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Resumo 

A tinturaria é uma arte que começou há milhares de anos e, atualmente, o processo de 

tingimento é um dos fatores fundamentais no sucesso comercial da indústria têxtil 

constituindo, desta forma, uma área merecedora de constante análise e otimização.  

A indústria têxtil em Portugal encontra-se neste momento ameaçada por países como a China, 

Índia, Turquia e outros, sendo extremamente fundamental, dado o notório fator competitivo, 

ter a capacidade de responder com tempos de resposta muitos curtos e com qualidade 

irrepreensível. Neste segmento, o estudo desenvolvido procurou responder com maior 

eficiência e produtividade aos artigos de poliéster/algodão tingidos com corantes 

dispersos/cubas. Este projeto surge devido ao facto da TMG – Acabamentos Têxteis, S.A. 

apresentar, de momento, a possibilidade do aumento de produção neste tipo de artigos pela 

aquisição de novos clientes que pretendem uma melhor qualidade deste produto em 

comparação aos mesmo produzidas na China, Índia, Turquia e outros países. 

Sendo o problema de reprodutibilidade laboratório-produção um dos mais críticos no processo 

de fabrico têxtil, este projeto permitiu, através de um levantamento dos procedimentos do 

laboratório de tinturaria, assim como, a familiarização das metodologias experimentais da 

produção industrial, o desenvolvimento de procedimentos laboratoriais otimizados com o 

objetivo central de reduzir, o máximo possível, as diferenças entre resultados ocorridas entre 

o laboratório e a produção.  

Efetuou-se o estudo das diferentes etapas e operações inerentes ao processo de tingimento. O 

objetivo imediato do projeto foi, assim, o desenvolvimento de novas e eficientes 

metodologias que permitissem reduzir o tempo de resposta, melhorando, subsequentemente, 

a relação custo/benefício e a produtividade da empresa. 

O estudo realizado, ao permitir uma melhoria na reprodutibilidade laboratório-produção, vai 

permitir futuramente uma diminuição do número de ensaios em produção, originando não só 

uma melhoria na resposta da produção, mas também uma redução em termos económicos.  
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Abstract 

The process of dyeing is an art that began thousands of years ago and currently the textile 

process dyeing is one of the key factors in the commercial success of the textile industry, 

forming thus a worthy area of constant analysis and optimization. 

The textile industry in Portugal is nowadays threatened by countries like China, India, Turkey 

and others, being extremely important, given the notorious competitive factor, to have the 

ability to respond with very short response times and an impeccable quality. In this segment, 

this study sought to answer with greater efficiency and productivity to polyester/cotton 

articles dyed with disperse/vats dyes. This project arises because “TMG – Acabamentos 

Têxteis, S.A.” currently has the possibility of increased production of this type of articles 

resulting from the acquisition of new customers who want a better quality of this product 

compared to the same produced in China, India, Turkey and other countries. 

Since the problematic laboratory-production is one of the most critical in the textile 

manufacturing process this work allows, through researches of experimental procedures as 

well as the acquaintance of experimental methodologies of the industrial production, the 

development of new laboratory procedures with the main objective to reduce, as much as 

possible, the differences occurred in the results between the laboratory and production. 

It was conducted an overall evaluation regarding the different operations inherent to the 

textile. The primal goal of the project was the development of new and efficient methods 

that would reduce the response time of a textile order improving subsequently the 

cost/benefit relationship and business productivity. 

The study conducted, by allowing an improvement in lab-production reproducibility, will 

eventually allow a reduction in the number of production tests, yielding not only an 

improvement in the response of production, but also a reduction in economic terms. 
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Introdução 1 

1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

A Indústria Têxtil e de Vestuário (ITV) tem acompanhado a história e a evolução da 

humanidade, focando sempre as atenções para as necessidades sentidas pelo ser humano. À 

medida que o homem sofria alterações e evoluía de modo a adaptar-se ao meio ambiente, 

também as atividades produtivas de têxteis e vestuário evoluíam e se ocupavam da procura 

de novas e funcionais respostas. 

A procura de novas metodologias e soluções face às crescentes necessidades têxteis 

permitiram o desenvolvimento de procedimentos, estruturas e matérias-primas, capazes de 

responder às mais abrangentes e diversas necessidades que vão desde a mais básica peça de 

vestuário até às aplicações técnicas mais avançadas.  

É possível distinguir, na ITV, dois setores essenciais com base nas atividades de produção que 

lhes estão associadas, sendo eles o setor têxtil e o setor de vestuário. O setor têxtil aborda as 

atividades relativas à obtenção de fibras, fios e tecidos, passando pelos respetivos 

tratamentos ao nível de tinturaria e ultimação, bem como, os têxteis-lar e os têxteis 

técnicos. Por outro lado, o setor de vestuário encontra-se ligado às atividades de 

transformação dos materiais têxteis em vestuário, englobando atividades como o corte, a 

confeção e o acabamento das peças de vestuário.  

Relativamente à ITV em Portugal, é de salientar que esta assume especial importância 

comparativamente a outras estruturas industriais portuguesas, ocupando um lugar de 

destaque na economia nacional, empregando uma porção apreciável de 22% da mão-de-obra 

industrial.  

Este setor representa, ainda, aproximadamente 3% do PIB português e 11% das exportações 

revelando ser, desta forma, uma área produtiva com um forte peso na economia do país 

estando, todavia, fortemente condicionada pelas flutuações da atividade económica mundial. 

O incremento das importações dos países asiáticos, e os elevados consumos energéticos e 

hídricos associados também estimulam a procura e otimização de processos e operações desta 

indústria, intimamente ligados à modernização e automatização de estruturas (CITEVE, 2012).  

O desenvolvimento tecnológico no setor têxtil tem assistido a constantes evoluções nas 

tecnologias e metodologias empregues nos mais diversos processos que variam desde o 

desenvolvimento de novas fibras, fios e filamentos, passando pelos processos de fiação, 

tecelagem, tricotagem, tingimento, acabamentos e controlo de qualidade, associados sempre 
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Introdução 2 

a melhoria de desempenho, de qualidade, ao desenvolvimento de novos compostos químicos e 

corantes e à automatização dos processos produtivos têxteis.  

A TMG – Acabamentos Têxteis é uma unidade industrial de acabamento, que completa o ciclo 

produtivo de tecidos e malhas, tendo uma longa e vigorosa história no tingimento têxtil, 

estando sempre em constante progresso, no sentido de incorporar novas tecnologias 

atualizadas ao desenvolvimento deste setor industrial. Esta empresa é composta por dois 

setores, um de tecidos e outros de malhas, que se diferencia pelos processos utilizados tendo 

em conta o tipo de artigo têxtil. Nos tecidos os processos dão-se, maioritariamente, em 

contínuo e, nas malhas, os processos dão-se por esgotamento.  

Este projeto foi desenvolvido na secção dos tecidos, mais especificamente, no laboratório de 

tinturaria e no setor industrial do tingimento com corantes dispersos/cubas (TING D/C), onde 

existe uma necessidade constante de melhorar a resposta em relação à produção. 

1.2 Apresentação da Empresa 

Este estudo foi desenvolvido na empresa TMG - Acabamentos Têxteis, uma empresa do grupo 

TMG (Têxteis Manuel Gonçalves), localizada em Ronfe, Guimarães, que presta serviços na 

área da tinturaria (branqueamento e tingimento de produtos têxteis) e na área de 

acabamentos têxteis.  

A empresa foi fundada em junho de 1963 como “Melo & Gonçalves Lda.”, sendo os fundadores 

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

Em 1973, com o fim da sociedade, a “Melo & Gonçalves Lda.” passou a pertencer ao grupo 

TMG e, finalmente, em 1991 passou a designar-se TMG – Acabamento Têxteis, S.A. 

Dos processos e atividades ligadas à indústria têxtil, também a TMG-AT compreende, de 

forma metódica, diferentes etapas de produção têxtil, assim como, inspeções planificadas e 

regulares que permitem levar ao cliente final um produto de irrepreensível qualidade. 

1.3 Contributos do Trabalho 

O presente projeto contribuiu para uma melhoria da reprodutibilidade laboratório-laboratório 

e, subsequentemente, reprodutibilidade laboratório-produção. Com a otimização do 

procedimento experimental vigente e o desenvolvimento de uma alternativa metodologia 

laboratorial relativa ao tingimento com corantes dispersos/cubas, este projeto permitiu 

agilizar a resposta do Pad-Steam, tornando-a mais rápida e eficaz levando, simultaneamente, 

a um aumento da produtividade de todo o processo de fabrico.   
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1.4 Organização da Tese 

A presente tese encontra-se organizada em 7 capítulos principais: Introdução, Estado de Arte, 

Descrição Técnica, Resultados e Discussão, Balanço Económico, Conclusões e Avaliação do 

Trabalho Realizado.   

No capítulo 1 é realizada a apresentação e o enquadramento ou contextualização do projeto, 

apresentando-se o problema ao qual se pretende dar resposta.  

No capítulo 2 é apresentado o estado de arte inerente ao processo de tingimento têxtil, sendo 

introduzido o conceito e as classes de corantes empregues no setor, assim como, os métodos 

de análise colorimétrica. 

No capítulo 3 são descritos os procedimentos experimentais (industriais e laboratoriais) do 

tingimento com dispersos/cubas e os equipamentos utilizados ao longo do projeto. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados e discussão dos mesmos, sendo também 

introduzidas as metodologias designadas por A e B intrínsecas ao processo de tingimento em 

estudo.  

O capítulo 5 refere um balanço ou impacto económico ligado ao processo de fabrico 

estudado.  

Por fim, nos capítulos 6 e 7 apresentam-se, respetivamente, as principais conclusões do 

projeto e uma avaliação geral do mesmo, confrontando os objetivos iniciais com as metas 

alcançadas. É também referenciado planos ou objetivos futuros. 
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2 Contexto e Estado da Arte 

2.1 Fibras Têxteis 

As fibras têxteis podem ser divididas e classificadas em fibras naturais e não naturais, 

conforme apresentado na Figura 1.  

As fibras têxteis naturais, produzidas pela natureza, apresentam uma estrutura que as torna 

aptas para o processamento têxtil.  As fibras sintéticas, por outro lado, são produzidas por 

processos industriais, quer a partir de polímeros naturais transformados por ação de 

reagentes químicos, quer por polímeros obtidos por síntese mecânica. Estas fibras, tanto as 

naturais como as não-naturais, diferem entre si de inúmeras maneiras. Cada qual possui 

características e propriedades diferentes, sejam as dimensões das suas cadeias moleculares, a 

cristalinidade, as cores, a massa específica, as temperaturas de fusão ou de transição vítrea, 

a elasticidade, a hidrofilidade, entre muitas outras que irão permitir ao tecido inúmeras 

aplicações (Cherem, 2004). 

 

Figura 1 – Classificação e divisão das fibras têxteis (adaptado de (Daltin, 1996)). 

As fibras naturais mais utilizadas são baseadas em celulose (cadeias poliméricas lineares de 

glucose – Figura 2) e proteína (polímero complexo composto de diferentes aminoácidos); as 

fibras sintéticas são comercializadas como viscose (xantato de celulose obtida da madeira), 

acetato de celulose (triacetato de celulose obtido da madeira), poliéster (polímero do ácido 

tereftálico), poliamida (condensação do ácido adípico e hexametileno diamina) e acrílico 

(polimerização da acrilonitrila) (Abrahant, 1997; Acântara, 1996).  

As fibras naturais são ainda caracterizadas pela existência de zonas amorfas, além das cadeias 

cristalinas orientadas paralelamente, na sua constituição. Estas zonas são identificadas pela 

falta de ordenamento, ou seja, estão distribuídas de uma forma aleatória. É de salientar, 

Fibras naturais

Vegetais: Algodão, 
linho

Animais: Lã, seda

Minerais: Amianto

Fibras não-naturais

Artificiais: Viscose
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neste contexto, que no tingimento os corantes entram nas fibras por estas zonas amorfas 

(Twardokus, 2004). 

