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Resumo – A crescente demanda dos corantes naturais em detrimento dos sintéticos é 

justificada pela inocuidade e/ou baixa toxidade que os primeiros apresentam, uma vez que os 

corantes sintéticos estão associados ao surgimento de doenças como o câncer, e quando 

descartados no meio ambiente além de necessitar de um longo período para degradar os seus 

intermediários podem ser ainda mais tóxicos. O urucum (Bixa orellana L.), um carotenóide, é 

um dos mais importantes corantes naturais usados na indústria de alimentos. Em volume, na 

forma de corante, representa cerca de 90% dos corantes naturais usados no Brasil e 70% dos 

corantes naturais usados no mundo. Neste trabalho foram utilizadas sementes de urucum da 

cultivar peruana paulista, que apresentaram 2,1% de bixina. O processo de extração com 

álcool etílico mostrou um rendimento de 4% de corante em pó, cujo diâmetro médio das 

partículas foi de 28µm. O processo de extração não alterou a estrutura molecular do corante, 

comprovado pelo seu espectro eletrônico de absorção. Foram utilizados vários produtos no 

processo de tingimento de tecido de algodão objetivando um estudo da diferença total de cor, 

como também melhoria dos índices de solidez a lavagem e fricção seco/úmido. As amostras 

tratadas com sulfato de cobre revelaram alteração de cor, mas por outro lado apresentaram os 

melhores índices de solidez. As amostras tratadas com resina (isenta de formaldeido) não 

alteraram significativamente a cor e ainda melhoraram razoavelmente os índices de solidez. A 

resina reactante pode ser uma boa alternativa para substituir os mordentes metálicos, que 

possuem metal pesado em sua estrutura. 
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ABSTRACT 

 

The increasing demand for natural dyes in place of synthetic ones is justified by the non-

toxicity or low toxicity of the former. The synthetic dyes are associated with diseases like 

cancer as well as when released in the environment takes longer to degrade and the 

intermediates could be still more toxic. The Annatto (Bixa Orellana L.) is a carotenoid and 

one of the more important natural dyes used in the food industry. In the form of dye, it 

represents nearly 70% of the world natural dye production and 90% in Brazil. In the present 

work, annatto seeds were used of the species peruana paulista, which had nearly 2.1% of 

bixin. The process of dye extraction with ethyl alcohol showed 4% of dye in the form of 

powder with particle diameter of 28µm. The extraction process did not alter the chemical 

composition of the dye, which was confirmed by the electronic spectrum of absorption. 

Dyeings were carried out with different mordents to study the total colour difference as well 

as the wash fastness properties and friction fastness properties under wet and dry conditions. 

The samples treated with copper sulphate showed colour difference but at the same time 

showed better fastness results. The samples treated with resin (no formaldehyde) did not alter 

the colour significantly still better the fastness properties. From the results, it could be stated 

that the resin could be an alternative for heavy metallic mordents. 

 

KEYWORDS: Annatto, Dyeings, Resin, Fastness. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 
 

 A crescente demanda mundial dos corantes naturais em detrimento dos sintéticos é 

justificada pela inocuidade e/ou baixa toxicidade que os primeiros apresentam, uma vez que a 

maioria dos corantes sintéticos estão associados ao surgimento de doenças como o câncer 

(manuseio) e quando descartados no meio ambiente além de necessitar de um longo tempo 

para degradar, os seus intermediários podem ser ainda mais tóxicos. Na produção de 

substratos tintos que proporcionem o menor impacto ambiental possível, o homem chegou até 

a modificar geneticamente plantas para a produção de algodão colorido (Cotineli; Carvalho; 

Basacco 2001), prática dita perigosa por alguns cientistas. Uma outra maneira de minimizar 

este impacto é substituir, na medida do possível, os corantes sintéticos (poluem na síntese e na 

aplicação) por corantes naturais, que são renováveis e biodegradáveis. 

 A importância dos corantes naturais na indústria têxtil desapareceu desde o surgimento 

dos corantes sintéticos empregados em distintas fibras, porém durante os últimos 10 anos, o 

uso dos corantes naturais no âmbito mundial foi incrementado de forma quase explosiva, 

devido à exigência de seu uso nas indústrias alimentícias, farmacêuticas e cosméticas 

estabelecidas pelas legislações dos diferentes países. Recentemente na era ecológica, o uso 

dos corantes naturais tem sido objeto de pesquisa aplicada nas industrias de couro e têxtil. O 

crescente uso destes corantes resultou no incremento da demanda, gerando em alguns casos 

problemas de abastecimento no mercado mundial. Os corantes naturais têm sido muito 

procurados devido a sua biodegradabilidade, sua baixa toxidade e podem ser empregados no 

tingimento tanto de fibras naturais como sintéticas (Lobato; Maldonado; Pérez 2001) 

 Todos os anos são realizados eventos internacionais em defesa do meio ambiente, no 

sentido de reduzir o impacto ambiental causado pelo homem em diversas áreas de produção, e 

novas leis surgem objetivando a adoção de processos menos poluentes. 

 Segundo Beltrame (2000) um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) 

divulgado na Conferência Internacional sobre a água realizada em Paris, 1998, alerta para o 

fato de que a escassez de água ameaça dois terços da população do planeta. 

 Para produzir uma tonelada de produto têxtil acabado se consome de 200 a 270 

toneladas de água. O efluente gerado traz consigo uma alta carga poluidora, uma vez que 90% 

dos produtos químicos utilizados no beneficiamento têxtil são eliminados após cumprirem 

seus objetivos (Silva Filho, 1994). 

 Num futuro não muito distante a indústria têxtil terá somente dois caminhos a seguir: o 

primeiro será a implantação de superestações de tratamento de efluentes (custo alto), o 
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segundo será a adoção de processos de produção limpa, e neste aspecto, o tingimento com 

corantes naturais poderá ser uma alternativa de grande importância. 

 Neste trabalho, foi desenvolvido um processo de obtenção do corante de urucum em 

pó, que foi aplicado sobre tecido plano 100% algodão, utilizando-se vários agentes de fixação. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 
 

 Milhões de compostos químicos coloridos têm sido sintetizados nos últimos 100 anos, 

dos quais cerca de 10.000 são produzidos em escala industrial. Entretanto, estima-se que 

atualmente 2.000 tipos de corantes estão disponíveis para a indústria têxtil (Guaratini & 

Zanoni, 2000). 

 Devido á sua própria natureza, os corantes são altamente detectáveis a olho nu, sendo 

visíveis mesmo em alguns casos em concentrações tão baixas quanto 1 ppm (1mg/L). Este 

comportamento apresenta vantagens e desvantagens, pois uma pequena quantidade lançada 

em efluentes aquáticos pode causar uma acentuada mudança de coloração dos rios, mas pode 

também ser facilmente detectada pelo público e autoridades que controlam os assuntos 

ambientais. Deste modo, métodos para remoção da cor das águas de rejeito têm recebido 

enorme atenção nos últimos anos (Guaratini & Zanoni, 2000). 

 Segundo Beltrame (2000) a Öko-Tex é um instituto de provas que outorga ao produto 

um certificado Öko-Tex 100 como garantia de que este produto não apresenta substâncias 

prejudiciais ao homem e ao meio ambiente. Sendo portanto, a etiqueta mais conhecida na 

Europa por agrupar doze países. Diz ainda que como a Öko-Tex, a ECO-LABEL, que engloba 

toda a Europa, apresenta restrições quanto aos corantes e uma propensão para a utilização do 

algodão orgânico, produzido sem pesticidas e naturalmente colorido. 

 O desenvolvimento de tecnologia adequada para tratamento de efluentes tem sido 

objeto de grande interesse nos últimos tempos devido ao aumento da conscientização e rigidez 

das regras ambientais. As principais técnicas disponíveis na literatura para descoloração das 

águas de rejeito envolvem principalmente processos de adsorção, precipitação, degradação 

química, eletroquímica, fotoquímica, biodegradação entre outros (Guaratini & Zanoni, 2000). 

De um modo geral, é possível concluir que o tratamento eficiente das águas de rejeito 

industrial têxtil requer programas de investimento de longo prazo e alto custo. 

 A implantação destes sistemas, certamente, requer trabalho substancial de engenharia 

civil com plantas de grandes áreas de construção e altos investimentos. É importante salientar 

que, a adequação de qualquer um dos métodos de tratamento escolhido para degradação do 

corante será muito mais efetivo, mais fácil e mais barato se realizado na estação de tratamento 

da indústria, isto é, antes de atingir os mananciais. O aumento da diluição destes compostos 

na presença de outras descargas de origem industrial e doméstica em sistemas de esgoto 

comum exigiria procedimentos muito mais drásticos, sensíveis e caros para identificação e 

remoção específica destes corantes. Deste modo, é importante lembrar que o lançamento não 
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controlado destes resíduos em maior ou menor nível de concentração fatalmente interferirá na 

absorção de luz pelos habitantes vegetais e animais do ambiente aquático, na potencial 

acumulação e/ou ainda se transportados para as estações de tratamento de águas municipais 

(principalmente os corantes com alta solubilidade em água) contribuirão para a contaminação 

dos mananciais e da água distribuída à população. 

 Do ponto de vista ambiental, a remoção da cor do banho de lavagem é um dos grandes 

problemas do setor têxtil. Estima-se que cerca de 15% da produção mundial de corantes é 

perdida para o meio ambiente durante a síntese, processamento ou aplicação (Guaratini & 

Zanoni, 2000). 

 A associação internacional ETAD (Ecological and Toxicological Association of the 

Dyestuff Manufacturing Industry) criada em 1974 com o intuito de minimizar os possíveis 

danos ao homem e ao meio ambiente tem realizado grande esforço para fiscalizar a fabricação 

mundial de corantes sintéticos (Guaratini & Zanoni, 2000). A proposta de trabalho desta 

entidade é baseada na divulgação de artigos periódicos identificando os riscos potencias 

causados por corantes específicos e seus intermediários. Os riscos toxicológicos e ecológicos 

são baseados principalmente na avaliação destes corantes envolvendo grau de estrutura, 

solubilidade, possíveis interações, rota metabólica e avaliação da relação 

risco/custo/benefício. 

 Os riscos toxicológicos de corantes sintéticos a saúde humana estão intrinsecamente 

relacionados ao modo e tempo de exposição, isto é, ingestão oral, sensibilidade da pele e 

sensibilidade das vias respiratórias. Estudos biocinéticos têm mostrado evidências de que 

corantes azoicos solúveis em água, se oralmente administrados são metabolizados na 

microflora intestinal e excretados mais rapidamente do que os compostos menos solúveis. Por 

outro lado, os corantes insolúveis em água poderiam ser biodegradados no fígado, formando 

conjugados solúveis em água que seriam então transportados para o intestino e sujeitos a 

reduções por bactérias da flora normal. Assim, existe grande possibilidade de que nem os 

corantes e nem seus metabólitos mostre potencial bioacumulação. Entretanto, os riscos 

crônicos destes tipos de corantes e intermediários levam em consideração suas propriedades 

carcinogênicas e mutagênicas (Guaratini & Zanoni, 2000). 

 Corantes com estruturas químicas contendo grupos amino, alquilamino ou 

acetilamino, porém sem nenhum grupo sulfonado são propensos á ação de um metabolismo 

oxidativo. O processo poderia envolver reações de hidroxilação ou possível formação de íon 

nitrenium, o qual pode apresentar potencialidade mutagênica ou carcinogênica devido a 

interações com grupos nucleofílicos do DNA (Guaratini & Zanoni, 2000). 
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 Um terceiro grupo de corantes são aqueles portadores de grupos reativos (corantes 

reativos) e/ou grupos cromóforos diazo portadores de grupos sulfonados. Embora a alta 

solubilidade deste tipo de corante tenha sido discutida como um meio de minimizar sua 

absorção no organismo, é importante ressaltar que estes são configurados para reagirem 

eficientemente com substâncias portadoras de grupos amino e hidroxila, presentes nas fibras 

naturais, porém presentes em todos os organismos vivos constituídos de proteínas, enzimas, 

entre outras. A exposição destes corantes à pele e/ou ao sistema respiratório também pode ser 

uma rota perigosa, pela qual se pode absorver estas substâncias e promover sensibilidade. 

Estes fatores são preocupantes, principalmente se considerarmos que este grupo constitui-se 

em um dos mais utilizados no Brasil e no mundo para a tinturaria de algodão. A inatividade 

destes rejeitos, normalmente, é realizada através de reações de hidrólise de seus grupos 

funcionais, que torna o corante quimicamente inerte. Alguns autores têm demonstrado que 

estes compostos na forma não hidrolisada (Guaratini & Zanoni, 2000) apresentam alta 

estabilidade hidrolítica em meio neutro, permitindo um tempo de vida de 50 anos em 

ambientes aquáticos, causando expressiva preocupação quanto aos aspectos ecológicos. 

 A aplicação e manufatura de outros corantes têxteis à base de enxofre, de complexos 

metálicos, do tipo disperso e outros com elevada insolubilidade, embora produzam rejeitos 

mais facilmente removíveis, muitas vezes envolvem substâncias secundárias que demonstram 

consideráveis problemas ambientais devido á natureza tóxica destes materiais. 

 Do outro lado estão os corantes naturais que tradicionalmente foram os primeiros 

produtos utilizados pelo homem para fornecer cor a pele, aos alimentos, aos tecidos, entre 

outros objetos. 

 Os corantes naturais têm atraído uma atenção crescente na produção de eco-têxteis e 

são obtidos a partir de extrato de folhas e em geral apresentam intensidade moderada. 

Contudo, para que sejam fixados no algodão, necessitam de um mordente (Horstmann, 1995), 

metal que reforça a ligação fibra-corante aumentando a solidez (Araújo & Castro, 1987). 

 O urucum, um carotenóide, é um dos mais importantes corantes naturais usados na 

indústria de alimentos. Em volume, na forma de corante, representa cerca de 90% dos 

corantes naturais usados no Brasil e 70% dos corantes naturais usados no mundo (Pilli, 1984). 

Do total de sementes de urucum industrializadas no Brasil, cerca de 25% são usadas na 

fabricação do corante propriamente dito. O restante é utilizado na fabricação do colorau, 

condimentos, temperos e ração (Ghiraldini, 1989). O urucueiro (Bixa orellana L.) é cultivado 

em quase todos os estados brasileiros e, principalmente nos estados da Paraíba, Piauí, Bahia, 

Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Paraná. Em 1999, a 
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produção brasileira de grãos de urucum situava-se em torno de 10.000 a 12.000 t/ano, sendo o 

Brasil, atualmente, o maior produtor destes grãos (Franco et al, 2002). 

 

 

2.1 - Carotenóides 
 

 Os carotenóides formam um dos mais importantes grupos de corantes naturais e têm 

sido encontrados em todas as famílias dos reinos vegetal e animal. Estima-se que mais de 100 

milhões de toneladas são produzidas anualmente na natureza (Isler, 1971). 

 Os carotenóides podem ser classificados em carotenos (hidrocarbonetos) e xantófilas 

(derivados oxigenados). A estrutura básica reflete sua maneira de biossíntese e consiste de 

oito unidades isoprenóides colocadas de forma que os dois grupos metila laterais mais 

próximos do centro da molécula estão na posição 1, 6, enquanto que todos os outros grupos 

estão na posição 1, 5. Uma série de ligações duplas conjugadas constitui o grupo cromóforo 

característico. A estrutura acíclica básica C40 pode ser modificada por hidrogenação, 

desidrogenação, ciclização ou oxidação (Britton, 1976; Davies, 1976). 

