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Resumo 

A indústria têxtil surgiu por volta do século XVII com a primeira revolução industrial, 

espalhando-se a partir daí um pouco por todo o mundo. Esta indústria transforma fibras em 

fios, fios em tecidos e tecido em peças de vestuário, artigos têxteis ou artigos com fins 

técnicos. Atualmente, a indústria têxtil em Portugal está numa fase de crescimento 

sustentável que promete aumentar consideravelmente o volume de exportações até 2020.  

O presente projeto foi realizado em ambiente empresarial na Têxtil Manuel Gonçalves – 

Acabamentos Têxteis, S.A. (TMG-AT), e teve como objetivo a otimização do processo de 

tingimento laboratorial em fibras de poliéster/algodão com corantes dispersos/cuba.  

Assim, devido à crescente importância da área do workwear na TMG-AT foi necessário realizar 

este estudo de forma a melhorar o desempenho laboratorial. Foi estudado o processo de 

tingimento com corantes dispersos/cuba que engloba a impregnação do corante e a secagem, 

a termofixação do corante à fibra, o desenvolvimento no Pad-Steam, e, por fim, a oxidação e 

o ensaboamento.  

Para a otimização do processo recorreu-se à metodologia de desenho experimental (DoE). 

Este método de otimização estatística permitiu gerar um modelo de ajuste para o processo de 

tingimento, permitindo chegar às condições ótimas de forma a melhorar a resposta final do 

sistema. Com a aplicação desta metodologia foi possível minimizar a variabilidade do 

processo e otimizar a diferença de erro da cor final tingida (∆ECMC). Com o auxílio do método 

de superfície de resposta (RSM) e utilizando softwares estatísticos apropriados como o 

MINITAB foi possível obter os gráficos de superfícies de resposta que permitem determinar o 

ponto mínimo, que corresponde às condições para as quais a diferença de erro de cor é 

menor.  

Deste modo, foi possível determinar os parâmetros de pressão do foulard, o tempo e 

temperatura de termofixação e o tempo de oxidação como os fatores que mais influenciam o 

processo de tingimento, promovendo melhores resultados de diferença total de cor. 

Determinaram-se as condições ótimas do processo, que foram sujeitas a uma validação que 

permitiu determinar que a otimização laboratorial só aconteceria se as condições de 

termofixação se mantivessem as que são utilizadas atualmente no laboratório, utilizando para 

os outros parâmetros as condições obtidas pelo DoE. Neste segmento, com as condições 

ótimas do processo foi possível melhorar a eficiência laboratorial em cerca de 30 % para 

tingimentos com dispersos/cuba e, consequentemente melhorar os resultados da produção. 

Palavras-chave: Tingimento Têxtil; Corantes Dispersos/Cuba; Fibras Poliéster/Algodão; 

Desenho experimental. 
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Abstract 

 

The textile industry emerged around the seventeenth century with the first industrial 

revolution, spreading from there around the world. This industry transforms fibers into yarns, 

yarns into fabrics and fabrics into garments, textiles or articles for technical purposes. 

Nowadays, the textile industry in Portugal is in a phase of sustainable growth that promises to 

considerably increase the volume of exports by 2020.  

The current Project was accomplished in a business environment at Têxtil Manuel Gonçalves – 

Acabamentos Têxteis, S.A. (TMG-AT) and had the objective of optimize the laboratory dyeing 

process in polyester/cotton fibers with disperse/vat dyes.  

Therefore, due to the increasing importance of this work area in TMG-AT, it was necessary to 

carry out this study in order to improve the laboratory performance. The dyeing process with 

disperse/vat dyes was studied, and includes the dye impregnation and drying, thermosetting 

of the dye, Pad-Steam development and, finally, oxidation and soaping.  

For the optimization of the process, the experimental design (DoE) was used. This method of 

statistical optimization allowed to generate na adjustment model for the dyeing process, 

which gives the optimum conditions of this process. With the application of this method it 

was possible to minimize the variability of the dyeing process and optimize the difference of 

the final dyed color error (∆ECMC). Resorting to response surfasse method (RSM) and using 

appropriate statistical software, such as MINITAB, it was possible to determine the response 

surface graphs and analyze the minimum point. Where the minimum point corresponds to the 

conditions for which the difference color error is lower.  

It was possible to determine that the pressure of the foulard, the time and temperature of 

thermofixation and the oxidation time as the factors with most influence in the process, 

promoting better results of ∆ECMC. 

Thus, with the optimum process conditions it is feasible to improve the efficiency of the 

dyeing laboratory for disperse/vat dyeing and improve production results.  

 

 

 

Keywords: Textile Dye; Disperse/Vat Dyes; Polyester/Cotton Fibers; 

Design of Experiments. 
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Introdução 1 

1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

A evolução da indústria têxtil acompanha as necessidades sentidas pelo ser humano, o que 

resulta no desenvolvimento de estruturas e matérias-primas capazes de satisfazer as 

exigências, tanto a nível de vestuário como a nível de aplicações técnicas avançadas. 

Entende-se por fibras têxteis todos os elementos de origem química e natural a partir das 

quais os tecidos são fabricados. Deste modo, com o aumento das suas aplicações, as fibras 

tornaram-se numa necessidade, principalmente devido ao crescimento da população mundial 

que gerou um crescente aumento na demanda de vestuário. Este sector associa-se a todas as 

atividades inerentes ao processo de fabrico têxtil, desde a obtenção das fibras, fios e tecidos, 

até a fases mais finais, como a tinturaria e acabamentos, por exemplo.  

A Indústria Têxtil e Vestuário (ITV) em Portugal é constituída por mais de 6000 empresas 

individuais, sendo, por este motivo, uma das maiores atividades na estrutura industrial 

nacional. O setor têxtil para além da parte de vestuário, também desempenha um papel 

crucial ao nível dos têxteis de lar e técnicos. 

Este projeto realizado em ambiente empresarial foca-se na área da tinturaria têxtil. 

Atualmente, a coloração dos têxteis é valorizada tanto em vestuários como em artigos para o 

lar. Deste modo, este projeto pretende dar resposta às necessidades atuais de otimização do 

processo de tingimento têxtil. 

Assim, este trabalho tem como objetivo o melhoramento da reprodutibilidade 

laboratório/produção em ambiente empresarial, de forma a diminuir o número de ensaios 

laboratoriais, o que resulta numa melhor organização da produção industrial, e, 

consequentemente promove a diminuição nos atrasos de entrega ao cliente e uma maior 

eficácia durante o processo.   

Para a realização deste projeto foram utilizadas fibras de poliéster/algodão, que se 

caraterizam pelo baixo custo e pelas inúmeras aplicações tecnológicas que possuem. Estas 

fibras apresentam elevada durabilidade e assemelham-se muito a fibras naturais, visto que 

não provocam reações alérgicas e são bastante confortáveis, sendo por isso principalmente 

utilizadas para vestuário. Para além disto, as fibras apresentam uma elevada resistência do 

fio, ou seja, em comparação com outras fibras, estas suportam uma força mais elevada antes 

de ocorrer rutura, o que é uma grande vantagem para a produção em grande escala, como é o 

caso da área do workwear.  
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1.2 Apresentação da Empresa  

A dissertação em meio empresarial foi realizada na TMG-AT (Têxteis Manuel Gonçalves – 

Acabamentos Têxteis), que faz parte do grupo TMG (Têxteis Manuel Gonçalves) e está 

localizada em Guimarães. 

A empresa foi fundada em 1937, inicialmente como “Fábrica de Fiação Tecidos do Vale”, pelo 

Sr. Manuel Gonçalves, transformando-se, em 1965, na Têxteis Manuel Gonçalves. 

Em 1963, nasce a TMG-AT, originalmente como “Melo & Gonçalves Lda.”, fundada pelo Sr. 

Manuel Gonçalves, a Sociedade Teixeira de Melo & Filhos Lda., e o Eng.º Eurico de Melo. 

Acabando, finalmente, por se designar TMG-AT em 1991.  

A TMG-AT é uma indústria com processos relacionados com a produção têxtil, mais 

especificamente na área da tinturaria, que engloba o branqueamento e o tingimento de 

produtos têxteis, e na área de acabamentos têxteis. A empresa é composta por dois setores, 

um relativo a tecidos e outro relativo a malhas, sendo que este trabalho foi realizado no 

laboratório de tinturaria de tecidos, mais especificamente, de tecidos poliéster-algodão 

(PES/CO). 

Em 2016 a produção de tecidos anual foi de cerca de 6 mil metros e a produção recorrendo à 

utilização de corantes dispersos/cuba ocupava cerca de 41% da produção total, tal como está 

representado na Figura 1.  

 

Figura 1 – Percentagens da produção na TMG-AT em 2016 por tipo de corantes utilizados 

Assim, a realização deste trabalho teve por base o crescimento da empresa na área do 

tingimento com corantes dispersos/cuba, devido à recente parceria da TMG-AT com a 

empresa Carrington Workwear, que resultará na empresa MGC-Acabamentos Têxteis S.A., 

onde a capacidade de produção chegará aos 18 mil metros de tecido por ano. Deste modo, a 

produção de tecidos poliéster/algodão tingidos com corantes dispersos/cuba, utilizados para 

workwear, prevê-se que aumente consideravelmente o que torna este projeto de otimização 
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do processo de tingimento laboratorial bastante útil para responder às novas exigências da 

empresa, nomeadamente relativas ao aumento significativo de produção.  

1.3 Desenho Experimental 

Na indústria química, a otimização processual é bastante utilizada de modo a encontrar as 

condições operacionais ótimas que conduzem a esta otimização. Tradicionalmente, utilizava-

se o método one-variable-at-a-time, que se restringe à variação das variáveis separadamente 

mantendo as outras constantes durante o processo, de forma a averiguar as suas influências 

positivas ou negativas de cada variável. Contudo, este método não permitia avaliar os efeitos 

das interações polinomiais entre as variáveis estudadas [1].  

Como forma de superar este problema foram desenvolvidos procedimentos estatísticos e 

computacionais que permitem obter valores ótimos para processos, através de ferramentas 

estatísticas de análise de várias variáveis. Assim, na Figura 2 representa-se um esquema das 

etapas que devem ser seguidos para a utilização do desenho experimental, mais conhecido 

como Design of Experiments (DoE) [2],[3].   

 

Figura 2 – Passos fundamentais para a otimização pelo desenho experimental (adaptado de 

[3]) 

A abordagem a um processo pelo método DoE envolve alguns passos. Primeiramente, é 

necessário saber os pontos que se querem testar numa determinada experiência, ou seja, 

selecionar as experiências. Posteriormente procede-se à escolha do desenho experimental 

que permite iniciar a execução das experiências tendo por base a ordem das corridas 
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necessárias. Após o desenho experimental escolhido analisa-se o modelo previsto de forma a 

que depois da obtenção de resultados seja possível analisar a significância estatística e a 

precisão do modelo utilizado. Assim, através da representação gráfica da equação do modelo 

procede-se à determinação das condições ótimas do processo analisado, como mostra a Figura 

2 [4].  

O desenho de experiências pressupõe a alteração de certas variáveis ou parâmetros do 

processo de modo a observar a influência que as mesmas têm numa caraterística do processo 

(resposta). Esta metodologia estatística permite obter informação relevante que determina 

quais os fatores e as interações que afetam a característica selecionada, isto é, a reposta. 

Permite ainda determinar os melhores valores desses fatores de forma a tornar o processo 

“robusto” [3]. 

A utilização do DoE tem algumas vantagens como o facto de não avaliar simplesmente os 

efeitos individuais de cada variável analisada, mas também as interações entre elas. Este 

estudo também é bastante eficiente tendo em conta que inclui uma análise de variância 

(ANOVA) que compara a variação dos resultados, ou seja, dos valores das respostas, dentro de 

corridas replicadas em função da variação residual. 

De forma a avaliar o modelo previsto recorre-se à Student’s distribution, também conhecida 

como t-test, sendo possível determinar quais parâmetros tem significado estatístico. De 

acordo com este modelo, se um parâmetro possuir uma probabilidade (p-value) inferior a 

0,05, o que corresponde a um nível de confiança de 95%, pode-se concluir que este é 

significante para o processo a analisar, o que significa que as respostas para esse fator podem 

ser associadas com o modelo, em vez de estar relacionado com os erros experimentais [3],[5].  

Neste contexto, a análise de variância visa, fundamentalmente, verificar se existe uma 

diferença significativa entre as médias das respostas obtidas e se os fatores exercem 

influência em alguma variável dependente [4],[5].  

Os fatores considerados podem ser classificados como controláveis ou de ruído. Assim, opta-

se por considerar apenas fatores controláveis, onde os valores podem ser alterados de forma 

a analisar a influência que têm numa resposta, e estes podem ser qualitativos ou 

quantitativos, sendo para este projeto somente utilizados parâmetros qualitativos [6]. 

O DoE foi desenvolvido por Fisher e mais tarde melhorado por Box, Hunter e Taguchi. 

