregado normalmente é de caráter aniônico e tem que apresentar
as características de emulsionantes para agir na retirada dos corpos graxos e
também detergente para eliminar as impurezas solúveis, conferindo boa
hidrofilidade (MARCHI, MENEZES, FLOR, 1999).
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O alvejamento consiste em um processo no qual são empregados agentes
oxidantes ou redutores, com a finalidade de branquear o material tratado,
eliminando as substâncias estranhas restantes na fibra, como pectinas, cascas do
algodão e sua cor natural. O tensoativo, nesse processo deve, principalmente, agir
na quebra da tensão superficial, favorecendo a penetração dos agentes alvejantes e
também apresentar ação de detergência para conferir hidrofilidade ao material, a
qual é necessária para os processos subsequentes) (MARCHI, MENEZES, FLOR,
1999).

3.9.3 Desengomagem

A desengomagem é usada para eliminar as substâncias adicionadas aos fios
durante o processo de engomagem, pois a goma, quando não retirada por
completo, dificulta a penetração de líquidos, o que sempre é um problema nos
processos posteriores do beneficiamento têxtil. O tensoativo empregado nessa
etapa do processo serve como umectante, decompondo a goma que se encontra
insolúvel em água, em compostos totalmente solúveis em água. Os tensoativos
mais empregados na desengomagem têm caráter não iônico (DALTIN, 2011).

3.9.4 Tingimento

O tingimento tem por finalidade colorir as fibras têxteis uniformemente, de maneira
mais ou menos permanente, mediante processos especiais que vão saturar as
mesmas com uma solução de corantes indicados para cada tipo de fibra (SALEM,
2010). Em sua maioria, os auxiliares de tingimento utilizados na indústria têxtil são
formulações a base de tensoativos. Conforme os diferentes tensoativos são
combinados obtém-se uma determinada ação e, consequentemente uma diferente
aplicação. O tensoativo empregado tem várias finalidades, dependendo do tipo de
fibra e de corantes que serão utilizados nesse processo. As propriedades
necessárias dos tensoativos nessa etapa são: exercer boa ação dispersante,
igualizante e penetrante ou retardante dos corantes. Em linhas gerais, têm função
de igualizantes, penetrantes, retardantes, migrantes e dispersantes.
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3.9.5 Ensaboamento

Ensaboamento consiste na eliminação de corantes que estão ligados apenas
mecanicamente à fibra após o tingimento, além da remoção das gomas usadas nas
pastas de estampagem e dos corantes não fixados que se apresentam hidrolisados.
A ação de detergência do tensoativo vai permitir a retirada dos corantes não fixados
nas fibras, mantendo – os em suspensão juntamente com os corantes hidrolisados
(SALEM, 2010).

3.9.6 Estamparia

Este processo pode ser considerado como um tingimento pré localizado com efeitos
especiais para cada tipo de fibra, proporcionado por um conjunto de processos
utilizados. Para esse processo, o tensoativo tem que apresentar características
emulsionantes, permitindo obtenção de emulsões estáveis do tipo óleo – água ou
água – óleo e ser compatível com os demais agentes (MARCHI, MENEZES, FLOR,
1999).

3.9.7 Acabamento

O acabamento tem como objetivo proporcionar ao material têxtil as características
necessárias a que se destinam, bem como os efeitos desejados, tais como:
resistência à ruptura, solidez à lavagem, antichama, etc. A finalidade do tensoativo
empregado nesse processo é, através da quebra da tensão superficial, permitir a
penetração e igualização do banho de acabamento, conferindo melhor qualidade ao
material tratado.
3.10 Diferentes tensoativos e suas aplicações

Conforme observado nos capítulos anteriores, cada etapa de produção têxtil se
utiliza de diferentes tipos de tensoativos. A ação dos tensoativos nas diferentes
aplicações têxteis é definida por STEINHART (2000) da forma que segue.
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3.10.1 Umectantes

Os umectantes são utilizados na indústria têxtil para promover maior molhabilidade
ao substrato. São formulações onde a função principal do tensoativo é emulgar o ar
presente no tecido, em água. Mais especificamente, é substituir as superfícies de
contato ar/tecido por uma superfície de contato água/tecido.

Para uma reumectação segue-se o mesmo princípio da umectação propriamente
dita. O tensoativo deve de alguma forma, permanecer sobre o material a ser
reumectado, sem alterar as características do material (SALEM, 2010).

3.10.2 Sabões
Através dos séculos realizaram – se várias tentativas no sentido de auxiliar a água
em sua propriedade detergente. Os primeiros processos que se tem notícia,
baseados no atrito, empregavam argilas e cinzas. Dos tensoativos conhecidos, o
sabão foi o primeiro a ser produzido comercialmente. O sabão, cuja época e local
exato de aparecimento são ignorados, é o marco de entrada no campo dos
detergentes. As matérias primas para sua manufatura eram substâncias alcalinas
(obtidas das cinzas de plantas) e gorduras animais. A arte secular de fabricar sabão
somente recebeu impulso definitivo quando da descoberta do processo Leblanc de
fabricação de soda em 1790. Esse processo libertou os saboeiros do uso de cinzas
de barrilha (planta mediterrânea cujas cinzas são ricas em óxidos alcalinos)
simplificando os métodos, melhorando a qualidade e aumentando a produção
(STEINHART, 2000).

Os sabões formam precipitados e, por isso, não são eficientes em presença de
águas duras ou ácidas, ao contrário dos detergentes. Além disso, embora as
composições dos sabões comuns sejam variáveis, em essência são apenas sais de
sódio e de potássio de diversos ácidos graxos. Por outro lado, os detergentes são
misturas muito complexas de várias substâncias cada qual escolhida para efetuar
uma ação particular durante a limpeza.
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3.10.3 Detergentes

São tensoativos que possuem a propriedade de umectar os substratos têxteis,
permitindo que, pela quebra da tensão superficial da água, as impurezas sejam
facilmente removidas do material têxtil para a fase líquida. Mantêm em suspensão
as partículas removidas, não permitindo que se reaglomerem e se depositem na
superfície do substrato. Têm a propriedade de emulsionar as gorduras ou óleos
presentes nos substratos têxteis. Os detergentes também possuem bom poder de
limpeza (STEINHART, 2000).

3.10.4 Carriers

Os carriers são utilizados na indústria têxtil para acelerar a montagem de corantes
em fibras de poliéster. Têm como base de formulação substâncias não tensoativas,
porém contém tensoativos em sua formulação. A substância ativa tem afinidade
com a fibra, mas não é solúvel em água. Com isso, são necessários tensoativos a
fim de se emulsionar o princípio ativo em água (SALEM, 2010).

Carriers com mesmo princípio ativo diferem uns dos outros devido a quantidade de
substância ativa empregada e por diferentes tensoativos (emulgadores) utilizados.
Estes, por sua vez, podem agir de forma positiva na igualização da fibra. Sendo
assim,

existem

carriers

que

podem

também

auxiliar

na

igualização

(STEINHART, 2000).

3.10.5 Igualizantes

O igualizante promove uma montagem uniforme do corante na fibra. São produtos
específicos para determinadas fibras e corantes. Na escolha do igualizante, é
relevante determinar o tipo de fibra a ser tinta e o tipo de corante a ser utilizado.

Existem três tipos de ações dos igualizantes: afinidade com a fibra, afinidade com o
corante e sem afinidade com o corante ou fibra, sendo sua ação exclusivamente na
alteração da tensão superficial. No caso de tingimentos de poliamida com corantes
ácidos (aniônicos), quando da utilização de um igualizante pseudo catiônico, o
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mesmo terá afinidade com o corante (SALEM, 2010). Lembrando que com a
elevação da temperatura, tal tensoativo tem sua afinidade com o corante diminuída
e o corante, por sua vez, pode montar na fibra gradualmente. Quando um
igualizante “segura” o corante no banho, isso que dizer que o tensoativo base não
perde afinidade com o corante, ou com a fibra, durante a elevação da temperatura,
ou seja, não permite que o corante monte sobre a fibra.

No caso de igualização de corantes diretos, quando do tingimento de fibras
celulósicas, o igualizante age apenas como um diminuidor de tensão superficial,
facilitando a penetração do corante para todas as partes da fibra. Nesse caso, o
tensoativo deve agir como um umectante.

3.10.6 Retardantes

Retardantes são igualizantes que retardam a montagem dos corantes na fibra, para
uma melhor igualização da cor. Como exemplo, podem-se citar os retardantes
catiônicos, usados no tingimento de fibras acrílicas, cujo mecanismo é o bloqueio
dos grupos aniônicos da fibra, retardando a montagem dos corantes que são
catiônicos.

3.10.7 Dispersantes

Os dispersantes têm como sua principal característica manter finamente distribuídas
substâncias sólidas insolúveis em água.

Os dispersantes de corantes dispersos são utilizados em tingimento de fibra de
poliéster. São pigmentos orgânicos insolúveis em água e que, mediante os
dispersantes, se distribuem homogeneamente no banho de tingimento. Nesse caso,
esse tipo de tensoativo é atraído e adsorvido pela partícula do corante por forças
intermoleculares. Como o tensoativo fica adsorvido à superfície do corante, há
formação de uma camada protetora no caso de dispersantes aniônicos, essa
camada impede que as partículas de corante se aproximem, pois as camadas
apresentam carga negativa, as quais se repelem mutuamente.
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Os dispersantes de dureza são utilizados para dispersar sais insolúveis de cálcio e
magnésio nos banhos de beneficiamento têxtil.

3.10.8 Antiespumantes

Os antiespumantes são utilizados a fim de eliminar a espuma das máquinas durante
um processo. O excesso de espuma pode fazer com que o tecido enrosque e cause
manchas e até, prejudica o funcionamento do equipamento.

Podem ser à base de tensoativos ou de substâncias não solúveis em água, como
polímeros de silicone. Os antiespumantes a base de silicone são produtos que
contém óleo de silicone como base e tensoativos. Neste caso, os tensoativos são
empregados a fim de se emulgar o silicone.

A espuma é uma emulsão de ar em água. Tal emulsão permanece estável devido
aos tensoativos utilizados como igualizantes, dispersantes, entre outros. A
substância antiespumante age na estrutura da espuma, fazendo com que a mesma
perca elasticidade, rompendo - se. O mesmo acontece com aumento ou diminuição
de temperatura. A perda de elasticidade é tão grande que a emulsão (ar em água)
se rompe (DALTIN, 2011).

3.10.9 Amaciantes

Os amaciantes são empregados no acabamento de um substrato têxtil. O
acabamento é o conjunto de operações processadas sobre o substrato já tinto ou
estampado e que têm por objetivo melhorar o aspecto, toque e propriedades de uso
do produto final, adequando-o ao fim que se destina e com isso agregando a ele
mais valor (SALEM, 2010).

Amaciantes podem ter como base tensoativos catiônicos, aniônicos, não iônicos e
determinados óleos, naturais ou polímeros de silicone. Quando os amaciantes têm
como base um óleo não solúvel, o mesmo tem que ser emulsionado, por meio de
tensoativos para poder ser aplicado.
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A sensação de maciez e volume é dada pela parte hidrofóbica da base amaciante.
Por este motivo, a adsorção de água dos materiais têxteis fica prejudicada após a
aplicação de um amaciante (DALTIN, 2011).

3.11 Impacto de tensoativos na água

Como poluição da água define-se a presença na mesma de impurezas em
quantidade e natureza tal que não permite a sua utilização para consumo humano,
agrícola e industrial. A poluição aquática é uma das mais sérias, já que provoca
mudanças nas características físicas, químicas e biológicas das águas. Essas
mudanças interferem na sua qualidade, impossibilitando o seu consumo pelo ser
humano (FEEMA, 1994).