 Botânicos e químicos desde o tempo de Berzelius têm pesquisado os carotenóides e 

acumulado uma vasta quantidade de informação referente a sua presença, identificação e 

propriedades físicas (Mayer, 1943; Zechmeister & Escue, 1944). 

 A presença na natureza de pigmentos vermelhos ou amarelos, hoje identificados como 

carotenóides, tem sido citada há mais de um século, mas o estudo da química dessas 

substâncias pode, a propósitos mais práticos, como tendo início a partir de 1920. Desde 1950 

tem sido dada atenção à maneira de como os carotenóides são formados na natureza e as 

principais vias biossintéticas têm sido reveladas por diferentes trabalhos. Nos últimos anos, a 

adoção de técnicas espectroscópicas, principalmente a ressonância magnética nuclear e a 

espectrometria de massa, têm revolucionado os estudos estruturais nesse campo. Como 

resultado, muitos carotenóides, representando novos tipos de estruturas, têm sido 

reconhecidos e esse número continua a crescer. Outro fato, neste mesmo período, é o avanço 

conseguido com a ajuda de outras técnicas espectroscópicas, tais como dispersão óptica 

rotatória, o dicroísmo circular e a cristalografia de raio X para elucidar a configuração dos 

carotenóides naturais (Moss & Weedon, 1976). 

 O estudo dos carotenóides, pigmentos amplamente encontrados na natureza, é um 

campo de pesquisa iniciado no século passado, mas que ainda hoje goza de crescente e 

intenso interesse (Rodriguez-Amaya, 1989). Em virtude da diversidade de funções que lhes 
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são atribuídas, o seu estudo reúne pesquisadores das áreas mais variadas como químicos, 

biólogos, agrônomos, médicos, engenheiros, tecnólogos e nutricionistas. 

 

 

2.2 - Urucum 
 

 O corante origina-se das sementes do urucum (Bixa orellana L.), planta que cresce nas 

áreas tropicais da América do Sul, Índia e África. A planta é assim nomeada, lembrando 

Francisco de Orellana o conquistador, que explorou pela primeira vez o rio amazonas, em 

1541 (Preston & Rickard, 1980; Engelhardt; Roed; Didriksen, 1988). 

 As sementes da planta, conhecida também como urucu, encerram uma matéria corante 

que a muito tempo é empregada em tinturaria, como condimento e corante de certos alimentos 

(Villela, 1942). 

 Angelucci; Arima; Kumagai, 1980; Carvalho & Hein, 1989, afirmam que a ampla 

distribuição geográfica é responsável por mais de 50 nomes diferentes. No Brasil, é conhecida 

como urucu, urucum, urucu-uva, urucu-bravo, açafroa e bixa, e por nomes indígenas como 

ahitê, nukirê, bixe e bichá. Na América espanhola, a planta é conhecida como achiote, anoto, 

achote, anotto, onotillo, roekoe, schirabaeli, koessewee, koesowe, bija, cacicuto, uruca, 

achiotillo, arnotto, arnolta, roucou, chancaguarica, kuxub, achihuiti, achiti, shambu, huantura, 

atta, santo domingo, analto e guajachote. Na Espanha é conhecido como bija, na França como 

roucouyere, o produto como roucou. Na Alemanha como Orleansbaum. Na Itália, Inglaterra e 

Estados Unidos como annatto, em angola como kisafu e diteque, e na índia como lathan ou 

kolsewil (Gose, 1946; Sanchez, 1965; ONU, 1988). 

 Este arbusto, nativo na América Tropical, hoje cresce em muitos países: Bolívia, 

Brasil, República Dominicana, Equador, Guyana, Índia, Jamaica, México, Peru e Suriname. 

Também é produzido em menor escala na África (Angola, Kênia, Nigéria, Tanzânia) e no 

Pacífico (Filipinas e Hawaii) (Santos, 1958; Preston & Rickard, 1980; Müller, 1988; Wood et 

al., 1991). 

 A planta do urucum pertence à família bixaceae e responde ao nome botânico de Bixa 

Orellana L.. Pode ser observada como um arbusto grande ou como uma árvore pequena, com 

2 a 5 metros de altura, dependendo da região ecológica e da idade da planta, Figura 1. 
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Figura 1. Urucueiro. 

 

 

 O urucueiro exibe uma variedade muito grande de coloração, dos caules verdes, flores 

brancas e frutos verdes aos caules vermelhos, flores rosas e frutos vermelho-escuros. Os 

frutos consistem de uma cápsula ou cachopa, coberta de espinhos flexíveis. As cachopas 

variam de tamanho e aparência, podendo ser arredondadas e alongadas com extremos 

pontudos. No interior, estão normalmente divididas em duas valvas, com 10 a 50 pequenas 

sementes, quase do tamanho das sementes de uva, Figura 2. 

 
Figura 2. Cachopa do urucueiro aberta. 

 

 

 Existem, ocasionalmente, árvores que produzem cachopas com três valvas que contém 

mais semente que o normal. As sementes estão cobertas por uma fina camada resinosa de 

tons que vão desde o laranja brilhante até o amarelo/vermelho, dos quais o corante natural é 

obtido (Ingram & Francis, 1969; Preston & Rickard, 1980; Hernandez et al., 1988). 

 Tanto o urucum como o corante dele extraído, receberam as denominações de orlean, 

annatto, terra orleana, rocou, “jaune d’orleans”, rocoe, conforme a procedência e modo de 

preparação. A matéria corante existe principalmente na parte externa das sementes, mas as 

folhas também podem conter uma pequena quantidade de pigmento (Vilella, 1942). 
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 Existem basicamente quatro variedades de urucum cultivadas no Brasil e que possuem 

cascas de coloração vermelha, verde, branca (amarelo clara) e púrpura, com frutos e formatos 

que variam do oval ou alongado, bicudo e achatado, com presença ou ausência de pilosidade, 

contendo entre 50 a 70 sementes em frutos bicarpelares e 100 a 110 nos tricarpelares. 

 No Brasil, o urucum já vem sendo cultivado há vários anos. As regiões com grandes 

áreas de cultivo se localizam no Nordeste, no Norte e no Sudeste. Os principais estados 

produtores são Paraíba, Bahia, Piauí, Pará, Amazonas, Rio de Janeiro e São Paulo (Santos, 

1958; Azevedo, 1981). 

 O urucuzeiro é uma planta de cultura pré-colombiana, habitando ecossistemas 

florestais localizados na América Tropical. Seu cultivo tem aumentado, nos últimos anos, na 

amazônia brasileira, notadamente no estado do Pará, que possui a maior área cultivada e a 

maior produção da região (Falesi, 1991).  

 Pesquisadores como Medeiros (1973), Cunha; Freire; Farias (1978), e Guimarães; 

Ferreira; Wilberg (1991) afirmam que as plantações do Norte do Brasil contam com os mais 

elevados teores de bixina. 

 Em geral, os cultivos de urucum apresentam grande variabilidade genética, causada 

pela polinização cruzada entre os diversos tipos, que dão origem a uma infinidade de 

subvariedades com características próprias, completamente diferentes das sementes utilizadas 

nos plantios (Guimarães; Ferreira; Wilberg, 1991). 

 

 

2.3 – Bixina 
 

2.3.1 - Caracterização 

 

 Os carotenóides existem na natureza sob a forma mais estável que é a configuração 

trans, no entanto, algumas formas cis podem ocorrer naturalmente, embora muitos tecidos 

vegetais não contenham poli-cis-carotenóides, algumas plantas contêm pequenas quantidades 

Goodwin (1976). 

 O mais importante pigmento vermelho presente nas sementes do urucum é o 

carotenóide oxigenado alfa-bixina, também conhecido como bixina cis ou lábil. A fórmula 

molecular deste composto é mostrada na Tabela 1 e a estrutura química pode ser vista na 

Figura 3, confirmando que é o éster monometílico de um ácido dicarboxilíco que tem nove 
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ligações duplas conjugadas, sendo que uma delas tem a configuração cis (Lunde & 

Zechmeister, 1955; Wood et al., 1991). 

 

 

Tabela 1. Pigmentos carotenóides do urucum. 

 

Nome Fórmula molecular Peso molecular 

alfa-bixina 
(cis bixina ou bixina lábil) 

C25H30O4 394 

beta-bixina 
(trans bixina ou bixina estável) 

C25H30O4 394 

alfa-norbixina 
(cis norbixina ou norbixina lábil) 

C24H28O4 380 

beta-norbixina 
(trans norbixina ou norbixina estável) 

C24H28O4 380 

produto amarelo de degradação térmica C17H20O4 288 

Fonte: Wood et al. (1991) 

 

 

 Dupaigne (1974) e Preston & Rickard (1980) afirmaram que o maior carotenóide do 

extrato do pericarpo é a cis-bixina, que é de cor laranja e é insolúvel em óleo vegetal. Este é 

rapidamente convertido por aquecimento no isômero mais estável trans-bixina, que é 

vermelho e solúvel em óleo vegetal, e produtos de degradação, principalmente pigmentos 

amarelos C17. Segundo estes mesmos autores, a cis-bixina alcança mais de 80% dos 

carotenóides totais, o que está de acordo com Tong (1984). 

 Iversen & Lam (citados por Preston & Rickard, 1980) mostraram que a bixina 

dissolvida em óleo vegetal ou em outros solventes, sofre uma série complexa de 

isomerizações e degradações quando aquecida à temperatura de extração, conseguindo-se 

isolar um pigmento amarelo de uma preparação comercial de urucum. 

 Berset & Marty (1986) reportaram que o principal corante é constituído em mais de 

70% pela bixina, o éster monometílico do ácido 9` cis-6,6`-diapo carotenodióico. A bixina 

natural (alfa) na configuração 9`é reconhecida como pouco estável e pode se isomerizar ao 

longo das operações de extração. 
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Figura 3. Estrutura química dos pigmentos carotenóides do urucum. 

Fonte: Francis (1987); Wood et al. (1991) 

 

 Para Francis (1987), o pigmento presente no urucum é uma mistura de bixina e 

norbixina. Ambas, normalmente, estão presentes na forma cis e uma pequena parte dela é 

mudada à forma trans, mais estável sob aquecimento. Um produto de degradação também é 

produzido por aquecimento. Enquanto as formas cis são avermelhadas, as formas trans e os 

compostos de degradação são amarelados. 

Wood et al. (1991) explicaram que na extração e processamento do pigmento, vários 

produtos de rearranjo ou de degradação podem ser formados. Uma cuidadosa hidrólise 

alcalina da bixina dá formação ao ácido dicarboxilíco livre norbixina, que da mesma forma 

que a bixina, pode existir em ambas as formas cis e trans. 

Dendy (1966b) definiu que a bixina natural ou lábil, cristaliza-se em prismas violetas 

escuros, com ponto de fusão 198oC e absorção molecular uv/vis máxima em 524, 489 e 457 

nm em dissulfeto de carbono. Se tratada em solução com traços de iodo, a bixina lábil 

isomeriza-se para a estável trans-bixina, com ponto de fusão 216oC, e máximos em 526, 491 e 

457 nm, em dissulfeto de carbono. A isomeria acontece na segunda dupla ligação, contando a 

partir do grupo carboxílico livre. Também afirmou que a bixina natural tem absorção 

molecular máxima em 502, 470 e 440 nm em clorofórmio, Figura 4. 

 Da absorbância máxima na região dos 500 nm, a concentração de bixina em 

clorofórmio pode ser calculada. Uma estimativa da qualidade das preparações de urucum ou 

das sementes de urucum pode ser obtida medindo o teor de bixina e comparando-o com o teor 
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total de pigmento (Ewing, 1972). Geralmente, a proporção de bixina e teor total de pigmento 

estão bem acima dos 70%, exceto no caso dos pigmentos amarelos preparados 

deliberadamente por esterificação ou degradação controlada. 

 

 

Figura 4. Espectro eletrônico de absorção molecular da bixina em clorofórmio. 

Fonte: Mckeown & Mark (1962); Berset & Marty (1986) 

 

 Uma das características mais importantes dos carotenóides é seu espectro eletrônico de 

absorção. Este é uma função do cromóforo, contribuição da cadeia poliênica que é 

influenciada pela natureza de algumas características e pelo solvente. A determinação do 

espectro de absorção em diferentes solventes é um dos procedimentos mais importantes na 

identificação dos carotenóides. 

 

2.3.2 – Metodologias para a determinação de bixina 

 

 Segundo Franco et al. (2002) o conteúdo de bixina das sementes está relacionado 

diretamente com as condições ambientais e genéticas, podendo variar entre 1 e 6%. 

 Existem diferentes maneiras de determinar o conteúdo de pigmento presente tanto nas 

sementes quanto no extrato de urucum. O método de Meckeown & Mark (1962), expressa 

como % de bixina e envolve extrações repetidas das sementes com clorofórmio. O extrato 

total é medido e o conteúdo do pigmento calculado com base na absorção de luz do extrato 

em 501 nm e aplicando o coeficiente de absorção de 2826 a 1%. 
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 Segundo Wilberg para determinar o teor de bixina existente no extrato de urucum, 

através do método espectrofotométrico, deve-se medir a absorbância a 470 nm e calcular o 

teor de bixina na amostra utilizando-se a Lei de Beer e supondo um valor de 2.826 para o 

coeficiente de absorção da bixina em clorofórmio. 

 O método KOH apresentado por Franco et al. (2002) representa um método de fácil 

operacionalização e baixo custo. Este método foi desenvolvido, preliminarmente, através de 

estudos comparativos, onde cada laboratório envolvido nesses estudos analisou a mesma 

amostra pelo seu próprio método. Alguns laboratórios determinaram a bixina diretamente, 

fazendo a extração com clorofórmio e posterior leitura espectrofotométrica. Outros 

determinaram indiretamente, transformando a bixina em norbixina, através do tratamento das 

sementes com solução de hidróxido de potássio - KOH ou hidróxido de sódio – NaOH e 

posterior leitura espectrofotométrica. Após serem testados e analisados quatorze métodos 

diferentes e realizadas várias reuniões no instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, onde os 

resultados das análises foram discutidos, comparados e avaliados, dois métodos foram 

selecionados – KOH e clorofórmio, os quais foram enviados ao Ministério da Agricultura 

para apreciação e validação dos mesmos. Neste trabalho foi utilizado o método do KOH. 

 

 

2.3.3 – Extração dos corantes 

 

 O corante de urucum corresponde a cerca de 4,5% do peso total da semente, 

localizando-se na periferia da mesma por meio de uma óleo resina, Figura 5. 

 

 

Figura 5. Seção transversal da semente de urucum. 
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 Três métodos básicos são comercialmente utilizados para extrair o corante das 

sementes do urucum: 1) extração alcalina, que resulta na conversão do carotenóide de uma 

forma éster molecular lipossolúvel a hidrossolúvel, forma molecular do ácido carboxílico, 

comumente conhecida como norbixina; 2) extração com óleo, que causa a remoção de bixina 

e pequenas quantidades de outros materiais coloridos; 3) extração com solvente, que resulta 

na forma mais pura do pigmento, a bixina (Freund; Washam; Maggion, 1988). 

 Segundo Dendy (1966a) as sementes têm que ser submetidas a extração com uma 

mistura de álcool etílico e tricloroetileno. Os solventes foram removidos por destilação, 

obtendo-se um extrato concentrado de urucum. 

 Monge (1967) realizou a extração de bixina das sementes de urucum “in natura”, 

usando clorofórmio a 40oC, com forte agitação. Após a filtração e concentração a vácuo, 

obteve-se cristais de cor violeta escura. Com uma nova diluição, obteve-se bixina com 100% 

de pureza. 

 Bahl; Seshadri; Vedantham (1971) concluíram que a melhor extração foi feita 

utilizando acetona ou acetato de etila, aquecendo diretamente as sementes em um balão e 

decantando o extrato utilizando o algodão como filtro. 