Atualmente, existem softwares estatísticos, como o MINITAB e o JMP que auxiliam na análise 

de dados e no uso das técnicas desta metodologia, visto que resolvem tridimensionalmente 

sistemas de equações com diversas variáveis. Existem diversas técnicas de desenho 

experimental que podem ser utilizadas, sendo as mais conhecidas as seguintes: 

 Desenho fatorial completo; 
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 Desenho fatorial fracionado; 

 Método de Taguchi; 

 Método de Superfície de Resposta [7].  

1.4 Contributos do Trabalho 

Este projeto permite a formulação de um conhecimento mais detalhado sobre o processo de 

tingimento de fibras poliéster/algodão (PES/CO) com corantes dispersos/cuba (D/C), visto 

que foram determinadas as condições ótimas que garantam a melhor aproximação possível do 

tingimento de laboratório com o tingimento da produção. Com a aplicação do desenho 

experimental foi possível encontrar as condições de operação que permitem cumprir os 

objetivos estabelecidos inicialmente, minimizando o valor de ∆ECMC. 

1.5 Organização da Tese 

Esta tese encontra-se dividida em 6 capítulos: Introdução, Contexto e Estado da Arte, 

Materiais e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões e Apreciação do Trabalho Realizado. 

No capítulo 1 apresenta-se uma breve introdução ao trabalho e à empresa, onde é realizado o 

enquadramento e a contextualização do projeto.  

No capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica necessária para o projeto. Esta secção 

foca-se na explicação detalhada da indústria têxtil, mais especificamente, nas fibras têxteis, 

nos corantes têxteis, no tingimento têxtil e nos métodos de análise colorimétrica que 

permitem estudar as cores finais dos tecidos. Para além disto, é também abordado o desenho 

experimental utilizado neste projeto.  

O processo industrial e laboratorial é descrito no capítulo 3, assim como os materiais 

utilizados durante os ensaios efetuados.  

No capítulo 4 encontram-se apresentados os resultados obtidos. Primeiramente é abordada a 

análise de sensibilidade efetuada às operações de foulardagem e secagem, seguida da análise 

de resultados obtida com o desenho experimental efetuado.  

O capítulo 5 e 6 resumem as conclusões obtidas neste projeto, tendo em conta os objetivos 

iniciais, e as propostas de trabalho futuro.  

No final apresentam-se as referências bibliográficas que suportam o trabalho, sendo 

apresentados seguidamente os anexos deste documento. 
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2 Contexto e Estado da Arte 

2.1 Indústria Têxtil 

Os processos têxteis requerem o conhecimento tanto dos fatores químicos como a 

compreensão dos fenómenos físicos, visto que para formar o produto final, este terá de 

passar por um processamento complexo, desde a formação dos fios até aos acabamentos 

têxteis, permitindo que os artigos garantam as características e cor que o cliente pretende.  

A indústria têxtil divide-se em diferentes etapas: fibras (artificiais ou químicas), fiação, 

tecelagem, malharia, e por fim, beneficiamento, que incluí alvejamento, tinturaria, 

estamparia, entre outros [8]. As primeiras duas etapas recorrem apenas a processos 

mecânicos, enquanto as restantes utilizam grandes quantidades de produtos químicos e 

utilidades como água e energia, o que pode ser uma preocupação no âmbito do impacto 

ambiental [9]. Assim, este setor carateriza-se especialmente por exigir bastante mão-de-obra 

com baixo requisito de investimento de capital, o que se torna numa vantagem diferenciadora 

desta indústria como forma de desenvolvimento económico de um país ou cidade [10].  

A ultimação têxtil, ou enobrecimento têxtil, é uma parte crucial do processo que engloba 

todas as operações a que o artigo é sujeito entre a tecelagem e a confeção final. Estas são (i) 

o acabamento prévio, que prepara o material para ser processado, (ii) o tingimento, onde o 

artigo é colorido uniformemente, (iii) a estamparia e (iv) os acabamentos, que se destinam a 

submeter o substrato têxtil a processos químicos e mecânicos de forma a que este se adapte 

ao fim a que está predestinado [9],[11].  

O desenvolvimento de matérias-primas capazes de responder às novas necessidades tem vindo 

a aumentar ao longo dos últimos anos. Estas variam desde uma simples peça de vestuário até 

a todas as aplicações e características que esta pode ter, desde tecidos elásticos que aplicam 

a tecnologia de micro encapsulamento, o que confere propriedades cosméticas e anti-

celulíticas em tecidos específicos, como cintas adelgaçantes, e propriedade antimicrobianas 

em tecidos cirúrgicos [10].  

2.2 Fibras Têxteis 

As fibras têxteis são a matéria fibrosa a partir da qual os tecidos têxteis são fabricados e são 

distinguidas de acordo com a sua composição química, que varia consoante a sua origem. 

Assim, as fibras podem dividir-se em naturais e não-naturais [8].  

O carbono é o elemento mais presente em qualquer tipo de fibras. Este liga-se normalmente a 

outros elementos, como hidrogénio, oxigénio, azoto, entre outros. Por conseguinte, as 
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cadeias poliméricas que se formam possuem propriedades distintas, modificando 

características das fibras. Assim, propriedades como o alongamento, a elasticidade ou a 

resistência do fio variam consoante o tipo de fibra. Maioritariamente, as fibras têxteis são 

constituídas por estruturas cristalinas, contudo, também contêm zonas amorfas, que se 

distinguem pela falta de ordenamento das cadeias o que contribuí para a absorção de água ou 

corantes [8],[12].  

No esquema seguinte estão representadas as diferentes classificações das fibras têxteis de 

acordo com a sua origem [8].  

 

Figura 3- Classificação de fibras têxteis (adaptado de [8]) 

2.2.1 Fibras Naturais 

As fibras naturais, tal como se pode observar na Figura 3, dividem-se essencialmente em três 

classes: animais, minerais e vegetais. 

A lã e a seda são as fibras animais mais utilizadas na indústria têxtil, sendo também 

conhecidas por fibras proteicas, visto que são constituídas por aminoácidos. A propriedade 

que se destaca nas fibras de lã é a sua forte capacidade de isolação térmica, devido ao fato 

de ser um material poroso que imobiliza o ar seco no interior da fibra. Relativamente às 

fibras de seda, que são produzidas pelo bicho-da-seda, estas são as mais resistentes de todas 

as fibras naturais, visto que apresentam fortes ligações de hidrogénio nos cristais das suas 

estruturas [8]. 

Fibras celulósicas naturais ou fibras vegetais são constituídas por celulose natural, ou seja, 

pela substância fibrosa presente madeira, entre as mais utilizadas encontra-se o algodão e o 

linho. Apesar de apresentarem propriedades físicas e mecânicas bastante diferentes, também 

possuem características comuns, como a elevada capacidade de absorção [8].  

Fibras Têxteis 

Naturais 

Animais Lã, seda 

Minerais Amianto 

Vegetais Algodão, linho 

Não-naturais 

Artificias  Viscose 

Sintéticas 

Poliéster, 
poliamida, 
elastano, 
acrílico 
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O algodão (CO) é constituído essencialmente por celulose, ceras naturais e proteínas e tem 

origem nas sementes de plantas Gossypium (Figura 4), que são cultivadas em climas 

subtropicais [13],[14]. A celulose é o elemento que mais influencia as propriedades físicas e 

químicas do produto final, para além que o grupo hidroxilo (-OH) da celulose promove a 

absorção de água e de corantes, podendo, por isso, a celulose ser considerado o constituinte 

mais importante numa fibra de algodão [15].  

 

Figura 4 – Planta Gossypium (retirado de [16]) 

O algodão é uma fibra hidrofílica, o que promove a absorção nas zonas amorfas, devido à 

possibilidade de estabelecimento de ligações de hidrogénio entre os grupos hidroxilo das 

moléculas de água e da celulose [14].   

A propriedade química mais relevante deste tipo de fibra é a reação de degradação que 

ocorre quando entra em contacto com ácido sulfúrico concentrado, sendo por isso os 

tratamentos com algodão realizados em soluções alcalinas [16].  

2.2.2 Fibras Não-naturais 

A classe de fibras não-naturais é subdividida em artificiais e sintéticas. Fibras artificiais têm 

origem na celulose, por outro lado, as fibras sintéticas provêm de polímeros sintetizados a 

partir de produtos petroquímicos [8]. As fibras não-naturais mais utilizadas são conhecidas 

como viscose, acetato de celulose, poliamida, poliéster e acrílica [14].  

A produção de fibras não-naturais ocorre por processos industriais que podem partir de 

polímeros naturais. Estes são transformados através de reações químicas por ação de 

reagentes, ou de polímeros fabricados por síntese mecânica [14].   

O poliéster é a fibra sintética com maior consumo no setor têxtil, é obtida pela reação de 

ácido tereftálico com etilenoglicol, na presença de catalisadores específicos que facilitem a 

reação. Esta fibra, também conhecida por PES, é bastante versátil relativamente à 

variabilidade das suas possíveis características. Entre elas distinguem-se a sua boa resistência 

à radiação ultravioleta e à ação de componentes ácidos, o facto de ser insolúvel à maior 

parte de solventes orgânicos e apresenta uma baixa absorção à humidade [13],[17].   
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A fibra de poliéster pode ser utilizada na área têxtil tanto a nível de vestuário, como de 

decoração, tecido automotivo, etiquetas, entre outros. Esta fibra apresenta uma estrutura 

compacta e cristalina, que quando sujeita a testes para determinar a variação dimensional 

(variação do tamanho do tecido) depois de um tratamento específico, como lavagem ou 

vaporização, por exemplo, nota-se uma elevada estabilidade dimensional, o que é uma 

grande vantagem quando é necessária a sua exposição a elevadas temperaturas [8],[17]. Para 

além disto, ao contrário do algodão, o poliéster possui resistência seletiva a componentes 

químicos, mais especificamente a ácidos, bases, agentes redutores e alguns solventes 

orgânicos. Apresentando, também, excelente resistência ao desgaste e à tração [16]. 

Pode ser utilizada pura ou em mistura com outras fibras, como o algodão, por exemplo. As 

fibras de poliéster são as menos elásticas, contudo, possuem boas características ao nível da 

resistência à abrasão, à tensão e ao calor. A termofixação do tecido de poliéster permite 

estabilizar a forma e as dimensões deste, de forma a evitar problemas futuros na confeção e 

uso do tecido, a temperatura de termofixação que deve ser utilizada varia entre 150 °C e 

230 °C [17].  

2.3 Corantes Têxteis 

Os corantes são os componentes responsáveis pela tonalidade dada a um material e são 

classificados consoante a sua constituição química ou pelas suas propriedades de tingimento 

[18]. São classificados em corantes orgânicos e inorgânicos. Dentro destes grupos, os corantes 

podem ainda ser naturais e sintéticos. Contudo, hoje em dia esta divisão não é linear, visto 

que existem corantes que originalmente provinham de uma fonte natural, mas atualmente 

são produzidos sinteticamente [19].  

As quatro propriedades que um corante deve ter são: a cor intensa, a solubilidade em solução 

aquosa, a substantividade (capacidade de o corante ser absorvido e retido pela fibra) e a 

reatividade (combinação química que ocorre entre o corante e a fibra), e a solidez [20].  

Atualmente utilizam-se diversos tipos de corantes, desde corantes ácidos, que se caraterizam 

por ser corantes aniónicos solúveis em água, corantes diretos, que são aplicados num banho 

levemente alcalino ou neutro, corantes sulfurosos, azóicos e cubas, que se distinguem pela 

sua insolubilidade em água, e corante reativos, que são capazes de estabelecer ligações com 

o grupo hidroxilo da fibra [21]. Estes corantes podem ter aplicações alimentares, têxteis e 

biológicas. Relativamente a aplicações têxteis os corantes são utilizados no tingimento de 

fibras naturais e sintéticas. 

A estrutura molecular dos corantes é maioritariamente composta por anéis aromáticos, que 

estão ligados entre si, por grupos denominados cromóforos. Para que ocorra formação da cor, 

deve ocorrer deslocalização de eletrões entre ligações duplas e simples. Assim, observam-se 
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diferenças de energia entre as orbitais moleculares ocupadas e desocupadas, devido ao 

movimento de eletrões π nas ligações duplas. As estruturas aromáticas absorvem luz visível e 

fixam os corantes às fibras através de movimento de eletrões, estando associado a diferentes 

comprimentos de onda da luz absorvida pela molécula. Deste modo, o comprimento de onda 

mais longo de energia absorvida pode ser representado pela equação de Planck (1). 

      
  

 
       (1) 

Onde,    é a diferença de energia observada na orbital em questão, h (J.s) é a constante de 

Planck, v (Hz) corresponde à frequência, c (m.s-1) à luz absorvida e   ao comprimento de onda 

[14].  

2.4 Tingimento Têxtil 

O processo denominado por tingimento têxtil carateriza-se pela ocorrência de uma 

modificação físico-química do material em que a luz refletiva provoca uma nova perceção da 

cor, como se pode observar na Figura 5 que representa um exemplo de tecidos tingidos. 

Assim, no tingimento têxtil efetua-se a coloração do material, que deve ser realizada com um 

nível de penetração do corante da fibra adequado de forma que a cor fique uniforme no 

tecido, com boa resistência a lavagens ou à exposição à luz, por exemplo [23]. 