A introdução de novos auxiliares na indústria têxtil é viável quando eles são
usados em baixas concentrações, são biodegradáveis e não prejudicam a
qualidade do efluente.

O produto com melhor coeficiente de desempenho/custo é o usualmente
selecionado. Porém, pode ser enganador permitir conclusões apenas em
função de um menor custo aparente, não levando em consideração outros
fatores também de grande valia.

A preocupação mundial com a conservação do meio ambiente cresce mais a
cada dia. Os países mais desenvolvidos impõem cada vez mais restrições ao
uso de produtos não biodegradáveis. Os dois pontos principais e focos de
análise são os tensoativos que se encontram presentes praticamente em todas
as etapas de processamento têxtil, bem como os agentes de engomagem.
Ambos respondem por 75% ou mais da carga orgânica residual nas indústrias
têxteis (STEINHART 2000).

Muito do volume de tensoativos utilizados na indústria é despejado no sistema
de esgoto ou em estações de tratamento de efluentes. A taxa de
biodegradabilidade do tensoativo na planta de tratamento de efluentes é
determinante na eficiência do tratamento realizado e, no caso de descarte em
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cursos de água, determinante no tempo de permanência do tensoativo no meio
ambiente. A taxa de biodegradabilidade, o comportamento dos derivados de
biodegradabilidade, em combinação com a toxicidade aquática e com a
bioacumulação, determina o impacto ambiental dos tensoativos (DALTIN,
2011).

A toxicidade aquática é normalmente avaliada em peixes, dáfnia (pequeno
camarão de água doce) ou algas. A toxicidade é dada pelo LC 50 (para peixes)
ou EC50 (para dáfnia ou algas). O LC50 é a concentração do agente em água
que provoca a morte de 50% dos peixes, ou seja, é concentração letal para
metade da população avaliada. O EC50 é a concentração do agente
responsável pela redução da mobilidade de 50% das dáfnias. Tensoativos
considerados tóxicos são aqueles para os quais os valores de LC 50 ou EC50
estão abaixo de 1 mg/L após 96 horas de teste em peixes ou 48 horas em
dáfnias. Taxas de LC50 ou EC50 considerados ambientalmente amigáveis são
acima de 10 mg/L (DALTIN, 2011).

Biodegradabilidade é o processo de consumo dos materiais orgânicos
realizado por microrganismos na natureza. Por uma série de reações
enzimáticas em meio oxigenado, a molécula de tensoativo é convertida
finalmente em dióxido de carbono, água e óxidos de outros elementos. Como a
biodegradação se inicia ou pela quebra da molécula, ou pela degradação de
suas extremidades, essa molécula pode deixar de apresentar propriedades
tensoativas antes de se biodegradar totalmente. Portanto, o tensoativo
apresenta dois tempos de biodegradação importantes: biodegradação primária,
que é o tempo necessário para que os microrganismos modifiquem a molécula,
fazendo com que o tensoativo deixe de apresentar espuma visível e estável e
biodegradação total, que é o tempo necessário para que o tensoativo se
biodegrade em CO2, água e minerais. Normalmente, é considerado como
tempo de biodegradação aquele em que é emitido 80% de CO 2 estequiométrico
em relação aos carbonos presentes na molécula, em água com alto teor de
oxigênio. A avaliação da biodegradação total seria muito demorada, pois esse
processo tem sua velocidade muito reduzida em concentrações baixas de
material a ser biodegradado (DALTIN, 2011).
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Existem diversos testes de biodegradabilidade, mas o mais comum é aquele
que utiliza a medição da formação de dióxido de carbono em função do tempo.
Esse teste é realizado em pequenas plantas de tratamento de efluentes em
sistema fechado e, nele, o teor de CO 2 é continuamente medido. Os critérios de
aceitação

para

um

tensoativo

após

os

resultados

do

teste

de

biodegradabilidade dependem das legislações vigentes em cada país ou das
características de uso de cada produto, sendo bastante comum considerar-se
como biodegradável aquele produto que apresente emissão de CO 2
correspondente a 80% do total calculado estequiometricamente para a
biodegradação da massa de tensoativo utilizada, em 28 dias de teste a 20ºC
(DALTIN, 2011).

A maior parte da biodegradação ocorre em meio aquoso, fazendo com que os
compostos orgânicos hidrofóbicos sejam mais persistentes na natureza. Esses
compostos hidrofóbicos são também lipossolúveis, apresentando afinidade com
a gordura corpórea, o que dificulta sua eliminação pelos mecanismos normais
de excreção dos animais. Caso a taxa de assimilação desses compostos seja
mais alta que a de excreção e de biodegradabilidade, ocorre a bioacumulação
desse tipo de produto nos organismos vivos.

O nonilfenol etoxilado pode ser biodegradado por meio de um mecanismo de perda
gradual de grupos etoxi para uma forma inferior de etoxilados. Os compostos
intermediários e finais do metabolismo são mais persistentes do que o nonilfenol
original, especialmente sob condições anaeróbicas (DALTN, 2011).

Com relação ao comportamento de um produto químico no meio ambiente, deve-se
notar que há muitos fatores que influenciam na sua persistência, incluindo suas
propriedades físico químicas, e propriedades específicas do ecossistema, tais como
a natureza e concentração das populações microbianas, temperatura, grau de
insolação e etc. Em geral, os mecanismos físicos, químicos e biológicos mais
importantes em ambientes aquáticos são: volatização, adsorção dos sólidos e
sedimentos em suspensão, degradação ou transformação química e fotoquímica e
adsorção e transformação por microrganismos. A variação nas propriedades físico
químicas e sua rápida transformação para outros metabólitos fazem como que a
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decomposição do nonilfenol etoxilado no ambiente seja extremamente complexa
(DALTIN, 2011).

A bioacumulação também pode ser resultado do processo de biodegradação
dos tensoativos. Um tensoativo etoxilado como o nonilfenol etoxilado,
apresenta diferentes velocidades de biodegradação em cada lado de sua
cadeia. A parte apolar apresenta velocidade de biodegradação mais lenta do
que a cadeia etoxilada. Assim, a sua solubilidade em água vai diminuindo
conforme a sua biodegradação aconteça. Em um momento do processo de
biodegradação, o tensoativo se torna insolúvel em água e se deposita no fundo
de lagos e rios (DALTIN, 2011). Caso animais aquáticos absorvam esse
composto semidegradado, ele será mais solúvel nas gorduras do animal do
que na água. O tensoativo dissolvido na gordura dos animais tem sua
biodegradação muito desacelerada já que os microrganismos que promovem
biodegradação somente são numerosos em meio aquoso. Análises de peixes
expostos a nonilfenol etoxilado mostraram significativos teores de nonilfenol
com duas ou três unidades de óxido de eteno nos tecidos lipídicos. Em alguns
casos, ocorre a quebra da molécula entre a cadeia etoxilada e a parte apolar,
formando nonilfenol livre e um polietilenoglicol. O nonilfenol livre também é
passível de bioacumulação.

Ainda segundo DALTIN (2011), esses efeitos provocam a acumulação dos
tensoativos semibiodegradados nos animais, mas, mesmo assim, em
concentrações baixas. No entanto, em virtude de as cadeias alimentares
aquáticas apresentarem muitos níveis e, cada animal de um nível consumir um
grande número de animais do nível anterior, a concentração de tensoativos
semidegradados pode aumentar muito nos níveis mais altos da cadeia
alimentar, podendo chegar inclusive a concentrações tóxicas. Foi verificado
também que esses efeitos são mais observáveis em água de baixas
temperaturas, pois, nesse ambiente, o processo de biodegradação é lento. Em
países tropicais, a temperatura mais elevada das águas proporcionaria uma
biodegradação muito mais rápida dos nonilfenol etoxilados, reduzindo o tempo
em que o produto semidegradado estaria disponibilizado para a absorção pelos
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animais aquáticos. Assim, supõe-se que não se atingiriam concentrações
tóxicas desses derivados, mesmo no topo da cadeia alimentar.

Esse efeito ocorre em nonilfenol etoxilado, por causa da diferença de
velocidade de biodegradação de cada lado da molécula, o que não é sentido
em outros produtos etoxilados como nos álcoois graxos etoxilados. Nesses
outros etoxilados, os derivados intermediários de biodegradação continuam
solúveis em água durante todas as etapas de biodegradação.

Outra suspeita que se tem sobre o nonilfenol etoxilado e seus derivados
intermediários de biodegradação é a possibilidade de disruptura endócrina.
Esse efeito ocorre quando uma molécula estranha é muito semelhante à
molécula de um hormônio ou enzima e pode ser confundida com ela pelo
organismo vivo. Essa substituição pode levar a uma resposta hormonal ou
enzimática positiva do organismo, mesmo na falta do hormônio ou enzima, ou,
ao efeito contrário, a molécula estranha se liga ao receptor hormonal ou
enzimático.

Já

são

observadas suspeitas em relação

à

distribuição

desequilibrada entre machos e fêmeas de jacarés e peixes, em virtude da
disruptura endócrina relativa ao nonilfenol etoxilado ou seus derivados de
biodegradação (PERUZZO, 2003).

3.12 Substituição do nonilfenol etoxilado por álcoois graxos

As implicações ambientais causadas pelo uso de nonilfenois etoxilados em
produtos auxiliares têxteis alertou para a necessidade da substituição do composto
por alternativas. De fato, a necessidade de inúmeros produtos para atender a
diferentes aplicações é uma desvantagem em relação ao NFE (Nonilfenol
Etoxilado), que tem um perfil de propriedades únicas, que permite o uso de um
produto apenas. Quando comparados com os álcoois graxos etoxilados, os
nonilfenóis etoxilados apresentam tempo de biodegradação mais longo e com
resíduos de maior toxicidade biológica.

O ciclo de vida de um produto químico estuda as matérias primas, as formas de
produção, o consumo de energia e água, a formação de resíduos e
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subprodutos gerados durante a produção e seu descarte, os tipos de
embalagens utilizadas, etc., ou seja, todos os efeitos possíveis ao meio
ambiente em decorrência de sua produção, uso e descarte final. Por esse tipo
de avaliação, são mais indicados os tensoativos com maiores graus de
matérias primas renováveis, como os álcoois graxos obtidos por rota
oleoquimica. No entanto, para a produção de álcoois a partir de ácidos graxos
derivados da hidrólise do óleo, é necessária a redução do ácido graxo a álcool,
normalmente com hidrogênio. Se esse hidrogênio for obtido por hidrólise da
água por via eletroforética e a eletricidade utilizada for produto de
termoelétricas que queimam óleo combustível ou carvão, boa parte dessa
sustentabilidade foi perdida (DALTIN, 2011).

Os tensoativos mais comuns e de maior escala de produção, como os
alquibenzeno sulfonatos, nonilfenol etoxilados e álcoois graxos etoxilados, etc.,
vêm sendo produzidos por décadas (STEINHART, 2000). Suas rotas de
preparação foram otimizadas e seus comportamentos físico-químicos foram
relativamente bem estudados. Todavia, a maioria desses estudos foi realizada
com o objetivo de reduzir os custos de produção dos tensoativos existentes. A
preocupação na substituição dessas moléculas por outros tensoativos
ambientalmente mais amigáveis tem ocorrido e novos desenvolvimentos de
tensoativos devem se concentrar em matérias primas naturais e tensoativos
com ligações quebráveis.