 

Figura 2 - Estrutura de um elo da cadeia de celulose (Twardokus, 2004). 

O tecido pode, assim, ser constituído por fibras naturais e não-naturais que são interlaçadas 

na forma de trama (sentido transversal) e de teia (sentido longitudinal) formando, desta 

forma, o tecido – Figura 3 (Silva, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 O Algodão 

O algodão, de nomenclatura CO, é a fibra celulósica mais importante e também a mais 

utilizada de todas as fibras têxteis atuais. É uma fibra natural de origem vegetal, como 

ilustrado na Figura 1, sendo que as fibras de algodão constituem o revestimento piloso do 

fruto do algodoeiro (Gossypium). Entre as propriedades químicas desta fibra destaca-se a 

reação de degradação total quando este entra em contacto, durante um certo período de 

tempo, com o ácido sulfúrico concentrado. A reação com ácidos inorgânicos é observada 

quando se seca a fibra após a sua impregnação com este ácido; a frio não se deteta grandes 

alterações nas fibras. O tratamento a efetuar sobre esta fibra deverá ser em soluções 

alcalinas (Twardokus, 2004). 

O algodão é praticamente composto por celulose - 88,0 a 96,0%; pectinas - 0,7 a 1,2%; cera - 

0,4 a 1,0%; proteínas - 1,1 a 1,9%; Cinzas - 0,7 a 1,6% e outros compostos orgânicos - 0,5 a 

1,0%. (Moraes, 2010; Gomes Melo et al., 2009 e Belgacem, 2008).  

O conhecimento da composição química da fibra é importante pois esta influencia nos 

processos de enobrecimento têxtil (conceito explicado no capítulo 2.3). 

trama 

ourela 

Figura 3 - Representação esquemática de um tecido (adaptado de (Silva, 2005)). 

teia 
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2.1.2 O Poliéster 

O poliéster, de nomenclatura PES, é uma fibra têxtil sintética de grande importância 

comercial, sendo obtida a partir do poli(etileno tereftalato) (PET). Este composto, por sua 

vez, resulta da condensação entre o ácido tereftálico e o etilenoglicol, a uma temperatura de 

280 ºC. 

As fibras de poliéster possuem alta elasticidade e elevada estabilidade dimensional. São 

termoplásticas, resistentes à rutura e ao desgaste. A solidez destas fibras, quer em estado 

húmido como em estado seco são iguais, apresentando alta resistência às influências da luz e 

condições climatéricas, bem como a insetos nocivos e à formação de bolor. Apresentam, de 

igual forma, boa resistência a agentes químicos sintéticos e naturais.   

No contexto do tingimento, a fibra PES, apresenta grande dificuldade ao tingimento e tem 

reduzido poder higroscópico. É de notar, ainda, a forte tendência natural na formação de 

“pilling” (borboto) (Moncriff, 1975). 

2.1.3 A Poliamida 

O benzeno é a matéria-prima básica das poliamidas 6 e 6.6, as mais utilizadas no ramo têxtil.  

A poliamida 6 é um polímero de condensação obtido através da polimerização da Azepan-2-

ona, sendo o número 6 proveniente do número de carbonos do monómero, pois a Azepan-2-

ona, quando diluída em água, gera o ácido 6-amino-hexanóico. 

A poliamida 6.6 é um copolímero de condensação obtido através da polimerização do “sal 

nylon”. O sal é obtido através da mistura estequiométrica dos monómeros hexanodióico e 1,6 

diamino-hexano. O número 6.6 provém do número de carbonos dos dois monómeros 

(MONCRIFF, 1975). 

A Figura 4 apresenta as estruturas moleculares das poliamidas 6 e 6.6. 

 

Figura 4 - Estruturas moléculas das poliamidas 6 e 6.6. 

A poliamida 6 (PA 6) caracteriza-se pela boa absorção de humidade e resiliência sendo, 

preferencialmente, utilizada para linha langerie, enquanto que a PA 6.6 caracteriza-se pelo 

fácil processamento, aspeto vantajoso na fabricação de componentes de peças informáticas 

(Mano e Mendes, 2010).  
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2.2 Cor 

A perceção da cor é constituída por uma série de processos, sendo estes de índole física, 

fisiológica e psicológica.  A cor de um objeto depende do comprimento de onda da luz que o 

objeto transmite e do meio entre o objeto e o observador, o qual pode absorver uma parte 

das cores espetrais que estavam presentes na luz proveniente do objeto (Figura 5). Um 

objeto, por exemplo vermelho, reflete apenas radiação vermelha da luz, esta atinge o olho e 

produz um estímulo originando impulsos nervosos que, através do nervo ótico, atinge o 

cérebro – sede da perceção da cor. Esta, contudo, não é inteiramente dependente do 

carácter do estímulo, dependendo do estado de adaptação do olho, do ambiente circundante 

do observador e do objeto, da iluminação, entre outros fatores.  

 

Figura 5 - Cor: os três componentes. Fonte, objeto e observador (Fórum Maxwell, 2016). 

A investigação científica das cores tem vindo a intensificar-se nos últimos 70 anos, sendo 

Newton, Goethe, Hong, Maxwell, Helmholtz alguns dos célebres pioneiros desta área. No 

sistema do fisiologista alemão Ewald Hering encontra-se um sistema natural de cores 

constituído por quatro cores primárias: amarelo, vermelho, azul e verde, sendo estas 

representadas por pontos fixos num círculo de cor dividido em quadrantes. O branco, o 

cinzento e o preto são chamadas cores neutras, sendo as restantes denominadas de coloridas. 

Estas podem ser definidas pelo seu brilho, matriz, saturação, claridade e intensidade. As 

cores que produzem o cinzento-neutro, quando misturadas em certas proporções são 

chamadas de cores complementares entre si. No círculo de cores opostas são 

complementares, por exemplo, o verde e o vermelho, o vermelho-amarelado e o verde-

azulado (BASF, 1990).  

2.2.1 Colorimetria 

A colorimetria pode ser definida como uma técnica de avaliação da cor. A análise intrínseca à 

colorimetria centra-se em vários critérios, como a fonte de luz (tipo de iluminante), o tipo de 
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artigo têxtil que se pretende analisar e a sensibilidade de análise da tonalidade observada 

pelo observador.  

A Figura 6 apresenta o sistema cromático das cores: os valores positivos no eixo a indicam que 

a tonalidade está avermelhada e os valores negativos indicam que a cor está esverdeada. No 

eixo b, valores positivos indicam uma tonalidade amarelada, enquanto que os valores 

negativos uma tonalidade azulada. No que diz respeito ao eixo L, valores positivos indicam 

que a intensidade é menor (cor mais clara), e valores negativos designam uma maior 

intensidade (cor mais escura) (Berni, 1984). 

 

Figura 6 – Representação do sistema cromático das cores (Hunter, 1987). 

Ao longo dos tempos foram formuladas várias equações matemáticas com a finalidade de criar 

novos sistemas de coordenadas que permitissem determinar o ponto exato da tonalidade 

desejada. Atualmente, os que mais se destacam são os sistemas CIElab e CMC (introduzidos de 

seguida) que apresentam como elemento em comum o valor de ∆𝐸, que indica a diferença 

total de cor de um determinado artigo têxtil em relação a uma tonalidade padrão, sendo que 

o padrão tem como desvio dele próprio um valor de ∆𝐸 = 0.  

Em termos industriais, a ciência teve o seu auge com a invenção dos computadores digitais 

nos anos sessenta. A disponibilidade de computadores mais baratos impulsionou, desta forma, 

o sistema de controlo de cor, aliada à espetrometria controlada por computadores. Este 

equipamento calcula o valor de ∆𝐸 da amostra analisada.  

2.2.1.1 Sistema CIElab 

O sistema CIElab, desenvolvido em 1976 pela CIE (Commission Internationale de l’Eclairage – 

Comissão Internacional de Iluminação), utiliza o sistema de coordenadas retangulares L*a*b* 

Color Space para a determinação das coordenadas colorimétricas permitindo, desta forma, a 

elaboração de um padrão no qual podem ser comparadas todas as cores.  
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As expressões matemáticas que caracterizam o sistema são as seguintes: 

∆𝐿∗ = 𝐿𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑜
∗ − 𝐿𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

∗  

∆𝑎∗ = 𝑎𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑜
∗ − 𝑎𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

∗  

∆𝑏∗ = 𝑏𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑜
∗ − 𝑏𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

∗  

Onde a coordenada 𝐿∗, como visível na Figura 6, indica uma tonalidade mais escura ou clara, 

a coordenada 𝑎∗ é uma identificação de tonalidade na direção do verde para o vermelho e a 

coordenada 𝑏∗ é uma identificação de tonalidade na direção do azul para o amarelo.  

O valor da diferença absoluta das três coordenadas é dado por ∆𝐸∗ e apresenta a seguinte 

expressão:  

∆𝐸∗ = √(∆𝐿∗)2 + (∆𝑎∗)2 + (∆𝑏∗)2 

As coordenadas colorimétricas 𝑎∗ e 𝑏∗ podem também ser representadas segundo um sistema 

de coordenadas polares, definido como CIELCh Color Space. Neste, ∆𝐶∗(difference in chroma) 

é a diferença entre a saturação entre a amostra e o padrão, e ∆𝐻∗(difference in hue) é a 

diferença de ângulo de tonalidade (hº) entre a amostra e o padrão, onde:  

∆𝐶∗ = 𝐶𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑜
∗ − 𝐶𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

∗   𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 𝐶∗ = √(∆𝑎∗)2 + (∆𝑏∗)2 

e 

∆𝐻∗ = √(∆𝐸∗)2 − (∆𝐿∗)2 − (∆𝐶∗)2 

2.2.1.2 Sistema CMC 

Mediante as necessidades industriais inerentes ao maior controlo de qualidade exigido e a 

lacunas existentes para certas regiões do espaço visual do sistema CIElab, surgiu a definição e 

o desenvolvimento de fatores psicométricos (coeficientes de ponderação) de cada um dos 

critérios de classificação que foram integrados nas fórmulas matemáticas referentes ao valor 

da diferença total de cor, ∆𝐸.  

Neste segmento, o sistema CMC, desenvolvido em 1984 pelo Comité de Medição de Cor da 

Sociedade de Tingidores e Coloristas de Inglaterra, apresenta-se como um conjunto de 

equações de diferenças de cor que utilizam os valores CIE L*C*h* de uma cor padrão para 

determinar os comprimentos dos semi-eixos de uma elipse contendo todas as cores 

visualmente aceitáveis quando comparadas ao padrão. A elipse de aceitabilidade, 

apresentada na Figura 7, contém três semi-eixos que são definidos nas três direções L*, C* e 

hº (SL, SC e SH, respetivamente). 

(1) 

(4) 

(5) 

(6) 

(2) 

(3) 
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Figura 7 – Sistema elíptico CMC (Cor e Colimetria, 2009) 

Quando o cálculo de diferença de cor CMC (∆𝐸𝐶𝑀𝐶) é utilizado, é necessário decidir 

previamente se a razão entre a luminosidade e a saturação é aceitável para cada aplicação 

em particular. Tal razão (l:c) pode ser alterada; a razão 1:1 entre luminosidade e saturação é 

recomendada para a validação de perceção da diferença de cor; a razão 2:1 é recomendada 

para a validação da aceitação de cor, uma vez que é mais tolerável maiores diferenças em 

luminosidade que em saturação e cor.  