 Bhalkar & Dubash (1983) utilizaram vários métodos de extração, tais como solventes 

orgânicos, carbonato de sódio aquoso, hidróxido de sódio e extração e dispersão em água. 

Com uma mistura solvente de clorofórmio-etanol (25:75 v/v), obtiveram acima de 76% dos 

pigmentos totais. Entre os vários métodos, a extração por solvente foi considerada a melhor. 

 Segundo Preston & Rickard (1980), o pigmento do urucum foi extraído com solvente 

apropriado tal como acetona. Depois o extrato pode ser lavado com hexano ou algum outro 

solvente em que o pigmento seja virtualmente insolúvel para remover as impurezas e odores 

indesejáveis. Outros solventes testados foram diclorometano, dicloroetano, etanol, éter de 

petróleo e propano-2-ol. Os principais carotenóides presentes foram cis e trans-bixina. 

 Guimarães; Barbosa; Massarani (1989) manifestaram que uma simples movimentação 

das sementes de urucum em leito de jorro permite liberar a bixina no fluxo de ar. O material 

recolhido apresentou cerca de 20% em massa, obtido por procedimento puramente mecânico. 

 Engelhardt; Roed; Didriksen (1988) concluíram que os produtos mais concentrados 

são obtidos por extração com solventes orgânicos, embora a precipitação por extração inicial 

em solução aquosa de hidróxido de potássio e logo neutralização produza um produto final 

bastante concentrado. Para determinar o teor de corante presente, deve-se realizar uma análise 

espectrofotométrica, diluindo os produtos em solvente apropriado (Verghese & Joy, 1989). 
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 Degnan; Von Elbe; Hartel (1991) afirmaram que o uso de dióxido de carbono em 

estado supercrítico, como solvente nas extrações do pigmento das sementes de urucum, tem 

potencial para impedir a necessidade de se usar solventes orgânicos ou temperaturas elevadas. 

Neste caso, análises do pigmento das sementes de urucum obtido por extração com dióxido de 

carbono supercrítico, mostraram só a presença de alfa e beta-bixina. Nenhum produto de 

degradação térmica foi detectado nas amostras extraídas, na faixa de temperatura usada. O 

aumento da temperatura resultou em aumento dos pigmentos/g CO2 em todas as pressões. 

 Chao et al. (1991) utilizaram dióxido de carbono supercrítico para extrair os corantes 

das sementes do urucum, em diferentes pressões e temperaturas. Os resultados da separação 

cromatográfica em camada delgada em fase reversa revelaram que os extratos obtidos foram 

compostos principalmente de bixina, geranilgeraniol e norbixina. 

 

2.3.4 – Toxicologia 

 

 As investigações sobre a toxidade do urucum, realizada na Holanda, com ratos, 

camundongos e suínos, mostraram que o corante não apresenta toxidade, podendo ser 

empregado com segurança para colorir manteigas, margarinas e queijos (Franco et al, 2002). 

 Além da indústria de alimentos, os corantes do urucum são usados pela indústria de 

cosméticos em produtos como batons, protetor solar, tingimento de couro, cera para pisos, 

graxa para sapatos, esmalte para unhas, laqueador para bronze, óleos para cabelo e tinta para 

madeira (Anand, 1983). 

 Segundo Preston & Rickard (1980) foi demonstrado que nos humanos, os pigmentos 

provenientes de bixina lipossolúvel, suspensão de bixina em óleo e pigmentos de urucum 

hidrossolúvel podem ser detectados no sangue, dentro de poucas horas após a administração 

de uma simples dose oral. 

 Segundo Engelhardt; Roed; Didriksen (1988) considerando que o corante natural de 

urucum tem sido usado por gerações sem problemas, as pesquisas científicas desenvolvidas 

durante os últimos 30 anos estabeleceram uma certa segurança ao corante. 

 Sexton (1991) informou que o urucum é permitido em todos os países do mundo. 

 Collins (1991) afirmou que a avaliação toxicológica dos pigmentos do urucum não 

demonstrou nenhum efeito tóxico e nenhuma evidência de carcinogenicidade. 

 

 

 



Aspectos Teóricos        Dissertação de Mestrado - PPGEQ 

Silvagner Adolpho Veríssimo   Abril/2003 

26

2.4 – As fibras têxteis e sua classificação 
 

 As fibras têxteis são elementos filiformes caracterizados pela flexibilidade, finura e 

grande comprimento em relação à dimensão transversal máxima, sendo aptas para aplicações 

têxteis. Estas aplicações realizam-se através de operações de transformação industrial, tais 

como: cardagem, penteagem, fiação, tecelagem, alvejamento, tingimento, estamparia e 

acabamento final. 

 Existem fibras descontínuas e fibras contínuas. As descontínuas têm o comprimento 

limitado a alguns centímetros. As contínuas têm um comprimento muito grande que é apenas 

limitado por razões técnicas: no caso de seda natural, o conteúdo do casulo; no caso das fibras 

não naturais, a capacidade do suporte (por exemplo, o cone). 

 As fibras podem ser de origem natural se são produzidas pela natureza sob uma forma 

que as torna aptas para o processamento têxtil, ou de origem não natural se são produzidas por 

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

químicos (fibras regeneradas ou artificiais) quer por polímeros obtidos por síntese química 

(fibras sintéticas), conforme mostrado na Figura 6 (Araújo & Castro, 1984). 

 

  Animais Secreção glandular 
   Pêlos 
    
   da semente 
 Naturais Vegetais do caule 
   da folha 
   do fruto 
Fibras Têxteis    
  Minerais  
    
  Regeneradas (artificiais)  
 Manufaturadas Sintéticas  
  Inorgânicas  

 

Figura 6. Classificação das fibras têxteis. 

 

 

2.4.1 – Fibras naturais 

 

 A Tabela 2 apresenta algumas fibras naturais e suas respectivas definições segundo 

Araújo & Castro (1984). 
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Tabela 2. Algumas fibras naturais e suas respectivas definições. 

 

Nome Definição
Seda doméstica Fibra segregada pelas larvas do bicho da seda Bombyx mori 
Lã Pêlo do ovino Ovis Áries 
Algodão Fibra unicelular proveniente da semente do algodoeiro Gossypium 
Capoc Fibra proveniente da semente do capoc ou sumaúma Ceiba pentardra 
Cânhamo Fibra proveniente do líber do cânhamo Cannabis sátira 
Juta Fibra proveniente do líber do carchourus capsularis e do Corchorus olitorius
Linho Fibra proveniente do líber do linho Linum usitatissimum 
Ramie Fibra proveniente do líber da Boehmeria nívea e da Boehmeria tenacissima 
Sisal Fibra proveniente da folha do Agave sisalana 
Amianto Silicato natural fibroso 
 

 

 Dos 45 milhões de toneladas de fibras consumidas por ano para propósitos têxteis, 

mais de 50% são de algodão (Horstmann, 1995). O Brasil, e principalmente o Nordeste se 

destacam pela alta produção de fios de algodão (Beltrame, 2000). 

 O algodão é considerado a mais importante das fibras têxteis naturais, é também a 

planta de aproveitamento mais completo e que oferece os mais variados produtos de utilidade. 

A fibra de algodão é unicelular, contendo 94% de celulose em sua constituição, Figura 7. Nas 

fibras imaturas o teor de celulose é menor. É célula viva durante o seu desenvolvimento, que 

dura mais ou menos 70 dias. Depois morre, apresentando suas características hereditárias, que 

podem ter sido influenciadas pelos fatores climáticos. A fibra de algodão apresenta um 

conjunto de propriedades físicas que determinam seu valor como matéria-prima importante 

para a fiação. As principais características das fibras são: comprimento, uniformidade, 

resistência, maturidade, finura, umidade, elasticidade e durabilidade Godoy (1977). 

 

 
 

Figura 7. Estrutura de um elo da cadeia de celulose. 
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2.5 – Tingimento 
 

 O processo de tingimento sempre ocupou lugar único dentre os processos têxteis. A 

aplicação de corantes é considerada uma arte. Por tingimento de material têxtil, entende-se a 

coloração que lhe é dada e possui permanência relativa. Isto implica que a coloração não 

desbote facilmente durante as lavagens e exposição do material à luz. Acredita-se que a arte 

de tingimento começou a ser praticada no ano 3000 a.C. na China, Índia e Egito. Até a metade 

do século XVIII todos os corantes eram obtidos de fontes naturais, usualmente plantas, 

embora alguns fossem produtos, animais ou minerais. 

 Quase todos os corantes de origem natural usados na Índia desde tempos remotos, 

segundo documentos, não eram capazes de produzir sozinhos cores permanentes nos têxteis. 

Por isso, as fibras devem ser preparadas pela impregnação com substâncias metálicas, tais 

como alumínio, ferro ou lata para que o corante possa se fixar no material têxtil. Essas 

substâncias são conhecidas como mordentes (Ladchumananandasivam, 2002). 

 Atualmente, quase todos os corantes são preparados sinteticamente, tendo como base o 

alcatrão. O primeiro corante sintético (MOUVINE) preparado comercialmente foi a Anilina, 

em 1856, por W. H. Perkin. Por causa do grande número de diferentes fibras, outros materiais 

que requerem tingimento, a grande variação nos tipos de desgaste e rasgamento aos quais 

estão sujeitos os materiais têxteis, diferentes corantes são fabricados e o número está 

aumentando constantemente. Há quatro formas nas quais os materiais têxteis podem ser 

tingidos: 

 1) Em forma de rama (fibra solta) antes da conversão em fios; 

 2) Em forma de fio; 

 3) Em forma de tecidos (forma utilizada neste trabalho); 

 4) Em forma de peças confeccionadas. 

 

 O tingimento pode ser definido como uma aplicação de cores para todo o corpo do 

material têxtil com algum grau de solidez: isso implica uma certa penetração dos corantes nas 

fibras individuais e um grau prático de durabilidade, sendo o mais importante a uniformidade 

de aplicação das cores (Ladchumananandasivam, 2002). 
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2.5.1 – Teoria do tingimento 

 

 O tingimento pode ser considerado sob dois aspectos: 
 

 O aspecto cinético - refere-se a importância da velocidade com que os corantes são 
absorvidos. 

 O aspecto termodinâmico - examina a distribuição do corante entre a fibra e o 
banho quando o equilíbrio está estabelecido. 

 

 As forças de atração responsáveis pela absorção do corante são: ligação iônica, pontes 

de hidrogênio, ligação covalente e forças de Van der Walls. 

 A ligação iônica resulta de uma atração entre duas cargas nos átomos, a positiva e a 

negativa, que é proveniente da transferência dos elétrons. 

 No caso do tingimento de fibras, os amino grupos de lã (carga positiva) atraem os 

ânions dos corantes ácidos Equação (1). Onde “D” representa a molécula do corante. 

 

ainttlãlãgrupoominaácido.corânion

lãNHSODlãNHSOD −−→−+− +−+−
3333

                (1) 

 

 No entanto, os grupos carboxílicos (carga negativa) da lã atraem os corantes básicos, 

Equação (2). 

 

ainttlãlã.carboxgrupobásico.corcátion

lãOCOHNDlãOCOHND −−→−+− −+−+
22        (2) 

 

 A ligação iônica é facilmente quebrada e precisa ser suplementada por outras forças de 

atração entre a fibra e o corante, em particular a força de Van der Wall. Estas forças atuam 

somente em pequena faixa, e são as forças iônicas de faixas relativamente longas que 

promovem atração primária. 

 A ponte de hidrogênio resulta da habilidade do hidrogênio em aceitar um segundo par 

de elétrons que é compartilhado entre dois átomos de oxigênio e um átomo de nitrogênio, 

Equação (3). 

 

O ⎯⎯H ----- O                    O ⎯⎯ H ----N   (3) 
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 Neste caso, observa-se que o átomo de hidrogênio serve como uma ponte entre dois 

átomos eletronegativos, ligando um por ligação covalente, e o outro por forças puramente 

eletrostáticas. A ponte de hidrogênio é, geralmente, indicada em fórmulas por uma linha 

interrompida, Equações (4) e (5). 

 

      (4) 

 

     (5) 

 

 Assim os corantes que têm os grupos -OH ou -NH2 podem formar ligações 

hidrogênicas com fibras que têm o grupo /
\ CO, Equação (6). 

 

                                                      (6) 

 

 As forças de Van der Wall representam a atração entre as moléculas de compostos não 

polares. Quando as moléculas se aproximam, suficientemente, elas se atraem. A força de 

atração é proporcional à área de possível contato. Portanto, moléculas lineares e grandes 

tendem a se ligar nas moléculas das fibras por causa da força de atração similar. A afinidade 

da maioria dos corantes é devido a essas forças de Van der Wall. 

 A Ligação covalente resulta do compartilhamento de elétrons dos átomos, formando 

forte ligação permanente, Equação (7). 

 

                                          (7) 

 

Na formação de uma molécula de ácido clorídrico o único elétron de hidrogênio em 

compartilhamento com um outro elétron do átomo de cloro, resulta na formação de uma 

ligação covalente. 
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 No tingimento, os corantes reativos são ligados à fibra por meio de uma ligação 

covalente, que é muito mais forte que qualquer outra ligação. O corante reativo forma ligação 

covalente com os grupos hidroxilas das fibras celulósicas, Equação (8) e com amino grupos 

da lã, Equação (9). 

 

ainttcelulosecelulosehidroxilagruporeativocorante

HClceluloseORDceluloseHOClRD +−−−→−+−−
                      (8) 

 

ainttlãlãgrupoominareativocorante

HCllãHNRDlãNHClRD +−−−→−+−− 2

                                (9)
 

 

 Quando uma fibra é mergulhada no banho de corante, o processo de tingimento 

acontece em três estágios, Figura 8: 

1. Transferência do corante do banho para a superfície da fibra; 

2. Difusão do corante para o centro da fibra; (adsorção) 

3. Fixação do corante. (pontes de hidrogênio, ligação iônica, ligação covalente) 

 

Figura 8. Estágios de um tingimento. 

 

 

2.5.2 – Estrutura química e propriedades dos corantes 

 

 As principais propriedades que os corantes devem possuir são: 

 

 Cor intensa; 

 Solubilidade  

 Substantividade 

 Reatividade 

 Solidez 
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2.5.2.1 – Cor intensa 

 

 A luz é uma forma de energia e cada comprimento de onda do espectro visual tem um 

valor fixo de energia associada a ele. O fim do vermelho no espectro visual tem o valor 

mínimo, o fim da violeta tem o valor máximo e as ondas ultra-violetas que são ainda menores, 

têm a maior energia. Se os elétrons na molécula de um corante precisam apenas da quantidade 

de energia associada à luz azul para fazê-los mudar para uma outra órbita, eles absorverão 

esta energia. 

 Todos os outros comprimentos de onda da luz que incidem no corante, não terão a 

quantidade certa de energia associada a elas para causar a mudança dos elétrons e assim não 

serão transformados. 

 Do mesmo modo, os elétrons de outros compostos coloridos necessitam absorver uma 

quantidade maior ou menor de energia para ajudá-los a mudar para uma órbita maior; assim, a 

cor da luz que eles absorvem, e conseqüentemente a luz que eles transmitem variará, e isto 

conta para a existência das muitas cores que os objetos possuem. 