Nonilfenol etoxilados são tradicionalmente utilizados como emulsionantes. Com
a

crescente

preocupação

com a

sua biodegradabilidade

em baixas

temperaturas ambientais e sua toxicidade aquática, esses tensoativos têm sido
substituídos por álcoois graxos etoxilados. No entanto, a substituição pode não
ser tão simples em virtude das grandes diferenças de estrutura das cadeias
hidrofóbicas desses dois tipos de tensoativos (diferenças nos parâmetros de
solubilidade parciais da parte apolar). Enquanto um álcool graxo etoxilado é
normalmente produzido com cadeias hidrocarbônicas alifáticas lineares, os
alquilfenois etoxilados (na prática nonilfenol ou, mais raramente octilfenol
etoxilado) apresentam cadeias com ramificações associadas a um grupo
aromático (DALTIN, 2011).
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Tensoativos não iônicos produzidos a partir de álcoois graxos ramificados
tendem a apresentar geometria mais semelhante ao nonilfenol etoxilado que
seus similares lineares. Outra diferença entre os nonilfenol etoxilados e os
álcoois graxos etoxilados é a presença de um anel aromático na cadeia com
seis carbonos. Essa região, por apresentar alta concentração eletrônica em
suas ligações, produz efeito nas interações desses tensoativos com as ligações
insaturadas dos óleos utilizados (DALTIN, 2011).

O tensoativo utilizado neste trabalho como alternativa de substituição do tensoativo
utilizando nonilfenol é um composto obtido a partir de matérias primas específico de
unidade de álcoois graxos.

Um tensoativo a base de álcool graxo etoxilado é uma combinação de álcoois que,
quando etoxilados, apresentam características que permitem melhor desempenho
como componentes de formulações auxiliares têxteis (DALTIN, 2011).

Os álcoois lineares etoxilados são importantes por garantirem melhor
biodegradabilidade do tensoativo. O tamanho do álcool e o grau de etoxilação
médio podem ser variados, dependendo da aplicação desejada. O álcool mais
comum é o láurico (C12-C14) que, dependendo do seu grau de etoxilação, é
utilizado como detergente, emulsionante, agente dispersante, agente hidrofílico
e umectante (DALTIN, 2011).

O Quadro 2 apresenta uma representação comparativa da biodegradabilidade
de tensoativos contendo solventes diferentes em sua formulação (nonilfenol
etoxilado e álcool graxo etoxilado).
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Quadro 2 – Biodegradabilidade de tensoativos.

Período

Nonilfenol

Álcool Graxo

14 dias

10 a 20%

50 a 68%

28 dias

89 a 93%

94 a 100%

Fonte: SILVA, PONZETTO e ROSA, 2003.
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4 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS MÉTODOS UTILIZADOS

A escolha dos métodos utilizados para caracterizar o desempenho dos tensoativos
foi fundamentada nas principais aplicações dos produtos dentro dos processos de
beneficiamento têxtil. Neste contexto, é apresentada uma breve descrição dos
conceitos das propriedades avaliadas.

4.1 Hidrofilidade

Hidrofilidade é o nome atribuído à capacidade que uma fibra têxtil possui de
absorver e reter água (SALEM, 2010). Neste trabalho, o poder de hidrofilidade
de um tecido de algodão foi avaliado efetuando-se um alvejamento para
posterior comprovação de aumento do poder hidrófilo do tecido avaliado, por meio
de teste de capilaridade.

Capilaridade é o movimento de um sistema fluido em virtude de influencias de
tensões superficiais ou de forças internas. Este movimento, como qualquer
movimento hidráulico, é obtido a partir de diferenças de pressão entre duas
regiões conectadas hidraulicamente. A capilaridade é muito importante em
diversos efeitos ligados ao estudo das superfícies. A capilaridade é a principal
responsável pela molhabilidade (absorção da gota) em materiais têxteis
(SALEM, 2010).
A tensão superficial é a principal responsável pelo acontecimento do fenômeno
da capilaridade (quanto menor a tensão superficial, maior a capilaridade) e
também a principal responsável pela redução do fenômeno da umectação
(quanto maior a tensão superficial, menor a umectação).
Como personagens principais desse trabalho, os detergentes são utilizados na
etapa de alvejamento para a remoção de óleos do substrato, proporcionar
molhabilidade da fibra, não deixar que o óleo removido se aglomere novamente
(formando a emulsão) e dispensar sujeiras sólidas.
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As receitas para os procedimentos de alvejamento são compostas de diversos
produtos químicos dependendo das suas características e das impurezas que se
pretende eliminar.

4.2 Umectação

Qualquer substância que aumente a habilidade da água em substituir o ar de
um substrato é um agente umectante. Muitos tensoativos são particularmente
úteis sob esse ponto de vista, pois, quando adicionados à agua, aumentam as
propriedades de absorção de água por reduzir a tensão superficial desta. A
adição de um umectante à agua também modifica a tensão interfacial do
sistema e permite que a água se espalhe mais rapidamente sobre as
superfícies sólidas (DALTIN, 2011).

Umectação é a capacidade de um líquido se espalhar sobre uma superfície,
formando uma camada de líquido. Esse espalhamento acontece por causa da
aceleração da gravidade, mas é contrário à tensão superficial do líquido.

O termo reumectação é utilizado, com muita frequência, no processamento
têxtil e, particularmente, nas áreas de acabamento. O tensoativo residual nas
fibras irá promover uma rápida reumectação dos substratos em certos
processos. A maioria dos processos úmidos posteriores a purga demanda que
o substrato esteja tão livre de agentes contaminadores quanto possível.

Portanto,

um

enxaguamento

completo

dos

detergentes

utilizados

é

normalmente desejado. A presença de traços de tensoativos em operações
posteriores pode ocasionar a formação indesejável de espuma (por exemplo,
em tingimentos feitos em Jets) ou conflitar com outros produtos químicos (por
exemplo, tensoativos aniônicos carregados no tecido que foi tingido com
corantes catiônicos).
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4.3 Grau de alvura

Grau de alvura também é conhecido com detergência de alvura. O termo
detergência é peculiar aos processos de limpeza, envolvendo a remoção de
sujidades de um substrato. Embora os processos de limpeza possam ser
efetuados com vários solventes, a grande maioria deles é feita com água e
tensoativo. Na presença da água, camadas elétricas duplas são formadas no
substrato/líquido e sujeira/interface/líquido. Cargas elétricas de sinais iguais
são conferidas tanto ao substrato como às partículas de sujeira, que se
repelem entre si.

As sujeiras podem ser sólidas ou líquidas. Como exemplos de sujeiras sólidas,
podemos citar a argila e os óxidos metálicos. As sujeiras líquidas mais comuns
são as gorduras animais, os ácidos graxos e os óleos vegetais ou minerais.

Adicionalmente, as sujeiras podem ser iônicas ou não polares, reativas ou
inertes. Os sólidos não polares (carbono, materiais oleosos) são mais difíceis
de remover do que os sólidos polares (argilas e certos produtos graxos). As
sujeiras não polares são também mais difíceis de remover das fibras
hidrofílicas. Devido à variedade de parâmetros, uma série de mecanismos é
envolvida nos processos de purga e alvejamento. Três elementos estão
presentes em todos os processos de purga: os substratos, as sujeiras e o
agente de limpeza. O agente de limpeza tem a função de remoção de sujeira
nos tecidos e prevenção de sua redeposição.

Na purga, a remoção de sujeira sólida é realizada através dos seguintes
mecanismos:
- Umectação do tecido e das partículas de sujeira pelo banho. Camadas
elétricas duplas são formadas nas interfaces "tecido/líquido" e "sujeira/líquido".
Tais camadas resultam em cargas iguais, no tecido e na sujeira, causando
repulsão mútua.

- Adsorção do tensoativo nas interfaces "tecido/líquido" e "sujeira/líquido". O
principal mecanismo pelo qual a sujeira sólida é removida do tecido é pelo
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aumento da carga negativa, tanto na sujeira, como no tecido, pela adsorção de
ânion do banho. Os tensoativos aniônicos são particularmente eficientes no
aumento dos potenciais de carga negativa. Não são tão eficientes como os não
iônicos para a remoção da sujeira oleosa, muito embora mostrem-se muito
eficientes para evitar a redeposição da sujeira.

Existem três fatores importantes na remoção das sujeiras sólidas: a redução da
adesão entre tecido e sujeira, devido à adsorção dos tensoativos com o grupo
hidrofílico orientado em relação ao banho, redução das forças de Van der Wall
devido à hidratação dos grupos de hidrofílicos e o aumento da repulsão
eletrostática causada pela adsorção dos tensoativos aniônicos ao tecido e
sujeira (DALTIN, 2011).

Muitas impurezas dos têxteis absorvem luz de comprimento de onda curta,
aparentando aos observadores uma coloração amarelada. Por isto, a medida
da alvura pode servir como uma indicação do grau de remoção das impurezas.

4.4 Teor de goma de amido

Desengomagem é o nome dado à operação que visa eliminar engomantes
adicionados ao substrato (fio) durante o tecimento, sendo estes empregados
para aumentar a rigidez e resistência dos fios de urdume durante o tecimento.
Esta eliminação é de vital importância, pois os engomantes influem diretamente
nas eficiências dos beneficiamentos posteriores por formarem uma película
sobre o fio impedindo a penetração do banho e, por consequência, dos
insumos.

As gomas (engomantes) à base de amido compõem-se de amilose e
amilopectina, sendo que a primeira é a principal causadora de problemas nas
etapas de beneficiamento posteriores. Para que a eliminação dos engomantes
seja eficiente, necessita-se de um agente desengomante ideal, a base de
tensoativo.
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4.5 Rendimento do corante

O tingimento é um processo químico que modifica a cor de substratos têxteis.
No processo de tingimento, são preparados banhos contendo corante e outros
produtos químicos, que por sua vez, são aplicados sobre os substratos que
foram alvejados anteriormente com tensoativos. O substrato é submetido à alta
temperatura e condições adequadas de pH. É importante salientar que as
condições de temperatura, pH e agitação adequada são de extrema relevância
para a execução de um bom tingimento (SALEM, 2010).

O princípio deste procedimento é constituído da determinação instrumental do
rendimento de cor de um corpo de prova submetido a um processo de
tingimento.
4.6 Solidez à luz

Durante seu uso os tecidos são normalmente expostos à luz, que tende a
destruir os corantes, causando o efeito do desbotamento, no qual os materiais
coloridos alteram a sua cor. Há diversos fatores que influenciam a solidez de
têxteis sob a ação da luz e às intempéries, tais como:


Comprimento das radiações da luz: ultravioleta, visível e infravermelho;



Umidade, água condensada, chuva e neve;



Temperatura;



Oxigênio;



Poluentes do ar: ozônio, óxido nítrico e dióxido de enxofre; e



Substrato ao qual foi aplicado o corante.

O primeiro fator mencionado, a radiação solar, é provavelmente o fator mais
significativo. Na radiação solar se encontra a secção da radiação que causa as
reações químicas que são interessantes, e que estão principalmente na região
do ultravioleta (comprimentos de onda de 100 a 380 nm) e na região do
infravermelho superior a 780 nm.
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O segundo fator que afeta a solidez da cor é a umidade, principalmente aquela
retida no material, mais do que a umidade de condensação e da chuva. É
preciso também lembrar os efeitos sinérgicos entre a luz e a umidade, isto é, o
efeito de ambos os fatores é maior que a soma dos dois fatores em separado.

O terceiro fator que afeta a solidez da cor é a temperatura do corpo de prova.
Variações periódicas de temperatura do tecido afetam significativamente as
características físicas do material.

Em quarto lugar, a influência do oxigênio, devido à degradação oxidativa em
produtos orgânicos.

Quanto aos poluentes do ar, menciona-se o ozônio, o oxido nítrico e o dióxido
de enxofre, que influenciam a solidez da cor de muitos corantes (MALUF,
KOLBE, 2003).