Neste sistema existe, também, um fator comercial (cf), que é uma tolerância definida pelo 

usuário para a aceitação da diferença total de cor, ∆𝐸𝐶𝑀𝐶, para uma aplicação em particular.  

Por fim, a equação para ∆𝐸𝐶𝑀𝐶, utilizada ao longo do projeto, é definida pela seguinte 

expressão:  

∆𝐸𝐶𝑀𝐶 = √(
∆𝐿∗

𝑙𝑆𝐿
)
2

+ (
∆𝐶∗

𝑐𝑆𝐶
)
2

+ (
∆𝐻∗

𝑆𝐻
)
2

 

onde, 

∆𝐿𝐶𝑀𝐶 = 
∆𝐿∗

𝑙𝑆𝐿
  , ∆𝐶𝐶𝑀𝐶 = 

∆𝐶∗

𝑐𝑆𝐶
  𝑒  ∆𝐻𝐶𝑀𝐶 = 

∆𝐻∗

𝑆𝐻
 

Sendo 𝑆𝐿, 𝑆𝐶 e 𝑆𝐻 função das coordenadas 𝐿∗, 𝐶∗ e 𝐻∗, respetivamente (Bernadin et al, 1999). 

2.2.2 Corantes 

A utilização de substâncias corantes faz parte da vida do Homem à mais de 4000 anos, tendo-

se encontrado ao longo dos tempos tecidos tingidos com corantes de origem vegetal e animal 

nos monumentos das civilizações Inca e Egípcia. 

Em 1856, data histórica na área da tinturaria, William Henry Perkin, químico inglês, sintetizou 

a mauveína – o primeiro corante produzido. A síntese da mauveína assinalou o primeiro 

grande passo para a produção de corantes orgânicos em larga escala. Hoje, mais de 90% dos 

corantes utilizados são de origem sintética (Almeida, 2006). 

(7) 

(8) 
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A disponibilidade comercial dos corantes é incontestavelmente vasta, cerca de 10.000 tipos 

diferentes de corante e pigmentos são usados industrialmente e estima-se que, atualmente, 

2000 tipos de corantes estão disponíveis para a indústria têxtil. 

A forma de fixação da molécula do corante a essas fibras é normalmente realizada em solução 

aquosa e pode envolver basicamente quatro tipo de interações: ligações iónicas, de 

hidrogénio, de Van der Waals e covalentes. As principais características vantajosas dos 

corantes são a de ser estáveis à luz, apresentarem uma distribuição uniforme, 

proporcionarem um alto grau de fixação e resistirem aos processos de lavagem (Zollinger, 

1991; Costa, 1992). 

A molécula de corante utilizada para o tingimento da fibra têxtil pode ser divida em duas 

partes principais e complementares: o grupo cromóforo e a estrutura responsável pela fixação 

à fibra (estruturas aromáticas que absorvem luz visível e que fixam os corantes dentro das 

fibras). O grupo cromóforo dos corantes apresenta como principais estruturas químicas os 

grupos azo, triazina e ftalocianinas, antroquinona e metano. O mecanismo de fixação de cada 

corante é assim condicionado pelas características dos grupos funcionais, da estrutura dos 

corantes e das propriedades químicas e físicas da fibra a ser tingida (Piccoli, 2006). 

2.2.2.1 Corantes Dispersos 

Os corantes denominados dispersos são compostos aniónicos, insolúveis em água. A 

esmagadora maioria dos corantes dispersos são aminas primárias, secundárias ou terciárias. 

Esta classe de corantes é aplicada maioritariamente em fibras PES podendo, todavia, ser 

utilizados no tingimento de cores claras de poliamida e acrílico. 

Durante o processo de tingimento, o corante sofre hidrólise e a forma originalmente insolúvel 

é lentamente precipitada na forma dispersa sobre o acetato de celulose. Normalmente este 

processo ocorre na presença de agentes dispersantes com longas cadeias que normalmente 

estabilizam a suspensão do corante facilitando, desta forma, o contacto entre o corante e a 

fibra hidrofóbica (Guaratini e Zanoni, 2000). 

A Figura 8 apresenta um exemplo de um corante solubilizado temporariamente através da 

reação de hidrólise, onde o grau de solubilidade do corante é pequeno, influenciando de 

forma significativa o processo e a qualidade do tingimento.  

 

Figura 8 - Corante solubilizado através da reação de hidrólise. 
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Corante Forma leuco 

2.2.2.2 Corantes Cuba 

Os corantes Cuba apresentam uma classe importante de corantes baseada nos índigos, 

tioindigóides e antraquinóides. São aplicados de forma insolúvel em água, porém, e como 

visível na Figura 9, durante o processo de tingimento estes corantes sofrem uma reação de 

pré-redução com ditionito, ([𝑆2𝑂4]
2−), em solução alcalina, transformando-se num composto 

solúvel (forma leuco). Posteriormente, a subsequente oxidação pelo ar, por exemplo pelo 

peróxido de hidrogénio, regenera a forma original do corante sobre a fibra. 

𝑂 = 𝐶 − (𝐶 = 𝐶)𝑛 − 𝐶 = 𝑂 +  𝑆2𝑂4
−   →   −𝑂 − 𝐶 = (𝐶 − 𝐶)𝑛 = 𝐶 − 𝑂 − 

Figura 9 - Redução do corante cuba com ditionito.  

A maior aplicação dos corantes cuba tem sido no tingimento de fibras CO, mas a utilização 

noutro tipo de fibras tem resultados satisfatórios. Outro dado relevante desta classe de 

corantes reside no facto da produção de ditionito de sódio causar problemas ecológicos 

sendo, também, o custo destes elevado (Piccoli, 2008; Silva, 2002). 

2.2.2.3 Corantes Reativos 

São corantes que contêm um grupo eletrofílico (reativo) capaz de formar ligações covalentes 

com grupos hidroxilo das fibras celulósicas, com grupos amino, hidroxilo e tióis das fibras 

proteicas e também com grupos amino das poliamidas.   

Desde o seu aparecimento no mercado, a sua aplicação tem sido crescente, apresentando 

atualmente 20-30% do consumo mundial de corantes. Estes apresentam características muito 

favoráveis à sua implementação, tais como: rapidez na reação de tingimento, solidez, 

estabilidade química, facilidade de operação e baixo consumo de energia na aplicação, e 

ainda grande variedade de cores. 

A Figura 10 apresenta um exemplo de um corante que contém um grupo sulfato. Para que se 

dê a reação entre a fibra têxtil e o corante apenas é necessário eliminar este grupo em meio 

alcalino (Twardokus, 2004).  

𝑅 − 𝑆𝑂2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝑂𝑆𝑂3𝑁𝑎 
𝑂𝐻−

→   𝑅 − 𝑆𝑂2 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻2 +𝑁𝑎2𝑆𝑂4 

𝑅 − 𝑆𝑂2 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻2 + 𝑂 − 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 
𝑂𝐻−

→   𝑅 − 𝑆𝑂2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝑂 − 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 

Figura 10 - Processo de tingimento contendo um grupo sulfato como centro reativo da molécula. 

Um dos graves problemas destes corantes reside no facto de haver uma competição entre a 

reação de tingimento com o substrato têxtil e a reação do corante com a água (Costa, 1992). 
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2.2.2.4 Corantes Sulfurosos 

É uma classe de corantes que após a aplicação se caracterizam por compostos 

macromoleculares com pontes de polissulfetos (− 𝑆𝑛
−), os quais são altamente insolúveis em 

água. Estes são, geralmente, aplicados após pré-redução em banho de ditionito de sódio que 

lhes confere a forma solúvel sendo, subsequentemente, re-oxidados sobre a fibra pelo 

contacto com ar.  

Estes compostos têm sido utilizados principalmente no tingimento de fibras celulósicas, 

conferindo cores preto, verde oliva, azul marinho e marrom exibindo, igualmente, boa 

fixação. Todavia, estes corantes apresentam um odor desagradável ao efluente e um difícil 

tratamento final da água residual (Costa, 1992; Piccoli, 2008).  

2.2.2.5 Corantes Ácidos 

Este grupo de corantes é assim designado por duas razões: a primeira porque a presença de 

grupos ácidos leva à solubilidade dos aniões em água; a segunda porque tinge a um pH ácido.  

O tingimento com corantes ácidos (em poliamida e lã) é conseguido através da troca iónica 

dos eletrões livres do corante e das fibras, sendo o corante previamente neutralizado (Costa, 

1992; Piccoli, 2008). A Figura 11 ilustra a estrutura de um corante ácido.  

 

Figura 11 – Estrutura molecular de um corante ácido (Acid Black 1). 

2.2.2.6 Corantes Diretos 

Os corantes diretos caracterizam-se como compostos solúveis em água capazes de tingir fibras 

de celulose através de interações iónicas de Van der Waals. A utilização de eletrólitos garante 

um aumento de afinidade do corante à fibra. A Figura 12 apresenta um exemplo da estrutura 

de um corante direto: esta classe de corantes é constituída maioritariamente por corantes 

contendo mais de um grupo azo (diazo, triazo) (Twardokus, 2004; Piccoli, 2008). 

 

Figura 12 – Estrutura molecular de um corante direto (Direct Red 81). 
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2.3 Ultimação Têxtil  

O termo ultimação têxtil define-se como o conjunto de operações a que um “tecido” é 

submetido após a sua fabricação até estar pronto para a confeção. A ultimação têxtil, 

também designada de enobrecimento têxtil, é constituída pelas seguintes etapas: 

a) Preparação ou tratamento prévio: conjunto de operações necessárias para preparar o 

material para ser tingido, estampado ou receber um determinado acabamento; esta 

etapa é por vezes denominada de branqueamento; 

b) Tingimento: operação de coloração uniforme do material têxtil; 

c) Estamparia: é o processo que dá o nome a toda a técnica de impressão têxtil; 

d) Acabamentos: operações efetuadas sobre o tecido já branqueado, tingido ou 

estampado, de forma a torná-lo mais adequado para o fim em vista; 

e) Inspeção e revista do tecido: operações de revisão de modo a verificar se o artigo 

têxtil cumpre as exigências do cliente.  

Muitas destas operações, normalmente as etapas de tratamento prévio e de tingimento, 

podem ser efetuadas não só em “tecido”, como em rama, em fio ou mesmo após confeção.  

É de salientar, ainda, que na ultimação têxtil intervém como matérias-primas não só o 

material téxtil como também diversos produtos, desde água, resinas, corantes, detergentes, 

anti-espumantes e todos os produtos auxiliares necessários. O material têxtil, acima referido, 

pode apresentar-se sob diversas formas: fibras em rama, fio em meada, bobina ou orgão, 

tecido, malha, não tecido ou mesmo artigo confecionado (Araújo e Castro, 1987). 

2.4 Tingimento Têxtil  

O processo de tingimento é um dos processos fundamentais no sucesso comercial dos produtos 

têxteis. Além da padronagem e da irrefutável beleza da cor, o consumidor exige algumas 

características básicas do produto, como o elevado grau de solidez em relação à luz, à 

lavagem e à transpiração, tanto inicialmente quanto após a utilização a longo prazo. Para isto 

suceder as substâncias que conferem coloração à fibra devem apresentar alta afinidade, 

uniformidade na coloração, resistência aos agentes desencadeadores do desbotamento e 

ainda apresentar-se economicamente viáveis (Baker, 2011; Fiadeiro, 1993).  

O tingimento inicia-se com a imersão do artigo têxtil numa solução ou dispersão aquosa de 

corante, à qual se adiciona um banho constituído por produtos auxiliares, designado por 

banho de tingimento (etapa de impregnação). O corante tem como objetivo dar a cor ao 

material sobre o qual está fixado, absorvendo seletivamente alguns comprimentos de onda de 
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luz que atingem a sua superfície e refletindo outros. Após a prévia etapa da impregnação, dá-

se o processo de tingimento constituído pelas seguintes fases (Figura 13) (TMG-AT, 2003).  