 

Figura 5 – Tecidos tingidos (retirado de [22]) 

O processo de coloração inicia-se com a aplicação uniforme do corante no tecido, através de 

uma absorção uniforme. Para isto é importante ter em consideração as características das 

fibras e do corante. Existem dois processos de tingimento: por esgotamento (processo 

descontínuo) e por impregnação seguida de fixação do corante (processo contínuo) [20].  

O tingimento inclui um aspeto cinético, que se refere à relevância da velocidade com que os 

corantes são absorvidos, o que inclui a transferência do corante do banho para a fibra, a 

adsorção do corante na superfície da fibra e a difusão do corante para o interior da fibra, e o 

aspeto termodinâmico, que é relativo à avaliação da distribuição do corante entre a fibra e o 

banho de tingimento em equilíbrio [20].  

O comportamento de corantes em solução depende diretamente das interações do corante e 

do banho, do estado do corante em solução, da velocidade de absorção do corante na fibra, 
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da velocidade de difusão do corante na fibra e da concentração que permite a saturação da 

fibra [23].  

Assim, a fixação do corante com a fibra ocorre, geralmente, em solução aquosa e engloba 

vários tipos de ligações: 

 Ligações iónicas – presente essencialmente no tingimento de lã, seda e poliamida com 

corantes ácidos e diretos. Este tipo de ligações forma-se devido a interações entre o 

centro positivo de certos grupos da fibra e a carga iónica da molécula de corante, ou 

vice-versa (Figura 6).  

 

 

Figura 6 – Exemplo de uma interação iónica entre o corante (D) e os grupos amino da fibra de 

lã (adaptado de [12]) 

 Ligações covalentes – são ligações características do tingimento das fibras de algodão 

com corantes reativos. As ligações formam-se com a reação do grupo reativo do 

corante com resíduos nucleófilos da fibra, como se pode observar na Figura 7 [12],[24].  

 

Figura 7 - Exemplo de uma interação covalente entre um corante reativo e os grupos hidroxilo 

presentes na fibra de algodão (adaptado de [12]) 

 Ligações de hidrogénio – ocorrem maioritariamente em tingimentos de lã, seda e 

fibras com acetato de celulose. Neste caso, as ligações formam-se quando existem 

átomos de hidrogénio com ligações covalentes no corante e eletrões livres de oxigénio 

na fibra. Um exemplo deste tipo de ligações está representado na Figura 8. 
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Figura 8 - Exemplo de uma interação de hidrogénio entre o corante e os grupos carboxilo da 

fibra de lã (adaptado de [12]) 

2.4.1 Tingimento com Corantes Cuba 

Corantes cuba são utilizados em tingimento e estamparia de diversos tipos de fibras e 

caraterizam-se por serem corantes insolúveis que se tornam solúveis através de uma reação 

de redução [13]. Estes corantes apresentam uma elevada velocidade de tingimento, uma vez 

que no ponto de esgotamento de absorção do corante, o equilíbrio pode ainda não ter sido 

atingido. Assim, o corante, que se encontra situado à superfície, ainda pode migrar [14].  

Existem duas formas de tingimento com estes corantes: tingimento com o corante solúvel ou 

insolúvel. Para o tingimento com o corante solúvel a preparação implica a dispersão do 

corante num banho com soda cáustica e hidrossulfito de sódio. Após o tingimento, ocorre a 

oxidação, onde o corante fixa à fibra, seguida de enxaguamento, neutralização em solução 

ácida e, por fim, o ensaboamento, que retira o corante que se encontra à superfície do 

tecido, dando a este a sua tonalidade final. Relativamente ao tingimento com o corante na 

forma insolúvel, após passar pelo mesmo banho que o tingimento referido anteriormente, o 

tecido é impregnado e sujeito a temperaturas que aumentam até um máximo, esta diferença 

de temperaturas promove a redução do corante transformando-o na forma solúvel, sendo o 

resto do processo igual [20].  

A redução que permite a solubilização destes corantes ocorre em meio alcalino e o composto 

redutor, cuja quantidade depende da estrutura química do corante, é oxidado, normalmente 

de forma irreversível. Na Figura 9 encontra-se de uma forma genérica um exemplo de uma 

reação de redução de um corante cuba com hidrossulfito de sódio [14].  

 

Figura 9 – Redução do corante cuba com hidrossulfito de sódio (adaptado de [12]) 
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A principal aplicação de corantes cuba é no tingimento de algodão, contudo, a sua utilização 

em outras fibras também pode permitir a obtenção de resultados satisfatórios.  

2.4.2 Tingimento com Corantes Dispersos 

Corantes dispersos são aplicados em fibras sintéticas e são compostos aniónicos, geralmente, 

aminas primárias, secundárias ou terciárias. Estes corantes são aplicados em dispersões 

aquosas apesar de possuírem solubilidade limitada em água fria, sendo que com a elevação da 

temperatura a solubilidade aumenta [17].   

Estes corantes caraterizam-se pela sua capacidade de sublimação, ou seja, perante uma 

exposição a calor seco os corantes passam do estado sólido para o estado gasoso. A 

sublimação pode ou não ocorrer durante a termofixação, dependendo da estrutura química do 

corante e a temperatura à qual é sujeito.  

Dependendo da estrutura e do tamanho, os corantes dispersos dividem-se em corantes de 

baixa, média e alta energia, ou seja, tendo em conta a energia necessária para que ocorra 

adsorção e difusão na fibra. Os corantes de baixa energia são utilizados somente para acetato 

ou poliamida, visto que têm moléculas menores o que confere baixa solidez à sublimação e 

melhor migração. Por outro lado, os corantes de alta energia possuem moléculas maiores, o 

que exige maiores tempos de tingimento e maiores temperaturas [17].  

No decorrer do processo de tingimento, o corante sofre hidrólise e a forma, originalmente 

insolúvel, é precipitada na forma dispersa. Normalmente, o processo exige a presença de 

agentes dispersantes que estabilizam a suspensão do corante, o que facilita o contacto do 

corante com a fibra [24].   

A aplicação de corantes dispersos é fundamental para as fibras de poliéster, visto que como 

esta fibra não tem grupo polares, só consegue ser totalmente tingida com esta gama de 

corantes. Mesmo assim, podem existir alguns problemas na difusão dos corantes nas fibras, o 

que pode ser resolvido mediante o uso de agentes transportadores que dilatam 

temporariamente os espaços intermoleculares das fibras ou aumentando a temperatura de 

tingimento que consequentemente aumenta a velocidade da difusão [17].  

2.5 Colorimetria 

A colorimetria é uma técnica que permite avaliar uma cor, através de vários fatores como a 

fonte de luz, o tipo de tecido onde está impregnada a cor e a sensibilidade da análise da 

tonalidade observada pelo olho humano.  

Os materiais têxteis possuem facilmente consideráveis variações de cor, por este motivo é 

necessário medir corretamente a cor, de forma, por exemplo, a corrigir o processo de 

produção caso necessário.  
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A cor de um material depende do comprimento de onda da luz que o objeto reflete e do meio 

envolvente que pode absorver em parte algumas cores espectrais. Neste contexto, 

encontram-se variáveis para determinados comprimentos de onda como a refletância, a 

dispersão e a absorvância. A primeira representa a relação entre os raios de luz refletidos 

pelo objeto e por uma amostra branca padrão, a dispersão significa a capacidade de um 

material de mudar a direção de raios de luz, e, por fim, a absorvância representa a razão 

entre a intensidade da radiação incidente e a intensidade da radiação emergente [25].  

Para que se note uma cor é necessário ter uma fonte de luz, um objeto e um observador. 

Desta forma, será possível perceber os atributos da cor, ou seja, a tonalidade (vermelho, 

amarelo, entre outros), luminosidade (mais escuro ou mais claro) e croma (variação da 

quantidade de cor para uma mesma luminosidade) [25].  

A Comissão Internacional de Iluminação (CIE) estuda o sistema visual e as cores, e criou um 

sistema técnico, independente de dispositivos externos, capaz de distinguir variações nas 

cores como um sistema visual humano. Este sistema utiliza diversos iluminantes, sendo que o 

mais utilizado é uma lâmpada de Tungstênio de 100 W. 

O espaço CIElab carateriza-se pela sua capacidade de mensurar uma cor, ou seja, é capaz de 

quantificar uma cor tendo por base a curva de refletância do material. Por outro lado, o 

sistema CMC, desenvolvido em 1995, permite avaliar se determinado artigo passa ou falha a 

análise relativamente ao tom alvo. Assim, são utilizados os sistemas CMC, que convertem 

dados do CIElab para um valor numérico de diferença de cor, permitindo uma especificação 

mais concisa da tolerância de cor [14].  

A diferença da cor CMC é definida pelo comprimento dos três semi-eixos, ou seja, SL, SC e SH, 

nas direções, L*, C*
ab e H*

ab, respetivamente, onde a e b são as coordenadas do espaço CIElab, 

mais especificamente, a relação vermelho/verde e azul/amarelo. Por outro lado, L 

corresponde à luminosidade, C ao croma e H à tonalidade, como se pode observar na figura 

abaixo que representa o sistema cromático das cores [14].  

 

Figura 10 – Representação dos três semi-eixos do sistema CMC (retirado de [14]) 
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Com base neste sistema de coordenadas (Figura 10) foi possível definir uma equação capaz de 

determinar o ponto exato de uma tonalidade. Assim, pode-se obter o valor da diferença de 

cor pela equação (1). 

       
   

   

    

 
 

    
 

    

 

 
    

 

  

 

  (2) 

Onde os valores de SL, Sc e SH representam os comprimentos dos três semi-eixos nas direções 

  ,    
   e     

 
 . Estes valores variam consoante as coordenadas do tom da cor de referência e 

os parâmetros l e c são os denominadores de SL e Sc e representam a menor importância destes 

fatores em comparação com o SH 
[14]

.  

Desta forma, a diferença de cor é então quantificada através da diferença dos estímulos 

provocados pela amostra e pelo padrão, ou seja,  

             
          

                      (3) 

             
          

                      (4) 

             
          

                      (5) 

De uma forma esquemática, pode-se observar na Figura 11 o sistema cromático das cores, 

tendo em conta as variáveis definidas anteriormente [25].  

 

Figura 11 - Sistema cromático das cores (retirado de [5]) 

A colorimetria está em constante evolução, estando disponíveis atualmente 

espetrofotómetros calibrados capazes de definir uma cor relativamente à sua posição no 

espaço colorimétrico tridimensional. Contudo, o observador humano continua a ser uma parte 

fundamental do processo de aceitabilidade de uma cor, visto que só assim é possível obter 

uma perceção final da cor por todo o material ou proceder à comparação de cores 

impregnadas em materiais de diferentes texturas [26].   
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A nível industrial procura-se uma diferença de erro menor possível da cor padrão, esta 

diferença aceitável pode variar consoante especificações dos clientes. Contudo, a indústria 

têxtil está sujeita a muitos erros, tanto sistemáticos como aleatórios, isto porque há 

incertezas relacionadas com o espetrofotómetro utilizado ou mesmo ao nível do processo de 

produção, que inclui incertezas quanto à variação de temperaturas ou concentrações de 

corantes, por exemplo [25].  

Neste contexto, tendo em conta os recentes avanços nas técnicas de colorimetria torna-se, 

cada vez mais, essencial uma análise e tratamento estatístico apropriado a estudos efetuados 

nesta área.  

2.6 Desenho Experimental 

2.6.1 Método de Superfície de Resposta 

A metodologia mais relevante para a otimização processual é o método de superfície de 

resposta (RSM – response surface methodology). Este método engloba diversas técnicas 

matemáticas e estatísticas baseadas no ajuste dos dados experimentais a uma função 

polinomial, o que permite obter previsões estatísticas do comportamento das experiências 

com o objetivo de obter o melhor desempenho possível do processo [3]. 

Antes da aplicação deste método é necessário selecionar variáveis independentes que 

provoquem efeitos no produto final, para isto faz-se um estudo prévio para delinear as 

variáveis a utilizar de acordo com o objetivo final. Inúmeras variáveis podem afetar a 

resposta do sistema e com o DoE é possível determinar quais as variáveis experimentais que 

afetam a resposta final e as interações mais relevantes. Posteriormente, avaliam-se os dados 

procurando encontrar uma função polinomial que descreva o comportamento do processo. Na 

função obtida poderão ser avaliados os pontos críticos, como os máximos, os mínimos ou 

pontos de cela. Assim, a função terá de ter termos semelhantes aos apresentados na equação 

abaixo: 

          
 
          

  
            

 
          (6) 

onde, k é o número de variáveis,    é um termo constante,    representa os coeficientes dos 

termos lineares,    refere-se às variáveis,     representa os coeficientes dos parâmetros 

quadráticos,     é referente aos coeficientes das interações entre parâmetros e, por fim,   é 

o valor residual associado às experiências [3].  