Define-se solidez da cor como a resistência da cor de têxteis a diferentes
agentes aos quais estes materiais podem ser expostos durante sua produção
ou uso posterior. A alteração da cor do corpo de prova é avaliada como grau de
solidez. Os métodos de ensaio de solidez da cor são aplicáveis a quaisquer
têxteis, produzidos com todos os tipos de fibras, tintos, estampados ou
coloridos de qualquer outra forma.

A alteração da cor que ocorre em um ensaio pode ser uma alteração de
intensidade da cor, tonalidade, brilho ou qualquer combinação das mesmas.
Independente do caráter da alteração, a avaliação é baseada na magnitude do
contraste visual entre o corpo de prova, após o ensaio, e um corpo de prova do
material não ensaiado.

4.7 Resistência à tração

O ensaio de tração prescreve o modo para se determinar a carga e o
alongamento de ruptura de tecidos planos.
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Os três tipos de dinamômetro existentes são: “constant-rate-of-extension”
(CRE), “constant-rate-of-transverse” (CRT) e “constant-rate-of-load” (CRL,
aparelhos de plano inclinado). Estes três tipos não fornecem necessariamente
os mesmos resultados para o mesmo tecido (ISO 13934.1:1999).

4.8 Formação de espuma

Alguns produtos tensoativos são utilizados como antiespumantes nos
processos de beneficiamento têxtil. Uma alta formação de espuma durante os
processos pode acarretar problemas ao maquinário. Além disso, o tecido pode
se enroscar devido ao alto teor de espuma, causando manchamentos em
processo de tingimento, por exemplo.

4.9 Alteração dimensional

Durante

a

tecelagem,

os fios têxteis sofrem tensões

mecânicas

e

alongamentos e, devido à sua elasticidade natural, tendem a adquirir sua forma
original, que é reprimida devido à própria estrutura do tecido (MALUF e
KOLBE, 2003).

Outros fatores que podem influenciar na estabilidade dimensional de um
material têxtil são: temperatura elevada e uso de certos reagentes e auxiliares
têxteis nos processos de beneficiamento.
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5 MATERIAS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados substratos têxteis (fios
e tecidos), produtos auxiliares e reagentes de mesma procedência.
Os experimentos foram realizados em condições que representassem as
empregadas nas diferentes etapas dos processos de beneficiamento têxtil,
como também a observância de normas técnicas e, quando necessário e
pertinente, adaptações de metodologia foram efetuadas. Uma vez definidas as
condições, estas foram conduzidas de maneira semelhante com os dois
tensoativos, buscando-se resultados comparativos.

Os tensoativos empregados nas avaliações foram adquiridos no mercado.
Foram definidos tensoativos normalmente utilizados pela indústria têxtil.

Para a avaliação de desempenho e comparação dos resultados, as seguintes
propriedades foram determinadas:

- poder de absorção (capilaridade) do substrato de uma solução de corante;
- poder de umectação dos tensoativos;
- leitura colorimétrica (das amostras alvejadas), para verificação do grau de alvura;
- verificação de remoção da goma de amido (das amostras alvejadas);
- leitura colorimétrica (das amostras tingidas).
- solidez à luz (das amostras alvejadas e tingidas);
- resistência à tração (das amostras alvejadas e tingidas);
- formação de espuma de banhos preparados com os tensoativos; e
- estabilidade dimensional (das amostras alvejadas).

5.1 Materiais

5.1.1 Tensoativo isento de nonilfenol etoxilado
O tensoativo isento de nonilfenol etoxilado é caracterizado como um detergente
não iônico concentrado, de caráter químico composto de éteres poliglicólicos e
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álcool graxo etoxilado, com no mínimo 94% de matéria ativa (teor de não
voláteis).

O produto é compatível com produtos catiônicos, aniônicos e não iônicos e é
adquirido no mercado a um preço de aproximadamente R$ 26,00/kg.

5.1.2 Tensoativo contendo nonilfenol etoxilado

O tensoativo desta classe é caracterizado como um detergente não iônico
concentrado, de caráter químico composto de éteres poliglicólicos e nonilfenol
etoxilado, utilizado em pré tratamento de fibras sintéticas e celulósicas, com no
mínimo 94% de matéria ativa (teor de não voláteis).

O produto é compatível com produtos catiônicos, aniônicos e não iônicos e é
adquirido no mercado a um preço de aproximadamente R$ 24,50/kg.

5.1.3 Corantes

5.1.3.1 Corante utilizado no teste de hidrofilidade

Para a avaliação da hidrofilidade foi utilizado o corante Turquesa Solar GLL
160%, da classe dos corantes diretos. Foi empregado este corante pelo fato de
apresentar uma melhor visualização do efeito de capilaridade dos tecidos
alvejados com os dois tensoativos avaliados.

5.1.3.2 Corante empregado no tingimento
Para o tingimento dos tecidos, foi utilizado o corante Vermelho BG-3B, da
classe dos corantes bifuncionais reativos.
5.1.4 Outros Produtos Químicos
Nos processos de alvejamento e tingimento foram utilizados outros produtos
químicos, como o Hidróxido de Sódio (Soda Cáustica 50ºBe), o Peróxido de
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Hidrogênio (Água Oxigenada 130 Volumes), o Iodeto de Potássio, o Iodo
Metálico o Cloreto de Sódio e o Carbonato de Sódio (Barrilha).
5.1.5 Substratos
Para a avaliação dos impactos nas etapas constituintes dos processos de
alvejamento e tingimento de tecidos, foi utilizada uma amostra de tecido plano,
100% algodão cru, engomado, tipo tela e não mercerizado, fio 19 tex, um cabo,
gramatura 309 g/m² - Substrato 1.

E para o teste de umectação, foi empregada uma amostra de tecido de malha,
100% algodão, penteado, fio 30 tex, um cabo, cru – Substrato 2.

Também para o teste de umectação, foram empregadas meadas de fio 100%
algodão, cru, 24 tex, um cabo – Substrato 3.

5.2 Métodos

5.2.1 Preparação dos substratos
Os tecidos (substrato 1) empregados na avaliação das variações de
propriedades nas etapas do processo de alvejamento e tingimento foram
preparados e ajustados de forma que a massa final de cada substrato
permanecesse em torno de 400 g.
5.2.2 Alvejamento dos substratos
Os substratos foram submetidos à etapa de alvejamento pela técnica de
esgotamento.
As concentrações dos dois tensoativos em avaliação foram empregadas em
níveis de 0,5% em solução, juntamente com os demais reagentes. Também foi
preparada uma amostra de substrato sem o uso de tensoativos, visando obter
uma referência em relação às soluções contendo os tensoativos. Tanto a
concentração dos tensoativos como as concentrações dos demais reagentes
foram definidas segundo especificações da ficha técnica dos produtos, na faixa
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de uso recomendada pelo fabricante. A Tabela 1 apresenta os reagentes e as
concentrações empregadas.
Tabela 1 – Concentrações dos reagentes e tensoativos empregadas no processo de
alvejamento.

Produto

Unid.

Concentrações

Tensoativo

%

0,00

0,50

Dispersante de dureza

g/L

1,50

1,50

Soda Cáustica 50º Be

g/L

3,00

3,00

Peróxido de Hidrogênio 130 V.

g/L

3,00

3,00

Fonte: A autora

A concentração de tensoativo indicada pelos fabricantes está compreendida na
faixa de 0,15 a 2,0%. Como um dos objetivos do trabalho é o de avaliar os
impactos nas propriedades dos substratos, visando o emprego de um
tensoativo com menor efeito negativo ambiental, a concentração também foi
fixada em um nível baixo, dentro da faixa especificada. No entanto, visando
obter um indicativo se com concentrações superiores de tensoativos os
impactos são significantes, foram realizados experimentos adicionais, fixandose as concentrações dos demais reagentes e elevando-se a concentração dos
tensoativos em níveis de 0,75% e 1,00%, e avaliada a propriedade de
hidrofilidade. As concentrações empregadas são apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2 – Concentrações dos reagentes e tensoativos empregadas no processo de
alvejamento para a avaliação da hidrofilidade.

Produto

Unid.

Tensoativo

%

0,75

1,00

Dispersante de dureza

g/L

1,50

1,50

Soda Cáustica 50º Be

g/L

3,00

3,00

Peróxido de Hidrogênio 130 V.

g/L

3,00

3,00

Fonte: A autora

Concentrações
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Em todos os procedimentos de alvejamento, foi fixada uma relação de banho
de 1/10 (massa tecido em quilos/volume de solução em litros), resultando em
um volume total de solução de banho de 4000 mL.

Considerando que o processo de alvejamento deve ser conduzido em
temperatura,

tempo

e

velocidade

de

aquecimento

controlados,

uma

programação foi pré-estabelecida de acordo com diretrizes das especificações
da ficha técnica dos produtos, seguindo recomendação do fabricante. A
Figura 6 apresenta as condições fixadas para as variáveis apresentadas.

90º

45’

3ºC/min

*

10’

25ºC
*

Todos os produtos utilizados foram adicionados no início do processo.

Figura 6 – Tempos, temperaturas e velocidade de aquecimento envolvidos no
processo de alvejamento
Fonte: A autora

O alvejamento foi

processado em um equipamento tipo HT (Hight

Temperature), marca Mathis, modelo ALT I, com agitação constante e controle
de temperatura, conforme apresentado na Figura 7.

Os

substratos

foram

acondicionados

em

recipientes

específicos

e

cuidadosamente dispostos de forma a garantir a homogeneidade no banho. A
velocidade de rotação do equipamento durante o processo foi ajustada para
40 min-1.
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Figura 7 – Equipamento utilizado no processo de alvejamento.
Fonte: Catálogo do fabricante.

Ao final do processo de alvejamento, os substratos foram submetidos a três
lavagens consecutivas em temperatura de 90ºC por um período de 10 minutos
em cada lavagem, no mesmo equipamento. Ao final das lavagens os
substratos foram secos ao ar (varal).

5.2.3 Tingimento dos substratos
Neste item são estabelecidas as etapas de realização de tingimento das
amostras (substrato 1), utilizando-se o corante reativo, apresentado no item
5.1.3.2.
A massa dos substratos empregados no tingimento foi de 400 g para cada
tensoativo avaliado. A relação de banho empregada foi de 1/10 (massa de
tecido em quilos/volume de solução em litros), resultando em um volume total
de solução de banho de tingimento de 4000 mL.
As concentrações dos reagentes utilizados no processo de tingimento são
apresentadas na Tabela 3.
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Tabela 3 – Concentrações dos reagentes utilizados no tingimento dos substratos.

Produto

Unid.

Concentrações

Corante Vermelho BG-3B

%

03,0

Cloreto de Sódio

g/L

65,0

Carbonato de Sódio (Barrilha)

g/L

07,0

Soda Cáustica 50º Be

g/L

01,3

Fonte: A autora

O processo de tingimento foi conduzido em equipamento tipo HT (Hight
Temperature), já apresentado anteriormente (Figura 6), com agitação constante
e controle de temperatura. Os substratos foram acondicionados em seus
recipientes específicos e cuidadosamente dispostos de forma a garantir
homogeneidade no banho. A velocidade de rotação do equipamento durante o
processo foi ajustada para 40 min-1.

Inicialmente, as amostras foram agitadas em temperatura de 25°C por um
período de 10 minutos e, após esse período, a temperatura foi elevada para
60°C, a uma taxa de aquecimento de 3°C/min e, após 10 minutos nesta
temperatura, foi adicionado ao banho de tingimento a barrilha, em quantidade
suficiente para atingir-se a concentração desejada (7,0 g/L). A soda cáustica foi
acrescentada posteriormente, em duas etapas: após 20 minutos, em
quantidade suficiente para atingir a concentração de 0,65 g/L e, após
30 minutos, a mesma quantidade em massa adicionada na primeira etapa de
adição, atingindo-se assim a concentração final desejada de 1,3 g/L, na mesma
temperatura. As amostras permaneceram por um período adicional de
40 minutos nessas condições.