 No caso dos compostos orgânicos a quantidade de energia que os elétrons precisam 

absorver para alterar suas órbitas é associada com a relação da região ultravioleta, para que os 

comprimentos de ondas visíveis não sejam afetados e os compostos apareçam incolores. Mas 

os compostos orgânicos coloridos são peculiares uma vez que suas moléculas contêm um 

grupo de átomos chamado cromóforo e os elétrons neste grupo podem ser deslocados pela 

pequena quantidade de energia - aqueles que estão presentes no espectro visível. Por muitos 

anos os químicos têm pesquisado novos grupos de cromóforos, mas até hoje existem somente 

cerca de 20 (vinte). Todavia, a cor de luz que eles absorvem pode ser modificada pela 

introdução de outros grupos químicos dentro da molécula que os contém e assim um número 

maior de diferentes cores pode ser produzido. 

 A maioria dos corantes orgânicos são compostos complexos não saturados, tendo 

certos grupos substitutos. A parte não saturada da molécula é chamada de cromóforo do 

corante e para ter cor intensa a molécula também requer a presença de grupo doador de 

elétron ou aceitador de elétron, ou átomos conhecidos como auxocromos. Nos corantes para 

produtos têxteis os cromóforos são, usualmente, cadeias aromáticas e grupos azóicos. 

 Todos os grupos cromóforos têm sistemas conjugados de ligações duplas e simples. 

Isto permite o movimento de um ou mais elétrons π móveis através da molécula, e é possível 

descrever diferentes configurações eletrônicas da molécula, isto é, formas canônicas. 
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2.5.2.2 – Solubilidade 

 

 O tingimento normal deve sempre acontecer pelas soluções aquosas para que o corante 

possa conter grupos substitutos que concedam solubilidade na água. A solubilidade é 

essencial para ajudar o corante a penetrar nos micro-poros intermoleculares da fibra. Seria 

ideal que os corantes possuíssem moléculas pequenas e altamente solúveis na solução para 

assegurar a uniformidade na penetração dentro da fibra. A Tabela 3 apresenta alguns grupos 

permanentes de solubilidade e a Tabela 4 apresenta grupos temporários e de ônio. 

 

 

 

Tabela 3. Grupos permanentes de solubilidade usados nas moléculas dos corantes. 

 

Grupos Permanentes Tipo do corante 

- SO3Na (ou -COONa) 
Corante direto, ácido mordente de cromo, reativo, 
complexo metálico 1:1. 
 

N+H2 HCl- ; -N+R3Cl- 
Corantes básicos para celulose, lã, seda, e fibras de 
acrílico. 
 

-OH, -NH2 , -SO2NH2 
Corantes dispersos para acetato de celulose, nailon, 
poliéster, complexo metálico 1:2 para lã e nailon. 
 

-OSO3Na+ Corantes à tina solubilizados. 

Fonte: Ladchumananandasivam, 2002. 
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Tabela 4. Grupos temporários e grupos de ônio de solubilidade usados nas moléculas dos 

corantes. 

 

Grupos temporários Tipo do corante 

-O-Na+ 

Corantes para celulose, isto é, naftol para 
união azoica subseqüente na fibra e corante à 
tina. 
 

Grupos de Ônio Tipo do corante 

   
NR2 
/ 
-CH2SC 
\\ 
NR2 

 

Corantes de ftalocianina para celulose. 

-OSO3Na+ Corantes á tina solubilizados. 

Fonte: Ladchumananandasivam, 2002. 

 

 

2.5.2.3 – Substantividade 

 

 A presença de um ou mais grupos específicos numa molécula de corante determina sua 

substantividade com relação a qualquer tipo de fibra e seu método de aplicação. Estes grupos 

incluem os seguintes: 

 Um grupo aniônico que confere solubilidade e substantividade às fibras de proteína e 

náilon; 

 Um grupo catiônico que confere solubilidade e substantividade às fibras de proteína, ao 

tingimento básico de náilon e às fibras de acrílico. O grupo pode ser mais ou menos 

uma parte integral da estrutura do corante, isto é, parte da cadeia conjugada da 

molécula; 

 Um grupo polar: (-OH, -NH2, -NHCH3, etc.), que aumenta a substantividade dos 

corantes (dispersos) não-iônicos, usados para fibras sintéticas e também influencia 

consideravelmente na cor; 

 Uma série de grupos conferem nivelamento a molécula, como um todo. Nos corantes 

não-iônicos (dispersos) esta característica aumenta a substantividade em relação ao 
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acetato de celulose; e em corantes com grupos iônicos (introduzido permanentemente 

ou temporariamente) aumenta a substantividade em relação às fibras de celulose; 

 Uma cadeia prolongada de conjugação se a molécula do corante for nivelada e tiver 

grupos iônicos (permanentes ou temporários) sua substantividade em relação às fibras 

de celulose aumenta regularmente com prolongamento da cadeia de conjugação, isto é, 

com o número das ligações duplas e simples alternadas no seu eixo mais longo. 

 Um grupo fenólico, que no corante, for adjacente a outros grupos, confere ao corante a 

habilidade de se combinar com um metal mordentado; 

 Um grupo quinona, que na ausência de grupos iônicos permanentes faz com que o 

corante possa ser usado para tingir fibras de celulose por solubilidade temporária; 

 Um grupo amino primário que faz com que o corante ou as bases usadas em corantes 

azóicos possam ser diazotizados e unidos com naftol. 

 

 

2.5.2.4 – Reatividade 

 

 Os corantes reativos introduzidos em 1956 pela ICI Ltda (Inglaterra) e agora 

produzidos por vários fabricantes, são retidos na fibra por um princípio diferente daquele que 

controla o tingimento da maior parte dos outros tipos de fibras; eles formam uma ligação 

química covalente com as moléculas da fibra. Isto acontece devido a reação entre um grupo 

substituto químico específico na molécula do corante, e parte da molécula da fibra. Nas 

equações abaixo “D” representa a molécula do corante. 

No caso dos corantes diretos: 

 

ainttfibradiretocorante

fibraDHfibraDH −→+

                                                    (10)
 

 

ainttfibracelulosedefibrareativonãocorante

celuloseHODHceluloseHODH −−→−+
                                       (11) 

 

No caso dos corantes reativos: 
 

reativocorantereativatividadetansubsordináriocorante

HClClRDClRClDH +−−→−−+
                                         (12) 
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tereativamenainttcelulosecelulosedefibrareativocorante

HClceluloseORDceluloseHOClRD +−−−→−+−−
                (13) 

 

2.5.2.5 – Solidez 

 

 Solidez significa a resistência da cor dos produtos têxteis com relação aos diferentes 

agentes aos quais são expostos durante a manufatura e o uso subseqüente. 

 A solidez da cor é avaliada separadamente com respeito à mudança da cor da amostra 

no teste e com relação a coloração dos materiais não tingidos. 

 Os graus de solidez são indicados por números. O número "1" representa o grau mais 

baixo e o "5" representa o grau mais alto, ("8" para solidez à luz). A graduação intermediária 

é mostrada como 1-2, 2-3 etc.. Em muitos testes a graduação é decidida pela diferença na 

aparência da amostra, antes e depois do teste, e o grau de diferenças requerido é julgado pela 

referência a um conjunto das escalas do cinza. São quadrados cinzentos de contrastes e o 

número "5" não mostra nenhum contraste (Ladchumananandasivam, 2002). 

 A solidez exigida por um substrato têxtil varia de acordo com o uso a que se destinará. 

Os teste de solidez mais comuns são: 

 

 Lavagem; 
 Fricção (úmido e seco); 
 Luz; 
 Perspiração; 
 Lavagem à seco; 
 Água; 
 Gases; 
 Sublimação; 
 Água clorada. 

 

 

2.5.2.5.1 – Classificação da solidez 

 

a) A alteração da mudança durante um teste (solidez a lavagem): 
 

 5 - Nenhuma alteração. 
 4 - Muito pouca perda em profundidade de matiz. 
 3 - Perda apreciável. 
 2 - Perda distinta. 
 1 - Perda grande ou muito alterado. 
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b) Mancha de matizes vizinhas (solidez a fricção úmido/seco): 
 
 5 - Não tem mancha do branco (matiz vizinha). 
 4 - Muito pouca mancha. 
 3 - Mancha apreciável. 
 2 - Mancha profunda. 
 1 - Tingiu fortemente o branco (matiz vizinha). 
 
c) Solidez à luz: 
 
 8 - Máximo. 
 7 - Excelente. 
 6 - Muito bom. 
 5 - Bom. 
 4 - Regular. 
 3 - Moderado. 
 2 - Ligeiro. 
 1 - Pouco. 
 

 

2.5.3 – Influência da estrutura da fibra na absorção do corante 

 

 É muitíssimo importante deter-se na uniformidade de cor no tingimento de fibras 

têxteis, fios e tecidos. Os tingimentos desnivelados devem ser evitados particularmente no 

tingimento de fios, tecidos ou roupas desde que pequenas diferenças na tonalidade e 

luminosidade possam ser detectadas a olho nu. Conseqüentemente qualquer processo químico 

ou mecânico, que modifique as propriedades de tingimento, isto é, capacidade de tingimento 

dos materiais têxteis, deve ser controlado para evitar irregularidade no tingimento 

subseqüente. A difusão do corante nas fibras individuais e o eventual grau de absorção do 

corante dependem altamente da física e química da estrutura da fibra e da habilidade para ser 

modificada antes ou durante o tingimento. Qualquer tentativa para correlacionar a estrutura da 

fibra com o comportamento do tingimento deve-se levar em conta as duas principais 

características das fibras que controlam sua reatividade ou a habilidade de se tingir, que são: 

 Permeabilidade ou facilidade com a qual as moléculas de corante difundem-se dentro 

da fibra; 

 A presença de grupos funcionais reativos nas cadeias moleculares da fibra. 

 

 Estas duas características são altamente determinadas durante a manufatura ou 

crescimento da fibra, mas de igual importância são os efeitos dos processos preparativos antes 

do tingimento e a natureza do corante. 
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 Também qualquer correlação entre o corante e a fibra deve ser levada em conta, 

observando os seguintes itens: 

 Fração do volume, tamanho, forma e a configuração das regiões ou espaços acessíveis 

para o corante; 

 A fração do volume (ou grau de cristalinidade), tamanho, configuração e distribuição 

das regiões ordenadas ou unidades da fibra; 

 O tipo de concentração, distribuição e grau de ionização dos grupos ionizáveis da fibra 

e do corante; 

 A interação molecular entre todas as espécies moleculares presentes. 

 

 Em adição, os parâmetros do processo real de tingimento, particularmente o pH, a 

força iônica e a temperatura exercem determinados efeitos. Todavia, é de importância a 

condição e a qualidade da água em que a maioria dos processos de tingimento é executada. O 

grau de inchação apresentado pelas fibras têxteis mergulhadas em soluções aquosas é uma 

reflexão da composição química da fibra e uma característica significante no comportamento 

de tingimento. Sem dúvida, o grau de inchação na água e o "regain %" (percentual de água 

que o material possui em relação ao seu peso seco – a porcentagem de regain é sempre maior 

que a porcentagem de umidade) de uma fibra estão intimamente relacionados com a eficiência 

do tingimento. 

 Em todas as fibras existem regiões de diferentes graus de ordem e desordem molecular 

e estas são chamadas de regiões cristalina e amorfa (não cristalina – regiões acessíveis) 

respectivamente. As regiões cristalinas fornecem força e rigidez e as regiões amorfas 

fornecem flexibilidade e reatividade. A razão entre a região cristalina e amorfa tem uma 

influência significativa nas propriedades de qualquer fibra e pode ser usada para caracterizá-

la. 

 Para fibras naturais, a razão é uma propriedade inerente e para as fibras 

manufaturadas, pode ser controlada em grande parte pelas condições nas quais as fibras são 

produzidas, tais como relação de esfriamento, fadiga mecânica durante o resfriamento e grau 

de estiragem do produto final. A copolimerização oferece um meio muito eficiente e útil de 

influenciar a tendência cristalina de um polímero, alterando o equilíbrio cristalino - amorfo e 

como conseqüência afetando a permeabilidade da fibra com relação à penetração das 

moléculas difusas. 

 A facilidade com que os corantes penetram numa determinada estrutura de fibra 

também depende da integração da fibra com o ambiente do solvente, particularmente da água. 
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As interações que ocorrem são aquelas que se espera a partir da natureza química da fibra. 

Assim, a capacidade de absorção de água e conseqüentemente a capacidade de inchamento é 

maior nas fibras, que contêm átomos ou grupos de átomos, capazes de formar interações ion-

dipolo e dipolo-dipolo, mas particularmente de formação de ligação de hidrogênio com 

moléculas de água do que em fibras que não tem grupos polares. Em geral, as fibras que 

incham apreciavelmente na água e são de caráter hidrofílico, são capazes de aceitar corantes 

iônicos solúveis na água. Por outro lado, as fibras que possuem caráter hidrofóbico 

(apresentam pouca inchação na água) são permeáveis apenas com relação aos corantes não-

iônicos de baixa solubilidade (Ladchumananandasivam, 2002). 

 

2.5.4 – Fatores determinantes na escolha do corante 

 

 Propriedades de nivelamento (depende da máquina); 

 Solidez (depende do uso); 

 Compatibilidade entre corantes e auxiliares; 

 Reprodutibilidade; 

 Estabilidade em temperatura; 

 Estabilidade em pH; 

 Custo/Valor de cor; 

 Penetração; 

 Mínimo de manchar outras fibras; 

 Homogeneidade; 

 Aumento do corante em cores escuras; 

 Poeira; 

 Saúde (antialérgico); 

 Tamanho de partículas; 

 Solubilidade; 

 Forma física; 

 Estabilidade de dispersão; 

Usado no caso de tingimento de fio em forma 

de embalagens. 

 Disponibilidade e suprimento contínuo 

 Histórico do fornecedor - faixa de qualidade 

 Embalagens; 

 Armazenagem; 

 Estabilidade química/física. 
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2.5.5 – Classificação dos corantes sintéticos de acordo com a aplicação 

 

 1) Corantes básicos: Usualmente são hidroclorídricos ou sais de bases orgânicos. O 

cromóforo está no cátion e às vezes são chamados de corantes catiônicos. 

 2) Corantes azóicos: São sais de sódio, usualmente de ácidos sulfônicos, mas em 

alguns casos ácidos carboxílicos. A maioria não tem afinidade para algodão, mas tem algumas 

exceções; principalmente usados para fibras protéicas e poliamídicas. 

 3) Corantes diretos: Têm semelhança com corantes ácidos porque são sais de sódio de 

ácidos sulfônicos e são compostos azóicos. Eles têm afinidade direta para as fibras 

celulósicas. Corantes diretos são às vezes também chamados de corantes substantivos. Apesar 

deles tingirem fibras protéicas não estão sendo usados para esta finalidade, com exceção de 

circunstâncias especiais. 

 4) Corantes mordentes: Este grupo inclui muitos corantes sintéticos e naturais. Eles 

não têm afinidade natural para têxtil, mas são aplicados para fibras celulósicas e proteicas 

tratadas com óxidos metálicos. 

 5) Corantes de enxofre: São compostos de complexos orgânicos que contém enxofre. 

São usados para tingir matizes baratas com alta solidez à umidade nas fibras celulósicas, 

porém as cores não têm brilho. 

 6) Corantes à tina: São insolúveis na água, mas podem ser convertidos em forma 

solúvel (leuco) pela ação de hidróxido de sódio e um agente redutor, como hidrosulfito de 

sódio. A celulose tem afinidade para estes compostos leuco, que é absorvido pela fibra, e 

subseqüentemente são oxidados para um pigmento insolúvel. Eles têm alta solidez, mas são 

muito caros. 

 7) Corantes dispersos: Fibras hidrofóbicas tais como acetato de celulose secundário ou 

terciário e as fibras sintéticas freqüentemente tingem melhor com corantes insolúveis do que 

com corantes solúveis em água. Os corantes dispersos são suspensões de compostos orgânicos 

bem divididos com muito pouca solubilidade. 