Para obter uma estimativa dos parâmetros referidos tem de se assumir que todas as variáveis 

estudadas têm de ser suportadas por pelo menos 2 níveis de fatores, ou seja, 2 níveis de 

diferentes valores que cada variável pode ser aplicada. A robustez do sistema pode ser 

aumentada através da utilização de central points [3].  
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O DoE também se baseia na análise de variância (ANOVA), que permite comparar a variação 

que determinados fatores exercem perante uma variável dependente. Com esta comparação 

é possível avaliar a significância da regressão utilizada como forma de futurar respostas do 

processo [27].  

Os desenhos experimentais variam de acordo com a seleção dos pontos experimentais, o 

número de níveis, o número de experiências ou o número de blocos (agrupamentos de dados 

destinados a eliminar fontes de variabilidade que não têm interesse para a otimização do 

processo). Assim, os desenhos experimentais simétricos de segunda ordem mais conhecidos 

são o desenho fatorial experimental de 3 níveis, Box-Behnken design, central composite 

design (CCD) e Doehlert design [3].  

Para este trabalho optou-se pela utilização do modelo CCD que poderá ser um desenho 

fatorial completo ou fracionado, no qual os pontos experimentais estão a uma distância α do 

centro e um ponto central.  

Depois de devidamente analisado o processo é possível, com o auxílio de programas como o 

MINITAB, determinar as condições ótimas através dos valores obtidos quando as derivadas da 

equação (6) são iguais a zero.  

Assim, para um caso em que existam duas variáveis, a equação do modelo terá a forma 

descrita na equação (7) e os pontos críticos são calculados através das equações (8) e (9). 

Estas três equações permitem determinar os valores de   1 e   2 
[4]. 

                    
       

                       

  

   
                                             

  

   
                                           

 

 

Estas equações podem ser visualizadas através dos gráficos de superfície de resposta que 

representa uma superfície com (n) dimensões no espaço dimensional (n+1). Na Figura 12 estão 

representados alguns exemplos de superfícies que se podem obter.  
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Figura 12 - Representações exemplo de superfícies de resposta (retirado de [28]) 

Na Figura 12(a) a superfície representa um ponto máximo que está dentro da região 

experimental, sendo por isso um ponto ótimo se o objetivo do processo for obter um valor 

máximo da variável dependente. Na Figura 12(b), por outro lado, é representado um ponto 

mínimo dentro da região experimental. E, por fim, na Figura 12(c) está representado o ponto 

de cela, também conhecido como ponto critico, que é um ponto de inflexão entre um máximo 

relativo e um mínimo relativo.  

Para além deste tipo de gráficos, as mesmas conclusões podem ser obtidas pela análise de 

gráficos de contorno. Este tipo de gráficos topográficos apresenta a relação tridimensional em 

duas dimensões, onde os valores da resposta se encontram representados por contornos. 
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3 Materiais e Métodos  

3.1 Processo Industrial 

O processo de tingimento de tecidos poliéster/algodão (PES/CO) com corantes dispersos/cuba 

(D/C) está representado no fluxograma da Figura 13.  

 

Figura 13 – Fluxograma do processo de tingimento na TMG-AT 

Na etapa da produção o processo inicia-se no thermosol, onde ocorre a impregnação, ou seja, 

ligação do corante à fibra têxtil, e secagem. Seguidamente o tecido passa na ramola, onde se 

procede a termofixação do corante disperso à fibra. O tingimento por corantes cuba sucede-

se, no final do processo, no Pad-Steam (P-ST), onde ocorre o desenvolvimento, lavagem e 

secagem. O desenvolvimento consiste na solubilização do corante através de uma reação de 

redução seguida de uma vaporização e na insolubilizado por uma reação de oxidação, assim, 

esta etapa permite a difusão e na fixação do corante à fibra, respetivamente. A lavagem é 
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também uma parte crucial do processo, visto que remove todas as impurezas presentes no 

tecido. Por fim, a secagem ocorre por cilindros ou na ramola.  

Algumas especificações de outros processos de tingimento presentes na TMG-AT são 

apresentadas no Anexo 1.  

3.2 Processo Laboratorial 

3.2.1 Impregnação e Secagem 

No laboratório de tinturaria da TMG-AT, o processo de tingimento com corantes D/C inicia-se 

pela impregnação, tal implica a preparação do banho de tingimento com a pesagem dos 

corantes e produtos auxiliares. Esse banho é utilizado para a foulardagem e secagem. As 

condições operacionais destas etapas estão representadas na Figura 14.  

 

Figura 14 – Condições de operação dos processos de foulardagem e secagem na impregnação 

3.2.2 Termofixação e Desenvolvimento 

Após o artigo têxtil estar tingido é necessário a fixação do corante disperso à fibra, através da 

termofixação, e do corante cuba, através da etapa desenvolvimento.  

O desenvolvimento da fibra ocorre no P-ST e é constituído por foulardagem, oxidação e 

ensaboamento. Na Figura 15, estão apresentadas as condições laboratoriais utilizadas para a 

etapa de termofixação e foulardagem no P-ST.  
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Figura 15 – Condições de operação do processo de termofixação e foulardagem no P-ST 

De forma a obter uma boa difusão do corante na fibra na etapa de foulardagem no P-ST 

utiliza-se uma solução constituída por hidrossulfito de sódio, soda cáustica e um agente 

redutor, onde os volumes utilizados dependem da concentração de corantes no banho de 

tingimento.  

3.2.3 Oxidação e Ensaboamento 

As etapas de oxidação e ensaboamento são as últimas do processo de tingimento, excetuando 

a secagem final do produto numa prensa de secagem a 150 °C. Estas etapas ocorrem fora do 

P-ST em laboratório, contudo, na produção industrial são etapas constituintes do P-ST, 

sucedendo-se nas caixas de lavagem.  

A oxidação em laboratório dá-se numa bacia com água aquecida (capacidade de 1 L), com 7 

mL.L-1 de água oxigenada 50% (v/v) e 0,3 mL.L-1 de AQUICID 450. Esta solução permite um 

meio ácido para que ocorra a reação de oxidação que permita a fixação do corante à fibra.  

O ensaboamento, por sua vez, ocorre no banho-maria e inclui um agente de ensaboamento 

com uma concentração de 0,36 g.L-1. 

As condições laboratoriais utilizadas estão representadas na Figura 16. 
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Figura 16 - Condições de operação do processo de oxidação e ensaboamento 

3.3 Descrição de Equipamentos  

3.3.1 Pad-Steam 

O Pad-Steam é uma máquina que efetua tingimento de corantes cuba ou sulfurosos, lavagens 

redutoras de corantes dispersos e acabamentos têxteis. Na Figura 17 está representado um 

esquema do P-ST utilizado para o desenvolvimento de corantes cubas no laboratório de 

tinturaria. Assim, o P-ST utilizado é constituído por quatro caixas de lavagem, onde o tecido é 

lavado antes de se proceder a oxidação e ensaboamento. 

Figura 17 - Constituição do Pad-Steam (retirado de [29]) 
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3.3.2  Espetrofotómetro DataColor 600 

O espetrofotómetro DataColor 600 mede a refletância do material, garantindo a 

especificação e avaliação da cor, tanto a um nível de laboratório como de produção [30]. A 

Figura 18 mostra o espetrofotómetro utilizado no laboratório. 

 

Figura 185 - Espetrofotómetro DataColor 600 do laboratório de tinturaria da TMG-AT 
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4 Resultados e Discussão 

O objetivo principal deste projeto foi a diminuição de ensaios de tingimento no laboratório da 

TMG-AT, de forma a facilitar o processo de produção industrial. Assim, através do desenho 

experimental com diversos tecidos e corantes, foi possível estudar a reprodutibilidade do 

laboratório e determinar quais as condições ótimas do processo, que permitem tornar o artigo 

final do laboratório o mais semelhante possível ao artigo final depois obtido na produção, ou 

seja, tornar o processo de tingimento de laboratório mais eficaz com o menor número de 

ensaios possível. 

As etapas estudadas possuem diferentes variáveis, e é com a alteração dessas variáveis que se 

pode desenvolver a otimização do processo. Optou-se, por motivos de disponibilidade 

laboratorial, por dividir o processo em três partes:  

 Impregnação e Secagem; 

 Termofixação e Desenvolvimento; 

 Oxidação e Ensaboamento. 

Assim, na tabela seguinte são apresentadas as variáveis que foram utilizadas para o estudo 

das condições ótimas do processo de tingimento com corantes D/C de fibras PES/CO, mais 

especificamente, fibras com a relação 65% de poliéster e 35% de algodão.  

Tabela 1 – Etapas do processo de tingimento e respetivas variáveis a analisar. 

Fase do processo Etapa Variáveis 

Fase 1 

Impregnação Pressão e Velocidade 

Secagem Temperatura e Tempo 

Fase 2 

Termofixação Temperatura e Tempo 

Pad-Steam Pressão, Velocidade e Temperatura 

Fase 3 

Oxidação Temperatura e Tempo 

Ensaboamento Temperatura e Tempo 

 

4.1 Teste à sensibilidade  

Este projeto iniciou-se pela realização de uma análise de sensibilidade das etapas de 

impregnação e secagem, de forma a averiguar quais as variáveis que têm mais influência no 

processo de tingimento.  
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Para além da análise de sensibilidade também se efetuou uma análise à variação da absorção 

do corante ao tecido no foulard, que está especificado no Anexo 2. 

4.1.1 Impregnação 

As variáveis presentes na impregnação são a velocidade e a pressão como está representado 

na Tabela 1. Assim, realizaram-se experiências com cinco corantes diferentes, onde se 

variaram as variáveis referidas. A velocidade foi testada para 7 valores diferentes entre 2 

m.min-1 e 5 m.min-1 e a pressão variou entre 3 bar e 6 bar.  

Os artigos tingidos foram submetidos a uma leitura no espetrofotómetro que comparou os 

resultados obtidos com uma cor padrão. Assim, os resultados finais obtidos foram diferentes 

valores de ∆ECMC, os quais foram analisados através do cálculo da variância, que permite obter 

uma análise da dispersão dos dados. Para este caso, quanto maior a variância obtida mais 

significância o parâmetro medido terá para o estudo das condições ótimas.  

A equação utilizada para o cálculo da variância é a seguinte: 

         
       

     
                        (10) 

onde   é o resultado de cada experiência,    é a média dos resultados obtidos e   é o número 

de experiências. 

Na Tabela 2 estão apresentadas as variâncias obtidas para cada variável, tendo em conta as 

variações de pressão e velocidade referidas anteriormente.  

Tabela 2 – Resultado das variâncias obtidas para a etapa de impregnação. 

Variável Variância  

Pressão 0,115 

Velocidade 0,060 

 

Conclui-se que a variação da pressão no foulard tem mais influência no processo do que a 

velocidade. Contudo, serão utilizadas as duas variáveis para a análise pelo desenho 

experimental, visto que apesar de a velocidade não apresentar tanta variância como a 

pressão, esta continua a ser relevante para o processo. A Figura 19 revela as representações 

gráficas obtidas para estes parâmetros, que mostram que ambos provocam variações no ∆ECMC 

obtido. 
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Figura 19 – Representação gráfica dos valores de ∆ECMC em função de variações na pressão e na 

velocidade da impregnação  

4.1.2 Secagem 

Para a etapa da secagem as variáveis manipuláveis foram a temperatura e o tempo. Deste 

modo, variou-se a temperatura de 100 °C a 150 °C e o tempo de 1 min a 3 min. Da mesma 

forma que para a etapa da impregnação, foram realizadas experiências com cinco corantes 

diferentes, onde para cada um se fez variar os parâmetros o máximo possível.  

Assim, chegou-se a valores da variância de acordo com a equação 10, que estão apresentados 

na Tabela 3.  

Tabela 3 - Resultado das variâncias obtidas para a etapa de secagem. 

Variável Variância  

Temperatura 0,111 

Tempo 0,074 

Neste caso, a variação da temperatura tem maior influência no processo do que a variação do 

tempo de secagem. Contudo, mais uma vez se opta por assumir ambos os parâmetros como 

significativos para o processo, sendo possível observar oscilações nos gráficos da Figura 20, o 

que mostra a influência das alterações para a resposta final.  

Figura 20 - Representação gráfica dos valores de ∆ECMC em função de variações na temperatura 

e no tempo de secagem 
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4.2 Desenho experimental – Etapa Impregnação e Secagem 

A impregnação do corante no tecido ocorre no foulard, onde se pode variar a pressão (bar) 

dos rolos onde passa o tecido e a velocidade (m.min-1) destes.  

Na etapa da secagem os parâmetros analisados foram a temperatura (°C) e o tempo (min).  

Deste modo, na Tabela 4 apresentam-se os valores considerados para os fatores destas 

etapas.  

Tabela 4 – Níveis experimentais para a fase de impregnação (foulard) e secagem. 

Etapa Fatores 
Níveis 

-1 0 1 

Impregnação 
Pressão (bar) X1 3 4,5 6 

Velocidade (m.min-1) X2 2,5 3,75 5 

Secagem 
Temperatura (°C) X3 100 125 150 

Tempo (min) X4 1 2 3 

 

Para a realização deste desenho experimental utilizaram-se 8 cores diferentes de forma a 

garantir a “robustez” dos resultados obtidos. As especificações das experiências geradas 

aleatoriamente pelo MINITAB que foram realizadas encontram-se no Anexo 3. O banho de 

corante utilizado para impregnar o tecido proveio da produção, e o processo de tingimento 

ocorreu todo em laboratório. No final, a cor obtida foi lida no espetrofotómetro DataColor 

600 e comparada com a cor obtida na produção com o mesmo banho. Os resultados de ∆ECMC 

obtidos encontram-se no Anexo 4. 