Ao final do ciclo os substratos foram submetidos a procedimento de lavagens,
totalizando 6 procedimentos. A primeira lavagem foi conduzida em temperatura
de 60°C por um período de 10 minutos, empregando-se quantidade de água
suficiente para cobrir a amostra (aproximadamente 4000 mL), ainda no
equipamento HT, neutralizando-se o banho com solução de ácido acético em
concentração de 1 g/L, através de acompanhamento de pH, até atingir valor
próximo de 7,0. As quatro lavagens subsequentes foram realizadas
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consecutivamente, em temperatura de 95°C por períodos de 10 minutos,
somente com água e a última lavagem, conduzida em temperatura ambiente.
Os volumes de água utilizados nos banhos foram de 4000 mL e o número de
lavagens foi definido até que o banho de lavagem tomasse a aparência de
“água limpa”. Ao final do processo, os substratos foram secos ao ar (varal).

5.2.4 Preparação dos substratos para avaliação de umectação
Para avaliação da umectação foram preparados cinco corpos de prova do
substrato identificado como substratos 2. Os corpos de prova foram obtidos de
áreas uniformemente distribuídas do tecido como um todo, em dimensões da
ordem de 30 mm de largura e 30 mm de comprimento, contendo
aproximadamente 0,20 g.
Os corpos de prova de fios (denominado substrato 3) foram confeccionados em
equipamento tipo Aspa, como apresentado na Figura 8, com 19,25 cm de raio.
As meadas de aproximadamente 2,0 cm foram obtidas efetuando-se duas
voltas de fio em torno da haste do equipamento e, posteriormente, dobrando-se
as meadas ao meio até se obter meadas menores. Foram utilizados cinco
corpos de prova de meadas de fios.

Figura 8 – Equipamento Aspa, utilizado para confecção de meadas de fios para
avaliação.
Fonte: Catálogo do fabricante.
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5.2.5 Avaliação da Hidrofilidade dos tecidos alvejados
Na avaliação da hidrofilidade, inicialmente os tensoativos foram aplicados nos
substratos por meio de processo de alvejamento, já descrito no item 5.2.2.

Para avaliação da hidrofilidade os substratos foram graduados em escala de 1
a 25 cm e suspensos verticalmente com a aresta inferior imersa na solução de
corante (indicador), em concentração de 5 g/L, como apresentado na Figura 9.

Figura 9 – Aparatos empregados no teste de hidrofilidade
Fonte: A autora

A hidrofilidade foi determinada a partir do avanço da solução nos substratos
pelo processo de absorção por capilaridade. O grau de avanço em cada
substrato foi registrado em tempos de 1, 5 e 30 minutos. Quando a solução
absorvida

não

apresentou

uma

linha

bem

definida

(aproximadamente reta), foi considerado o ponto mais elevado.

no

substrato
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5.2.6 Avaliação da umectação
A avaliação do poder de umectação de um tensoativo em malha e em fio é
efetuada considerando o tempo necessário para o afundamento do corpo de
prova em um banho contendo os tensoativos. O método empregado foi
baseado nas diretrizes gerais da norma ABNT NBR 12853, de 1993.
Para esta avaliação foi preparado um banho contendo 1 g/L de tensoativo em
recipiente com volume útil de 2.000 mL, com diâmetro de 145 mm e altura total
de 187 mm. A altura do banho foi de aproximadamente 120 mm. Os corpos de
prova foram fixados em uma ancora contendo aproximadamente 0,3 g e
introduzidos isoladamente no banho, determinando-se o tempo necessário para
que a malha e a meada de fio atingisse o fundo do recipiente.

Os resultados considerados para avaliação foram aqueles obtidos através da
determinação da média do tempo de afundamento dos corpos de prova para
cada tensoativo, calculados conforme Equação 1.

(1)

 Xi

X =

n
O desvio padrão (S) foi determinado conforme a Equação 2.

S

X

i  X
n 1



2

Em que:

X = média aritmética dos valores individuais.
Xi = valores individuais obtidos.
n = número de determinações efetuadas.

(2)
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5.2.7 Avaliação do grau de alvura

O grau de alvura é uma quantificação, através de uma avaliação colorimétrica
instrumental, de quão branco aparenta o corpo de prova a um observador
comum.

Para esta determinação, empregou-se um equipamento colorímetro (marca
Hunterlab, modelo UltraScan Pró), conforme apresentado na Figura 10. A
metodologia empregada no ensaio teve como base a norma ISO 105 J01, de
1997. As determinações foram realizadas em quatro diferentes pontos de cada
corpo de prova, utilizando-se para avaliação, o iluminante D65 e ângulo de
observação de 10°.

Figura 10 – Equipamento Colorímetro empregado para determinação de grau de
alvura e rendimento de corante.
Fonte: Catálogo do fabricante.

5.2.8 Avaliação do teor de goma de amido

A determinação qualitativa do teor de goma de amido é empregada para avaliar
a remoção de goma de amido em tecidos de algodão. O ensaio foi executado
conforme diretrizes gerais da norma BS 4032, de 1978.
Foram avaliadas as amostras identificadas como “substrato 1” após
alvejamento com concentração de tensoativo de 0,5%, descrita no item 5.2.2.
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Para a determinação da concentração de goma de amido removido foi
preparada uma solução de reagente de iodo contendo (1,0  0,01) g de iodeto
de potássio e (0,21  0,01) g de iodo metálico, inicialmente dissolvidos em um
volume de (40  5) mL de água destilada e em um balão volumétrico,
completado o volume com água destilada até 1000 mL. Devido ao risco de
oxidação com luz, a solução foi armazenada em frasco âmbar.
A solução de iodo preparada foi gotejada sobre as amostras alvejadas e após
um tempo de aproximadamente 15 segundos, a cor da solução no substrato foi
registrada e fotografada.
5.2.9 Avaliação colorimétrica instrumental
Os substratos tingidos conforme item 5.2.3 foram submetidos à medição da cor
empregando-se o método de reflectância, sistema CIE L*a*b*, ângulo de
observação de 10º, iluminante D65. Este método permite obter-se uma
representação numérica do rendimento do corante nos corpos de prova. A
avaliação da alteração de cor no processo de tingimento, decorrente do
emprego dos dois tipos de tensoativos, foi realizada também em amostras
tratadas sem o emprego de qualquer tensoativo.

A medição de cor foi efetuada em um colorímetro, marca Hunterlab, modelo
UltraScan Pró (Figura 10).

Os resultados desta técnica representam o teor relativo da radiação refletida de
um corpo de prova na região do visível do espectro (compreendendo os
comprimentos de onda de 360 mm a 780 mm, incluindo, no mínimo, a região
de 400 mm a 700 mm). Foram realizadas quatro leituras em cada corpo de
prova.

5.2.10 Avaliação da solidez à luz

Foram submetidos a esta avaliação um corpo de prova de cada amostra
alvejada conforme o item 5.2.2 e tingida conforme o item 5.2.3 e os mesmos
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foram cortados em forma de tiras, com dimensões superiores a (108) mm.
Uma parte do material foi protegida por cobertura para se obter no mesmo
corpo de prova, a alteração de cor antes e após a exposição. O material de
cobertura foi disposto cuidadosamente na superfície da área onde não se
pretendia a exposição à luz, a fim de se obter uma linha de demarcação
precisa entre as áreas exposta e não exposta.

Para a avaliação da solidez a luz das amostras foi utilizado o equipamento
Weather Ometer, marca Atlas, modelo CI 3000, conforme ilustrado na
Figura 11.

Figura 11 – Equipamento Weather Ometer, utilizado no teste de solidez a luz.
Fonte: Catálogo do fabricante.

Os ensaios foram conduzidos conforme condições apresentadas no Quadro 3:
Quadro 3 – Condições de ensaio na avaliação de solidez à luz (baseado na norma
ISO 105 B02, de 1994).

Equipamento

Weather
Ometer
Fonte: A autora

Temperatura do

Umidade

termômetro no

relativa da

black panel

câmara

45ºC

(40  5) %

Irradiância
1,1 W/m2 a
420nm
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A exposição foi efetuada em dois níveis de tempo (100 e 200 horas de
exposição à luz artificial) e, após estes períodos, a avaliação da alteração de
cor foi efetuada empregando-se a técnica de leitura colorimétrica instrumental,
já apresentada anteriormente no item 5.2.9.

5.2.11 Avaliação da resistência à tração

Os substratos submetidos aos processos de alvejamento e tingimento,
empregando-se os tensoativos contendo e não contendo o nonilfenol etoxilado,
foram submetidos ao ensaio de tração (método da tira desfiada), visando
identificar possíveis alterações desta propriedade nos corpos de prova após a
aplicação dos produtos.

O equipamento empregado nesta determinação foi o dinamômetro marca
Instron, com capacidades variadas de: até 500 gf, até 50 kgf e até 2500 kgf.
Para fixação das amostras utilizou-se garras de 75 mm de largura. O
equipamento possui dispositivos que permitem a variação da velocidade da
garra móvel em níveis entre 0,5 mm/min e 500 mm/min e é apresentado na
Figura 12.
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Figura 12 – Equipamento Dinamômetro, utilizado no teste de resistência a tração.
Fonte: A autora

Para avaliação, foram preparados três corpos de prova com a dimensão maior
no sentido do urdume ou longitudinal e três corpos de prova na direção da
trama ou transversal. Os substratos empregados na avaliação foram recortados
em dimensões de 60x300 mm e desfiados de ambas as arestas maiores até
que a parte não desfiada apresentasse 50 mm de largura.

Para a fixação dos corpos de prova nas garras do dinamômetro, eles foram
montados de forma que ficassem centralizados nas garras e o eixo longitudinal
apresentasse com elevada precisão um ângulo reto com as faces internas das
garras.

A velocidade da garra móvel foi ajustada para 100 mm/min e a distância entre
as garras de 200 mm. Após o ajuste do dinamômetro e a velocidade de
deslocamento da garra móvel, os corpos de prova foram tracionados, sendo
registradas a carga e o alongamento de ruptura.
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Os resultados foram expressos pela média obtida entre as três determinações.
A incerteza dos resultados foi expressa pelo intervalo de confiança calculado
com a estatística “t de Student” para n = k, sendo k = número de corpos de
prova ensaiados para cada amostra e com 95% de confiança.

O desvio padrão (S) foi determinado conforme a Equação 2 e o coeficiente de
variação (CV%) foi determinado através da Equação 3.

CV % 

S
 100
x

(3)

Em que:

S

desvio padrão, da equação 2.

x

média aritmética dos valores obtidos.

A incerteza foi determinada conforme a Equação 4.

I  t

2


,n 1

S
n

(4)

Em que:
t

2

,n 1



fator “t de Student" tabelado.

S

desvio padrão.

n

número de corpos de prova.

A forma de expressão dos resultados foi determinada, conforme a Equação 5

xI

(5)
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Em que:

x

média do título da amostra.

I

incerteza calculada.

antes de se
5.2.12 Avaliação da formação de espuma

Para avaliação do desempenho dos tensoativos quanto à formação de espuma,
utilizou-se

um equipamento

marca

Mathis,

modelo

ESP-B,

conforme

apresentado na Figura 13. Este equipamento é especialmente utilizado para
avaliar a formação de espuma e o efeito de diversos produtos sobre a mesma
nos processos de beneficiamento têxtil, simulando inclusive, um processo de
tingimento com aquecimento.

Figura 13 – Equipamento utilizado no teste de formação de espuma
Fonte: Catálogo do fabricante.