 8) Corantes reativos: Estes corantes podem formar combinações químicas com a 

celulose e por essa razão têm excelente solidez. Em muitos casos eles estão sendo aplicados a 

frio e se adaptam bem ao processo contínuo. 
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2.5.6 – Cálculos de tingimento 

 

 O cálculo da quantidade de corante e produtos auxiliares é feito percentualmente sobre 

o peso do material (s.p.m.) a ser tingido. 

 A intensidade de um tingimento é expressa pela quantidade do corante empregado 

como porcentagem sobre o peso do material (s.p.m.). Portanto 100g de tecido tinto a 1% 

recebeu um tratamento em uma solução contendo 1g de corante. 

 A relação de banho “RB” expressa a relação entre a massa do substrato a ser 

processado e o volume da solução usada. Portanto uma relação de banho 1:100 significa que 

para cada grama de material serão utilizados 100mL de solução. 

 

 

2.5.7 – Tingimento de fibras vegetais com corantes naturais 

 

 A exemplo de alguns tingimentos com corantes sintéticos o tingimento com corantes 

naturais requer o auxílio de agentes fixadores, que podem ser mordentes, resinas reactante ou 

qualquer outro produto que favoreça a ligação corante – fibra. Estas substâncias auxiliam na 

majoração de uma das propriedades mais importantes de um substrato tinto, a solidez. Neste 

trabalho foram utilizados os mordentes metálicos alúmen de potássio (Al2(SO4) K2SO4 

24H2O) e sulfato de cobre (CuSO4), e ainda o ácido cítrico (ácido orgânico) e uma resina 

reactante polimérica. Alguns dos principais corantes naturais são mostrados na Tabela 5. 

 

 

Tabela 5. Alguns dos corantes naturais usados em tingimento. 
 

Planta Nome científico Cor Extração do corante 
Pau-Brasil Caesalpinia echinata Vermelho ou rosa Serragem do cerne 
Urucum Bixa orellana L. Laranja avermelhado Sementes 

Acácia negra Acacia mearnsii Castanho Casca 
Espinafre Spinacea oleracea Verde Folhas 
Anileira Indigofera tinctoria Azul Pó e folhas 

Pau-campeche Haematoxylon campechianum Violeta Serragem do cerne 
Picão Bidens pilosa Cinza Toda planta 

Tinteira Coccoloba excelsa Preto Galhos 
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2.6 – Análise de cor na indústria têxtil 
 

2.6.1 – Conceito de cor 

 

 Cor é uma percepção subjetiva causada no cérebro em conseqüência de uma energia 

radiante transmitida aos olhos. Para a percepção de uma cor há necessidade de uma fonte de 

luz, um objeto colorido e um observador (a vista humana recebe a imagem e a transforma em 

impulsos que são transmitidos, mediante o nervo ótico, ao cérebro onde se manifesta a 

percepção de cor), Figura 9. 

 

 

Figura 9. Percepção de cor. 

 

2.6.1.1 – Fonte de luz 

 

 Objetos só podem ser vistos quando luminosos (emitem luz) ou quando iluminados 

(refletem total ou parcialmente a luz que incide sobre eles). Artigos tintos se enquadram neste 

segundo caso. O que dá a sensação dimensional de um objeto é a sua cor. Um livro verde 

sobre um lençol branco tem suas linhas dimensionais delimitadas por sua cor. A percepção 

sensorial da cor é causada pela luz emitida por um iluminante (ente físico – ou abstrato), 

desde que o objeto não emita luz própria. Portanto um objeto só manifesta sua cor quando é 

iluminado. 

 As radiações eletromagnéticas propagam-se em ondas de comprimento variável 

abrangendo um largo espectro. Dentro deste espectro há uma pequena banda na faixa de 400 a 

700nm, que constitui a luz visível, Figura10. 
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Figura 10. Espectro da luz visível. 

 

 As radiações que limitam o espectro de luz visível são os raios ultra violetas (< 

400nm) e os infravermelhos (> 700nm), que não são visíveis. Quando um feixe de luz 

atravessa um prisma (experiência de Newton), ele se decompõe em bandas de luz colorida 

(cores do arco íris), com comprimentos de onda diferentes e que vão desde o vermelho 

(700nm) até o violeta (400nm).  

 A distribuição de energia espectral de um determinado iluminante indica o quanto de 

energia o iluminante irradia em cada comprimento de onda. Os iluminantes se diferem muito 

na proporção dos componentes de seu espectro, portanto a luz solar, de lâmpada 

incandescente, fluorescente, de sódio, etc. são muito deferentes. A lâmpada incandescente, 

por exemplo, contém mais radiações longas (vermelho e amarelo) do que a luz solar. Com a 

mudança do iluminante haverá mudança na cor do objeto iluminado, portanto a cor não é uma 

propriedade imutável do objeto, mas varia em função da composição espectral do iluminante. 

 Os raios luminosos componentes do espectro visível constituem um conjunto de 

radiações visíveis, cada uma produzindo no cérebro, através dos olhos, uma percepção de cor. 

Cada componente do espectro tem um comprimento de onda diferente conforme a Tabela 6: 

 

 

Tabela 6. Faixa do espectro de luz visível. 

 

COR FAIXA DO ESPECTRO (nm)
Vermelho 610 – 700 
Alaranjado 595 – 610 
Amarelo 570 – 595 

Verde 485 – 570 
Azul 430 – 485 

Violeta 400 – 430 
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 Dentre as cores do espectro, os físicos estabeleceram três cores fundamentais: 

vermelho, verde e azul. Raios luminosos destes três comprimentos de onda, quando 

projetados sobre uma superfície branca produzem as demais cores do espectro. Projetando-se 

sobre um fundo branco raios verdes e vermelho, obteremos uma mancha amarela. Projetando-

se os raios das três cores obteremos o branco. Esta superposição de feixes coloridos 

constituem o princípio da composição aditiva de cores. 

 Os raios luminosos podem também ser subtraídos, portanto ao projetarmos um feixe 

de luz branca sobre uma lâmina transparente azul (filtro azul), só passarão os raios azuis e, 

portanto, os demais raios do espectro visível foram subtraídos. Sobrepondo três filtros: azul, 

amarelo e vermelho, e projetando sobre eles um feixe de luz branca, haverá absorção 

completa nos filtros, produzindo-se o preto. Os coloristas trabalham na base da composição 

subtrativa das cores. Assim para os físicos: 

 

VERMELHO + VERDE + AZUL = BRANCO (na base da composição aditiva das cores) 

 

e para os coloristas: 

 

AMARELO + VERMELHO + AZUL = PRETO (na base da composição subtrativa das cores) 

 

 

2.6.1.2 – Objeto observado 

 

 A cor de um objeto, por exemplo um artigo têxtil, é determinada pela radiação 

refletida por este. Portanto, um substrato é branco quando reflete toda a luz que incide sobre 

ele e é preto quando não há reflexão de luz. 

 Substratos são coloridos quando absorvem certos raios do espectro e refletem os 

demais. Dizemos que um substrato é azul, quando ao incidirmos sobre ele luz branca, o 

mesmo reflete o azul e absorve os demais componentes do espectro. Portanto quando 

tingimos um artigo têxtil, estamos trabalhando com subtração de cores. Para cada corpo 

colorido existem dois tipos de cores, quais sejam: cor absorvida ou física e cor refletida ou 

psicológica (é a que vemos). Esses pares de cores são chamados cores complementares, 

Tabela 7. 
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Tabela 7. Cores complementares. 

 

COR ABSORVIDA COR REFLETIDA 
Violeta Amarelo esverdeado 

Azul anil Amarelo 
Azul Alaranjado 
Verde Púrpura 

Amarelo Azul anil 
Alaranjado Azul 
Vermelho Verde azulado 

 

 

 Um substrato é branco, sob a luz solar, quando reflete todas as cores do espectro. Para 

dar cor a este substrato, precisamos modificar a luz refletida, de modo a só sensibilizar a 

nossa vista com a cor desejada. Isso só se consegue pela aplicação de produtos químicos que 

agem absorvendo seletivamente todas as faixas do espectro, menos a desejada, que deverá ser 

refletida. Estes produtos são chamados corantes ou pigmentos e agem por subtração de cores.  

 Por meio de espectrofotômetros, os laboratórios de colorimetria estabelecem as curvas 

de reflectância dos tingimentos, isto é, para radiações de todos os comprimentos de onda, 

dentro do espectro de luz visível, é determinada a porcentagem de reflectância de energia. 

 

 

2.6.1.3 – O olho humano 

 

 A terceira condição essencial para que haja cor é a vista, que funciona como receptor 

das radiações eletromagnéticas visíveis, 400 a 700nm. Os raios luminosos ao atravessarem o 

cristalino vão atingir a retina, onde encontram os terminais do nervo óptico. Nestes terminais 

existem dois tipos de células: 

 

 Bastonetes – responsáveis pela visão em ambiente escuro, com baixa intensidade de 

luz. Todos os bastonetes têm a mesma sensibilidade espectral e por esta razão vemos 

somente objetos cinza no escuro e não distinguimos cores. Em intensidade normal de luz 

os bastonetes não são mais usados e nestes casos só os cones são decisivos. 

 Cones – exibem diferentes sensibilidades (caso contrário, não existiriam cores) e 

basicamente distinguem-se três tipos de cones, sensíveis às radiações azul, verde e 

vermelho, Figura 11. 
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Figura 11. Representação esquemática do olho humano. 

 

 O cérebro funciona como decodificador. O olho humano separa os componentes da luz 

que incide na retina por meio dos cones e retransmite estas faixas separadamente ao cérebro, 

que faz, novamente, a integração da cor irradiada pelo objeto observado. 

 Do ponto de vista físico, as cores do espectro visível podem ser consideradas como 

ondas eletromagnéticas na faixa aproximada de 400 a 700 nanômetros e compreendem as 

cores: violeta, azul, anil, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. 

 Por intermédio do triângulo de cores (círculo de cores) de Munsell podemos ilustrar 

bem as cores fundamentais (azul, verde e vermelho) e suas combinações binárias e terciárias, 

Figura 12. 

 

 
Figura 12. Circulo de cores de Munsell. 
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2.6.2 – Colorimetria 

 

 A colorimetria consiste na técnica de medição da cor. Da mesma forma como é 

possível medir grandezas, como por exemplo, as dimensões de um objeto, a velocidade de um 

corpo ou a velocidade produzida por uma turbina, podemos quantificar a impressão sensorial 

da cor.  Para isso se faz necessário normalizar as fontes luminosas e a sensibilidade do olho 

humano. A sensação subjetiva é transformada em dados objetivos expressos em números. 

 

 

2.6.2.1 – Propriedades espectrais da fonte luminosa 

 

 Distribuição espectral de um iluminante é a quantidade de energia irradiada pelo 

iluminante em um intervalo de comprimento de onda. A distribuição espectral do iluminante 

também é denominada distribuição energética do iluminante ou densidade de radiação 

espectral. Em colorimetria fazem-se as medições de cor em um espectrofotômetro sob fontes 

de luz normalizadas. As fontes de luz empregadas são: 

 

 D65 – iluminante padrão para luz do dia (6500K) 

 A – iluminante que corresponde a lâmpadas incandescentes (2856K) 

 TL84 – iluminante que corresponde a luz fluorescente Philips TL84 (4000K) 

 

 

2.6.2.2 – Propriedades espectrais do objeto observado 

 

 O grau de remissão ou reflexão espectral de uma determinada superfície corresponde a 

porcentagem de luz refletida em cada faixa da luz visível sendo, portanto a relação entre a luz 

refletida e a luz incidente em cada comprimento de onda. O grau de remissão ou reflectância 

do substrato tinto é expresso mediante uma curva de remissão ou curva de reflectância, Figura 

13. 

 O branco teria teoricamente uma reflexão de 100% em toda a faixa de luz visível e o 

preto 0%. A luz proveniente de uma superfície colorida e que vai sensibilizar o olho humano 

depende, portanto das propriedades espectrais do iluminante e do grau de remissão do objeto 

observado. 
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Figura 13. Curvas de reflectância. 

 

2.6.2.3 – Percepções da cor – O olho humano 

 

 Os raios refletidos pela superfície colorida sensibilizam a retina onde estão localizados 

os cones e os bastonetes. Há três tipos de cones, respectivamente sensíveis às faixas de 

radiações amarela, vermelha e verde. Não é possível determinar teoricamente estas 

sensibilidades, porém cientistas mediante experimentação em grupos de observadores, 

estabeleceram as três curvas médias de sensibilidade do olho humano e que foram 

denominadas, curvas padrão de valor espectral (sensibilidades relativas) e representadas por: 

z  para sensibilidade do azul, y  para verde e x  para vermelho, Figura 14. 

 

 

Figura 14. Curvas da sensibilidade espectral do olho humano. 
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2.6.2.4 – Valores cromáticos (valores triestimulus) 

 

 Corresponde a soma dos produtos da distribuição espectral do iluminante (S), pelo 

fator de remissão espectral (R) e pelos fatores relativos a sensibilidade relativa do olho 

humano )z,y,x(
___

, Equações (14, 15 e 16) 

 

)(x.)(R.)(SX
_

∂∂∂= ∑
700

400                                                                 (14)
 

)(y.)(R.)(SY
_

∂∂∂= ∑
700

400                                                                  (15)
 

)(z.)(R.)(SZ
_
∂∂∂= ∑

700

400                                                                  (16) 

Onde: 

* S(∂) = Distribuição espectral do iluminante; 

 

* R(∂) = Remissão da superfície colorida; 

 

* =∂∂∂ )(),(),(
___
zyx  Sensibilidade relativa do olho humano; 

 

* X, Y, Z = Valores cromáticos (valores triestimulus). 

 

 

2.6.2.5 – Coordenadas cromáticas (x, y) 

 

 Corresponde a relação dos valores cromáticos normais X ou Y pela soma X+Y+Z, 

Equações (17, 18). 

ZYX
Xx
++

=
                                                                      (17) 

 

ZYX
Yy
++

=
                                                                      (18)
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 Os valores triestimulus podem ser colocados em um sistema de coordenadas 

tridimensionais e, assim, cada cor ocuparia um determinado ponto no sistema. A distância 

entre duas cores semelhantes pode ser a medida da diferença de cor perceptível. Neste sistema 

conforme a cor e sua posição no gráfico, há maior ou menor sensibilidade às diferenças de 

cores. Mediante as coordenadas cromáticas x e y foi criado o diagrama de cromaticidade CIE, 

Figura 15. 

 

 

Figura 15. Diagrama de cromaticidade CIE. 

 

 

2.6.2.6 – Sistema CIELAB 

 

 Devido ao fato do diagrama de cromaticidade CIE, Figura 15, não ser uniforme, isto é 

inadequado para a quantificação da diferença de cor, haja vista que distâncias iguais de x,y 

neste diagrama não correspondem a diferença de cor percebida (Shunn, 1994), em 1976 a CIE 

introduziu o “espaço de cor L*a*b*” ou CIELAB para reduzir este problema. Neste espaço de 

cor L* indica a claridade, enquanto a* e b* são as coordenadas cromáticas. Neste diagrama, 

Figura 16, +a* é a direção do vermelho, –a* a direção do verde, +b* a direção do amarelo e –

b* a direção do azul, com L* variando de preto a branco. Atualmente, a indústria têxtil adota 

este sistema. Os valores de L*, a* e b* são calculados de acordo com as Equações (19), (20) e 

(21). 
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=
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0
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Z
Z

Y
Yb*      (21) 

 

 Onde, 

 X, Y, Z = valores triestimulus da amostra; 

 X0, Y0, Z0 = valores triestimulus do iluminante; 

 

 

Figura 16. Sistema de coordenadas CIELAB. 