Posteriormente, foi realizada a média dos valores de ∆ECMC para cada experiência e estes 

foram tratados utilizando o software estatístico MINITAB. Assim, foi possível obter os efeitos 

principais para as etapas de impregnação e secagem, como se pode observar na Figura 21. 
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Figura 21 - Representação gráfica dos efeitos principais dos fatores de impregnação e 

secagem 

Com a análise da Figura 21 concluiu-se que o parâmetro com maior efeito para o processo é o 

da pressão dos rolos do foulard visto que existe uma variação considerável dos valores de 

∆ECMC com a variação da pressão. Este dado corrobora a análise de sensibilidade efetuada ao 

aparelho anteriormente. Para além disto, também se obtiveram os valores do p-value, que 

para a pressão é aproximadamente zero (<0,05), o que revela significância estatística. 

Seguidamente nota-se que a velocidade dos rolos e a temperatura de secagem são fatores que 

também apresentam algum efeito no processo de tingimento. Sendo, por fim, o tempo de 

secagem o parâmetro que apresenta uma menor influência para o sistema. Esta análise 

também pode ser feita tendo por base os valores dos coeficientes de cada parâmetro, o que 

se encontra descrito no Anexo 5.  

Posteriormente efetuou-se a análise das interações entre parâmetros, tal como se representa 

na Figura 22. 
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Figura 22 - Representação gráfica das interações dos fatores utilizados nas etapas de oxidação 

e ensaboamento 

As interações estão presentes quando a resposta a um nível de um fator depende de outro ou 

outros níveis de outro fatores. Pode-se observar que praticamente todos os fatores interagem 

entre si, visto que existem interações entre as linhas presentes nos gráficos da Figura 22.  

Para o caso da interação entre a pressão e a velocidade na etapa de impregnação, nota-se 

que existe interação da pressão 4,5 bar e 6 bar no ponto central da velocidade (3,75 m.min-1), 

o que significa que para estes valores pode haver variação na cor final do tecido e que a 

pressão a 3 bar não apresenta influência perante a velocidade do foulard. Enquanto, por 

exemplo, no caso da interação velocidade de impregnação e tempo de secagem, não há fortes 

interações significativas entre os fatores, visto que os pontos não se sobrepõem em nenhum 

dos níveis.  

De forma a determinar as condições ótimas, analisaram-se os gráficos de contorno e de 

superfície de resposta das interações existentes. Um exemplo destes gráficos relativos a uma 

interação relevante encontra-se na Figura 23, os restantes encontram-se no Anexo 6. 
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Figura 23 – Gráfico de contorno (a) e superfície de resposta (b) para a interação dos fatores 

velocidade e pressão da etapa de impregnação 

Pela análise do gráfico de contorno, Figura 23(a), para a interação da pressão com a 

velocidade da etapa de impregnação pode-se concluir pelo gradiente de cores, que para obter 

um ∆ECMC mínimo a zona mais clara apresenta os melhores resultados. Assim, a pressão ideal 

seria entre 5 bar e 5,5 bar, e a velocidade aproximadamente 5 m.min-1. Por outro lado, pela 

observação do gráfico de superfície de resposta, Figura 23(b), é possível notar os mesmos 

valores ideais para uma resposta com um valor de ∆ECMC mínimo, contudo, como o gráfico não 

apresenta um valor mínimo visível, pode-se concluir que a ampliação da gama dos níveis 

poderia resultar num mínimo absoluto.  

Posto isto, feita a análise aos fatores inerentes da etapa de impregnação e secagem, e 

considerando os parâmetros mais relevantes, procedeu-se à determinação das condições 

ótimas com o auxílio do MINITAB (Figura 24).  

 

Figura 24 - Condições ótimas para o ponto mínimo de ∆ECMC para as etapas de impregnação e 

secagem 

a) b) 
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Com a análise da Figura 26 assume-se que as condições a utilizar no foulard são 4,5 bar de 

pressão e 5 m.min-1 de velocidade, e para a Mathis de secagem são 110 °C de temperatura 

durante 1 min.  

4.3 Desenho experimental – Etapa Termofixação e Pad-Steam 

A etapa de termofixação fixa ao tecido os corantes dispersos e envolve os parâmetros de 

temperatura (°C) e tempo (min).  

Relativamente ao Pad-Steam foi variada a velocidade (m.min-1) de passagem do tecido, a 

pressão (bar) dos rolos e a temperatura (°C) de vaporização.  

Todos os fatores da termofixação e Pad-Steam com os valores respetivos estão apresentados 

na tabela que se segue.  

Tabela 5 – Níveis experimentais para a fase de termofixação e Pad-Steam. 

Etapa Fatores 
Níveis 

-1 0 1 

Termofixação 
Temperatura (°C) Y1 180 205 230 

Tempo (min) Y2 0,5 1 1,5 

Pad-Steam 

Temperatura (°C) Y3 100 102 105 

Pressão (bar) Y4 0,75 1,12 1,5 

Velocidade (m.min-1) Y5 2,5 3,5 4,5 

 

De forma a garantir a melhor resposta possível do desenho experimental, foram utilizadas 8 

cores diferentes para estas etapas. As experiências realizadas encontram-se descritas no 

Anexo 3.  

Neste caso, utilizou-se tecido tingido saído do thermosol da produção e termofixou-se e 

desenvolveu-se em laboratório. No final do processo recorreu-se ao espetrofotómetro para ler 

os resultados obtidos (resultados encontram-se no Anexo 4) e procedeu-se à análise 

estatística, recorrendo às ferramentas computacionais MINITAB. 

Posto isto, foi possível determinar os efeitos principais para estas etapas, como se pode 

observar na Figura 25. 
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Figura 25 - Representação gráfica dos efeitos principais dos fatores de termofixação e Pad-

Steam 

Pela Figura 25 é possível concluir que a etapa mais relevante neste caso é a termofixação, 

visto que ambos os fatores apresentam elevada variação do valor final de ∆ECMC com a 

alteração das condições. Este fato é corroborado pelos p-values obtidos, sendo para a 

temperatura e para o tempo de termofixação muito próximos de zero (<0,05). Relativamente 

ao Pad-Steam o fator que apresenta maior efeito no processo é a pressão dos rolos. A 

velocidade e a temperatura também apresentam influência, ainda que menor que os 

restantes parâmetros.  

Seguidamente, efetuou-se uma análise às interações de todos os fatores, tal como se 

apresenta na Figura 26. 
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Figura 26 - Representação gráfica das interações dos fatores utilizados nas etapas de 

termofixação e Pad-Steam 

Como se pode observar todos os fatores interagem entre si, visto que as linhas dos gráficos da 

Figura 26 se cruzam na maior parte dos casos. Para o caso da temperatura de termofixação a 

180 °C é possível perceber que este valor não apresenta interação com os restantes fatores, 

visto que não há interceções nos gráficos correspondentes. Para os restantes valores de 

temperatura na etapa de termofixação (205 °C e 230 °C), presencia-se interação com os 

restantes parâmetros estudados nesta fase do processo. Por outro lado, para o tempo de 

termofixação observa-se interação com os parâmetros relativos ao Pad-Steam no ponto 

central (tempo de 1 min).  

Relativamente ao Pad-Steam, tinha-se averiguado que a pressão dos rolos é o fator mais 

relevante. No entanto, de acordo com os dados fornecidos pelas interações, pode-se concluir 

que os restantes parâmetros também são relevantes. Observa-se então que a interação entre 

a temperatura de vaporização, a velocidade do aparelho e a pressão também apresentam 

significância para o processo.  

Com vista na determinação das condições ótimas analisaram-se os gráficos de contorno e de 

superfície de resposta (Anexo 6). Um exemplo da interpretação destes gráficos para a 

interação entre a temperatura e o tempo de termofixação encontra-se na Figura 27.   
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Pela análise do gráfico de contorno pode-se concluir que para a obtenção de um valor ∆ECMC 

mínimo, as condições utilizadas de temperatura e tempo de termofixação devem pertencer à 

zona mais clara (∆ECMC <1).  

Com o gráfico de superfície de resposta não se observa um mínimo absoluto, contudo nota-se 

que para valores mais baixos de tempo de termofixação e valores mais altos de temperatura o 

valor de ∆ECMC é menor, conclui-se deste modo que é nesta gama de valores que se encontrará 

o ponto ótimo desta etapa.  

Com a análise aos parâmetros realizada, passou-se para a determinação das condições ótimas 

para estas etapas (Figura 28). 

 

Figura 28 - Condições ótimas para o ponto mínimo de ∆ECMC para as etapas de termofixação e 

Pad-Steam 

Pode-se concluir que para a termofixação as condições ótimas são: 230 °C e 0,56 min. 

Relativamente ao Pad-Steam as condições ideais são: 103 °C, 0,75 bar e 2,5 m.min-1. 

Figura 27 - Gráfico de contorno (a) e superfície de resposta (b) para a interação dos fatores 

temperatura e tempo de termofixação 

a) b) 
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4.4 Desenho experimental – Etapa Oxidação e Ensaboamento 

A oxidação do corante ocorre numa solução constituída por água, água oxigenada e AQUICID 

450, onde se escolheu como variáveis a temperatura da solução (°C) e o tempo (min) 

decorrido. Considerou-se a possibilidade de utilizar como variável o pH da solução, que 

geralmente é 4, o que significa que a reação ocorre num meio reacional ácido. Contudo, 

como o composto utilizado é o AQUICID, que é um composto tampão, tendo por isso como 

finalidade atenuar a variação dos valores de pH, foi por este motivo descartada a 

possibilidade de variar este fator e incluí-lo no DoE.  

O ensaboamento é a etapa final do tingimento com corantes D/C e ocorre numa solução de 

água e Toxal CA-ECO. Para esta etapa utilizaram-se como fatores a temperatura da 

solução (°C) e o tempo (min).  

Na Tabela 6 apresentam-se os fatores para a oxidação e ensaboamento e os respetivos níveis 

utilizados para a análise pelo método de superfície de resposta.  

Tabela 6 – Níveis experimentais para a fase de oxidação e ensaboamento. 

Etapa Fatores 
Níveis 

-1 0 1 

Oxidação 
Temperatura (°C) W1 50 60 70 

Tempo (min) W2 1 3 5 

Ensaboamento 
Temperatura (°C) W4 70 80 90 

Tempo (min) W5 0,5 1 1,5 

 

As experiências realizadas encontram-se especificadas no Anexo 3. Para o desenvolvimento do 

desenho experimental para estas etapas analisaram-se 8 cores diferentes, com as quais se 

realizaram os 30 ensaios gerados aleatoriamente pelo MINITAB (Anexo 3). 

Para a realização dos ensaios utilizaram-se tecidos tingidos provenientes da produção, 

processados até à etapa de termofixação, de forma que em laboratório foram desenvolvidos 

no Pad-Steam, oxidados e ensaboados. No final, os tecidos foram submetidos a leituras no 

espetrofotómetro DataColor 600, onde se obtiveram os valores da diferença de cor (∆ECMC) em 

comparação com a cor padrão, ou seja, a cor final obtida na produção. Os valores de ∆ECMC 

obtidos encontram-se descritos no Anexo 4. 

Com os resultados obtidos foi possível determinar os efeitos principais de cada fator 

(Figura 29). 
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Figura 29 – Representação gráfica dos efeitos principais dos fatores de oxidação e 

ensaboamento 

Pela análise dos gráficos pode-se concluir que o parâmetro que apresenta maior efeito no 

processo é o tempo de oxidação. Este dado, é concordante com o p-value obtido pelo 

software, que é cerca de 0,004 (<0,05),o que significa que o tempo de oxidação é o fator com 

maior significância estatística. Os outros parâmetros também são relevantes para o processo, 

visto que como se pode observar na Figura 29, variam consideravelmente o valor de ∆ECMC 

para as diferentes condições utilizadas.  

Para além disto, obtiveram-se os gráficos das interações dos parâmetros, que estão 

representados na Figura 30.  
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Figura 30 – Representação gráfica das interações dos fatores utilizados nas etapas de oxidação 

e ensaboamento 

 

Neste caso, como praticamente todas as linhas se cruzam indica que existem interações. 

Contudo, no caso do tempo de oxidação pode-se concluir que não há interações significativas 

com as restantes variáveis, visto que não há sobreposições nos gráficos respetivos. Por outro 

lado, no caso da temperatura de oxidação, a 60 °C e 70 °C, observa-se interação com os 

parâmetros de ensaboamento nos pontos centrais (80 °C e 1 min). Para além disto, também 

se verifica interação entre a temperatura de oxidação, a 50 °C e 70 °C com a temperatura de 

ensaboamento a 70 °C e com o tempo de ensaboamento a 0,5 min. Assim, pode-se concluir 

que estas interações são as mais significativas para estas etapas do processo, visto que dizem 

respeito aos pontos em que há sobreposição de níveis de parâmetros.  