Nesta avaliação foi preparado um banho com concentração de 0,5 g/L de cada
tensoativo. O banho foi transferido para o equipamento com vazão padrão
compreendida entre 3,4 e 3,6 L/min.

Na avaliação, a solução de tensoativo é bombeada da parte inferior do tubo de
vidro (similar a uma proveta) até o topo, sendo reinjetada no tubo em sistema
fechado através de um bico, formando uma coluna de espuma.
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Inicialmente

o

banho

foi

aquecido

à

temperatura

de

30ºC,

sendo

posteriormente elevada a temperatura para 90ºC, empregando-se uma taxa de
aquecimento de 3ºC/min. As determinações de altura de espuma foram
realizadas a cada incremento de temperatura de 10ºC, até que o mesmo
atingisse a temperatura de 90ºC. Nesta última temperatura, as condições foram
mantidas e efetuaram-se determinações em tempos de 10, 20 e 30 minutos.

A altura da espuma foi obtida através da graduação apresentada no tubo de
vidro, em centímetros. A porcentagem de espuma formada é determinada
através da Equação 6:

% Espuma =

AE – AI x 100

(6)

AI

Em que:

AE = Altura de espuma formada (em centímetros)
AI = Altura inicial após a bomba ser acionada

5.2.13 Avaliação da alteração dimensional

Os substratos foram avaliados com relação à alteração dimensional, após
procedimento de alvejamento, empregando os tensoativos contendo e isento
de nonilfenol etoxilado. A metodologia empregada nestas determinações
seguiram as diretrizes gerais da norma ISO 5077, de 2007.

O substrato utilizado nestes procedimentos foi aquele identificado como
“substrato 1”, e preparado em dimensões da ordem de 50x100 mm, livre de
vincos, paralelo à largura do tecido. Foram marcados em uma das faces do
corpo de prova, com caneta indelével, três pares de pontos de referência.

Realizaram-se as medições iniciais dos pares de pontos de referência, com
precisão mínima de uma unidade de milímetro, atentando para evitar erros de
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paralaxe, posicionando-se a aresta do zero da régua, junto à linha externa do
ponto de referência e realizando-se a leitura da régua junto à linha externa do
outro ponto de referência.

Após o processo de alvejamento com 1,0 g/L de cada tensoativo, repetiu-se o
procedimento de leitura dos pontos de referência e determinou-se a alteração
dimensional apresentada por meio de uma equação simples, através da
diferença entre o valor determinado nas dimensões finais e iniciais.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos na
avaliação de desempenho de tensoativo isento de nonilfenol etoxilado, quando
comparado com um tensoativo contendo tal composto. As amostras
submetidas a tratamento com os dois tensoativos foram caracterizadas quanto
à hidrofilidade, umectação, grau de alvura, desengomagem, rendimento do
corante, solidez à luz, resistência à tração, formação de espuma e alteração
dimensional.
6.1 Hidrofilidade
Os resultados obtidos na avaliação da hidrofilidade são apresentados
visualmente nas Figuras de 14 a 17 e uma compilação destes resultados é
apresentada na Tabela 4.

Visando uma melhor interpretação dos resultados, em cada Figura são
apresentados simultaneamente os tecidos submetidos aos tratamentos com os
dois tipos de tensoativos, nas mesmas condições de processamento.
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0,5 % de tensoativo isento de

0,5 % de tensoativo contendo nonilfenol

nonilfenol
Figura 14 - Corpos de prova alvejados com 0,5 % de tensoativo (dimensões dos
corpos de prova: 3 cm x 25 cm).
Fonte: A autora

0,75 % de tensoativo isento de nonilfenol

0,75 % de tensoativo contendo nonilfenol

Figura 15 - Corpos de prova alvejados com 0,75 % de tensoativo (dimensões dos
corpos de prova: 3 cm x 25 cm).
Fonte: A autora
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1,0 % de tensoativo isento de nonilfenol

1,0 % de tensoativo contendo nonilfenol

Figura 16 - Corpos de prova alvejados com 1,0 % de tensoativo (dimensões dos
corpos de prova: 3 cm x 25 cm).
Fonte: A autora

Amostra alvejada sem produto
Figura 17 – Amostra alvejada sem tensoativo (dimensões dos corpos de prova: 3 cm
x 25 cm).
Fonte: A autora
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Tabela 4 – Resultados obtidos na avaliação de hidrofilidade
Concentração

Tempo

0,5%

0,75%

1,0%

1

5

30

1

5

30

1

5

30

min

min

min

min

min

min

min

min

min

Capilaridade (cm)

Capilaridade (cm)

Capilaridade (cm)

Tensoativo
isento de

3,5

6,5

10,5

5,5

8,5

13,0

6,0

9,0

14,5

3,5

6,0

9,0

4,0

6,5

10,0

4,5

7,5

12,5

nonilfenol
Tensoativo
contendo
nonilfenol

Fonte: A autora

Considerando que quanto maior o avanço da solução nos substratos melhor é
a hidrofilidade do tecido e, consequentemente, melhor o desempenho do
tensoativo empregado, verifica-se nas Figuras 14 a 17 e nos resultados
compilados na Tabela 4 que o tensoativo isento de nonilfenol etoxilado
apresentou as melhores performances com relação a esta propriedade.

É possível observar também que se empregando concentração de 0,5% dos
tensoativos, os produtos obtiveram comportamentos similares após 1 minuto,
diferenciando-se após este tempo, apresentando desempenho superior de
aproximadamente 8% após 5 minutos e desempenho superior, em torno de
16%, após 30 minutos.

Quando utilizado em concentração de 0,75%, os resultados apresentados
pelos dois tensoativos seguiram a mesma tendência, no entanto, melhor o
desempenho após 1 minuto de avaliação, com valores superiores da ordem de
a

37%,

mantendo-se

após

este

período,

um

avanço

superior

em

aproximadamente 30%, até o tempo de 30 minutos de avalliação.

A mesma vantagem para o tensoativo isento de nonilfenol ocorreu quando se
aumentou a concentração dos tensoativos para 1,0%. Os resultados
apresentados mostraram uma superioridade em torno de 33% após 1 minuto,
20% após 5 minutos e aproximadamente 16% após 30 minutos.
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Com base nos resultados de um modo geral, é verificado que quanto maior a
concentração de tensoativo, maior é a eficiência em tempos menores, com
tendência a uma variação no decorrer do processo.

Ainda com base nestes resultados, é possível a determinação da concentração
ideal de processamento, para cada tensoativo, dependente da meta que se
deseja atingir, considerando-se que quanto menor a concentração de
tensoativo utilizada, menos impactos ambientais estão sendo gerados.

6.2 Umectação

Os resultados obtidos na avaliação da umectação dos substratos são
apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 – Resultados da avaliação de umectação.

Tensoativo isento de nonilfenol

Tensoativo contendo nonilfenol

(s)

(s)

Fio

8±1

14 ± 2

Malha

16 ± 2

13 ± 1

Fonte: A autora

Considerando que um melhor desempenho nesta propriedade é aquele em que
se obtém um menor tempo de umectação e de acordo com os resultados
apresentados na Tabela

5, é

verificada

uma

resposta

superior

de

aproximadamente 6 segundos para o caso do fio empregando o tensoativo
isento de nonilfenol etoxilado e de cerca de 3 segundos superior com a malha,
quando os substratos são tratados com tensoativo contendo nonilfenol
etoxilado.

Com base nestes resultados pode-se dizer que aparentemente, o tensoativo
isento de nonilfenol quando aplicado em fios aumenta consideravelmente a
molhabilidade da superfície e, quando em malha, esta propriedade não é
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aumentada, visto os tempos obtidos. Considerando ainda que os valores
obtidos na malha se interpõem quando aplicados os níveis de variações, e se
apresentam ainda na mesma ordem de grandeza ao tensoativo contendo
nonilfenol aplicado em fios, pode-se supor que os desempenhos são
semelhantes nestes casos e que diferenças só são verificadas em aplicação
em fios.

6.3 Grau de alvura

A Tabela 6 apresenta os resultados obtidos na avaliação do grau de alvura por
meio de leitura colorimétrica instrumental dos dois tipos de tensoativos
avaliados.
Tabela 6 – Resultados da avaliação do grau de alvura.

Amostras Alvejadas

Tecido Cru
Tensoativo isento de
nonilfenol
Tensoativo contendo
nonilfenol
Sem tensoativo

L*

a*

b*

dL*

da*

db*

dE*

85,16

3,9

15,97

85,16

3,9

15,97

*

93,91

-0,07

5,82

8,75

-3,97

-10,15

13,98

95,46

-0,63

3,54

10,3

-4,53

-12,43

16,77

94,4

-0,29

6,19

9,24

-4,19

-9,78

14,09

*

Amostra utilizada como padrão.

Fonte: A autora

Analisando o valor de L*, observa-se um resultado superior da ordem de 1,5
para o tensoativo contendo nonilfenol etoxilado, pois quanto maior o valor
apresentado, maior também é o seu grau de alvura, em uma escala que varia
de 0 (mais preto) a 100 (mais branco).

No entanto, quando comparados todos os resultados, com exceção do tecido
cru, são verificados valores iguais, com resultado superior ao tecido sem
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nenhum tensoativo quando comparado ao tecido tratado com tensoativo isento
do nonilfenol. Desta maneira, pode-se dizer que os tensoativos empregados,
tanto o contendo o nonilfenol quanto o tensoativo com presença de nonilfenol
em sua formulação, não impactam de maneira significativa nesta propriedade,
ou seja, não apresentam alterações visuais expressivas.

6.4 Teor de goma de amido
A Figura 18 apresenta os resultados obtidos na avaliação do grau de
desengomagem.

A verificação do grau de desengomagem é feita com uma solução de iodo e
iodeto de potássio (em uma concentração de 1,25 g/L), indicando:
 Ausência de amilose e de amilopectina - ao se gotejar a solução sobre o
substrato, a solução se mantém com a coloração amarelada.
 Presença de amilopectina - ao se gotejar a solução sobre o substrato, a
mesma terá sua cor alterada para violeta.

 Presença de amilose – ao se gotejar, a solução terá sua coloração
alterada para azul. Neste caso será necessário realizar novamente o
procedimento de desengomagem.
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(a) Tecido Cru (com goma de amido)

(b) Tecido alvejado sem tensoativo

(c)Tecido alvejado com tensoativo isento

(d)Tecido alvejado com tensoativo

de nonilfenol etoxilado

contendo nonilfenol etoxilado

Figura 18 – Resultados do ensaio de desengomagem (dimensões dos corpos de
prova: 4 cm x 4 cm).
Fonte: A autora

A única amostra que apresentou coloração violeta, sinalizando presença de
amido, foi a amostra de tecido cru. As demais amostras apresentaram
coloração semelhante e amarelada, indicando eficiência semelhante quanto ao
desempenho de remoção de goma.

6.5 Rendimento do corante (leitura colorimétrica)

Os resultados obtidos na leitura colorimétrica instrumental quanto ao
rendimento do corante nos processos de tingimento, são apresentados na
Tabela 7.
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Tabela 7 – Resultados obtidos na avaliação de rendimento do corante no processo de
tingimento.
Amostras Tingidas
L*

a*

b*

dL*

da*

db*

dE*

40,72

59,15

1,61

-0,7

0,49

0,11

0,86

40,68

58,25

3,98

-0,74

-0,41

2,48

2,62

41,42

58,66

1,5

41,42

58,66

1,5

*

Tensoativo isento de
nonilfenol
Tensoativo contendo
nonilfenol
Sem tensoativo
*

Amostra utilizada como padrão .

Fonte: A autora

Considerando- se que quanto maior o L* (coordenada de luminosidade, onde
0% é o preto e 100% é o branco), mais clara é a amostra em relação ao padrão
utilizado,

que

nesse

caso,

foi

a

amostra

tingida

sem

tensoativo,

consequentemente, pior é o rendimento do corante.