 

 

2.6.2.7 – Diferenças de cor 

 

 As instalações de colorimetria estão preparadas para medições de diferença de cor 

entre tingimento padrão e tingimento ensaio: 
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 Coordenadas do tingimento padrão: a*
p, b*

p, L*
p. 

 Coordenadas do tingimento ensaio: a*
e, b*

e, L*
e. 

 Diferença entre as coordenadas: ∆a* = a*
e _ a*

p, ∆b* = b*
e _ b*

p e  ∆L* = L*
e _ L*

p. 

 

A diferença total de cor ∆E, Equação (22). 

 

dE=∆E = (∆a*2 + ∆b*2 + ∆L*2)1/2                                                        (22) 
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3. ESTADO DA ARTE 
 

3.1 – Cronologia histórica (Ferreira, 1998) 
 

 anterior a 3000 a. C. - Trabalhos com tingimento natural na China antiga. 

 3000 a.C. - Uso de madder (Rubia tinctória – planta perene da família das Rubiáceas de 

origem asiática da qual se extrai corante vermelho) identificado em trajes de algodão na 

Índia. 

 2640 a.C. - A descoberta da seda pela imperatriz chinesa Hish-Ling-Shi, ocasionou o 

desenvolvimento de técnicas de tingimento desta fibra. 

 2500 a.C. - A Índia já domina a tinturaria e a estamparia. O índigo (Indigofera tinctória – 

planta da família das leguminosas que produz corante azul) colore roupas em Tebas, no 

Egito. 

 2000 a.C. - Egípcios alquimistas já combinam sais metálicos para usa-los como fixador, 

a fim de tornar suas cores permanentes. No Peru, a civilização Chavin, que deu origem 

ao povo Inca, já utiliza lãs de alpacas, lhamas, vicunhas e possuem um vasto 

conhecimento sobre o uso de corantes naturais. 

 1600 – 1450 a.C. - É utilizado o corante púrpura extraído de um caracol do mar 

mediterrâneo (Murex sp), na ilha de Creta. 

 1500 – 638 a.C. - O corante púrpura, Tyrian Purple, é extraído pelos fenícios de um 

caracol marinho (gastrópode), o Murex sp, do mediterrâneo, sendo necessárias dez mil 

conchas para produzir um grama de corante púrpura. Foi o mais caro de todos os corantes 

da antiguidade. 

 331 a.C. - Alexandre magno conquista Susa, capital da Pérsia e encontra na câmara do 

tesouro do palácio real uma grande quantidade de fardos de tecidos tintos com uma 

luminosa cor púrpura. 

 100 a.C. - Tecidos Egípcios em linho estampado representam Ísis e seu esposo Osíris 

(deus da fertilidade e pai de Hórus, o deus sol) nas cores negro, roxo e verde, obtidas de 

raízes, óxidos e malaquita. 

 1 – 100 d.C. - Afrescos das cavernas de Ajanta, na Índia, mostram o uso de corantes 

naturais. 

 300 - Numa lista de preços pertencente ao Imperador Diocleciano é possível constatar 

que o preço dos tecidos tingidos em púrpura é 20 vezes mais alto que o preço dos tecidos 

não tintos. 
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 300 – 700 - Pode ser encontrada em várias regiões do mundo uma notável coleção de 

tecidos com muitas cores e freqüentemente enriquecidos com fios de ouro e prata. 

 1170 - Fundado em Londres o grêmio dos tintureiros. 

 1400 - Inicia-se o transporte regular de corantes da Ásia para Europa por rotas terrestres. 

 1480 - Vasco da Gama contorna a África por mar e chega até a Índia, consolidando a rota 

marítima do comércio de corantes naturais. 

 1500 - Espanhóis chegam á América e encontram entre os Astecas, Maias e Incas, 

produtos têxteis de alta qualidade tingidos com o vermelho extraído da cochonilha. 

 1548 - O escritor Giaventura Rosetti, de Veneza, Itália, publica o primeiro livro completo 

sobre corantes naturais, chamado Plictha De L´arte De Tentori Che Insegne Tenget Pani 

Telle Bambasi Et Sede Si per L´arta Magiore Come Per La Comune. 

 1678 - Criado em Amersfort, nos países baixos, uma instituição para estudo dos corantes 

naturais e tingimento do algodão. 

 1700 - Registra-se a existência de aproximadamente 20 corantes utilizados nos 

tingimentos, entre os quais rúbia, cochonilha, açafrão, urucum, lírio dos tintureiros, pau-

brasil, curcuma, pau-campeche e índigo. 

 1750 - Uma fazendeira norte-americana, Eliza Lucas Pinckney, da Carolina do Sul, 

organiza a produção de índigo natural, chegando a exportar 600 toneladas para Europa no 

ano de 1773. 

 1800 – 1900 Cultiva-se índigo na Índia, do qual são exportados aproximadamente 19 

mil toneladas entre 1896 e 1897. 

 1856 - O químico inglês Sir William Perkin (1838-1907) descobre o primeiro corante 

sintético, a malveína, obtida por oxidação da anilina com bicromato de potássio, base de 

novas investigações que levaram ao crescimento da indústria de compostos orgânicos. 

 1856-1897 - Os químicos alemães Karl Graebe e Karl Liebermann, criaram em 1869, a 

alizarina sintética, cristais laranja avermelhados, componente usado para produzir 

corantes. O químico Adolf Von Bayer, em colaboração com a BASF (Badische Aniline 

Soda Fabrik), produz o índigo sintético. O produto é introduzido no mercado em 1897. 

 1900 -Os corantes sintéticos dominam o mercado das indústrias têxteis no século XX. 

 1968 - Os movimentos ecológicos começam a questionar o uso indiscriminado de 

corantes sintéticos e produtos auxiliares químicos. 

 1990 - Estados unidos, Inglaterra e França criam lei proibindo o uso de corantes 

químicos em alimentos e cosméticos. Dinamarca, Japão, Estados Unidos e França 

investem na produção de corantes naturais para o uso nas indústrias de alimentos. Criado 



Estado da Arte       Dissertação de Mestrado - PPGEQ 

Silvagner Adolpho Veríssimo   Abril/2003 

56

o sistema de qualidade total na indústria mundial, o qual se inclui o código ISO 14000 

para classificar produtos e processos de produção ecologicamente corretos. Na Europa e 

Estados Unidos são adotados selos verdes para diferenciar tais produtos. 

 1992 - É realizada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas para o Meio-

Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável (ECO 92). 
 

 A história dos corantes naturais é bastante antiga e podemos afirmar que o declínio 

começou a partir de 1900 quando se constatou que os corantes sintéticos dominavam a 

indústria têxtil, porém segundo (Lobato; Maldonado; Peréz, 2001) nos últimos 10 anos o uso 

dos corantes naturais foi incrementado em âmbito mundial de forma quase explosiva, devido 

a exigência do seu uso nas industrias alimentícias, farmacêuticas e cosméticas. 

 Santos; Rodrigues; Santos (2000) extraíram o corante das sementes de urucum 

utilizando éter etílico e posterior lavagem do corante com hexano, obtendo-se assim em torno 

de 4% do corante em pó finamente dividido. O corante em pó foi aplicado no tingimento de 

malha de algodão 100%, em banho maria agitado (Komak), utilizando-se uma solução com o 

corante, carbonato de sódio e cloreto de sódio a ebulição por 25 minutos. As amostras tintas 

foram submetidas à análise para verificação da solidez do corante a lavagem doméstica e 

industrial segundo a norma da American Association of Textile Chemist and Colorist 

(AATCC) Test Method 61. O resultado foi solidez 4, o que corresponde a uma solidez muito 

boa em se tratando de um corante natural. 

 Chagas et al. (2002) tingiram malha de algodão 100%, em Shaker (Dubnoff modelo 

304) a 60oC, utilizando uma solução 0,1 mol/L de NaOH contendo 0,18g/l de norbixina. 

Neste processo a mordentagem com aluminato de sódio (NaAlO4) foi prévia e simultânea, e 

os tempos de tingimento foram 0,5, 2,0 e 5,0 horas. Segundo os autores, a mordentagem 

simultânea foi a que proporcionou a maior exaustão no banho e não houve alteração de cor 

pelo uso do mordente.  

 Ferreira (2001) extraiu o corante das sementes de urucum utilizando uma solução 

1,25% de hidróxido de potássio KOH, sob agitação, a 65oC por 45 minutos. Após filtração foi 

obtido um extrato alcalino de norbixato de sódio, que foi neutralizado com solução de ácido 

clorídrico 1N, resultando numa solução aquosa de norbixina. A esta solução foram adionados 

10% P/V de ácido cítrico e realizados vários tingimentos de fibras de curauá, que em seguida 

foram submetidas a fotodegradação e posteiror quantificação da bixina retida. A autora 

concluiu que a utilização do ácido cítrico retarda a degradação do corante sobre a fibra. 
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4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
 

4.1 – Materiais 
 

4.1.1 – Matéria prima e reagentes químicos 

 

 Foram utilizadas sementes de urucum (Bixa orellana L.) da cultivar Peruana Paulista 

doadas pela Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A. (EMEPA-Pb). O 

tecido de algodão 100% (PT) pronto para tingir foi doado por uma empresa da região. 

 Os reagentes (VETEC) de qualidade PA utilizados foram: álcool etílico anidro, 

clorofórmio, carbonato de sódio, sulfato de alumínio e potássio(alúmen de potássio), sulfato 

de cobre, ácido cítrico e uma resina reactante polimérica, comumente utilizada na indústria 

têxtil. 

 

 

4.1.2 – Equipamentos 

 

 Foram utilizadas vidrarias comuns de laboratório, espectrofotômetro UV/Visível 

(Hitachi U-2000), agitador magnético (Fisaton), estufa com circulação de ar (Tecnal), balança 

digital (Quimis), espectrofotômetro de reflectância (Minolta) e equipamentos citados nas 

normas de solidez em anexo. 

 

 

4.2 – Métodos 
 

4.2.1 – Determinação do teor de bixina das sementes de urucum 

 

 Foi utilizado neste trabalho o método KOH citado por Ferreira, 2001. Pesou-se 50g de 

sementes de urucum em um erlenmeyer de 500 mL, adicionou-se 150mL de solução KOH 5% 

P/V, sendo esta mistura levada a ebulição e mantida neste estado por 1 minuto. Sem agitação, 

a mistura foi resfriada em água corrente. Filtrou-se em funil de vidro/lã vidro, lavou-se as 

sementes com água destilada (100mL) por sete vezes, completou-se o balão volumétrico até 

1000mL e homogeneizou-se por inversão. Retirou-se uma alíquota de 2mL desta solução para 
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um balão volumétrico de 1000mL, completou-se o volume com solução KOH 0,5% P/V e 

homogeneizou-se por inversão. Leu-se a absorbância da solução em espectrofotômetro a 

453nm, em célula de 1cm de percurso ótico, contra um branco de solução KOH 0,5% P/V. 

Utilizou-se a Equação (23) para calcular o teor de bixina. 

 

0371,
Em

VfA
(%)Bi Db

⋅
⋅⋅

=      (23) 

 

 Onde Ab representa a absorbância, adimensional; fD é o fator de diluição (1000mL); V 

é o volume inicial do extrato (1000mL); E é o coeficiente específico de extinção (3473), 

admensional; m representa a massa de semente (50g); 1,037 é o fator de conversão para se 

expressar a concentração em termos de teor de bixina. 

 

 

4.2.2 – Extração com solvente 

 

 O álcool etílico foi utilizado como solvente de extração pela facilidade de obtenção, 

baixo custo no Brasil, quando comparado com outros solventes (Lima, 1976) e ainda pela 

seletividade, ou seja, solubiliza a oleoresina e muito pouco a bixina. 

 O método de extração desenvolvido neste trabalho foi baseado nos experimentos de 

Lijerón (1997) e Hernandes (1994). 

 Pesou-se 50g de sementes de urucum em balão 500mL de fundo chato e boca 

esmerilhada, adicionou-se 100mL de álcool etílico anidro, agitou-se a mistura hermeticamente 

fechada por 5, 10, 15, 30, 45 e 60 minutos em agitador magnético a temperatura ambiente. 

Após a agitação eliminaram-se as sementes por peneiramento comum, lavando-as com 50mL 

de álcool etílico e filtrou-se a solução em funil de buckner forrado com tela de poliéster 200 

mesh. A torta sobre a tela de poliéster foi seca em estufa a 60oC com circulação interna de ar 

por 30 minutos. O sólido resultante foi pulverizado utilizando-se almofariz/pistilo e 

acondicionado em recipiente âmbar ao abrigo do calor, da umidade e da luz. O filtrado, que 

segundo Lijerón (1997) é uma matéria-prima (subproduto) para preparação de corante 

hidrossolúvel e lipossolúvel foi acondicionado para posterior destilação e reaproveitamento 

do álcool etílico. 
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4.2.3 – Distribuição granulométrica 

 

 A distribuição granulométrica do corante em pó foi determinada em um granulômetro 

a laser CILAS 1180 Liquido. 

 

 

4.2.4 – Espectrofotometria de absorção molecular na região do uv/vis. 

 

 Segundo Hernandez (1994) uma das características mais importantes dos carotenóides 

é o seu espectro eletrônico de absorção, que é função do cromóforo, contribuição da cadeia 

poliênica. No caso específico do corante de urucum e utilizando clorofórmio como solvente 

Hernandez (1994) determinou dois picos máximos 469 - 470 e 501 – 503nm, similares a 

bibliografia. 

 Pesou-se 0,4mg do corante em pó, solubilizou-se em 100mL de clorofórmio. O 

espectro foi determinado em espectrofotômetro marca HITACHI U-2000, usando clorofórmio 

como testemunha e trabalhando na faixa de absorbância de 0,0 a 1,0 entre 400 e 700nm, com 

célula de 1cm de percurso ótico. 

 

 

4.2.5 – Ensaios de tingimento 

 

 A grande maioria dos tingimentos têxteis são executados em meio aquoso, porém a 

bixina é insolúvel em água, houve portanto a necessidade de transforma-la em norbixato de 

sódio por meio de uma solução alcalina. O carbonato de sódio foi escolhido para a preparação 

desta solução por ser um álcali fraco e de uso comum na indústria têxtil. O substrato 

(amostras) utilizado nos experimentos foi tecido plano 100% algodão pronto para tingir 

(conzinhado e alvejado). Todas as soluções estoque e suas derivadas (soluções corante) foram 

preparadas utilizando-se como solvente uma solução de carbonato de sódio Na2CO3 0,5%P/V 

(álcali), cuja concentração foi determinada através de testes prévios. A massa de cada amostra 

de tecido processado foi 2,7g, a relação de banho foi 1:167, portanto o volume de cada 

solução corante foi 450,9mL. Todos os tingimentos foram realizados por esgotamento a 60oC 

no equipamento COLORPET, que processa 12 amostras de cada vez. 

 As soluções corante foram preparadas a partir de soluções estoque feitas pouco antes 

do tingimento. O procedimento para preparação das soluções estoque segue abaixo: 
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 Pesou-se 0,15g do corante em becker 50mL; 

 Empastou-se com uma pequena quantidade do álcali, utilizando-se um bastão de vidro; 

 A mistura foi colocada em balão volumétrico 2L, completou-se o volume com o álcali; 

 Agitou-se por 10minutos; 

 Filtrou-se em tela  de poliéster 200mesh; 

 Acondicionou-se em recipiente âmbar para uso imediato. 