             

Figura 13 – Etapas constituintes do processo de tingimento (adaptado de (TMG-AT, 2003)). 

O tingimento pode ser realizado de forma contínua ou descontínua. O tipo de equipamento 

utilizado, o tipo de corante, e os produtos auxiliares, a temperatura e o tempo de tingimento 

são variáveis específicas de cada tipo de matéria-prima a tingir (Araújo e Castro, 1987). 

A escolha da gama de corantes depende da matéria-prima, cor, solidez, brilho, acabamento 

final e outras especificações e a cada gama de corantes corresponde um processo de 

tingimento (ou seja, uma sequência de operações/máquinas), que é selecionado com base na 

sua reprodutibilidade, uniformidade, qualidade e economia. 

No Anexo 1 encontram-se os processos de fabrico ligados aos processos de tingimento 

presentes na TMG-AT. 

2.4.1 Tingimento com Corantes Dispersos 

Os corantes dispersos são corantes utilizados para fibras sintéticas, muito pouco solúveis em 

água e são aplicados na forma de dispersões. Além das propriedades físicas que influenciam a 

estabilidade das dispersões há ainda a considerar os aspetos apresentados na Figura 14. 

 

Figura 14 – Fatores a considerar no tingimento com corantes dispersos. 
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a) Solubilidade em água 

A solubilidade em água (1-10 mg.L-1 a 50 ºC) pode ser aumentada com o aumento da 

temperatura. Por sua vez, este parâmetro é também influenciado pelo recurso a agentes 

aditivos, nomeadamente agentes aniónicos.  

b) Cristalização 

Este fenómeno, observável no processo de tingimento por esgotamento, acontece quando as 

partículas de maiores dimensões (em prol das partículas de tamanho reduzido que se 

dissolvem) aumentam de tamanho pela ocorrência da transferência de corante da solução 

saturada para os cristais de corante. Neste caso e de modo a contrariar este efeito, a 

utilização de agentes dispersantes evita o crescimento dos cristais de corantes.  

c) Grau de suscetibilidade ao pH 

O pH do banho de tingimento pode afetar o comportamento do corante de várias maneiras. 

Assim, um corante pode ser convertido numa forma mais solúvel, por exemplo por ionização 

do grupo hidroxilo e mostrar um comportamento diferente durante o tingimento.  

d) Grau de suscetibilidade à redução 

Alguns corantes podem ser reduzidos no banho, principalmente quando são aplicados a 

misturas de fibras como PES/CO. Neste caso, sob condições severas, se ocorrer degradação do 

algodão pode formar-se grupos redutores nestas fibras que irão atacar os corantes. Para 

evitar este problema são tomadas precauções tendo em conta a escolha de corantes, a 

estabilização do pH e a adição de agentes oxidantes (Gomes, 2006).  

2.4.2 Tingimento com Corantes Cuba  

O tingimento com recurso a corantes cubas é realizado em quatro principais etapas: redução 

do corante, tingimento, oxidação e lavagem e, por fim, ensaboamento. 

Esta classe de corantes classifica-se em três grandes grupos, sendo estes: 

 Corantes antraquinónicos: são corantes derivados de antraquinona; a sua redução para 

a forma leuco é executada com ditionito de sódio e soda cáustica; 

 Corantes indigoides: são considerados os mais antigos, tendo sido utilizados à mais de 

cinco mil anos para o tingimento de lã, linho e algodão. Possuem uma estrutura 

molecular complexa, tornando-os quimicamente mais estáveis e resistentes aos 

processos de biodegradação; 

 Corantes derivados de carbazol: constituem uma classe intermédia entre os corantes 

cubas e sulfurosos. 
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3 Descrição Técnica 

3.1 Processo Industrial 

O processo de tingimento com recurso a corantes dispersos/cubas (TING D/C), destinado a 

tingir misturas PES/CO, é executado sequencialmente nas máquinas Thermosol, Ramola e 

Pad-Steam (P-ST), compreendendo as seguintes operações sequenciais: 

 Impregnação/Secagem/Termofixação/Desenvolvimento/Lavagem/Secagem 

O processo inicia-se no thermosol, englobando as duas primeiras fases, dando-se a montagem 

ou a ligação do corante à fibra.  Seguidamente, na ramola, ocorre a termofixação (fixação por 

calor) do corante à fibra, mais especificamente, o corante disperso à fibra PES.  

Após a ocorrência do processo térmico na ramola dá-se o desenvolvimento, lavagem e 

secagem na P-ST, cujo esquema encontra-se representado na Figura 14. O processo executado 

no P-ST destina-se a tingir as fibras celulósicas com corantes cubas. Para uma boa penetração 

do corante na fibra (difusão), o corante é solubilizado através de uma reação de redução 

seguida de uma vaporização. De seguida, para que o corante fique fortemente ligado à fibra 

(fixação), é insolubilizado por uma reação de oxidação.  

A etapa da lavagem tem como finalidade remover impurezas que possam existir no tecido e 

garantir, simultaneamente, que a cor em futuras lavagens se mantenha constante e com a 

solidez requerida.  

Por fim, o processo de tingimento completa-se com a secagem por cilindros ou na ramola.  

Na Figura 15 é visível, depois de o artigo têxtil passar na ramola, a existência de 6 caixas 

(Cx1, Cx2, Cx3, Cx3, Cx4, Cx5 e Cx6) destinadas ao desenvolvimento, lavagem e secagem. 

Inicialmente, o tecido impregna num banho químico (B1), fazendo com que o corante seja 

solubilizado (redução do corante), ocorrendo a fase da montagem do corante.  

A etapa posterior é a vaporização (ocorrida na câmara de vaporização), provocando o 

inchamento da fibra permitindo, desta forma, que o corante penetre no seu interior (fase da 

difusão). A fase da oxidação ocorre nas caixas 2 e 3 e a lavagem está destinada às três últimas 

caixas (Cx4, Cx5 e Cx6) sendo de referir, ainda, que o tecido antes de passar por estas caixas 

passa por um reforço de ensaboamento (B3). 

As caixas integrantes do P-ST na etapa do desenvolvimento, nomeadamente as caixas número 

2 e 3 e o banho relativo ao ensaboamento (B3) apresentam a sua constituição na Figura 16.
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Figura 16 - Compostos presentes nas caixas 2 e 3 e B3 do P-ST industrial.
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Figura 15 – Constituição do P-ST da produção. 
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3.2 Procedimento Laboratorial 

O protocolo experimental relativo ao tingimento com corantes dispersos/cubas no laboratório 

de tinturaria da TMG-AT encontra-se representando na Figura 17. As operações laboratoriais 

seguem, de forma análoga e sequencial, as operações introduzidas anteriormente no 

protocolo industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

As etapas de impregnação (ou tingimento inicial) e desenvolvimento são subdivididas na 

seguinte sequência de operações: 

 

   

 

 

 

 

As respetivas condições operatórias relativas às diferentes etapas do processo de tingimento 

têxtil são apresentadas nas Tabelas 1, 2 e 3.  

Tabela 1 - Condições de operação dos processos de foulardagem e secagem na impregnação. 

 
Foulardagem Secagem 

Equipamento Foulard de Thermosol Mathis de Secagem 

Temperatura (ºC) ___ 120 

Pressão (bar) Varia conforme a produção ___ 

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

Tempo (min) ___ 2 

 

Figura 17 – Sequência de operações e respetivas máquinas do TING D/C. 

Impregnação:  

- Preparação do banho de tingimento 

- Pesagem de corante e produtos auxiliares 

- Foulardagem 

- Secagem 

 

Desenvolvimento:  

- Foulardagem 

- Oxidação 

- Ensaboamento 

 

Impregnação 

 

Termofixação Desenvolvimento Secagem 
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Tabela 2 - Condições de operação do processo de termofixação. 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Condições de operação do processo de desenvolvimento. 

 Desenvolvimento 

Equipamento Pad-Steam 

Pressão do Foulard (bar) 1 

Temperatura do vaporizador (ºC) 100,2 - 100,5 

Temperatura das caixas (ºC) 17 - 22 

Velocidade (m.min-1) 3,5 

 Oxidação Ensaboamento 

Equipamento Bacia de capacidade 1 L Banho-Maria 

Tempo (min) 5 1 

Temperatura (ºC) 60 90 

 

A etapa da preparação do banho de tingimento (fase da impregnação) deu-se consoante a 

concentração dos corantes dispersos e cubas exigidos pelos clientes; a pesagem do corante e 

dos produtos auxiliares foi realizada manualmente. 

A etapa da oxidação no desenvolvimento do artigo têxtil deu-se fora do P-ST, numa bacia com 

capacidade de 1 L com os reagentes água oxigenada 50% e AQUICID 450 (produto que garante 

o meio ácido necessário durante o processo), com as quantidades de 7 mL.L-1 e 0,3 mL.L-1, 

respetivamente.  

A etapa do ensaboamento deu-se na presença de um agente de ensaboamento na quantidade 

de 0,36 g.L-1, designando de Toxal CA-ECO. 

No final do processo de TING D/C ocorreu a etapa de secagem na prensa de secagem, como 

visível na Figura 17, com um período de secagem de 30 segundos à temperatura de 150 ºC. 

 

 

 Termofixação 

Equipamento Mathis de Termofixação 

Temperatura (ºC) 210 

Tempo (s) 50 
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3.3 Equipamentos  

3.3.1 Pad-Steam 

A máquina Pad-Steam executa tingimentos com corantes sulfurosos e procede ao 

Desenvolvimento de corantes cubas, assim como, à lavagem redutora dos corantes dispersos; 

pode também ser utilizada para operações de acabamentos têxteis e para processos de 

branqueamento com peróxido de hidrogénio (etapa de pré-tratamento) (Manual do Pad-

Steam, 2002). As Figuras 18 e 19 apresentam, respetivamente, as operações que ocorrem no 

equipamento e a constituição deste (vista interior do equipamento).  

                        

Figura 18 – Operações do Pad-Steam. 

 

Figura 19 - Constituição do Pad-Steam (adaptado de (Manual do Pad-Steam, 2002)). 

Pad-Steam

Impregnação

Vaporização

Lavagem
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Na representação esquemática da Figura 19 o P-ST apresenta apenas uma caixa de lavagem, 

tendo a do laboratório da TMG-AT quatro caixas de lavagem, como se observa na Figura 18 ou 

31 e o P-ST da produção é constituída por seis caixas de lavagem (onde ocorrem outras etapas 

que não somente a lavagem, como observável na Figura 15). 

No anexo 2, respeitante ao manual do Pad-Steam, apresentam-se outras representações 

esquemáticas do funcionamento do Pad-Steam da TMG-AT, assim como, algumas informações 

relevantes importantes ao estudo da máquina. 

3.3.2 Espetrofotómetro DataColor 600 

No caso dos tecidos têxteis, como são objetos opacos, absorvem e refletem luz. Os 

espetrofotómetros medem a refletância ou transmitância do material. Um valor baixo de 

refletância indica que o objeto absorveu a maior parte da luz que lhe foi emitida, enquanto 

que um valor alto significa que absorveu apenas uma pequena parte e refletiu todo o resto 

(Datacolor User’s Guide, 2007).  

Na Figura 20 encontra-se apresentado o espetrofotómetro DataColor 600 que permitiu, 

através dos Sistemas CMC e CIElab, inferir sobre as diferentes etapas constituintes do TING 

D/C. A Figura 21 apresenta um exemplo de uma leitura no programa DataColor Tools.  

 

Figura 20 - Espetrofotómetro Datacolor 600. 