A análise das interações com vista em determinar as condições ótimas destas etapas do 

processo de tingimento foi auxiliada com os gráficos de contorno e superfície de resposta. 

Neste segmento, na Figura 31 estão representados os gráficos referentes à interação entre o 

tempo e a temperatura de oxidação e a respetiva interpretação dos mesmos. No Anexo 6 

encontram-se os restantes gráficos para o estudo destas etapas.  

 

 

 

 



Otimização do processo de tingimento laboratorial na área do workwear com corantes dispersos/cuba 

 

Resultados e Discussão  41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo gráfico de contorno presente na Figura 31 é possível concluir que para obter valores 

mínimos de ∆ECMC a zona ótima será a zona central, azul escura (∆ECMC <1,2). Assim, conclui-se 

que os valores de temperatura entre 55 °C e 65 °C, e a variação entre 2,5 min e 3,5 min, 

serão a gama de valores onde se encontrará o ponto ótimo para esta interação. O mesmo se 

pode concluir pela análise do gráfico de superfície de resposta que apresenta um mínimo para 

os valores centrais dos parâmetros analisados.  

Feita esta análise às etapas de oxidação e ensaboamento, passou-se para a determinação das 

condições ótimas, apresentadas na Figura 32. 

 

Figura 326 – Condições ótimas para o ponto mínimo de ∆ECMC para as etapas de oxidação e 

ensaboamento 

Deste modo, assume-se que as condições a utilizar são 55 °C e 3 minutos para a oxidação e 90 

°C e 1,5 minutos para o ensaboamento.  

  

Figura 31 - Gráfico de contorno (a) e superfície de resposta (b) para a interação dos fatores 

temperatura e tempo de oxidação 

a) b) 
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5 Validação dos Resultados 

Posto isto, efetuou-se uma validação dos resultados de forma a garantir que as condições 

ótimas obtidas utilizadas em conjunto promovem a otimização do processo de tingimento. 

Assim, realizaram-se 3 ensaios com as mesmas condições para 5 cores diferentes, e 

efetuaram-se estas experiências com as condições utilizadas em laboratório e as condições 

otimizadas obtidas. O corante utilizado proveio da produção e a cor final foi comparada com 

o tecido tingido por esse banho ao nível industrial, o que permite garantir que o resultado do 

processo laboratorial será o mais próximo possível do processo industrial. Os dados obtidos 

encontram-se na tabela que segue.  

Tabela 7 – Validação das condições ótimas. 

Cor 

Condições Ótimas Condições Utilizadas 

∆ECMC       CMC ∆ECMC       CMC 

1 

0,4 

0,54 

1,04 

0,75 0,52 0,64 

0,71 0,58 

2 

0,39 

0,47 

0,14 

0,25 0,59 0,43 

0,43 0,18 

3 

0,42 

0,56 

0,35 

0,41 0,73 0,25 

0,54 0,62 

4 

0,84 

0,77 

0,82 

0,62 0,8 0,56 

0,66 0,49 

5 

1,57 

1,42 

1,47 

1,36 1,21 1,26 

1,47 1,34 

 

Pela análise da Tabela 7 pode-se concluir que as condições ótimas utilizadas em conjunto 

para o processo de tingimento não otimizam o valor de ∆ECMC, visto que apenas para uma cor 

os resultados foram melhores para estas condições. Para as restantes cores os melhores 

resultados encontraram-se quando se realizou o processo empregando as condições 

atualmente utilizadas no laboratório de tinturaria. 

Assim, analisaram-se os dados obtidos pelo espetrofotómetro (Figura 33) de forma a tentar 

encontrar algum padrão que pudesse sugerir o motivo de as condições ótimas não estarem a 

otimizar o resultado final.    
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Figura 33 – Exemplo de leitura no programa DataColor Tools 

Como se pode observar na Figura 33 os resultados das coordenadas colorimétricas sugerem 

que a cor final apresenta-se com um tom amarelado. O mesmo acontece para os outros casos 

testados com as condições ótimas. Analisaram-se as condições ótimas obtidas e concluiu-se 

que esse tom amarelado se poderia dever à temperatura de termofixação (230 °C) estar no 

limite máximo suposto e estar a queimar um pouco o tecido. Deste modo, efetuaram-se duas 

experiências onde se utilizaram todas as condições ótimas à exceção das condições de 

termofixação, que se mantiveram as mesmas (210 °C durante 50 segundos). Os resultados 

obtidos encontram-se na tabela que se segue.  

Tabela 8 – Validação das condições ótimas reformuladas 

 Cor 
Condições ótimas reformuladas Condições utilizadas 

∆ECMC       CMC ∆ECMC       CMC 

1 

0,27 

0,59 

1,36 

1,28 0,75 1,19 

0,75 1,04 

2 

0,85 

1,18 

1,47 

1,37 1,09 1,26 

1,61 1,34 

Concluiu-se que com as condições ótimas reformuladas, ou seja, com apenas a utilização das 

condições de termofixação utilizadas atualmente no laboratório, se obtém a minimização do 

∆ECMC pretendido. Esta conclusão deve-se ao fato de o tecido termofixado para a realização do 

DoE ter provido da produção, o que significa que a sua temperatura inicial era inferior a um 

tecido acabado de secar em laboratório e termofixado logo de seguida, sendo neste caso a 

temperatura de 230 °C excessiva para a eficaz fixação do corante disperso no tecido.  
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6 Conclusões 

 

Este projeto teve como principal objetivo a otimização do processo de tingimento laboratorial 

de tecidos poliéster/algodão com corantes dispersos/cuba. A necessidade da realização deste 

trabalho deveu-se à crescente necessidade de aumento de produção na empresa TMG-AT.  

Primeiramente, efetuou-se uma análise de sensibilidade às etapas de impregnação e 

secagem, visto que para estas etapas este teste ainda não tinha sido realizado. Com esta 

análise concluiu-se que os parâmetros mais influentes no processo são a pressão na 

impregnação e a temperatura de secagem, visto que estas variáveis revelaram os maiores 

valores de variância nos diferentes testes efetuados.  

Para a otimização laboratorial recorreu-se ao desenho experimental, que é um metodologia 

estatística que permite estudar um processo e os parâmetros que influenciam o processo. 

Neste caso, optou-se por utilizar o método de superfície de resposta que ajusta o modelo 

gerado a uma equação polinomial que permitiu determinar as condições ótimas para uma 

minimização do erro associado à diferença de cor (∆ECMC). 

Deste modo, para facilitar a realização deste estudo optou-se por dividi-lo em 3 fases: 

impregnação e secagem; termofixação e Pad-Steam e oxidação e ensaboamento.  

Posto isto, geraram-se 3 planos de experiências para cada fase do processo tendo por base as 

variáveis a analisar. 

Com a análise efetuada foi possível determinar quais os parâmetros que influenciam mais o 

processo. Concluindo-se que a pressão dos rolos do foulard na etapa de impregnação, o 

tempo e a temperatura de termofixação e o tempo de oxidação são os fatores mais 

significativos para o resultado final de ∆ECMC. 

Desta forma, obtiveram-se as condições ótimas para o processo de tingimento. Após a 

realização da validação dos resultados foi possível concluir que as condições de termofixação 

deveriam ser 210 °C durante 50 segundos de forma a promover a minimização da diferença de 

cor.  

Na Tabela 9 encontram-se as condições ótimas obtidas para cada etapa, assim como as 

condições que são utilizadas atualmente no laboratório de tinturaria na TMG-AT. 
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Tabela 9 – Comparação das condições utilizadas no laboratório e as condições otimizadas para 

o processo de tingimento. 

Etapa Fatores 
Condições 

utilizadas 

Condições 

otimizadas 

Impregnação 

Pressão (bar) 4 4,5 

Velocidade (m.min-1) 3,5 5 

Secagem 

Temperatura (°C) 120 110 

Tempo (min) 2 1 

Termofixação 

Temperatura (°C) 210 210 

Tempo (s) 50 50 

Pad-Steam 

Velocidade (m.min-1) 3,5 2,5 

Temperatura (°C) 102 103 

Pressão (bar) 0,75 0,75 

Oxidação 

Temperatura (°C) 70 55 

Tempo (min) 3 3 

Ensaboamento 

Temperatura (°C) 80 90 

Tempo (min) 1 1,5 

 

Deste modo, é possível concluir que os objetivos do projeto foram cumpridos, visto que as 

novas condições do procedimento de tingimento permitem a redução da diferença de cor final 

em cerca de 30%, o que leva à redução de ensaios por parte do laboratório, e, 

consequentemente, por parte da produção ao nível industrial.  
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7 Avaliação do trabalho realizado 

7.1 Objetivos Realizados 

O principal objetivo deste projeto era otimizar o processo de tingimento de fibras PES/CO 

com corantes dispersos/cuba o que foi conseguido através da metodologia utilizada (DoE). 

Deste modo, foram obtidos os parâmetros e as interações entre estes mais influentes no 

processo, de forma a promover uma maior atenção para evitar alterações nesses fatores 

durante o tingimento.  

Foram determinadas as condições ótimas do processo que promovem a minimização da 

diferença de cor para a cor final obtida pelo processo industrial, o que permite melhorar o 

processo laboratório-laboratório, assim como o processo laboratório-produção.  

7.2 Armazenamento, Destino e Tratamento de Resíduos 

As fábricas de acabamentos têxteis são responsáveis por elevados consumos de água, neste 

sentido a TMG-AT procedeu à construção de uma ETAR que trata as águas residuais. Durante a 

realização deste trabalho as águas residuais foram sujeitas ao tratamento na ETAR e os 

resíduos a nível de tecidos tingidos foram armazenados, para posterior eliminação adequada. 

7.3 Limitações e Trabalho Futuro 

Uma das maiores limitações deste trabalho deveu-se ao fato de ter sido realizado numa área 

científica distinta da formação recebida durante o curso. Tanto a nível da indústria têxtil em 

si, cujos conceitos foram completamente novos, assim como a nível do desenho experimental. 

A elevada carga de produção na TMG-AT condicionou o uso do material necessário para a 

realização das experiências, tendo sido necessário adaptar o trabalho de forma a tirar o maior 

proveito possível da pouca disponibilidade laboratorial.  

Como trabalho futuro, sugere-se que inicialmente sejam efetuadas experiências de validação 

das condições ótimas obtidas, visto que a amostragem neste projeto para esta parte foi 

reduzida. Caso se queira melhorar a otimização efetuada aconselha-se uma possível 

ampliação dos níveis de determinados fatores de forma a garantir que as condições ótimas 

determinadas correspondem efetivamente a minimização de ∆ECMC para todos os parâmetros. 

Para além disto, um estudo do processo utilizando este método estatístico que inclua a 

análise de todas as etapas juntas pode ser benéfico para a otimização do processo de 

tingimento. O alargamento desta metodologia para outros processos de tingimento presentes 
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na TMG-AT também poderia ser uma boa oportunidade de otimização processual para a 

empresa.  

7.4 Apreciação Final 

A realização deste projeto em ambiente empresarial permitiu-me obter alguma experiência e 

conhecimento do modo de funcionamento de uma indústria têxtil, mais especificamente do 

processo de tingimento com corantes dispersos/cuba.  

Desenvolver este trabalho também me permitiu desenvolver conhecimentos de ferramentas 

de otimização que se poderão tornar numa mais-valia para o meu futuro profissional.  
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Anexo 1 Processo de Fabrico da TMG-AT 

Na Tabela A1.1 estão representados os diferentes processos de tingimento da secção 

industrial presentes na TMG-AT, tendo em conta o tipo de fibra e o tipo de corante.  

 

Tabela A1.1 – Processos de tingimento utilizados na TMG-AT (adaptado de [31]). 

 

 

 

 

 

 

 

•Pad-Batch (corantes reativos) 

•Pad-Steam (corantes sulfurosos) 

•Thermosol/Pad-Steam (corantes cuba) 

Tingimento de fibras 
celulósicas (100%) 

•Thermosol/Ramola/Pad-Steam (corantes 
dispersos/cuba) 

•Thermosol/Pad-Batch (corantes 
dispersos/reativos) 

•Thermosol/Ramola/Pad-Steam/Pad-Batch 
(corantes dispersos/reativos) 

•Thermosol/Ramola/Pad-Steam (corantes 
dispersos/sulfurosos) 

Tingimento de fibras 
poliéster/celulósicas 

•Pad-Batch/Jigger/Ramola (corantes 
reativos/ácidos) 

Tingimento de fibras 
poliamida/celulósicas 
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Anexo 2 Análise da variação de absorções no foulard 

Aquando da realização da análise de sensibilidade à etapa de impregnação fez-se uma análise 

à variação das absorções no foulard tendo em conta variações na pressão e na velocidade dos 

rolos.  

Assim, através da equação (A1) foi possível calcular as diferentes absorções do foulard. 

              
                       

            
       (A1) 

onde, o peso final se refere ao peso de tecido depois de passar no foulard com o corante e o 

peso inicial refere-se ao peso do tecido antes de ser tingido.  