 

 

4.2.5.1 – Determinação da curva de exaustão do corante 

 

 Através da curva de exaustão do corante é possível determinar o tempo no qual é 

atingido o equilíbrio entre a concentração de corante na solução e na amostra, durante o 

processo de tingimento. 

 A partir da solução estoque foram preparadas 12 soluções corantes de concentração 

0,3% spm para tingir 11 amostras. A 12a solução é a de absorbância no tempo zero, ou seja, 

acompanha o processo, mas sem amostra. As amostras fixadas no suporte foram colocadas 

nos tubos de inox com solução corante a temperatura ambiente. Com a máquina de tingimento 

(COLOURPET 12) a 50oC, os tubos foram introduzidos e após 10 minutos, com a máquina 

atingindo 60oC, iniciou-se a marcação do tempo. A Figura 17 mostra uma vista superior da 

máquina de tingimento, juntamente com o suporte, a amostra fixada no suporte e o tubo de 

inox. As amostras de tecido foram retiradas após 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120 e 150 

minutos. Após o resfriamento as soluções corante foram submetidas à leitura 

espectrofotométrica uv/vis, com célula de 1cm de percurso ótico a 450nm, utilizando-se como 

branco uma solução de Na2CO3 0,5%P/V para determinação da absorbância. A porcentagem 

de exaustão foi calculada pela Equação 24. 

 

100.
A

AA
E(%)

o

to
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=                                                              (24) 

 

Onde, 

(%)E = porcentagem de exaustão; 

A0 = absorbância no tempo zero; 

At = absorbância no tempo t. 
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 As exaustões foram plotadas em função dos tempos. 

 

Figura 17. Máquina de tingimento, suporte, amostra fixada no suporte e o tubo de inox. 

 

 

4.2.5.2 – Testes de solidez 

 

 Os produtos utilizados para auxiliar na fixação do corante foram: os mordentes alúmen 

de potássio (Al2(SO4) K2SO4 24H2O) e sulfato de cobre II (CuSO4), o ácido cítrico C3H4(OH) 

(CO2H)3 e uma resina reactante polimérica. A concentração de corante de urucum utilizada 

nas amostras foi 0,3%spm. A concentração dos mordentes e do ácido cítrico foi 0,3%spm e a 

concentração da resina foi 4%spm. 

 As amostras processadas foram divididas em dois grupos: as pré mordentadas e as pós 

mordentadas. A Tabela 8 mostra a codificação das amostras. 

 Pré mordentagem significa aplicar o mordente na amostra antes do processo de 

tingimento e pós mordentagem significa aplicar o mordente após o processo de tingimento. 

 

 

Tabela 8: Codificação das amostras a serem tingidas. 

 

Agente de fixação Pré mordentadas Pós mordentadas 

Normal (sem mordente) N NP 

Resina reactante R RP 

Ácido cítrico AC 0,3 AC 0,3 P 

Alúmen de potássio K 0,3 K 0,3 P 

Sulfato de cobre Cu 0,3 Cu 0,3 P 
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 As amostras pré mordentadas foram processadas de acordo com o fluxograma da 

Figura 18. 

 

 

Figura 18. Fluxograma do processo de pré mordentagem. 

 

 As amostras pós mordentadas foram processadas de acordo com o fluxograma da 

Figura 19. 

 

 

 

Figura 19. Fluxograma do processo de pós mordentagem. 
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 Antes de serem submetidas aos testes de solidez, as amostras tintas foram analisadas 

em espectrofotômetro de reflectância para determinação das curvas de reflectância e da 

diferença total de cor “dE” em relação as amostras normais N e NP, cada uma com seu grupo. 

 Foram realizados testes de solidez a lavagem (Norma ISO105C01), anexo 1 e solidez à 

fricção seco/úmido (Norma ASN195831), anexo 2. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

5.1. Teor de bixina 
 

 O teor de bixina das sementes utilizadas neste trabalho foi em torno de 2,1%. Foram 

realizadas 6 análises ao longo de 30 dias para monitoramento deste valor (período das 

extrações), Figura 20. O teor de bixina destas sementes é considerado baixo, haja vista que a 

média para especificação é de 2,5% (Franco, 2002). Este fato pode ser atribuído ao tempo de 

armazenagem que as sementes foram submetidas. O baixo teor de bixina apresentado pelas 

sementes não comprometeu a realização deste trabalho, pois este parâmetro tem significância 

quantitativa, não interferindo portanto, no fator qualitativo do corante em questão. 

 

 

Figura 20. Teores de bixina de 6 análises da cultivar peruana paulista. 

 

 

5.2. Extração do corante 
 

 No processo de extração utilizado foi obtido um corante em pó, ideal para 

manipulação em processos de tingimento, pois permite pesagens em quantidades decimais. 

Isto só foi possível devido a seletividade do álcool etílico que solubiliza muito pouco a bixina 

e totalmente a óleoresina. 

 O rendimento da extração ficou em torno de 4,0%, para o tempo de 15 minutos o que 

significa 2g ±0,1 de corante por cada 50g de semente, o que representa um bom rendimento, 

pois segundo Lijerón (1997) as sementes de urucum têm em torno de 4,5% de corante. Houve 
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portanto, uma perda de cerca de 0,5% de corante, o que pode ser atribuído ao fato da bixina 

ser pouco solúvel em álcool. 

 A Figura 21 apresenta a massa de corante extraída em função dos tempos de agitação. 

A extração de 15 minutos foi considerada a melhor com rendimento em torno de 4,0%, pois 

abaixo deste tempo esta porcentagem diminuiu e nos tempos superiores ela permaneceu 

praticamente constante. O corante utilizado nos tingimentos das amostras de tecido foi 

extraído com o tempo de agitação de 15 minutos. 

 

 

Figura 21. Massa de corante extraída em função do tempo. 

 

 Outro fator que abona o emprego do álcool etílico nas extrações é o fato dele permitir 

recuperação por destilação simples e posterior reutilização no processo de extração. A taxa de 

recuperação foi de 85% e o teste de extração no tempo de 15 minutos não revelou queda no 

rendimento do processo. 

 

 

5.3. Distribuição granulométrica 
 

 A granulometria de um corante é um parâmetro importante, haja vista que quanto 

menor o diâmetro das partículas, maior será a área superficial de contato com o solvente, 

facilitando a solubilização.  

 O corante obtido apresentou um diâmetro médio de partículas de 28µm. A Figura 22 

mostra a distribuição granulométrica do corante. Este diâmetro médio permitiu a solubização 

do corante em pó em 10 minutos. 
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Figura 22. Distribuição granulométrica do corante em pó. 

 

 

5.4. Espectro eletrônico de absorção 
 

 A Figura 23 ilustra o espectro do corante obtido, onde estão representados os dois 

picos 469 - 470 e 501 – 503nm, evidenciando que o processo de extração não alterou a 

estrutura molecular do corante, tendo em vista que estes picos são função do cromóforo da 

molécula de bixina. 
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Figura 23. Espectro eletrônico de absorção do corante extraído. 

 

 

5.5. Curva de exaustão 
 

 A curva do corante de urucum sobre tecido 100% algodão mostra um crescimento na 

exaustão do banho do tempo zero até 30 minutos de tingimento, Figura 24. Chegando a 10% 

exatamente neste tempo. Nos tempos posteriores o acréscimo na exaustão não é significativo, 

sendo portanto, este o tempo máximo para a realização dos ensaios de tingimento posteriores.  

 

 

Figura 24. Curva de exaustão do corante de urucum. 
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 Esta porcentagem de exaustão parece baixa, porém os dados apresentados por 

(Chagas, 2002) mostram que a exaustão do corante do urucum em amostra 100% algodão, 

sem utilização de mordente, como neste trabalho, atingiu cerca de 4,0% para um tempo de 

tingimento de 30 minutos, chegando a no máximo a 7,5% para um tempo de 5 horas. 

 

 

5.5. Efeito dos agentes de fixação do corante na cor das amostras 
 

 As leituras espectrofotométricas de reflectância foram realizadas sob iluminante 

D65/10, que é o mais utilizado na indústria têxtil. A tolerância para a diferença total de cor 

(dE) foi definida como 1,0 em relação as amostras normais N e NP. Considera-se que 

amostras com diferenças de cor menor ou igual a 1,0 não são detectadas pelo olho humano. 

Por outro lado, as amostras com diferenças de cor (dE) acima deste valor, são facilmente 

detectáveis, por isso geralmente são rejeitadas, dependendo da exigência do cliente. 

 As Tabelas 9, 10, 11 e 12 apresentam a diferença entre as coordenadas L*, a* e b* 

como também a diferença total de cor (dE) das amostras tintas pré mordentadas (AC 0,3% 

spm - ácido cítrico; K 0,3% spm – alúmen de potássio; Cu 0,3% spm – sulfato de cobre) e 

resinada (R), em relação a amostra tinta normal – N (sem tratamento). Das amostras 

analisadas, a amostra resinada mostrou o menor dE = 0,86, que está abaixo do valor padrão 

definido anteriormente, evidenciando que a resina não interfere significativamente na cor. 

Com relação às outras amostras, alúmen de potássio com dE = 2,44, sulfato de cobre com dE 

= 3,5 e ácido cítrico dE = 4,81, todas foram rejeitadas, devido a valores de dE acima daquele 

que foi definido, dE=1. Este fato mostra que há influência destes produtos químicos no 

tingimento com o corante do urucum. Estes valores diferenciados do padrão podem ser 

atribuídos à integração molecular entre os corantes e os agentes fixadores usados. A causa de 

desvio considerável na cor pode ser atribuído a natureza metálica (elementos inorgânicos) 

destes produtos que atuam no processo, fazendo a ligação entre a fibra de celulose e o corante. 
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Tabela 9. Coordenadas retangulares do sistema CIELAB para a amostra R. 

 
Padrão: N Iluminante \ Observador 
Amostra: R D65/10 

dL* 0.34 
da* -0.64 
db* -1.85 
dL* Mais clara 
da* Esverdeada 
db* Azulada 

CIELAB 1976 / DIN 6174 

  
CMC( 2.00: 1.00) dE 0.86 

Limite de tolerância =  1.00 Aceitável 
 

 

 

 

Tabela 10. Coordenadas retangulares do sistema CIELAB para a amostra AC 0,3. 

 

Padrão: N Iluminante \ Observador 
Amostra: AC 0,3 D65/10 

dL* -1.25 
da* 1.81 
db* -5.58 
dL* Mais escura 
da* Avermelhada 
db* Azulada 

CIELAB 1976 / DIN 6174 

  
CMC( 2.00: 1.00) dE 4.81 

Limite de tolerância =  1.00 Rejeitada 
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Tabela 11. Coordenadas retangulares do sistema CIELAB para a amostra K 0,3. 

 

Padrão: N Iluminante \ Observador 
Amostra: K 0,3 D65/10 

dL* 0.04 
da* -0.14 
db* -4.07 
dL* Mais clara 
da* Esverdeada 
db* Azulada 

CIELAB 1976 / DIN 6174 

  
CMC( 2.00: 1.00) dE 2.44 

Limite de tolerância =  1.00 Rejeitada 
 

 

 

Tabela 12. Coordenadas retangulares do sistema CIELAB para a amostra Cu 0,3. 

 

Padrão: N Iluminante \ Observador 
Amostra: Cu 0,3 D65/10 

dL* 0.58 
da* -3.17 
db* -7.73 
dL* Mais clara 
da* Esverdeada 
db* Azulada 

CIELAB 1976 / DIN 6174 

  
CMC( 2.00: 1.00) dE 3.50 

Limite de tolerância =  1.00 Rejeitada 
 

 

 Na Figura 25 pode se observar graficamente a diferença de cor entre o padrão N e as 

amostras pré mordentadas e resinada. A amostra padrão N é o ponto zero (verde) e as outras 

amostras A, B, C e D de acordo com a referência. Podemos perceber que a amostra A (R) é a 

mais próxima do padrão em termos de cor, porém em termos de claridade de cor a amostra C 

(K 0,3) é a mais próxima ao padrão. 
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Figura 25. Representação gráfica da diferença de cor e de claridade de cor das amostras pré 

mordentadas e resinada em relação ao padrão N. 

 

 As Tabelas 13, 14, 15 e 16 apresentam a diferença entre as coordenadas L*,a* e b* 

como também a diferença total de cor (dE) das amostras pós mordentadas (AC 0,3P - ácido 

cítrico; K 0,3P – alúmen de potássio; Cu 0,3P – sulfato de cobre) e resinada (RP), em relação 

à amostra normal – NP (sem tratamento). Com relação ao comportamento das amostras pós 

mordentadas, pode-se observar que as amostras com resina dE = 0,75, está dentro do valor 

predefinido, sendo portanto aceita. As amostras tratadas com ácido cítrico com dE = 7,45 e o 

alúmen de potássio com dE = 5,14, aumentaram o desvio consideravelmente, e mostram 

valores quase o dobro daqueles das amostras pré mordentadas. O desvio de cor gerado por 

produtos químicos auxiliares é um fator condenável na indústria têxtil. 
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Tabela 13. Coordenadas retangulares do sistema CIELAB para a amostra resinada RP. 

 

Padrão: N Iluminante \ Observador 
Amostra: RP D65/10 

dL* 0.67 
da* -1.27 
db* -0.64 
dL* Mais clara 
da* Esverdeada 
db* Azulada 

CIELAB 1976 / DIN 6174 

  
CMC( 2.00: 1.00) dE 0.75 

Limite de tolerância =  1.00 Aceitável 
 

 

 

 

 

Tabela 14. Coordenadas retangulares do sistema CIELAB para a amostra AC 0,3P. 

 

Padrão: N Iluminante \ Observador 
Amostra: AC 0,3P D65/10 

dL* -0.93 
da* 2.16 
db* -8.02 
dL* Mais escura 
da* Avermelhada 
db* Azulada 

CIELAB 1976 / DIN 6174 

  
CMC( 2.00: 1.00) dE 7.45 

Limite de tolerância =  1.00 Rejeitada 
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Tabela 15. Coordenadas retangulares do sistema CIELAB para a amostra K 0,3P. 

 

Padrão: N Iluminante \ Observador 
Amostra: K 0,3 P D65/10 

dL* -0.40 
da* 1.00 
db* -5.95 
dL* Mais escura 
da* Avermelhada 
db* Azulada 

CIELAB 1976 / DIN 6174 

  
CMC( 2.00: 1.00) dE 5.14 

Limite de tolerância =  1.00 Rejeitada 
 

 

 

Tabela 16. Coordenadas retangulares do sistema CIELAB para a amostra Cu 0,3P. 

 

Padrão: N Iluminante \ Observador 
Amostra: Cu 0,3P D65/10 

dL* 0.81 
da* -3.32 
db* -6.07 
dL* Mais clara 
da* Esverdeada 
db* Azulada 

CIELAB 1976 / DIN 6174 

  
CMC( 2.00: 1.00) dE 3.47 

Limite de tolerância =  1.00 Rejeitada 
 

 

 Na Figura 26 pode se observar graficamente a diferença de cor entre o padrão e as 

amostras pós mordentadas e resinada. A amostra padrão NP é o ponto zero (verde) e as outras 

amostras A, B, C e D de acordo com a referência. Podemos perceber que a amostra A (RP) é a 

mais próxima do padrão em termos de cor, porém a amostra C (K 0,3P) é a mais próxima do 

padrão em termos de claridade de cor. 
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Figura 26. Representação gráfica da diferença de cor e de claridade de cor das amostras pós 

mordentadas e resinada em relação ao padrão NP. 