 

Figura 21 – Exemplo de uma leitura no programa DataColor Tools.  
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4 Resultados e Discussão 

Ao longo deste projeto foram analisados diferentes tecidos (artigos/cores), tendo estes sido 

submetidos a diferentes testes experimentais, com vista a uma melhor reprodutibilidade 

laboratório-produção referente ao tingimento com corantes dispersos/cubas. O objetivo 

central debruçou-se na otimização de condições operatórias do procedimento experimental 

vigente no laboratório da TMG-AT, assim como, à investigação de uma nova metodologia 

experimental que influenciasse, consideravelmente, o resultado final associado à diferença 

total de cor entre o laboratório e a produção. Em simultâneo, a melhoria reprodutibilidade 

laboratório-laboratório foi também assegurada.  

4.1 Análise de Sensibilidade  

De forma a alcançar os objetivos descritos acima procedeu-se, primeiramente, a uma análise 

de sensibilidade de uma cor permitindo, desta forma, inferir sobre os parâmetros ou variáveis 

que mais influenciam o processo de tingimento com corantes dispersos/cubas. 

A cor em estudo foi realizada num artigo composto pela relação 65% PES – 35% CO e a análise 

de sensibilidade foi baseada na variância, 𝜎2, medida estatística de dispersão. Esta, que se 

define como sendo o desvio padrão elevado ao quadrado, infere sobre a representatividade 

dos diferentes parâmetros do tingimento e, neste contexto, quanto maior for o valor da 

variância mais representativo esse fator é, sendo como tal, mais alvo de atenção e 

otimização. Na Tabela 4 são apresentados as diferentes etapas e respetivas variáveis que 

foram sujeitas à análise de sensibilidade. 

Tabela 4 - Etapas e respetivas variáveis do TING D/C sujeitas a análise. 

Etapa em análise Variáveis  

Impregnação  Pressão / Velocidade 

Secagem Temperatura / Tempo 

Termofixação Temperatura / Tempo 

Desenvolvimento Pressão / Velocidade 

Oxidação Temperatura / Tempo / pH 

Lavagem e Ensaboamento Temperatura / Tempo 

No Anexo 3 encontra-se a análise de sensibilidade efetuada com as respetivas representações 

gráficas e tabelas que demostram as variações de um certo parâmetro (estando todas as 



Estudo da Reprodutibilidade Laboratorial no Processo de Tingimento Têxtil 

Resultados e Discussão  25 

restantes variáveis fixas) em função do valor de diferença total de cor ocorrida entre o 

laboratório e a produção, ∆𝐸𝐶𝑀𝐶 (DE). 

A partir da análise de sensibilidade e da consequente aferição dos resultados apresenta-se na 

Tabela 5 um resumo dos valores de variância, por ordem crescente, relativas às várias etapas 

analisadas. 

Tabela 5 – Valores das variâncias obtidas na análise de sensibilidade. 

𝝈𝟐 Etapa Variável 

0,004 Ensaboamento Tempo 

0,011 Desenvolvimento Velocidade 

0,011 Oxidação pH 

0,016 Oxidação Temperatura 

0,030 Secagem Tempo 

0,034 Oxidação Tempo 

0,034 Ensaboamento Temperatura 

0,072 Desenvolvimento Pressão 

0,074 Termofixação Tempo 

0,114 Secagem Temperatura 

0,189 Termofixação Temperatura 

0,238 Impregnação Velocidade 

0,359 Impregnação Pressão 

Como se pode verificar os valores a negrito no final da Tabela 5 indicam as variáveis e 

respetivas etapas que mais influenciam o TING D/C, isto é, os parâmetros que mais 

contribuem para o desfasamento ocorrido na cor entre o laboratório e a produção sendo estes 

parâmetros alvo de otimização e monitorização. É de realçar a pressão e a velocidade no 

foulard na etapa de impregnação, assim como, a temperatura dos processos de termofixação 

e secagem.  

Após a análise de sensibilidade foi estabelecida a metodologia de trabalho. Para isto, foi 

considerado as várias etapas do processo de fabrico e utilizado como padrão a atingir o 

resultado da produção. 

O plano do projeto seguido está representado na Figura 22.
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Figura 22 – Esquema do plano de trabalho desenvolvido no projeto. 

V = 3,5 m.min-1| P = 5 bar 

V = 3,5 m.min-1 | P = 1,5 bar 

T = 80 ºC | t = 30 s 
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Impregnação  Secagem Termofixação  Desenvolvimento  Ensaboamento  
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Na primeira etapa foram utilizadas amostras de artigo de produção (Artigo P) até à fase de 

desenvolvimento; na segunda etapa foram utilizadas amostras de artigo de produção até à 

fase da termofixação; na terceira etapa foram utilizados Artigos P até à fase da secagem e, 

por fim, na última fase do projeto foi apenas utilizado o banho de tingimento da produção 

(Banho P). 

Cada uma destas etapas permitiu isolar a operação seguinte em laboratório e baseada na 

primeira análise de sensibilidade chegar ao procedimento laboratorial com a melhor 

aproximação ao resultado da produção.  

4.2 Metodologia A 

Esta metodologia foi criada tendo como base a análise de sensibilidade já referida. Dados os 

valores de variância obtidos, assim como, os valores ótimos ou ideais para os quais o valor de 

∆𝐸𝐶𝑀𝐶 é menor (menor diferença de erro assistida entre o laboratório e a produção) esta 

metodologia apresenta-se como um procedimento experimental de otimização ao 

procedimento atual existente no laboratório de tinturaria da TMG-AT. 

Na Tabela 6 encontram-se as condições de operação existentes no procedimento 

experimental atual, assim como, as mudanças efetuadas pela metodologia A. 

4.3 Metodologia B 

Esta metodologia surge como um processo alternativo ao procedimento laboratorial atual 

aplicado no TING D/C. Neste caso o objetivo é, de forma a melhorar a reprodutibilidade 

laboratório-produção, de simular o máximo possível o processo ocorrido no P-ST industrial no 

P-ST do laboratório.  

O desafio deste procedimento foi reproduzir as operações ocorridas nas seis caixas do P-ST da 

secção industrial, evidenciado na Figura 15, em apenas quatro caixas do P-ST do laboratório. 

Para isto, foram realizados testes de modo a definir e alternar operações com vista a 

viabilizar o método e diminuir o valor médio de ∆𝐸𝐶𝑀𝐶  (Capítulo 4.5.1). 

Na Figura 23 encontra-se ilustrado o P-ST alvo de estudo do laboratório de tinturaria. Cx1, 

Cx2, Cx3 e Cx4 representam as caixas da lavagem à qual o tecido é submetido depois de 

passar pelo vaporizador ou câmara de vaporização. O objetivo foi usufruir destas quatro 

caixas para realizar, de forma contínua e análoga ao P-ST industrial, todo o processo de 

tingimento aumentando, assim, a produtividade de todo o processo produtivo. Em relação à 

caixa B1, esta representa o banho redutor que o artigo recebe previamente antes de passar 

pelo vaporizador. 
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Tabela 6 – Condições de operação do TING D/C do procedimento atual e da metodologia A. 

 

 Condições de operação do TING D/C 

 
Impregnação Secagem Termofixação Desenvolvimento Oxidação Ensaboamento 

Temperatura (ºC) - 120 210 - 60 80 

Tempo (s) - 120  50 - 300  60 

Pressão (bar) 5 - - 1 - - 

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

pH - - - - 4,5 - 

 Condições de operação do TING D/C – Metodologia A 

 
Impregnação Secagem Termofixação Desenvolvimento Oxidação Ensaboamento 

Temperatura (ºC) - 130 210 - 70 80 

Tempo (s) - 78  50 - 120  30 

Pressão (bar) 5 - - 1,5 - - 

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

pH - - - - 4,5 - 
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4.4 Avaliação da Etapa do Ensaboamento 

Foi avaliada a etapa de ensaboamento (etapa final do TING D/C), nomeadamente o tempo de 

ensaboamento a que um tecido é submetido. Assim, foram analisadas 15 cores e cada uma 

destas foi submetida a tempos de ensaboamento de 30 segundos, 1 minuto (tempo 

regulamentado) e 1 minuto e 30 segundos; todas as outras etapas do TING D/C permaneceram 

iguais sem nenhuma alteração.  

Para este teste experimental, os resultados obtidos, em função do ∆𝐸𝐶𝑀𝐶 (equação 7), 

encontram-se na Figura 24 e na Tabela 7.  

No Anexo 4 encontra-se a Tabela que permitiu a construção da Figura 24. 

 

Figura 24 - Representação gráfica da variação do tempo de ensaboamento em função de DE. 
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Figura 23 – Esquema do P-ST do laboratório da tinturaria da TMG-AT. 
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Tabela 7 - Diferença total de cor associada aos tempos de ensaboamento estudados. 

 Média ± Desvio Padrão 

∆𝐸𝐶𝑀𝐶 (30 s) 0,59 ± 0,26 

∆𝐸𝐶𝑀𝐶 (1 min) 0,77 ± 0,32 

∆𝐸𝐶𝑀𝐶 (1 min 30 s) 0,70 ± 0,36 

Como se pode verificar o valor de ∆𝐸𝐶𝑀𝐶 (DE) apresenta-se mais baixo para um tempo de 

ensaboamento de apenas 30 segundos (∆𝐸𝐶𝑀𝐶 =  0,59 ±  0,26) . Nomeadamente, e como 

visível na Tabela 7, a diferença total de cor diminui de 0,77 (tempo normal de ensaboamento) 

para 0,59, correspondendo a uma melhoria considerável de 23% deste valor. Esta ação de 

melhoria foi empregue na metodologia A. 

4.5 Avaliação da Etapa do Desenvolvimento 

Sendo a etapa de desenvolvimento uma das principais no TING D/C foi importante inferir 

sobre esta operação no processo de fabrico. Neste segmento, realizou-se um teste tendo 

como base um padrão vindo da produção (cor onde todas as etapas do tingimento foram 

realizadas na produção) e uma amostra onde as etapas de impregnação e termofixação foram 

executadas na produção e a etapa de desenvolvimento executada no laboratório. Assim, foi 

possível inferir sobre esta operação específica e o erro associado à etapa. 

Neste segmento, foram analisadas 31 amostras (artigos/cores) encontrando-se os resultados 

evidenciados na Figura 25 e na Tabela 8. No Anexo 5 encontra-se a tabela original. 

 

Figura 25 - Representação gráfica da diferença total de cor associada ao desenvolvimento. 
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Tabela 8 – Diferença total de cor associada à etapa de desenvolvimento. 

 Média ± Desvio Padrão 

∆𝐸𝐶𝑀𝐶 (Desenvolvimento) 0,77 ± 0,44 

Como facilmente verificado a etapa de desenvolvimento do TING D/C apresenta um erro 

significativo de 0,77 ± 0,44, nas condições normais de operação (procedimento experimental 

da TMG-AT). Após a conclusão desta análise surgiu a necessidade da criação de novas 

alternativas experimentais que fizessem reduzir consideravelmente o erro associado a esta 

etapa, que colmataram na metodologia B, a seguir apresentada. 

4.5.1 Metodologia B 

Tendo em conta o esquema do P-ST da produção (Figura 15) e do laboratório (Figura 18), o 

objetivo desta metodologia alternativa seria simular, o máximo possível, as operações que 

ocorrem no P-ST da produção (constituído por seis caixas destinadas a operações) para o P-ST 

do laboratório (constituído por apenas quatro caixas). Dada a diferença de caixas e operações 

efetuou-se testes, nomeadamente 5, intitulados de testes A, B, C, D e E (Anexo 5), onde um 

conjunto de 16 cores foram tingidas sob diferentes condições de operação e alteração de 

etapas no P-ST do laboratório.  

Na Tabela 9 apresenta-se os valores da diferença total de cor ocorrida entre o laboratório e a 

produção (para o mesmo conjunto de cores analisadas) para os testes efetuados. 