Na Figura A2.1 e A2.2 está representada gráfica a variação da absorção com o aumento da 

pressão e da velocidade para diferentes cores. 

 

Figura A2.1 – Representação da variação da absorção com a variação da pressão do foulard 

 

Figura A2.2 - Representação da variação da absorção com a variação da velocidade do foulard
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Anexo 3 Desenho Experimental 

Com a determinação dos fatores e níveis correspondentes geraram-se aleatoriamente (com o 

apoio do MINITAB) as experiências a realizar. Assim, as experiências encontram-se descritas 

nas seguintes tabelas.  

Tabela A3.1– Especificação das corridas de experiências para a etapa de impregnação e 

secagem 

Experiência 
Variáveis Naturais Variáveis Codificadas 

x1 x2 x3 x4 X1 X2 X3 X4 

1 3 5 100 1 -1 1 -1 -1 

2 3 2,5 150 1 -1 -1 1 -1 

3 6 2,5 100 1 1 -1 -1 -1 

4 6 5 150 3 1 1 1 1 

5 3 2,5 100 1 -1 -1 -1 -1 

6 3 2,5 100 3 -1 -1 -1 1 

7 3 5 100 3 -1 1 -1 1 

8 4,5 3,75 125 2 0 0 0 0 

9 3 2,5 150 3 -1 -1 1 1 

10 3 5 150 1 -1 1 1 -1 

11 4,5 3,75 125 2 0 0 0 0 

12 3 5 150 3 -1 1 1 1 

13 4,5 3,75 125 2 0 0 0 0 

14 6 2,5 150 1 1 -1 1 -1 

15 6 2,5 150 3 1 -1 1 1 

16 6 5 150 1 1 1 1 -1 

17 6 5 100 1 1 1 -1 -1 

18 4,5 3,75 125 2 0 0 0 0 

19 6 5 100 3 1 1 -1 1 

20 6 2,5 100 3 1 -1 -1 1 

21 4,5 3,75 125 3 0 0 0 1 

22 4,5 3,75 100 2 0 0 -1 0 

23 4,5 5 125 2 0 1 0 0 

24 4,5 3,75 125 1 0 0 0 -1 

25 4,5 2,5 125 2 0 -1 0 0 

26 3 3,75 125 2 -1 0 0 0 

27 6 3,75 125 2 1 0 0 0 

28 4,5 3,75 125 2 0 0 0 0 

29 4,5 3,75 150 2 0 0 1 0 

30 4,5 3,75 125 2 0 0 0 0 
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Tabela A3.2 - Especificação das corridas de experiências para a etapa de termofixação e Pad-

Steam 

Experiência 
Variáveis Naturais Variáveis Codificadas 

y1 y2 y3 y4 y5 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

1 205 1 102,5 1,125 3,5 0 0 0 0 0 

2 180 0,5 105 1,5 4,5 -1 -1 1 1 1 

3 230 1 102,5 1,125 3,5 1 0 0 0 0 

4 205 1 102,5 1,125 3,5 0 0 0 0 0 

5 230 1,5 105 0,75 2,5 1 1 1 -1 -1 

6 205 1 102,5 1,5 3,5 0 0 0 1 0 

7 230 0,5 105 0,75 4,5 1 -1 1 -1 1 

8 205 0,5 102,5 1,125 3,5 0 -1 0 0 0 

9 180 1,5 100 1,5 4,5 -1 1 -1 1 1 

10 230 0,5 105 1,5 2,5 1 -1 1 1 -1 

11 205 1 102,5 1,125 3,5 0 0 0 0 0 

12 230 0,5 100 0,75 2,5 1 -1 -1 -1 -1 

13 230 1,5 105 1,5 4,5 1 1 1 1 1 

14 180 1 102,5 1,125 3,5 -1 0 0 0 0 

15 230 1,5 100 1,5 2,5 1 1 -1 1 -1 

16 205 1 102,5 0,75 3,5 0 0 0 -1 0 

17 205 1 102,5 1,125 4,5 0 0 0 0 1 

18 230 1,5 100 0,75 4,5 1 1 -1 -1 1 

19 205 1 102,5 1,125 3,5 0 0 0 0 0 

20 180 0,5 100 1,5 2,5 -1 -1 -1 1 -1 

21 180 1,5 105 0,75 4,5 -1 1 1 -1 1 

22 180 0,5 100 0,75 4,5 -1 -1 -1 -1 1 

23 205 1 102,5 1,125 3,5 0 0 0 0 0 

24 230 0,5 100 1,5 4,5 1 1 -1 1 1 

25 205 1 105 1,125 3,5 0 0 -1 0 0 

26 205 1 100 1,125 3,5 0 0 -1 0 0 

27 205 1 102,5 1,125 2,5 0 0 0 0 -1 

28 180 1,5 105 1,5 2,5 -1 1 1 1 -1 

29 205 1 102,5 1,125 3,5 0 0 0 0 0 

30 205 1,5 102,5 1,125 3,5 0 1 0 0 0 

31 180 1,5 100 0,75 2,5 -1 1 -1 -1 -1 

32 180 0,5 105 0,75 2,5 -1 -1 1 -1 -1 
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Tabela A3.3 – Especificação das corridas das experiências para as etapas de oxidação e 

ensaboamento 

Experiência 
Variáveis Naturais Variáveis Codificadas 

w1 w2 w3 w4 W1 W2 W3 W4 

1 60 3 70 1 0 0 -1 0 

2 60 3 80 1 0 0 0 0 

3 60 3 80 1 0 0 0 0 

4 60 3 80 0,5 0 0 0 -1 

5 60 1 80 1 0 -1 0 0 

6 50 3 80 1 -1 0 0 0 

7 60 5 80 1 0 1 0 0 

8 60 3 80 1,5 0 0 0 1 

9 70 3 80 1 1 0 0 0 

10 60 3 90 1 0 0 1 0 

11 60 3 80 1 0 0 0 0 

12 60 3 80 1 0 0 0 0 

13 50 1 90 1,5 -1 -1 1 1 

14 70 1 90 1,5 1 -1 1 1 

15 70 5 90 1,5 1 1 1 1 

16 70 1 70 1,5 1 -1 -1 1 

17 50 1 90 0,5 -1 -1 1 -1 

18 70 1 90 0,5 1 -1 1 -1 

19 50 5 90 1,5 -1 1 1 1 

20 70 5 90 0,5 1 1 1 -1 

21 70 1 70 0,5 1 -1 -1 -1 

22 60 3 80 1 0 0 0 0 

23 50 1 70 1,5 -1 -1 -1 1 

24 60 3 80 1 0 0 0 0 

25 50 1 70 0,5 -1 -1 -1 -1 

26 50 5 90 0,5 -1 1 1 -1 

27 50 5 70 1,5 -1 1 -1 1 

28 70 5 70 0,5 1 1 -1 -1 

29 70 5 70 1,5 1 1 -1 1 

30 50 5 70 0,5 -1 1 -1 -1 
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Anexo 4 Resultados Espetrofotómetro 

Neste anexo encontram-se os resultados obtidos de ∆ECMC para as diferentes partes do desenho 

experimental. Foram utilizadas 8 cores diferentes para cada fase do projeto, tendo, contudo, 

sempre em conta a variação da tonalidade destas, de forma ao estudo ser realizado tendo por 

base uma variação o mais significativa possível de cores.   

 

Tabela A4.1 – Resultados de ∆ECMC obtidos para as experiências do desenho experimental para 

as etapas de impregnação e secagem 

Experiência Cor 1 Cor 2 Cor 3 Cor 4 Cor 5 Cor 6 Cor 7 Cor 8 

1 0,76 0,94 1,26 1,17 1,06 1,13 0,51 1,13 

2 0,45 1,79 2,37 1,36 1,31 1,77 1,56 1,14 

3 0,57 1,12 1,03 0,87 0,68 0,6 0,57 1,55 

4 0,38 1,52 1,08 1,34 0,7 1,85 0,64 1,34 

5 2,02 1,53 2,32 1,5 1,81 1,34 0,79 1,04 

6 2,31 1,42 2,25 1,23 1,97 1,61 0,68 1,12 

7 1,35 1,2 2 1,18 1,33 1,09 1,02 1,11 

8 0,21 1,08 1,67 1,03 0,91 0,57 0,66 1,53 

9 1,32 1,69 2,09 1,36 1,42 1,5 1,09 0,95 

10 0,83 1,4 2,11 1,07 0,69 1,6 0,83 1,18 

11 0,32 0,51 1,43 1,1 0,74 0,95 1,14 1,65 

12 1,36 1,59 2,29 1,33 0,85 1,53 0,79 1,23 

13 0,48 0,98 1,64 1,04 0,89 0,9 0,67 1,34 

14 0,47 1,36 1,14 0,94 0,75 1,68 0,7 1,65 

15 0,33 0,95 1,59 1,15 0,76 1,63 0,65 1,7 

16 0,26 1,05 1,27 0,97 0,77 1,89 0,9 2,81 

17 1,29 0,57 1,02 1,03 0,37 1,11 1,61 1,31 

18 0,4 0,84 1,5 0,85 0,84 0,93 0,66 1,35 

19 0,97 0,74 1,17 0,91 0,18 0,79 1,87 1,58 

20 0,64 0,92 1,45 0,67 0,58 0,74 1,82 1,38 

21 0,31 0,97 1,71 0,89 0,85 1,16 0,78 1,15 

22 0,37 0,93 1,76 0,73 0,93 0,79 1,26 1,31 

23 0,43 0,9 1,54 0,93 0,94 1,19 0,6 1,61 

24 0,9 1,03 1,24 0,84 0,63 1,77 0,6 1,25 

25 0,31 1,56 1,98 1,04 1,2 1,33 0,43 1,09 

26 1,16 1,62 2,2 1,12 1,34 1,52 1,22 1,11 

27 0,43 1,41 1,21 0,68 0,6 1,83 0,65 1,3 

28 0,36 1,07 1,96 0,82 0,72 1,56 0,8 1,37 

29 0,94 1,77 1,92 0,75 0,64 1,69 0,86 1,66 

30 0,51 0,7 1,82 0,84 0,88 1,54 0,57 1,08 
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Tabela A4.2 – Resultados de ∆ECMC obtidos para as experiências do desenho experimental para 

as etapas de termofixação e Pad-Steam 

Experiência Cor - 1 Cor- 2 Cor - 3 Cor - 4 Cor - 5 Cor - 6 Cor - 7 Cor - 8 

1 0,86 1,34 1,93 0,33 0,48 0,2 1,11 0,79 

2 1,88 3,98 3,5 14,54 1,84 4,48 6,61 2,99 

3 0,88 1,62 1,34 0,8 0,66 0,9 0,84 1,11 

4 0,87 1,63 1,89 0,94 0,25 0,48 0,69 0,68 

5 0,82 1,17 0,6 0,26 1,07 0,21 0,64 1,17 

6 0,74 1,23 2,05 0,78 0,9 0,54 0,91 0,39 

7 0,88 1,38 1,81 0,95 1 0,75 0,74 0,8 

8 0,48 1,39 1,99 0,45 0,54 0,94 2,57 1,26 

9 0,97 1,29 1,94 0,58 1,75 1,71 2,92 3,57 

10 0,6 1,24 1,59 0,82 0,64 0,54 0,22 0,95 

11 0,68 1,4 1,8 0,64 0,66 0,37 0,97 0,39 

12 0,79 0,54 1,34 1,03 0,81 0,6 0,7 0,84 

13 1,31 1,12 1,05 6,94 1,02 0,34 0,41 0,02 

14 1,1 1,82 2,46 0,81 1,39 2,61 3,72 3,9 

15 1,31 1,44 0,54 1,46 0,99 0,19 0,91 3,6 

16 0,93 0,83 1,97 0,88 0,59 0,55 2,21 0,36 

17 0,85 1,29 1,76 0,86 0,94 0,3 0,8 0,61 

18 0,81 0,75 0,59 0,36 1,29 0,73 0,79 1,06 

19 1,03 1,25 2,2 0,76 0,33 0,25 0,67 0,86 

20 3,33 3,32 3,42 5,31 2,96 4,74 7,56 8,91 

21 1,19 2,06 2,07 0,44 1,11 1,54 3,66 1,17 

22 2,96 3,19 3,1 2,92 2,55 5,05 7,29 4,15 

23 0,76 1,31 2,08 0,12 0,3 0,21 0,82 1,03 

24 0,49 1,82 1,86 0,62 1,2 0,62 0,62 1,98 

25 1,08 0,83 1,59 0,87 0,65 0,51 1,25 0,4 

26 0,53 1,11 1,67 4,12 1,21 0,35 1,26 3,25 

27 0,98 0,67 1,62 0,97 1,08 0,39 1,02 0,31 

28 0,81 1,49 1,71 0,8 1,08 1,63 3,03 0,64 

29 0,82 1,05 2 0,95 0,42 0,73 0,8 0,9 

30 0,73 1,4 1,74 0,68 0,34 0,74 0,32 1,05 

31 1,35 1,49 1,6 0,84 1,22 1,48 4,04 0,43 

32 2,33 3,21 3,82 2,95 2,37 5,33 8,46 2,96 
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Tabela A4.3 – Resultados de ∆ECMC obtidos para as experiências do desenho experimental para 