 

 A maior diferença total de cor apresentada pelas amostras pós mordentadas em relação 

a amostra normal NP, pode ser atribuída a sensibilidade ao pH que o norbixato e a norbixina 

revelaram. Na Figura 27 podemos observar que a bixina foi solubilizada em solução de 

carbonato de sódio, resultando em uma solução de norbixato de sódio, que conferiu uma cor 

alaranjada às amostras pré mordentadas (AC0,3; K0,3; Cu0,3). Por outro lado, as amostras 

pós mordentadas (AC0,3P; K0,3P; Cu0,3P) tiveram o norbixato de sódio convertido em 

norbixina por ação das próprias soluções mordentes, que possuem pH ácido, o que alterou a 

cor de alaranjada para rosa. Esta conversão é uma reação instantânea e reversível.  
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Figura 27. Conversão da bixina em norbixato de sódio e deste em norbixina. 

 

 A Figura 28 apresenta as amostras de tecido não processado (branca), tinta com 

norbixato de sódio (alaranjada - pré mordentada) e a convertida em norbixina (rosada – pós 

mordentada). 

 

 

Figura 28. Amostras de tecido branca, alaranjada e rosada. 

 

 Uma curva de refletância é uma outra forma gráfica para se expressar o 

comportamento da cor de um substrato. Pode-se observar na Figura 29 a curva de reflectância 

das amostras branca e normal (N). 
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Figura 29. Curvas de refletância das amostras branca e normal (N). 

 

 Podemos observar que a amostra branca (não tinta – não processada) reflete uma 

média de 85% em todos os comprimentos de onda. Uma visão geral do gráfico mostra que a 

curva de reflectância da amostra tinta com corante de urucum tem uma reflexão 

preponderante na região de 550 a 700 nm, região do amarelo ao vermelho. 

 

 

5.6. Testes de solidez das amostras 
 

5.6.1. Solidez a lavagem 

 

A Tabela 17 apresenta os índices de solidez a lavagem norma (ISO105C01) para as 

amostras pré mordentadas. Os índices de solidez em relação a amostra normal, indicam que as 

amostras tratadas com ácido cítrico e alúmen de potássio não melhoraram a solidez. A 

amostra tratada com resina reactante apresentou uma sensível melhora, indicando que o filme 

formado sobre a superfície do tecido conferiu uma maior resistência à saída do corante. A 

amostra tratada com sulfato de cobre apresentou uma melhoria considerável no índice de 

solidez, que pode ser atribuída a eficiência da ligação fibra – cobre – corante. 
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Tabela 17. Índices de solidez a lavagem norma (ISO105C01) amostras pré mordentadas. 

 

Amostras (pré mordentadas) Índice de solidez a lavagem 
Sem mordente N (3 – 4) 
Ácido cítrico AC 0,3 3 – 4 

Alúmen de potássio K 0,3 3 – 4 
Sulfato de cobre Cu 0,3 4 – 5 

Resinada R 4 
 

 

A Tabela 18 mostra os índices de solidez a lavagem norma (ISO105C01) das amostras 

pós mordentadas, onde podemos observar que, a exemplo das amostras pré mordentadas, 

somente as tratadas com sulfato de cobre e com resina reactante melhoraram os índices de 

solidez. A amostra tratada com resina (RP), mostrou o mesmo desempenho da amostra (R), 

como já era esperado. Já a amostra tratada com sulfato de cobre apresentou uma queda no 

índice de solidez, evidenciando que para este mordente, o processo de pré mordentagem 

permite uma ligação (fibra – cobre – corante) mais forte. 

 

 

Tabela 18. Índices de solidez a lavagem norma (ISO105C01) amostras pós mordentadas. 

 

Amostras (pós mordentadas) Índice de solidez a lavagem 
Sem mordente Normal P (3 - 4) 
Ácido cítrico AC 0,3P 3 – 4 

Alúmen de potássio K 0,3P 3 – 4 
Sulfato de cobre Cu 0,3P 4 

Resinada RP 4 
 

 

5.6.2. Solidez a fricção seco/úmido 

 

 No que diz respeito a solidez a fricção seco/úmido, todas as amostras inclusive as 

normais apresentaram índice de solidez 5. Mostrando que se o substrato dependesse só deste 

tipo de solidez, ele não precisaria da adição dos agentes de fixação. Esta excelente solidez a 

fricção pode ser atribuída a boa difusão do corante de urucum no interior da fibra de celulose. 
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Tabela 19. Índices de solidez a fricção norma (ASN195831) para as amostras pré e pós 

mordentadas. 

 

Amostras (pré e pós mordentadas) Índice de solidez a fricção seco/úmido 
Sem mordente N e NP 5 
Ácido cítrico AC 0,3 e AC 0,3P 5 

Alúmen de potássio K 0,3 e K 0,3P 5 
Sulfato de cobre Cu 0,3P e Cu 0,3P 5 

Resinada R e RP 5 
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6. CONCLUSÕES 
 

 O processo de extração utilizado se mostrou bastante eficiente e rápido, pois foi obtido o 

corante na forma de pó sem alteração na sua estrutura, comprovado pelo espectro 

eletrônico de absorção. O solvente utilizado na extração do corante permite a recuperação 

por destilação simples e foi usado em novas extrações apresentando bons resultados. Isto 

poderá ser um fator de redução de custos. 

 

 Dos agentes de fixação usados, a resina reactante mostrou bons resultados em relação a 

diferença total de cor, ficando abaixo do limite de tolerância. Isto evidencia que a 

formação do filme protetor sobre a superfície da amostra não comprometeu a reflexão e 

no que diz respeito a solidez a lavagem ela apresentou uma melhoria razoável, que poderá 

ser majorada com um aumento na concentração da resina aplicada. Já o sulfato de cobre 

foi mais eficiente na solidez a lavagem, porém modificou muito a cor e além disto é um 

mordente metálico (metal pesado - altamente poluente), portanto este produto não é 

recomendável. Em função dos resultados apresentados, a resina reactante polimérica, que 

é isenta de formaldeido, poderá ser utilizada como um produto alternativo, substituindo os 

mordentes metálicos. 

 

 A instabilidade do corante de urucum em relação ao pH, descredencia o processo pós 

mordentagem (amostra rosada), haja vista no dia dia, os têxteis são submetidos a agentes 

alcalinos (sabões, detergentes, etc.), o que converteria a cor novamente para alaranjado. 

 

 Com base nas conclusões supracitadas, podemos afirmar que o processo ideal seria o 

tingimento como corante de urucum, a lavagem e a aplicação da resina reactante. Tecidos 

processados desta forma poderão ser empregados na confecção de artigos têxteis. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Desenvolver possíveis melhorias no processo de extração visando o aumento do 

rendimento; 

 Testar o processo de tingimento por foulardagem; 

 Estudar a acessibilidade do corante de urucum à fibra de celulose; 

 Variar a concentração dos agentes fixadores para avaliação dos índices de solidez e da 

diferença total de cor. 

 Realizar outros testes de solidez (Luz, água do mar entre outros); 

 Avaliar o teor do tingimento através de isotermas de adsorção. 
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ANEXO 1  

 

Solidez a lavagem (Norma ISO105C01) 

 

ÍNDICE 

 

1. Objetivo 

2. Equipamentos e Utensílios  

3. Materiais 

4. Seqüência do Teste 

5. Registro dos Resultados 

6. Documentos de Interface 

 

1. Objetivo 

Avaliar a alteração de cor em substrato têxtil tinto assim como a transferência do 

corante para um substrato não tinto (testemunha), quando submetidos a testes de 

lavagem a 40ºC. 

 

2. Equipamentos e Utensílios  

• Wash Tester 

• Balança semi analítica 

• Espátula para pesagem 

• Becker com capacidade p/ 1000mL 

• Proveta com capacidade p/ 1000mL 

• Pipeta 

• Linha e agulha p/ costura 

• Pêra de sucção 

• Bastão de vidro (bagueta) 

• Tripé 

• Bico de Bunsen 
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• Escala cinza para avaliação de alteração de cor, conf. ISO 105-A02 

• Escala cinza para avaliação de transferência de cor, conf. ISO 105-A03 

• Tesoura 

 

 3. Materiais 

• Substrato tinto a ser testado; 

• Substratos não tinto (conforme tabela); 

• Solução de sabão a 5% ; 

• Tecido multifibra (TYPE 2DW / Código 702-376 / Ref.: 1805); 

• Água destilada 

 

 

4. Sequência do Teste 

4.1. Preparo do corpo de prova 

a. Cortar o substrato a ser testado nas medidas 10 x 4cm; 

b. Cortar as amostras testemunhas (duas) na mesma medida (10 x 4 cm) conforme 

tabela para definição de testemunhas, ou opcionalmente utilizar apenas 1 

testemunha de tecido multifibra (TYPE 2DW / Código 702-376 / Ref.: 1805); 

c. Costurar o corpo de prova nos quatro lados de modo que o material tinto fique 

entre as testemunhas formando um sanduíche; 

• No caso do substrato estar na forma de  fio, tops ou rama montar um sanduiche 

costurando os quatro lados;  

• Observar que o peso do material a ser testado deverá ser equivalente à metade do 

peso total das testemunhas. 

d. Pesar material. 

 

4.2. Preparo da solução de sabão ( 5g/L) 

a. Pesar 25 g de sabão, ralar ou cortar em pedacinhos; 

b. Colocar o sabão numa caneca de aço inox com capacidade para 2L e adicionar 1L 

de água destilada a 70-80 ºC; 
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c. Elevar a fervura, utilizando tripé e bico de bunsen, mexendo frequentemente; 

d. Deixar ferver até completa dissolução do sabão; 

e. Medir o volume resultante e adicionar água destilada a temperatura ambiente para 

completar 5L (pode usar bombonas de plástico ou garrafões de vidro para 

armazenagem). 

 

4.3. Preparo dos banhos de teste 

a. Calcular o volume de banho (solução de sabão 5g/l), considerando relação de 

banho 1:50, ou seja para cada 1g de material utilizar 50 ml de banho; 

b. Aquecer a solução para melhor homogeneização; 

c. Transferir para cada caneca de aço inox o volume da solução de sabão calculado; 

d. Colocar os corpos de prova nas canecas de aço inox e fechá-las hermeticamente; 

e. Colocar no aparelho wash-tester  (vide instrução específica de manuseio para o 

equipamento); 

f. Programar o aparelho para manter sob agitação por 30 minutos a 40 ºC; 

g. Descarregar o aparelho e retirar os corpos de prova das canecas; 

h. Enxaguar os corpos de prova em água corrente à temperatura ambiente até 

remover totalmente o sabão; 

i. Centrifugar os corpos de prova, obedecendo as instruções de manuseio do 

equipamento; 

j. Descosturar três lados do sanduiche preservando a costura de um dos lados 

menores; 

k. Estender as amostras sobre o papel toalha, de forma que a parte tinta não fique em 

contato com as testemunhas a não ser pelo lado costurado. 

l. Secar à temperatura ambiente ou em estufa (à uma temperatura nunca superior a 60 

ºC)  

 

4.4 Avaliação 
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a. Comparar substrato tinto testado juntamente com o não testado e, através da escala 

cinza, atribuir nota para alteração de cor conforme instrução específica de 

avaliação; 

b. Efetuar leituras espectrofotométricas das amostras e utilizar recursos do programa 

Helios para avaliação de solidez conforme instruções específicas do equipamento. 

 

5. Registro dos resultados 

a.  As notas são registradas em formulários específicos; 

b.  Arquivar no laboratório a solicitação de serviço original com os resultados. 

 

6. Documentos de Interface 

MT UT 11 LAB TÊXTIL 14 - Utilização do Equipamento Balança Semi- Analítica 

MT UT 11 LAB TÊXTIL 08 - Utilização do Equipamento Apar. Wash-tester 

MT UT 11 LAB TÊXTIL 16 - Utilização do Equipamento Centrifuga 

MT UT 11 LAB TÊXTIL 25 - Utilização do Equipamento Estufa 

MT UT 11 LAB TÊXTIL 12 - Utilização do Equipamento Espectrofotômetro 

MT UT 11 LAB TÊXTIL AVCINZA1 - Utilização escala cinza - alteração de cor 

MT UT 11 LAB TÊXTIL AVCINZA2 - Utilização escala cinza - transferência de 

cor 

MT UT 11 IPP 025 CALUZ0199 - Utilização do  equipamento Cabine de luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 1– Par de testemunhas adjacentes 
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Se a primeira testemunha for: A Segunda testemunha será (*): 
Algodão Lã

Lã Algodão 
Seda Algodão 

Viscose Lã 
Linho Algodão 

Acetato e Triacetato Viscose 
Poliamida Viscose 
Poliester Viscose 
Acrílico Viscose 

(*) Podemos abrir mão dessa orientação para atender  interêsses específicos de mercado 

ou cliente, adotando a Segunda testemunha de algodão ou do mesmo material que está 

sendo testado. 

Quando se usar duas testemunhas de fibra única, uma delas será sempre da mesma fibra  

(ou daquela que predomine em caso de misturas de fibras) do substrato testado e a 

outra seguirá orientação da tabela 
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ANEXO 2 
 

Solidez à fricção seco/úmido (Norma ASN195831) 

 

ÍNDICE 

 

1. Objetivo 

1. Equipamentos e Utensílios 

1. Materiais 

1. Seqüência do Teste 

5. Registro dos Resultados 

6. Documentos de Interface 

 

2. Objetivo 

Avaliar a transferência de corante para um substrato não tinto (testemunha) quando 

submetido a teste de solidez a fricção seco/úmido. 

2. Equipamentos e Utensílios 

• Crockmeter 

• Tesoura 

• Régua 

• Escala cinza ISO 105-A03 para avaliação de transferência de cor 

 

3. Materiais 

• Substrato tinto a ser testado 

• Substrato não tinto (CO) 

• Água destilada 

 

4. Seqüência do Teste 

4.1 Preparo do corpo de prova: 

a. Cortar o substrato tinto no tamanho de aproximadamente 15 cm; 

b. Fazer 2 furos paralelos de 6,0 cm no mesmo; 

c. Cortar a amostra testemunha (CO) 6 x 6 cm; 
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 4.2 Execução do teste e acondicionamento do substrato 

 4.2.1 Fricção a seco 

a. Fixar substrato tinto no aparelho crockmeter (vide instrução específica de manuseio 

do equipamento); 

b. Fixar substrato não tinto (testemunha); 

c. Através de 10 movimentos de vai e vem, girar a manivela do braço deslizante sobre o 

substrato tinto; 

d. Levantar o braço deslizante; 

e. Retirar substrato tinto e o não tinto (testemunha); 

 

4.2.2 Fricção à úmido 

a. Fixar substrato tinto no aparelho crockmeter (vide instrução específica de manuseio 

do equipamento); 

b. Umedecer o substrato não tinto com água destilada, com auxílio de uma pissete; 

c. Seguir sequência do ítem 4.2.1 de c a e 

 

 4.3 Avaliação 

a. Comparar testemunha testada juntamente com a não testada e através da escala 

cinza, atribuir notas para transferência de cor conforme instrução específica de 

avaliação; e/ou 

 

b. Efetuar leituras espectrofotométricas das amostras e utilizar recursos do programa 

Hélios para avaliação de solidez conforme instrução específica do equipamento; 

 

4. Registro dos resultados 

a.  As notas são registradas em formulários específicos; 

b.  Arquivar no laboratório a solicitação de serviço original com os resultados. 

 

 6. Documentos de Interface 

 

MT UT 11 LAB TÊXTIL 10 - Utilização do Equipamento  Crockmeter 

MT UT 11 LAB TÊXTIL 12 - Utilização do Equipamento Espectrofotômetro 
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MT UT 11 LAB TÊXTIL AVCINZA2 - Utilização da escala cinza - transferência de 

cor 

MT UT 11 IPP 025 CALUZ0199 - Utilização do equipamento cabine de luz 
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