Tabela 9 – Resultados dos testes realizados em função de DE. 

 Média ± Desvio Padrão 

∆𝐸𝐶𝑀𝐶 (Teste A) 0,58 ± 0,25 

∆𝐸𝐶𝑀𝐶 (Teste B) 0,57 ± 0,31 

∆𝐸𝐶𝑀𝐶 (Teste C) 0,44 ± 0,23 

∆𝐸𝐶𝑀𝐶 (Teste D) 0,54 ± 0,22 

∆𝐸𝐶𝑀𝐶 (Teste E) 0,46 ± 0,25 

Os Testes A, B, C, D e E foram realizados para as mesmas cores/artigos, como referido 

anteriormente, e as condições de operação e de etapas desenvolvidas encontram-se 

apresentadas na Tabela 26 do Anexo 5. Estes testes evidenciam modificações nas caixas do P-

ST (Figura 23 ou 38), assim como, da velocidade ou marcha do mesmo.  

Como se verifica a diferença total de cor é menor no Teste C (0,44 ± 0,23), com o Pad-Steam 

a operar à pressão de 1 bar e à velocidade ou marcha de 3 m.min-1, e segundo as condições 

evidenciadas na Tabela 10 e na Figura 26.  
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Tabela 10 – Condições de operação do Teste C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o Teste C o valor de ∆𝐸𝐶𝑀𝐶 associado ao desenvolvimento diminui de 0,77 ± 0,44 para 

0,44 ± 0,23, correspondendo a uma melhoria bastante significativa de 43%. 

Os produtos químicos e auxiliares utilizados nos referidos testes experimentais encontram-se 

no Anexo 8. 

A principal vantagem deste procedimento reside no facto das operações de oxidação, 

ensaboamento e lavagens ocorrerem de forma sequencial e contínua (similar ao setor da 

produção), dando ao TING D/C e ao equipamento P-ST uma maior produtividade e, 

paralelamente, uma melhoria apreciável na reprodutibilidade laboratório-produção.  

No entanto, como indicado na Tabela 5 a pressão do foulard de entrada do P-ST é um 

parâmetro representativo do tingimento (𝜎2 = 0,07) e, como tal, foi realizado um teste 

suplementar denominado Teste F onde se variou apenas a pressão do foulard para 1,5 bar 

(mantendo as condições operatórias do Teste C).  

Tabela 11 - Diferença total de cor associada à mudança do parâmetro pressão do P-ST. 

 Média ± Desvio Padrão 

∆𝐸𝐶𝑀𝐶− Teste C (𝑃 = 1 𝑏𝑎𝑟)  0,44 ± 0,23 

∆𝐸𝐶𝑀𝐶− Teste C (𝑃 = 1,5 𝑏𝑎𝑟)  0,71 ± 0,43 

A Tabela respeitante aos resultados obtidos encontra-se no Anexo 5. 

Teste C 

Caixa P-ST Etapa T ( ºC) Produtos e Auxiliares 

1 Lavagem 1 60 H
2
0 

2 Oxidação 60 H
2
0

2
 + AQUICID 450 

3 Ensaboamento 80 Toxal CA-ECO 

4 Lavagem 2 80 H
2
0 

Figura 26 – Numeração das caixas do P-ST laboratorial. 
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Com o final do Teste F a metodologia B ficou finalizada ou otimizada, marcando o Teste C as 

melhores condições de operação e sequência de etapas, com o P-ST a operar à pressão de 1 

bar e à velocidade de 3 m.min-1. 

4.6 Avaliação da Etapa de Termofixação  

Procedeu-se à análise da etapa de termofixação recorrendo, para isso, às metodologias A e B 

já estabelecidas. Neste segmento, procedeu-se ao tingimento de um conjunto de dez 

amostras, estando representado na Figura 27 e na Tabela 12 os respetivos resultados.  

 

Figura 27 - Representação gráfica da diferença total de cor associada à termofixação. 

Tabela 12 - Diferença total de cor associada à etapa de termofixação. 

 Média ± Desvio Padrão 

∆𝐸𝐶𝑀𝐶 (Metodologia A) 0,65 ± 0,28 

∆E𝐶𝑀𝐶 (Metodologia B) 0,50 ± 0,25 

Como facilmente verificável a metodologia B apresenta um valor de ∆𝐸𝐶𝑀𝐶 apreciavelmente 

melhor (0,50 ± 0,25), em detrimento da metodologia A, concluindo que a primeira se revela 

mais produtiva.  

No Anexo 7 encontra-se os erros associados às metodologias A e B revelando que a 

metodologia B apresenta um erro associado maior (± 0,07) que a metodologia A (± 0,01) sendo 

previsível uma vez que a metodologia B apresenta obstáculos relativamente à renovação das 

caixas 2 e 3, relativas às etapas de oxidação e ensaboamento, de forma respetiva.  
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4.7 Avaliação da Etapa de Secagem e Impregnação 

As últimas duas etapas analisadas foram as etapas de Secagem e Impregnação.  

A Tabela 13 apresenta três artigos submetidos a seis testes experimentais, nomeadamente, 

três testes para ambas as metodologias desenvolvidas ao longo do projeto. Estes testes 

apresentam as seguintes condições de operação: 

A1/B1: Pressão do foulard = 5 bar; Velocidade do foulard = 3,5 m.min-1 

A2/B2: Pressão do foulard = 4,5 bar; Velocidade do foulard = 3,5 m.min-1 

A3/B3: Pressão do foulard = 5 bar; Velocidade do foulard = 3 m.min-1 

Na Tabela 14 encontra-se apresentado os resultados obtidos para a etapa da secagem. Nesta 

fase as mesmas cores foram submetidas (tendo sido fixadas as condições de impregnação) aos 

testes A4 e A5, que operam às temperaturas de secagem de 140 ºC e 150 ºC, respetivamente, 

e ao tempo de secagem de 1 minuto.  

Tabela 13 – Resultados obtidos na etapa de impregnação. 

 Metodologia A Metodologia B 

Cor / ∆𝑬𝑪𝑴𝑪 A1 A2 A3 B1 B2 B3 

ME02 2,72 2,55 2,39 1,66 1,79 1,50 

ME38 0,97 1,01 1,02 0,92 0,70 0,34 

ME69 0,81 0,61 0,59 0,70 0,68 0,58 

 

Tabela 14 – Resultados obtidos na etapa de secagem. 

Cor / ∆𝑬𝑪𝑴𝑪 A4 A5 

ME02 2,5 2,70 

ME38 1,01 1,05 

ME69 0,42 0,80 

Os resultados obtidos parecem indicar, mais uma vez, uma melhoria na reprodutibilidade 

laboratório-produção para a metodologia B, em detrimento da metodologia A. Tendo em 

contas as variações nos parâmetros da impregnação, os resultados apontam para um menor 

valor de  ∆𝐸𝐶𝑀𝐶 com o foulard de impregnação a operar à pressão de 5 bar e à velocidade de 

3 m.min-1. 

Em relação à etapa de secagem, os resultados não apresentam diferenças significativas entre 

si apontando, todavia, para uma temperatura ótima de secagem de 140 ºC. Pelo facto do 

número de amostras não ser suficiente, considera-se que esta será uma etapa que requer 

ainda mais ensaios laboratoriais para futura validação.  
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4.8 Otimização do Procedimento Laboratorial 

Após a análise de sensibilidade e a avaliação das etapas intrínsecas ao tingimento com 

corantes dispersos/cubas (segundo o plano do projeto esquematizado na Figura 22) o 

procedimento laboratorial da TMG-AT foi otimizado encontrando-se, neste momento, com as 

condições operatórias da metodologia A, evidenciadas na Figura 28. 

As condições de operação relativas às etapas de impregnação e secagem resultam da primeira 

análise de sensibilidade tendo, como objetivo futuro, a respetiva validação das mesmas.  

 

 

Figura 28 – Condições de operação do procedimento laboratorial atual. 

Como método alternativo é apresentado na Figura 29 a metodologia B, metodologia de 

melhoria à reprodutibilidade laboratório-produção. Este procedimento experimental 

apresenta-se mais produtivo que o anterior carecendo, todavia, de otimização adicional.  

 

 

Figura 29 – Condições de operação  da  metodologia B. 
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5 Balanço Económico 

Todo este trabalho teve como objetivo atingir uma melhor reprodutibilidade laboratório-

produção que se traduz numa resposta mais rápida e com mais qualidade ao cliente final 

possibilitando, assim, a hipótese de competitividade no mercado têxtil. 

A falta de reprodutibilidade laboratório-produção obriga, de modo a validar uma determinada 

produção, que sejam realizados ensaios prévios na fase de desenvolvimento (Pad-Steam). 

Para além do custo que isto envolve implica também uma perda considerável de 

produtividade. 

De modo a viabilizar o projeto foi efetuado um balanço económico com o objetivo de 

determinar qual o valor envolvido nestes ensaios por mês e para isto foram considerados 

dados reais de 5 meses de produção:  

1) Metragem envolvida – 831 160 metros  

2) Número total de ensaios -  576 

3) Custo máquina – 75 euros/h (valor engloba gastos de energia, pessoal e amortizações)  

4) Custo de banho de químicos (3000 L/mês) – 11 cênts/L 

5) Velocidade da máquina – 30 m/min 

6) Metragem/ensaio – 3 metros 

O custo de funcionamento (𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓), tendo em contas os dados acima referidos, inerente ao 

P-ST industrial é de: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓 = 3000 𝐿 × 0,11 
𝑐ê𝑛𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠

𝐿
+ 115 

𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑜𝑠

𝑚ê𝑠
× 30 

𝑚𝑖𝑛

𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑜
×

1ℎ

60𝑚𝑖𝑛
× 75 

𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠

ℎ
 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓 = 330 𝑐ê𝑛𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 + 4313 
𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠

𝑚ê𝑠
 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓 ≈ 4316 
𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠

𝑚ê𝑠
  

Tendo em conta este valor e as metodologias desenvolvidas no projeto, numa fase inicial o 

objetivo será eliminar os ensaios em metragens inferiores a 2000 metros, que representa 

cerca de 15-20% das cores (redução de ≈ 647 – 863 €) e entre 6 meses a 1 ano reduzir 80% do 

número total de ensaios (redução de 3453 €).  

Por fim, o valor de funcionamento do Pad-Steam encontrar-se-ia por volta dos 863 €/mês. 
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6 Conclusões  

A necessidade do aumento da produção na área de poliéster/algodão com corantes 

dispersos/cubas para a área de workwear justificou o interesse da realização do trabalho 

realizado A reprodutibilidade laboratório-produção associada à operação de tingimento foi 

considerada uma das etapas mais importantes para o sucesso do processo de fabrico.   

Este projeto envolveu um levantamento dos procedimentos industriais e de laboratório, com o 

objetivo de encontrar as condições que minimizassem as referidas diferenças, quer em termos 

de processo quer em termos de parâmetros.  

Para isto, efetuou-se uma análise de sensibilidade a uma cor, de modo a inferir sobre os 

parâmetros que mais influenciavam este processo de tingimento. A respetiva avaliação desta 

permitiu concluir que a pressão e a velocidade do foulard de impregnação, seguido da 

temperatura da termofixação e secagem são os parâmetros que mais influenciam no processo 

de tingimento estudado.  

Posteriormente e tendo como ponto de partida a referida análise de sensibilidade, efetuou-se 

a análise da etapa do ensaboamento, onde o valor de ∆𝐸𝐶𝑀𝐶 foi reduzido de 0,77 ± 0,32 para 

0,59 ± 0,26 (com a diminuição do tempo de ensaboamento), correspondendo a uma melhoria 

de 23%. 