Avaliando-se os resultados apresentados na Tabela 7, para os substratos
submetidos aos dois tipos de tensoativos, observa-se que as diferenças
verificadas para estes não se revestem de significância.

6.6 Solidez à luz

A alteração da cor pode ser uma alteração de intensidade da cor, tonalidade,
brilho ou qualquer combinação das mesmas. Independente do caráter da
alteração, a avaliação é baseada na magnitude do contraste visual entre o
corpo de prova, após o ensaio, e um corpo de prova do material não ensaiado.

A avaliação dos resultados foi realizada conforme os graus da escala cinza de
alteração da cor apresentados a seguir:
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Grau

Significado

5
4
3
2
1

nenhuma alteração da cor
pequena alteração da cor
regular alteração da cor
muita alteração da cor
excessiva alteração da cor

Nota: Quando necessário, índices intermediários como 3,5 são utilizados na
avaliação.

Os resultados obtidos na avalição de solidez à luz das amostras alvejadas são
apresentados na Tabela 8 e os resultados obtidos na avaliação de solidez à luz
das amostras tingidas são apresentados na Tabela 9.
Tabela 8 – Valores da leitura colorimétrica instrumental da alteração de cor das
amostras crua e alvejadas após 100h e 200h de exposição à luz artificial
Amostras Alvejadas

Amostra crua
Tensoativo isento de
nonilfenol
Tensoativo contendo
nonilfenol
Sem tensoativo

Após 100h de exposição

Após 200h de exposição

3,5

3

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Fonte: A autora

Observando-se os resultados apresentados na Tabela 9, com relação aos
substratos submetidos ao processo de alvejamento, verifica-se que os corpos
de prova, quando submetidos a 100 horas ou 200 horas de exposição à luz
artificial, apresentaram alteração de cor no mesmo nível de significância, tanto
para os substratos submetidos ao processo com os dois tipos de tensoativos
avaliados quanto para o substrato não submetido a nenhum tipo de tensoativo.
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Tabela 9 – Valores da leitura colorimétrica instrumental da alteração de cor das
amostras tingidas após 100h e 200h de exposição à luz artificial
Amostras Tingidas

Amostra crua
Tensoativo isento de
nonilfenol
Tensoativo contendo
nonilfenol
Sem tensoativo

Após 100h de exposição

Após 200h de exposição

3,5

3

3

1,5

3

2

4

2

Fonte: A autora

Com relação aos substratos submetidos ao processo de tingimento, os
resultados também se apresentam semelhantes para as amostras com
emprego de algum tipo de tensoativo, diferenciando-se da amostra sem
emprego de tensoativo, quando expostos à luz artificial por um período de
100 horas. Para períodos superiores, o nível de significância do impacto
apresenta-se semelhante.

As Figuras de 19 a 22 apresentam a alteração dos corpos de prova após a
exposição.
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Área protegida

Área exposta

(a) Amostra de tecido cru após 100h de exposição

Área protegida

Área exposta

Área protegida

Área exposta

(b) Amostra de tecido alvejado com tensoativo

(c) Amostra de tecido alvejado com tensoativo

isento de nonilfenol após 100h de exposição

contendo nonilfenol após 100h de exposição

Área protegida

Área exposta

(d) Amostra de tecido alvejado com tensoativo contendo nonilfenol após 100h de exposição
Figura 19 – Alteração de cor das amostras alvejadas após 100 h de exposição à luz artificial
(dimensões dos corpos de prova: 6 cm x 2 cm).
Fonte: A autora
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Área protegida

Área exposta

(e) Amostra de tecido tinto sem tensoativo após 100h de exposição

Área protegida

Área exposta

Área protegida

Área exposta

(f) Amostra de tecido tinto com tensoativo (g) Amostra de tecido tinto com tensoativo
isento de nonilfenol após 100h de exposição

contendo nonilfenol após 100h de exposição

Figura 20 – Alteração de cor das amostras tingidas após 100 h de exposição à luz artificial
(dimensões dos corpos de prova: 6 cm x 2 cm).
Fonte: A autora
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Área protegida

Área exposta

(a) Amostra de tecido cru após 200h de exposição

Área protegida

Área exposta

Área protegida

Área exposta

(b) Amostra de tecido alvejado com tensoativo

(c) Amostra de tecido alvejado com tensoativo

isento de nonilfenol após 200h de exposição

contendo nonilfenol após 200h de exposição

Área protegida

Área exposta

Figura 21 – Alteração de cor das amostras alvejadas após 200 h de exposição à luz
artificial (dimensões dos corpos de prova: 6 cm x 2 cm).
Fonte: A autora
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Área protegida

Área exposta

(e) Amostra de tecido tinto sem tensoativo após 200h de exposição

Área protegida

Área exposta

Área protegida

Área exposta

(f) Amostra de tecido tinto com tensoativo

(g) Amostra de tecido tinto com tensoativo

isento de nonilfenol após 200h de exposição

contendo nonilfenol após 200h de exposição

Figura 22 – Alteração de cor das amostras tingidas após 200 h de exposição à luz artificial
(dimensões dos corpos de prova: 6 cm x 2 cm).
Fonte: A autora

6.7 Resistência à tração
Os resultados obtidos nas determinações de resistência à tração dos
substratos submetidos aos processos de alvejamento e dos substratos
submetidos ao processo de tingimento são apresentados nesta seção.
Os resultados foram agrupados por sentido da força aplicada (trama e urdume)
e comparados com os resultados obtidos no mesmo sentido, quando o tecido
não fora submetido a nenhum processo (tecido cru). Desta maneira, as
Tabelas 10 a 12 apresentam os resultados obtidos quando avaliados no
sentido da “trama”, agrupados para melhor visualização nos Gráficos 1 e 2 e,
as Tabelas 13 a 15 apresentam os resultados obtidos quando avaliados no
sentido do “urdume”, também agrupados para uma melhor visualização nos
Gráficos 3 e 4.
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Tabela 10 – Resultados obtidos na determinação da resistência à tração da amostra
de tecido Cru – Trama
Trama – Amostra de Tecido Cru

Carga
Máxima (N)

Corpo de

Corpo de

Corpo de

Média e desvio

Coeficiente de

prova 1

prova 2

prova 3

padrão

Variação (%)

353,69

358,32

341,27

351,09 ± 7,20

2,1

20,28

19,99

18,88

19,72 ± 0,60

3,1

Alongamento
à carga
máxima (%)
Fonte: A autora
Tabela 11 – Resultados obtidos na determinação da resistência à tração das amostras
submetidas ao processo de alvejamento – Trama
Trama – Amostras Alvejadas
Tensoativo isento de

Tensoativo contendo

Sem

nonilfenol

nonilfenol

tensoativo

Carga Máxima (N)
Corpo de prova 1

417,08

408,80

382,08

Corpo de prova 2

399,20

430,07

348,38

Corpo de prova 3

388,51

421,49

372,14

Média e desvio padrão

401,60 ± 14,44

420,12 ± 10,70

367,53 ± 17,32

3,6

2,5

4,7

Coeficiente de Variação
(%)

Alongamento à carga máxima (%)
Corpo de prova 1

17,48

18,36

16,12

Corpo de prova 2

16,78

17,89

21,72

Corpo de prova 3

16,45

17,25

20,49

Média e desvio padrão

16,90 ± 10,53

17,83 ± 0,56

19,44 ± 2,94

3,1

3,1

15,1

Coeficiente de Variação
(%)
Fonte: A autora
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Tabela 12 – Resultados obtidos na determinação da resistência à tração das amostras
submetidas ao processo de tingimento – Trama
Trama – Amostras Tingidas
Tensoativo isento de

Tensoativo contendo

Sem

nonilfenol

nonilfenol

tensoativo

Carga Máxima (N)
Corpo de prova 1

399,42

377,49

375,85

Corpo de prova 2

429,32

430,67

361,41

Corpo de prova 3

378,05

365,84

365,83

Média e desvio padrão

402,26 ± 25,75

391,33 ± 34,56

367,70 ± 7,40

6,4

8,8

2,0

Coeficiente de Variação
(%)

Alongamento à carga máxima (%)
Corpo de prova 1

23,32

21,60

16,63

Corpo de prova 2

22,33

19,64

15,83

Corpo de prova 3

20,06

19,59

15,64

Média e desvio padrão

21,90 ± 1,67

20,28 ± 1,15

16,03 ± 0,53

7,6

5,7

3,3

Coeficiente de Variação
(%)
Fonte: A autora
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Força Maxima (N)

Alvejado
Força com
maxima
nonilfenol; 1;
420,12
Alvejado sem
nonilfenol; 1;
401,6

Tecido Cru; 1;
351,09

- Trama

Tingido sem
nonilfenol; 1;
402,26 Tingido com
Tecido
nonilfenol;
1; Cru
391,33
Alvejado sem
Tingido sem
Alvejado
nonilfenol
tensoativo;
Alvejado
com 1;
tensoativo; 1;
367,7
367,53
nonilfenol
Alvejado tensoativo

Tingido sem nonilfenol
Tingido com nonilfenol

Grafico 1 – Resistência à tração (força máxima) no sentido da trama
Fonte: A autora

Alongamento (%)

Alongamento - Trama
Tingido sem

Tingido com
nonilfenol; 1; 21,9
Alvejado
nonilfenol; 1;
Tecido Cru; 1;
tensoativo; 1;
20,28
Alvejado com
19,72
nonilfenol; 1; 19,44
Tingido sem
Alvejado sem 17,83
Tecido
Cru 1;
tensoativo;
nonilfenol; 1; 16,9
16,03
Alvejado sem
nonilfenol
Alvejado com
nonilfenol
Alvejado tensoativo
Tingido sem nonilfenol
Tingido com nonilfenol

Grafico 2 – Resistência à tração (alongamento) no sentido da trama
Fonte: A autora
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Como pode ser observado nos resultados apresentados, os processos de
alvejamento e tingimento apresentam efeito sobre a resistência mecânica à
tração dos tecidos no sentido da trama, quando comparados o valor observado
para o tecido cru e os valores obtidos para os tecidos submetidos tanto ao
processo de alvejamento quanto ao de tingimento, sem o emprego de
tensoativos.