as etapas de oxidação e ensaboamento 

Experiência Cor - 1 Cor - 2 Cor - 3 Cor - 4 Cor - 5 Cor - 6 Cor - 7 Cor - 8 

1 2,16 1,09 1,33 1,28 0,63 0,44 1 1,08 

2 2,38 1,01 1,17 1,13 0,8 0,71 1,08 0,9 

3 2,18 1,06 1,04 1,23 0,79 0,53 1,12 1,13 

4 2,05 1,05 1,09 1,37 0,85 0,45 1,22 1,11 

5 2,1 1,45 0,96 1,67 0,87 1,03 1,87 1,26 

6 1,98 0,99 0,93 1,6 0,95 1 1,78 1,31 

7 1,69 1,34 1,1 1,82 0,99 0,85 1,69 1,38 

8 1,99 0,75 1,08 1,52 0,58 0,37 1,15 1,26 

9 1,88 0,9 0,84 1,61 0,78 0,32 1,74 1,55 

10 2,14 1 1,07 0,88 0,89 0,49 1,18 1,21 

11 2,09 0,74 1,08 2,02 0,83 0,5 1,11 1,17 

12 2,14 0,89 1,19 1,7 0,74 0,66 1,18 1,19 

13 2,15 1,05 0,97 1,5 0,99 0,35 1,29 1,53 

14 1,78 1,24 0,95 1,51 0,99 0,41 1,19 1,48 

15 2,12 0,99 0,75 1,66 0,97 1,2 1,16 1,53 

16 1,93 1,28 1,11 1,72 0,79 0,8 1,4 1,08 

17 1,91 1,2 1,04 2,05 0,94 0,55 1,01 1,15 

18 1,6 1,22 0,93 1,76 0,82 0,5 1,08 1,23 

19 1,62 0,68 1,06 1,35 0,97 0,58 1,09 1,17 

20 2,32 0,78 0,85 2,08 0,83 0,85 1,31 1,56 

21 1,94 0,57 1,24 1,88 0,78 0,4 1,34 1,02 

22 2,29 0,95 1,07 1,94 0,89 0,52 1,08 0,92 

23 2,13 1,01 1,14 2,01 0,85 0,64 1,76 1,3 

24 2,14 1,14 1,19 1,15 0,68 0,53 1,34 1,03 

25 2,09 1,13 0,9 2,22 0,64 0,73 1,78 1,15 

26 1,56 1,2 1,08 1,71 0,91 0,45 1,34 1,27 

27 1,61 1,3 1,14 1,66 0,61 0,93 1,04 1,25 

28 2,16 1,02 1,04 1,76 0,69 1,14 1,47 1,4 

29 2,37 0,76 0,93 1,78 0,79 0,7 1,31 1,68 

30 2,02 1,1 1,11 1,76 0,63 0,33 1,11 1,37 
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Anexo 5 Análise dos Efeitos Principais 

Pela análise ANOVA efetuada pelo software MINITAB foi possível obter as tabelas dos 

coeficientes codificados que permitem avaliar, através do valor do efeito (effect), a 

influência positiva ou negativa que os fatores têm no processo em questão.  

Deste modo, os valores obtidos para a etapa de impregnação e secagem encontram-se na 

Tabela A5.1. 

 

Tabela A5.1 – Coeficientes codificados para os parâmetros da Impregnação e Secagem 

(MINITAB) 

Termos Efeitos P-value 

Impregnação-Pressão -0,309 0,000 

Impregnação-Velocidade -0,102 0,016 

Secagem-Temperatura 0,102 0,016 

Secagem-Tempo 0,044 0,258 

Impregnação-Pressão x 
Impregnação-Pressão 

0,335 0,005 

Impregnação-Velocidade x 
Impregnação-Velocidade 

0,045 0,659 

Secagem-Temperatura x 
Secagem-Temperatura 

0,198 0,065 

Secagem-Tempo x Secagem-
Tempo 

-0,080 0,432 

Impregnação-Pressão x 
Impregnação-Velocidade 

0,185 0,000 

Impregnação-Pressão x 
Secagem-Temperatura 

0,060 0,151 

Impregnação-Pressão x 
Secagem-Tempo 

-0,053 0,202 

Impregnação-Velocidade x 
Secagem-Temperatura 

0,066 0,119 

Impregnação-Velocidade x 
Secagem-Tempo 

0,019 0,637 

Secagem-Temperatura x 
Secagem-Tempo 

-0,058 0,161 

 

Pela análise da Tabela A5.1 é possível perceber que alguns dos parâmetros ou interações que 

apresentam valores negativos na coluna de efeitos, o que quer dizer que a variação brusca 

destes no processo pode ter efeitos negativos para a resposta final. Neste caso, a pressão e 
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velocidade do foulard são fatores a ter em consideração visto que podem facilmente 

prejudicar o ∆ECMC final. Relativamente às interações observa-se que a influência do tempo de 

secagem sobre ele mesmo também pode ter um efeito negativo para o resultado final da cor, 

sendo por este motivo necessário ter sempre em atenção a condição física dos rolos de forma 

a obter o melhor desempenho de impregnação possível. Para além disso, a interação da 

pressão do foulard com o tempo de secagem e a temperatura de secagem com o tempo de 

secagem também apresentam influência negativa para o processo quando sujeitos a variações 

dos seus valores ótimos.  

A mesma análise foi efetuada para as etapas de termofixação e Pad-Steam, o que se encontra 

na Tabela A5.2.  

Tabela A5.2 - Coeficientes codificados para os parâmetros da Termofixação e Pad-Steam 

(MINITAB) 

Termos Efeitos P-value 

Termofixação-Temperatura -1,910 0,000 

Termofixação-Tempo -1,234 0,000 

PST-Temperatura -0,114 0,471 

PST-Pressão 0,380 0,030 

PST-Velocidade 0,156 0,329 

Termofixação-Temperatura 
x Termofixação-

Temperatura 
1,347 0,008 

Termofixação-Tempo x 
Termofixação-Tempo 

0,179 0,673 

PST-Temperatura x PST-
Temperatura 

0,687 0,124 

PST-Pressão x PST-Pressão 0,084 0,842 

PST-Velocidade x PST-
Velocidade 

-0,092 0,828 

Termofixação-Temperatura 
x Termofixação-Tempo 

1,478 0,000 

Termofixação-Temperatura 
x PST-Temperatura 

0,041 0,804 

Termofixação-Temperatura 
x PST-Pressão 

-0,090 0,588 

Termofixação-Temperatura 
x PST-Velocidade 

0,033 0,843 

Termofixação-Tempo x PST-
Temperatura 

-0,015 0,928 

Termofixação-Tempo x PST-
Pressão 

-0,110 0,512 

Termofixação-Tempo x PST-
Velocidade 

0,035 0,834 
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Tabela A5.2 - Coeficientes codificados para os parâmetros da Termofixação e Pad-Steam 

(cont.) 

 

Termos Efeitos P-value 

PST-Temperatura x PST-
Pressão 

-0,099 0,553 

PST-Temperatura x PST-
Velocidade 

0,406 0,029 

PST-Pressão x PST-
Velocidade 

0,086 0,605 

 

Para o caso das etapas de termofixação e Pad-Steam os parâmetros com mais influência 

(negativa) no processo tendo por base o valor do efeito são a temperatura e tempo de 

termofixação e a temperatura do PST. Analisando os efeitos das interações observa-se que 

algumas destas apresentam também valores negativos de efeito o que significa que 

apresentam influências negativas para o valor de ∆ECMC, sendo por este motivo necessário ter 

em atenção essas interações de forma a otimizar a fixação e o desenvolvimento dos corantes 

cuba no Pad-Steam.  

Assim, como já era de prever pela análise dos efeitos principais, as interações presentes na 

etapa de termofixação apresentam maior influência, podendo prejudicar a resposta final do 

processo. Por outro lado, a relação temperatura e tempo de termofixação é importante para 

a minimização do valor de ∆ECMC, isto porque neste caso é a interação que apresenta maior 

valor de efeito (1,478) em comparação com todas as outras.  

Efetuou-se também esta análise para as etapas de oxidação e ensaboamento, como mostra a 

Tabela A5.3.  

 

Tabela A5.3 - Coeficientes codificados para os parâmetros da oxidação e ensaboamento 

(MINITAB) 

Termos Efeitos P-value 

Oxidação-Temperatura 0,012 0,571 

Oxidação-Tempo -0,007 0,730 

Ensaboamento-Temperatura -0,049 0,029 

Ensaboamento-Tempo -0,006 0,781 

Oxidação-Temperatura x 
Oxidação-Temperatura 

0,109 0,060 

Oxidação-Tempo x Oxidação-
Tempo 

0,348 0,000 
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Tabela A5.3 - Coeficientes codificados para os parâmetros da oxidação e 

ensaboamento (cont.) 

 

Termos Efeitos P-value 

Ensaboamento-Temperatura x Ensaboamento-
Temperatura 

-0,177 0,005 

Ensaboamento-Tempo x Ensaboamento-Tempo -0,175 0,006 

Oxidação-Temperatua x Oxidação-Tempo 0,127 0,000 

Oxidação-Temperatura x Ensaboamento-Temperatura 0,033 0,146 

Oxidação-Temperatura x Ensaboamento-Tempo 0,023 0,290 

Oxidação-Tempo x Ensaboamento-Temperatura 0,022 0,315 

Oxidação-Tempo x Ensaboamento-Tempo -0,047 0,046 

Ensaboamento-Temperatura x Ensaboamento-Tempo -0,027 0,233 

 

Pela análise da Tabela A5.3 pode-se concluir que os parâmetros tempo de oxidação e tempo e 

temperatura de ensaboamento apresentam influência no processo que pode ser negativa, 

afetando facilmente o ∆ECMC para valores superiores. Relativamente às interações da 

temperatura de ensaboamento e do tempo de ensaboamento sobre si próprias também 

apresentam influência para o processo, sendo por isso necessário garantir que estas condições 

são sempre respeitadas durante o tingimento. A interação entre o tempo de ensaboamento e 

o tempo de oxidação apresentam também um valor negativo de efeito, o que revela que 

podem ter um impacto negativo quando utilizados determinados valores para estas condições.  

Por outro lado a interação entre a temperatura e o tempo de oxidação apresentam o maior 

valor positivo de efeito o que significa que uma boa conjugação dos valores destes parâmetros 

pode influenciar positivamente o valor de ∆ECMC.  
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Anexo 6 Gráficos de Contorno e Superfície de Resposta 

6.1 Impregnação e Secagem 

Nas figuras seguintes encontram-se apresentados os gráficos de contorno e de superfície de 

resposta das interações referentes às etapas de impregnação e secagem.  

 

 

  

 

 

 

Figura A6.1 – Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre a pressão 

do foulard com a temperatura de secagem 

a) 

b) 

Figura A6.2 - Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre a pressão 

do foulard com o tempo de secagem 

a) 

b) 
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Figura A6.5 - Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre a 

velocidade do foulard com o tempo de secagem 

 

 

 

a) 

b) 

Figura A6.3 - Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre a 

velocidade do foulard com a temperatura de secagem 

a) 

b) 

Figura A6.4 - Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre a 

velocidade do foulard com o tempo de secagem 

b) 

b) 

b) 

a) 
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6.2 Termofixação e Pad-Steam 

Os gráficos de contorno e de superfície de resposta para a etapa de termofixação e Pad-

Steam encontram-se nas figuras abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura A6.6 - Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre a 

temperatura de termofixação com a temperatura do Pad-Steam 

a) 
b) 

Figura A6.7 - Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre a 

temperatura de termofixação com a pressão do Pad-Steam 

a) 

b) 
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Figura A6.7 - Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre a 

temperatura de termofixação com a velocidade do Pad-Steam 
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Figura A6.8 - Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre o 

tempo de termofixação com a temperatura do Pad-Steam 

Figura A6.9 - Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre 

o tempo de termofixação com a pressão do Pad-Steam 

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 
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Figura A6.10 - Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre o 

tempo de termofixação com a velocidade do Pad-Steam 

Figura A6.11 - Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre a 

temperatura e pressão do Pad-Steam 

Figura A6.12 - Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre a 

temperatura e velocidade do Pad-Steam 

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 
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6.3 Oxidação e Ensaboamento 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura A6.13 - Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre a 

pressão e velocidade do Pad-Steam 

a) 

b) 

Figura A6.14 - Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre a 

temperatura de oxidação e a temperatura de ensaboamento 

a) 

b) 
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Figura A6.15 - Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre a 

temperatura de oxidação e o tempo de ensaboamento 

Figura A6.16 - Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre o 

tempo de oxidação e a temperatura de ensaboamento 

Figura A6.17 - Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre o 

tempo de oxidação e o tempo de ensaboamento 

a) 

a) 
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b) 
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b) 
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Figura A6.18 - Gráficos de Contorno (a) e Superfície de Resposta (b) para a interação entre a 

temperatura e o tempo de ensaboamento 

a) 
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