Procedeu-se ainda à análise da etapa de desenvolvimento e nesta, com a criação da 

metodologia B, o valor de  ∆𝐸𝐶𝑀𝐶 sofreu uma redução bastante significativa de 0,77 ± 0,44 

para 0,44 ± 0,23, correspondendo a uma melhoria na reprodutibilidade laboratório-produção 

de 43%. 

Tendo sido fixadas as condições dadas como ótimas das etapas anteriores, procedeu-se à 

análise da etapa de termofixação, onde o valor de ∆𝐸𝐶𝑀𝐶 foi de 0,65 ± 0,28 para a 

metodologia A e de 0,50 ± 0,25 para a metodologia B. 

Em relação à etapa de impregnação e secagem, dado o número insuficiente de amostras, não 

foi permitido fixar ou apontar condições de operação como ótimas. Não obstante, para estas 

etapas foi possível observar um aumento de produtividade com a metodologia B. 

De forma conclusiva, as novas metodologias empregues permitiram a redução do número de 

ensaios do P-ST industrial levando, subsequentemente, à redução do valor de funcionamento 

deste por mês e aumentando, paralelamente, todo o processo de fabrico com recurso a 

corantes dispersos/cubas.  
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7 Avaliação do Trabalho Realizado  

7.1 Objetivos Realizados 

O principal objetivo deste projeto era contribuir para a melhoria do processo laboratório-

produção e, paralelamente, para o processo laboratório-laboratório o que foi conseguido 

mediante a otimização das condições de operação do procedimento experimental laboratorial 

do tingimento com dispersos/cubas levando, consequentemente, à diminuição do número de 

ensaios necessários na produção. O objetivo foi alcançado agilizando a resposta do Pad-Steam 

da produção tornando o processo de fabrico mais produtivo. 

Foi realizado, para isto, uma análise de sensibilidade a uma determinada cor, de modo a 

inferir sobre a influência de cada um dos parâmetros em cada etapa do processo de 

tingimento estudado. Desta análise de sensibilidade realizada surgiu a metodolgia de 

otimização A. 

Foi desenvolvido, à posteriori, uma alternativa metodologia laboratorial, denominada de 

metodologia B, para este processo de tingimento têxtil conseguindo, com esta, diminuir 

consideravelmente a diferença total de cor assistida entre o laboratório e a produção, ou 

seja, melhorar uma das maiores problemáticas associada a este tipo de processo de fabrico.  

7.2 Limitações e Trabalho Futuro 

A principal limitação deste trabalho foi o âmbito deste estudo ter sido numa área científica 

bastante diferente da formação adquirida ao longo do curso. De facto, foi o primeiro contacto 

com a indústria têxtil, mas que acabou por resultar numa ótima aprendizagem dos termos e 

funcionamentos intrínsecos à indústria têxtil. 

Por outro lado, dada a inexperiência inicial, foram realizadas experiências que não se 

relevaram uteis para a obtenção dos resultados finais, mas que permitiram um maior 

conhecimento de práticas laboratoriais deste sector. 

Para trabalho futuro, seria importante explorar ainda melhor a metodologia B, 

nomeadamente a etapa de desenvolvimento e a problemática associada à renovação das 

caixas do P-ST e na otimização da metodologia, assim como, a validação dos parâmetros das 

etapas de impregnação e secagem.  
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7.3 Apreciação final 

A possibilidade de ter realizado este estudo revelou-se uma mais-valia em termos de 

conhecimentos proporcionando uma aprendizagem na área da colorimetria e do tingimento 

têxtil em si, um conhecimento aprofundado sobre os equipamentos estudados e ainda um 

contacto com o meio empresarial, nomeadamente no setor da indústria têxtil, que se mostrou 

fascinante tendo tornado extremamente interessante este estágio em ambiente empresarial.  

O cumprimento dos objetivos proporcionou a ambos os lados (estudante e empresa) uma 

melhoria apreciável associada à problemática do tingimento têxtil, mais propriamente no 

tingimento com corantes dispersos/cubas.  
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Anexo 1 Processo de Fabrico da TMG-AT 

As Tabelas 15 e 16 dizem respeito, respetivamente, ao diferentes tipos de tingimento 

existentes (relacionando os grupos de corantes e composição do artigo) e ao parque de 

máquinas da secção industrial da TMG-AT. 

Tabela 15 - Processos de tingimento da TMG-AT (adaptado de (TMG-AT,2003)). 
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Tabela 16 - Parque de Máquinas da secção industrial da TMG-AT (adaptado de (TMG-AT, 2003)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Máquina Abreviatura                                 Descrição e especificações da Máquina 

Thermosol THM 
Executa apenas tingimentos de corantes dispersos, dispersos/cubas e cubas; 

Composição: 1 foulard de tingimento, 2 pré-secagens e 2 câmaras de secagem. 

Kusters KUT 
Executa tingimentos com corantes reativos pelo processo Pad-Batch; 

Composição: 1 foulard de tingimento e 1 bomba de mistura de corante com alcali. 

Pad-Steam P-ST 

Efetua tingimentos com corantes sulfurosos e indigosois e procede ao desenvolvimento de 

corantes cubas, assim como, à lavagem redutora dos corantes dispersos; 

Composição: 1 balseiro de tingimento e outro de desenvolvimento, 1 vaporizador, 6 

caixas com operações determinadas pelo processos e 4 colunas de cilindros de secagem. 

Máquina de lavar ML 

Realiza operações de lavagem; 

Composição: 7 caixas de operações determinadas pelo processo e 4 colunas de cilindros 

de secagem. 

Jiggers JIGG 

Executa tingimentos por esgotamento (corantes reativos, ácidos, diretos, sulfurosos, 

etc.), assim como operações de desencolagem, branqueio, lavagem e amaciamento. 

Composição: 2 colunas de cilindros paralelos e 1 balseiro de tingimento 
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Anexo 2 Manual do Pad-Steam  

A Figura 30 apresenta a vista de frente, assim como, a constituição do Pad-Steam modelo 350 

equivalente ao Pad-Steam do laboratório de tinturaria da TMG-AT.  

  

 

Figura 31 - Pad-Steam do laboratório de tinturaria da TMG-AT. 

A Tabela 17 apresenta a relação entre a velocidade ou marcha do P-ST (m.min-1) e o tempo 

(minutos’ segundos’’) que determinado artigo passa dentro da câmara de vaporização.  

Figura 30 – Constituição do P-ST do laboratório de tinturaria da TMG-AT. 
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Tabela 17 – Relação entre a velocidade e o tempo na câmara de vaporização do P-ST. 

 

 



Estudo da Reprodutibilidade Laboratorial no Processo de Tingimento Têxtil 

 Anexos 49 

Anexo 3 Análise de Sensibilidade  

3.1 Impregnação 

Como apresentado na Tabela 4 os parâmetros sujeitos a variação na etapa inicial de 

impregnação foram a pressão e a velocidade ou marcha do foulard de thermosol. 

A Tabela 18 apresenta as variações empregues à pressão do foulard, em bar, mantendo a 

velocidade constante, em m.min-1, e vice-versa. Para cada valor diferente de pressão 

corresponde um valor de ∆𝐸𝐶𝑀𝐶, ou seja, um valor de diferença total de cor entre o 

laboratório e a produção, representado nos gráficos como DE (diferença de erro). Os 

resultados encontram-se apresentados na Tabela 18 e na Figura 32.  

Tabela 18 - Variação da pressão e da velocidade, de forma respetiva, do foulard em função de DE. 

 

 

Figura 32 - Representação gráfica das variações ocorridas na etapa de impregnação.  

Como se pode observar a pressão do foulard apresenta um valor elevado de variância, 

superior ao da velocidade do mesmo, indicando que a pressão é um parâmetro representativo 

do TING D/C. Como tal este parâmetro deve ser tido em consideração e, como observável na 

Figura 32, o seu valor ideal é de 5 bar, pois para esta pressão o valor de DE (∆𝐸𝐶𝑀𝐶) é menor, 

ou seja, assiste-se a menores diferenças de cor entre o laboratório e a produção, sendo o 

objetivo pretendido.    
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Em relação à velocidade do foulard, apesar do valor inferior da variância, é um fator que 

influencia o tingimento estudado concluindo, quer pela análise da Figura 32 quer pela Tabela 

18, que o valor ótimo de velocidade é de 3,5 m.min-1. 

3.2 Secagem 

Os dados relativos à etapa da secagem encontram-se na Tabela 19 e na Figura 33. 

Tabela 19 - Variação da temperatura e do tempo, de forma respetiva, da secagem em função de DE. 

 

Figura 33 - Representação gráfica das variações ocorridas na etapa de secagem. 

Com a consequente análise dos dados respeitante à etapa da secagem conclui-se que ambos 

os parâmetros estudados não são representativos do TING D/C. Não obstante, pelo valor 

superior da variância da temperatura em detrimento do tempo, a primeira variável é alvo de 

mais atenção e consideração. É de salientar, ainda, o comportamento linear da variável 

tempo. 

3.3 Termofixação 

As variáveis de análise desta etapa são, e de forma análoga à etapa anterior, a temperatura e 

o tempo. Os resultados desta análise encontram-se na Tabela 20 e na Figura 34. 
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Tabela 20 - Variação da temperatura e do tempo, de forma respetiva, da termofixação em função de DE. 

 

Figura 34 - Representação gráfica das variações ocorridas na etapa de termofixação. 

De igual modo à etapa da secagem, as duas variáveis estudadas não são representativas do 

processo de tingimento. O tempo continua a ser a variável menos preponderante, ou seja, a 

que menos influencia.  

É de acrescentar, pelas representações esquemáticas, que a temperatura e o tempo 

apresentam como valores ótimos os 210 ºC e 50 s, de forma respetiva.  

3.4 Desenvolvimento 

As variáveis de análise da etapa de desenvolvimento foram a velocidade do P-ST e a pressão 

do foulard vertical de entrada do P-ST. Os resultados desta análise encontram-se na Tabela 

21 e na Figura 35. 

Tabela 21 - Variação da pressão e da velocidade, de forma respetiva, do P-ST em função de DE. 

 

    

1

1,5

2

2,5

190 210 220

D
E

T (ºC)

Temperatura na termofixação

1

1,5

2

2,5

35 45 55 65

D
E

t (s)

Tempo na termofixação

t (s) T (ºC) ∆𝐸𝐶𝑀𝐶 T (ºC) t (s) ∆𝐸𝐶𝑀𝐶  

50 

190 2,30 

210 

40 1,86 

210 1,49 50 1,49 

220 2,17 60 2,02 

𝜎2(𝑇) = 0,19 𝜎2(𝑡) = 0,07 

V (m.min-1) P (bar) ∆𝐸𝐶𝑀𝐶 P (bar) V (m.min-1) ∆𝐸𝐶𝑀𝐶  

3,5 

0,75 2,91 

1 

3 2,66 

1 2,51 3,5 2,51 

1,5 2,40 4 2,71 

𝜎2(𝑃) = 0,07 𝜎2(𝑉) = 0,01 



Estudo da Reprodutibilidade Laboratorial no Processo de Tingimento Têxtil 

 Anexos 52 

 

Figura 35 - Representação gráfica das variações ocorridas na etapa de desenvolvimento. 

Pela análise dos resultados evidenciados respeitantes à variação da velocidade e da pressão 

do P-ST, conclui-se que a pressão do foulard vertical de entrada do P-ST apresenta maior 

discrepância entre resultados, ou seja, apresenta maior variabilidade e, consequentemente, 

diz-se ser uma variável mais representativa do processo de tingimento. A pressão a 1,5 bar 

apresenta um valor de diferença total de cor menor, isto é, mais desejada. 

A velocidade ou marcha do P-ST, apesar de ser um fator que influencia menos o processo, 

infere como 3,5 m.min-1 a velocidade ótima do P-ST. 