Quando os processos são conduzidos em presença de tensoativos, o efeito é
amplificado e, considerando a dispersão dos resultados, inerente à técnica,
pode-se dizer que aparentemente os tensoativos não interferem de maneira
significativa nesta propriedade, sendo observado um valor, em média, superior
em aproximadamente 5%, quando do emprego de tensoativo contendo
nonilfenol etoxilado no processo de alvejamento e um valor, em média, inferior
em aproximadamente 2,5% quando do emprego de tensoativo isento de
nonilfenol etoxilado, no processo de tingimento.
Tabela 13 – Resultados obtidos na determinação da resistência à tração da amostra
de tecido Cru – Urdume
Urdume – Amostra de Tecido Cru

Carga
Máxima (N)

Corpo

Corpo de

Corpo de

de prova

prova

prova

1

2

3

471,68

510,17

21,49

22,99

Média e desvio

Coeficiente de

padrão

Variação (%)

533,12

504,99 ± 25,35

5,0

23,61

22,70 ± 0,89

3,9

Alongamento
à carga
máxima (%)
Fonte: A autora

109

Tabela 14 – Resultados obtidos na determinação da resistência à tração das amostras
submetidas ao processo de alvejamento – Urdume
Urdume – Amostras Alvejadas
Tensoativo isento de

Tensoativo contendo

Sem

nonilfenol

nonilfenol

tensoativo

Carga Máxima (N)
Corpo de prova 1

488,03

532,38

468,01

Corpo de prova 2

540,73

549,30

464,19

Corpo de prova 3

491,77

498,27

474,35

Média e desvio padrão

506,84 ± 29,41

526,65 ± 25,99

468,85 ± 5,13

5,8

4,9

1,1

Coeficiente de Variação
(%)

Alongamento à carga máxima (%)
Corpo de prova 1

32,67

38,83

28,72

Corpo de prova 2

31,68

34,38

27,67

Corpo de prova 3

29,15

30,89

26,61

Média e desvio padrão

31,17 ± 1,82

34,70 ± 3,98

27,67 ± 1,06

5,8

11,5

3,8

Coeficiente de Variação
(%)
Fonte: A autora
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Tabela 15 – Resultados obtidos na determinação da resistência à tração das amostras
submetidas ao processo de tingimento – Urdume
Urdume – Amostras Alvejadas
Tensoativo isento de

Tensoativo contendo

Sem

nonilfenol

nonilfenol

tensoativo

Carga Máxima (N)
Corpo de prova 1

448,52

486,20

447,87

Corpo de prova 2

446,21

484,74

441,08

Corpo de prova 3

477,30

461,52

438,23

Média e desvio padrão

457,34 ± 17,32

477,49 ± 13,85

442,39 ± 4,95

3,8

2,9

1,1

Coeficiente de Variação
(%)

Alongamento à carga máxima (%)
Corpo de prova 1

33,10

40,68

43,82

Corpo de prova 2

31,74

38,08

38.28

Corpo de prova 3

29,19

33,85

35,24

Média e desvio padrão

31,34 ± 1,98

37,54 ± 3,45

39,53 ± 6,07

6,3

9,2

15,4

Coeficiente de Variação
(%)
Fonte: A autora
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Alvejado com

Força
maxima
- Urdume
nonilfenol;
1;
Alvejado sem
1;
Tecido Cru; nonilfenol;
1;
506,84
504,99

526,65

Força Maxima (N)

Tecido Cru
Tingido com
Alvejado
sem
nonilfenol;
1;
Alvejado
nonilfenol
477,49
tensoativo; 1;
Alvejado com
Tingido
sem
468,85
nonilfenol
nonilfenol; 1;
Alvejado tensoativo
457,34
Tingido sem
Tingido
sem nonilfenol
tensoativo;
1;
442,39
Tingido com nonilfenol

Grafico 3 – Resistência à tração (força máxima) no sentido do urdume
Fonte: A autora
Tingido comTingido sem
nonilfenol; tensoativo;
1;
1;
Alvejado com
37,54
39,11
Tingido sem
Alvejado nonilfenol;
sem
1; 34,7
nonilfenol; 1;
nonilfenol; 1;
Alvejado sem 31,34
31,17
tensoativo; 1;
Tecido Cru
27,67

Alongamento (%)

Alongamento - Urdume

Tecido Cru; 1; 22,7

Alvejado sem
nonilfenol
Alvejado com
nonilfenol
Alvejado sem
tensoativo
Tingido sem nonilfenol
Tingido com nonilfenol

Grafico 4 – Resistencia à traçao (alongamento) no sentido do urdume
Fonte: A autora
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Avaliando os resultados obtidos no sentido do urdume, é observado um
impacto negativo com relação à resistência mecânica à tração nos tecidos,
quando considerado o valor obtido para o tecido cru e os valores obtidos aos
tecidos submetidos aos processos de alvejamento e tingimento. Observa-se
ainda, que o processo de tingimento tem o efeito negativo mais ampliado que o
processo de alvejamento.

Os resultados verificados para os tecidos submetidos ao processo de
alvejamento contendo tensoativos, tanto contendo quanto isento de nonilfenol
etoxilado apresentam-se próximos ao tecido cru, indicando que neste processo,
o emprego de tensoativos mantém a resistência mecânica original do tecido, no
sentido do urdume enquanto que esta propriedade é reduzida quando os
tecidos são submetidos ao processo de tingimento, observando-se ainda,
semelhança entre os valores verificados quando o processo é conduzido sem e
com o emprego de tensoativo, independentemente se possuem o nonilfenol
etoxilado.

Como resultado geral da avaliação dos impactos na resistência mecânica dos
tecidos quando do emprego dos dois tipos de tensoativos, é possível afirmar
que não apresentam efeitos significativos, podendo-se optar tanto por um
quanto pelo outro nestas etapas de processamento.

6.8 Formação de espuma

Os resultados obtidos no teste de formação de espuma pelo emprego dos
tensoativos nos processos são apresentados na Tabela 16.
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Tabela 16 – Resultados da avaliação de formação de espuma pelo emprego dos
diferentes tensoativos.
Concentração - 0,5 g/L
Produto isento de nonilfenol

Produto contendo nonilfenol (%

(% de formação de espuma)

de formação de espuma)

30 ºC

66

80

40 ºC

88

91

50 ºC

66

92

60 ºC

33

35

70 ºC

22

28

80 ºC

19

20

90 ºC

19

19

10 min a 90 ºC

16

16

20 min a 90 ºC

16

18

30 min a 90 ºC

16

16

Temperatura

Fonte: A autora

Analisando os resultados obtidos pode-se verificar que, para os dois
tensoativos, a porcentagem de formação de espuma aumenta à medida que a
temperatura aumenta, atingindo um ponto de máximo, decrescendo após este
ponto, com o aumento da temperatura.

Verifica-se também que o tensoativo isento de nonilfenol, quando comparado
ao tensoativo contendo nonilfenol, apresenta menores níveis de formação de
espumas em temperaturas inferiores e, a porcentagem inicia um decréscimo
com o aumento da temperatura em níveis menores que o tensoativo contendo
nonilfenol e, em temperaturas iguais ou superiores a 80 ºC, a porcentagem de
formação de espuma é semelhante.

Desta maneira, como a formação de espuma é um efeito indesejável nos
processos, o tensoativo isento de nonilfenol apresenta um melhor desempenho
neste efeito.
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6.9 Alteração dimensional

Os resultados obtidos no teste de avaliação de alteração dimensional nos
tecidos, após processo de alvejamento, são apresentados na Tabela 17.
Tabela 17 – Resultados obtidos na avaliação de alteração dimensional dos tecidos
submetidos ao processo de alvejamento.
Tensoativo isento

Tensoativo contendo

de nonilfenol

nonilfenol

Sem tensoativo

Medida Inicial (cm)
Corpo de prova 1

3,5

3,3

3,4

Corpo de prova 2

3,5

3,4

3,4

Corpo de prova 3

3,5

3,4

3,4

Medida final (cm)
Corpo de prova 1

3,2

3,1

3,2

Corpo de prova 2

3,1

3,1

3,0

Corpo de prova 3

3,2

3,1

3,0

0,33 ± 0,05

0,27 ± 0,05

0,33 ± 0,09

14,1

17,7

28,3

Media de
encolhimento (cm)
Coeficiente de
Variação (%)
Fonte: A autora

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que os tecidos submetidos ao
processo de alvejamento, em qualquer das situações (tensoativos contendo ou
não nonilfenol e processo sem emprego de tensoativo), apresentam variações
semelhantes, indicando que a variação desta propriedade independe do
emprego de tensoativos.
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7 RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS
Considerando que este trabalho objetiva fornecer dados técnicos para possível
avaliação de substituição de tensoativo nas etapas de processamentos têxteis, é
apresentada na Tabela 18, uma compilação dos resultados obtidos, buscando
concentrar as informações de modo a se ter uma imediata visão dos impactos nos
produtos têxteis, quando da aplicação dos dois tipos de tensoativos.
Tabela 18 – Resumo dos resultados obtidos na avaliação dos impactos nas
propriedades de substratos têxteis com o emprego de tensoativo contendo nonilfenol
etoxilado e tensoativo isento de nonilfenol etoxilado.
Tensoativo isento de

Tensoativo contendo

nonilfenol

nonilfenol

Hidrofilidade

Superior (de 8% a 37%)

Inferior

Umectação

Similar

Similar

Grau de alvura

Inferior

Superior (2%)

Teor de goma

Similar

Similar

Rendimento do corante

Similar

Similar

Solidez à luz

Inferior

Resistência à tração

Similar

Superior (0,5)
Similar

Formação de espuma

Superior (39%)

Estabilidade dimensional

Similar

Inferior
Similar

Fonte: A autora

Analisando a compilação dos resultados apresentados na Tabela 18, é possível
concluir que aparentemente as propriedades dos tecidos não sofrem alterações
significativas quando do emprego de qualquer um dos tensoativos avaliados,
com vantagem para o tensoativo isento de nonilfenol, com relação à formação
de espuma.

116

8 CONCLUSÃO
De acordo com as propriedades avaliadas dos corpos de provas submetidos ao
tratamento com os dois tipos de tensoativos (hidrofilidade, umectação, grau de
alvura, teor de goma, rendimento do corante, solidez à luz, resistência à tração,
formação de espuma, e estabilidade dimensional), pode-se concluir que os dois
produtos apresentam em alguns quesitos, vantagens um sobre o outro,
alternando-se entre eles. Mesmo assim, os resultados verificados nas
avaliações não representam diferenças significativas, que inviabilize o emprego
de qualquer um dos tensoativos.

Em uma análise simplista entre custo e benefício para decisão de qual
tensoativo empregar, observa-se um custo aproximadamente 9,4% maior no
emprego do tensoativo isento de nonilfenol, quando se considera apenas o
custo por quilograma do produto. No entanto, outros fatores devem ser
avaliados, como por exemplo, o sistema de tratamento de efluentes, ou seja,
pode-se investir mais para o uso do referido tensoativo e como consequência
reduzir-se os custos de operação da estação de tratamento de efluentes.

Desta maneira, conclui-se que, tecnicamente, existe a possibilidade de
substituição de compostos auxiliares têxteis que apresentam menores riscos
ecológicos por aqueles que não o apresentam no grupo dos tensoativos.

Cabe lembrar que existem outras possibilidades de minimização de impactos
ambientais aplicados à indústria têxtil, como o reaproveitamento da água dos
banhos de tingimento, o que pode diminuir a quantidade de sal e insumos
químicos, sem abrir mão da qualidade do processo de tingimento. A forma de
aplicação desse processo é semelhante ao tradicional, porém com economia
de insumos químicos e água, além da diminuição de produtos químicos que é
lançado no efluente. Porém, existe custo no investimento para adaptação de uma
máquina a esse processo.

Com uma avaliação do conteúdo deste trabalho, foi possível concluir que o
objeto geral do trabalho foi alcançado, uma vez que se realizou uma
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contribuição para o estudo de desempenho de tensoativo isento do solvente
nonilfenol etoxilado, em comparação com outro tensoativo contendo tal substância,
ambos utilizados em processos de beneficiamento têxtil.
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9 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS
Para otimizar os resultados esperados para a contribuição para o estudo do
desempenho de tensoativo isento de nonilfenol etoxilado utilizado em processo de
beneficiamento têxtil, como alternativa de atenuação de impacto ambiental,
recomenda-se a realização dos seguintes estudos:

- Estudar a elaboração de um modelo conceitual que leve em consideração os
aspectos econômicos da substituição dos tensoativos contendo nonilfenol
etoxilado em sua composição;

- Executar um trabalho variando-se a concentração dos tensoativos, até que se
obtenha uma concentração mínima de uso, visando à diminuição do resíduo de
tensoativo lançado no efluente têxtil; ou então, compensar o custo adicional do
reagente;

- Avaliar a possibilidade de realização de estudos utilizando outros tipos de
fibras, como, por exemplo, o poliéster, que é a fibra sintética mais produzida no
Brasil; e

- Realizar estudos utilizando outras formulações de tensoativos, isentos de
nonilfenol etoxilado, que não os de álcool graxo etoxilado.
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