3.5 Oxidação 

As variáveis alvo de análise, para a etapa de oxidação, são a temperatura, o tempo e o pH. Os 

respetivos resultados apresentam-se na Tabela 22 e na Figura 36. 

Tabela 22 – Variação do tempo, temperatura e pH, respetivamente, da oxidação em função de DE. 

 

Figura 36 - Representação gráfica das variações ocorridas no processo oxidativo. 

Analisando os vários resultados das três variáveis de estudo é possível inferir que o tempo do 

processo oxidativo é o parâmetro mais preponderante para o TING D/C sendo visível, por sua 

vez, que a oxidação em apenas um minuto se torna vantajoso para o tingimento.  
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O pH apresenta uma variância de 0,011, ou seja, mantendo a temperatura e o tempo de 

oxidação constantes e variando apenas o pH, garantindo sempre o meio ácido necessário, não 

se denota diferenças consideráveis no valor de ∆𝐸𝐶𝑀𝐶. 

3.6 Ensaboamento 

Nesta etapa do tingimento as variáveis de interesse são apenas a temperatura e o tempo do 

ensaboamento e as respetivas variâncias encontram-se na Tabela 23 e na Figura 37. 

Tabela 23 – Variação do tempo e da temperatura, de forma respetiva, do ensaboamento em função de DE. 

 

Figura 37 – Representação gráfica das variações ocorridas na etapa de ensaboamento. 

 Pela análise das variâncias é possível inferir que a temperatura é uma variável mais 

representativa do processo de tingimento, apresentando uma variância de 0,034. Para a 

temperatura de 80 ºC o valor de ∆𝐸𝐶𝑀𝐶 é de 2,06, o valor mais baixo possível para este artigo, 

indicando que o ensaboamento se deve fazer à temperatura de 80 ºC. 

O tempo de ensaboamento, não sendo um fator que influencia consideravelmente o TING 

D/C, apresenta um valor de DE mais reduzido para apenas trinta segundos de ensaboamento.  
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Anexo 4 Dados relativos ao Ensaboamento 

Tabela 24 - Resultados obtidos relativos às variações do tempo de ensaboamento. 

 
Tempo de Ensaboamento 

Cor 30 s 1 min 1 min 30 s 

2ME28 0,74 0,69 1,23 

ME38 1,08 1,39 1,10 

ME71 0,81 0,95 0,81 

ME67 0,48 0,71 0,59 

2S236 0,95 1,38 1,17 

ME04 0,14 0,20 0,22 

2M125 0,54 0,75 0,36 

ME65 0,36 0,41 0,44 

2M119 0,44 0,63 0,46 

M275 0,73 1,01 0,66 

2TB01 0,56 0,73 0,53 

ME97 0,31 0,65 0,33 

N8053 0,47 0,55 0,74 

2M121 0,82 0,83 1,34 

2M123 0,45 0,63 0,46 
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Anexo 5 Dados relativos ao Desenvolvimento 

Tabela 25 – Resultados obtidos para a etapa de desenvolvimento. 

Cor ∆𝐸𝐶𝑀𝐶 DL*/SL DC*/SC DH*/SH Cor ∆𝐸𝐶𝑀𝐶 DL*/SL DC*/SC DH*/SH 

RN019 0,45 -0,17 0,00 -0,41 ME121 0,46 -0,20 -0,11 0,40 

ME14 2,18 -1,73 1,07 0,79 ME97 1,08 -0,30 0,75 -0,71 

ME10 0,66 -0,49 -0,37 0,22 ME119 0,75 -0,09 -0,38 0,64 

S190 0,53 -0,20 0,03 0,49 ME38 1,69 0,82 -1,22 -0,83 

ME118 0,53 -0,02 -0,36 -0,39 M121 0,74 0,29 0,18 0,65 

ME88 0,70 -0,61 -0,16 0,30 ME97 0,73 -0,12 -0,02 0,72 

M103 A 1,20 -0,05 -0,94 -0,74 ME04 0,19 -0,15 -0,06 0,09 

M17 0,39 -0,09 0,24 0,30 2M125 0,60 0,49 0,31 0,15 

ME04 0,28 -0,24 0,08 0,11 ME67 0,71 -0,62 0,20 0,30 

ME02 1,06 -0,78 -0,08 0,72 ME28 0,94 -0,84 0,12 -0,40 

ME59 0,88 0,60 0,37 0,52 ME71 0,95 0,20 0,74 -0,56 

SR49 0,52 -0,36 0,25 -0,28 2M123 0,60 -0,48 0,36 -0,06 

2ME28 0,72 0,49 0,50 -0,18 2TB01 0,58 -0,49 0,20 -0,26 

2S236 A 1,55 1,39 0,24 -0,64 T07E 0,16 -0,08 0,11 -0,09 

2M119 A 0,59 -0,18 0,32 0,47 N8053 0,46 -0,19 -0,40 0,10 

ME114 1,08 -0,10 -0,76 0,77 
     

Os parâmetros DL*/SL, DC*/SC e DH*/SH presentes na tabela dizem respeito, e de forma 

respetiva, aos parâmetros ∆𝐿𝐶𝑀𝐶, ∆𝐶𝐶𝑀𝐶 e ∆𝐻𝐶𝑀𝐶 representados na equação 8.  

Tabela 26 – Resultados obtidos para os Testes A, B, C, D e E. 

Cor / DE Teste A Teste B Teste C Teste D Teste E 

ME28 1,18 0,35 0,31 0,36 0,20 

S236 0,36 1,14 0,53 0,83 0,57 

T07E 0,31 0,29 0,17 0,30 0,34 

M121 0,59 0,89 0,97 0,98 1,02 

N8053 0,21 0,15 0,30 0,27 0,32 

ME97 0,63 0,26 0,66 0,54 0,91 

ME44 0,43 0,89 0,24 0,35 0,53 

ME71 0,81 0,73 0,57 0,53 0,36 

ME119 0,62 0,45 0,47 0,54 0,39 

ME123 0,66 0,27 0,46 0,32 0,17 

2TB01 0,64 0,58 0,57 0,76 0,30 

ME67 0,37 0,33 0,21 0,36 0,20 

ME125 0,50 0,87 0,42 0,58 0,54 

ME38 0,41 0,45 0,06 0,46 0,39 

ME114 0,94 1,03 0,72 0,89 0,70 

ME04 0,61 0,46 0,38 0,52 0,38 
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Tabela 27 – Condições de operação dos Testes A e B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Testes C, D e E seguem as mesmas operações e condições do Teste B ocorrendo apenas a 

alteração da velocidade ou marcha do P-ST, nomeadamente, para 3, 4 e 2,5 m.min-1, de 

forma respetiva.  

Para a pressão de 1,5 bar o valor médio de ∆𝐸𝐶𝑀𝐶 é de 0,71 ± 0,43 e para o Teste C é de 0,44 

± 0,23. A Tabela 28 diz respeito ao conjunto de resultados associados a estes testes. 

Tabela 28 – Resultados obtidos para os Testes C e F. 

Cor / DE Teste C Teste F 

ME28 0,31 0,74 

S236 0,53 1,21 

T07E 0,17 0,46 

M121 0,97 1,14 

N8053 0,30 0,98 

ME97 0,66 0,55 

ME44 0,24 0,30 

ME71 0,57 0,50 

ME119 0,47 0,41 

ME123 0,46 0,51 

2TB01 0,57 0,36 

ME67 0,21 0,14 

ME125 0,42 0,82 

ME38 0,06 0,29 

ME114 0,72 1,36 

ME04 0,38 1,57 

Teste A 

Caixa P-ST Etapa T (º C) Produtos (*) 

1 Lavagem 1 60 H
2
0 

2 Oxidação 60 H
2
0

2
  

3 Oxidação 60 H
2
0

2
 + AQUICID 

4 Ensaboamento 80 Toxal CA-ECO 

- Lavagem 2 80 H
2
0 

Teste B 

Caixa P-ST Etapa T (º C) Produtos (*) 

1 Lavagem 1 60 H
2
0 

2 Oxidação 60 H
2
0

2
 + AQUICID 

3 Ensaboamento 80 Toxal CA-ECO 

4 Lavagem 2 80 H
2
0 
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Anexo 6 Dados relativos à Termofixação 

Tabela 29 - Resultados obtidos para a etapa de termofixação. 

Cor / DE Teste A Teste B 

ME33 0,85 0,77 

ME02 0,46 0,24 

ME96 0,35 0,35 

ME65 0,56 0,47 

ME44Y 0,60 0,95 

2ME44 1,30 0,52 

2ME74 0,81 0,29 

ME76 0,44 0,74 

2ME40 0,65 0,20 

2M109 0,51 0,51 
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Anexo 7 Dados relativos às Metodologias A e B 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nas etapas de oxidação e ensaboamento (caixas 2 e 3 respetivamente) as quantidades usadas 

de reagentes foram facilmente determinadas tendo em conta os seguintes cálculos: 

𝐻2𝑂2 = 7 
𝑚𝐿

𝐿
× 12 𝐿 =  84 𝑚𝐿 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 = 0,3 
𝑚𝐿

𝐿
× 12 𝐿 = 3,6 𝑚𝐿  

𝑇𝑂𝑋𝐴𝐿 𝐶𝐴 𝐸𝐶𝑂 = 0,36 
𝑔

𝐿
× 12 𝐿 = 4,3 𝑔  

Tabela 30 – Erro associado às metodologias A e B. 

 
∆𝐸𝐶𝑀𝐶 (A) ∆𝐸𝐶𝑀𝐶 (B) 

 
0,56 0,67 

 
0,60 0,47 

 
0,56 0,52 

 
0,58 0,58 

 
0,57 0,42 

Erro Associado 0,01 0,07 

M
a
th

is
 T

 

B 

1 

Vaporizador 

~ 100 ºC 

3 m 

Cx1 
12 L 

1 m 

 Temperatura Cx (°C):        60         60          80          80

         90                80            70  

 Marcha P-ST (m.min-1): 3

    

Cx2 
12 L 

1 m 

Cx3 
12 L 

1 m 

Cx4 
12 L 

1 m 

 Pressão Foulard P-ST (bar): 

1    

Figura 38 – Condições de operação do P-ST do laboratório segundo a metodologia B. 
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Anexo 8 Produtos Químicos e Auxiliares 

Os produtos químicos e auxiliares do tingimento de artigos PES/CO do TING D/C da TMG-AT encontram-se apresentados na Tabela 31. 

Tabela 31 - Tabela de produtos químicos e auxiliares do TING D/C. 

Nome do Produto Aspeto Função Dissolução Cuidados a ter na sua 
utilização 

Água oxigenada 200 v/v Líquido incolor Agente oxidante Água fria Legenda B 

AQUICID 450 Líquido transparente Tampão para tratamentos a 
pH 4.5 

Água fria ou quente Legenda B 

Ditionito de sódio Pó branco Agente de redução Água fria ou quente Legenda A 

Soda Cáustica Líquido transparente Redutor Alcalino Água fria Legenda B 

Toxal CA-ECO Líquido transparente acastanhado Dispersante e sequestrante Água fria Legenda A 

Redutor ESP Pó branco Agente de redução Água fria Legenda A 

 

Legenda: 

A – Estes produtos não oferecem riscos especiais, caso se observem as medidas de precaução e de higiene, que são usuais no manuseamento de 

produtos químicos. Como precaução interna em alguns produtos é recomendado o uso de luvas, óculos e máscara. Em caso de acidente lavar 

imediatamente à zona atingida com sabão e muita água.  

B – Para o manuseamento destes produtos, devem ser empregues as seguintes medidas de higiene e segurança: usar luvas, máscara, óculos, 

avental e botas. Em contacto com a pele, esta deve ser lavada o mais rápido possível com água corrente e em contacto com os olhos lavar com o 

lava-olhos.
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