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RESUMO 

 

 

Fibras de poliéster são as fibras sintéticas mais utilizadas no mundo e corantes dispersos são 

empregados para o tingimento destas fibras. Depois do tingimento, o banho colorido é 

descarregado no efluente, que precisa de um tratamento especial para remoção de cor. A 

interação de tensoativos com corantes foi estudada em diversas pesquisas inclusive na área 

têxtil, especificamente na separação de corantes de efluentes têxteis. Neste trabalho foi usado 

um tensoativo catiônico em um sistema de microemulsão para extração de corantes não-

iônico (corantes dispersos) de efluente têxtil. Esse sistema de microemulsão foi composto por 

cloreto de dodecil amônio (tensoativo), querosene (fase orgânica), álcool isoamílico 

(cotensoativo) e o efluente líquido (fase aquosa).  O efluente que resulta depois do processo 

de tingimento é ácido (pH 5). Foi observado que mudando o valor do pH para acima de 12,8 a 

extração poderia ser feita, resultando em uma fase aquosa com baixo nível de cor.  Um 

planejamento experimental do tipo rede de Scheffé foi usado, para a otimização do processo 

de extração, e os resultados obtidos foram avaliados usando o programa "Statistica 7.0". O 

ponto ótimo do sistema de microemulsão é composto por 59,8% em massa de efluente, 30,1% 

de querosene, 3,37% de tensoativo e 6,73% de cotensoativo, promovendo uma extração 

superior a 96%. Foi analisada a eficiência da remoção da cor em um efluente composto por 

50% de banho de corante reativo e 50% de banho de corante disperso, obtendo-se uma 

extração superior a 98%. A fase aquosa obtida após a extração do corante pode ser reutilizada 

em um novo tingimento, obtendo-se resultados satisfatórios, dentro dos limites estabelecidos 

para um bom tingimento na indústria. Também foram realizados testes que mostravam a 

influencia de fatores como a adição de sal e a variação da temperatura. Para isso foi utilizado 

um planejamento experimental, o qual mostrou que a extração não depende desses fatores.  

Dessa forma, a remoção da cor de efluentes têxteis por microemulsão é uma técnica viável 

(que independe de fatores externos como salinidade e temperatura), obtendo-se inclusive bons 

resultados de extração em misturas de efluentes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Microemulsão. Efluentes Têxteis. Reuso da Água. Remoção da Cor. 

Corante Disperso. Planejamento Experimental. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Polyester fibers are the most used fibers in the world and disperse dyes are used for dyeing 

these fibers. After dyeing, the colorful dyebath is discharged into effluent streams, which 

needs a special treatment for color removal. Surfactants interaction with dyes has been 

evaluated in several studies, including the textile area, specifically in the separation of dyes 

from textile wastewater. In this work a cationic surfactant was used in a microemulsion 

system for the extraction of anionic dyes (disperses dyes) from textile wastewater. These 

microemulsion system was composed by dodecylamonium chloride (surfactant), kerosene oil 

(organic phase), isoamyl alcohol (cosurfactant) and the wastewater (aqueous phase). The 

wastewater that results after the dyeing process is acid (pH 5). It was observed that changing 

the pH value to above 12.8 the extraction could be made, resulting in an aqueous phase with 

low color level.  The Scheffé net experimental design was used for the extraction process 

optimization, and the obtained results were evaluated using the program "Statistica 7.0". The 

optimal microemulsion system was composed by 59.8wt.% of wastewater, 30.1wt.% of 

kerosene, 3.37wt.% of surfactant and 6.73wt.% of cosurfactant, providing extraction upper 

than 96%.  A mix of reactive dyebath (50%) and disperse dyebath (50%) was used as aqueous 

phase and it presented extraction upper than 98%. The water phase after extraction process 

can be reused in a new dyeing, being obtained satisfactory results, according to the limits 

established by textile industry for a good dyeing. Tests were accomplished seeking to study 

the influence of salt addition and temperature. An experimental design was used for this 

purpose, which showed that the extraction doesn't depend on those factors.  In this way, the 

removal of color from textile wastewater by microemulsion is a viable technique (that does 

not depend of external factors such as salinity and temperature), being obtained good 

extraction results even with in wastewater mixtures. 

 

KEY-WORDS: Microemulsion. Textile wastewater. Water Reused. Color Extraction . 

Disperse dyebath. Experimental design. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tingimento de substratos têxteis é uma antiga arte e por muitos séculos foram 

empregados corantes naturais, por métodos totalmente empíricos. Foram encontrados tecidos 

tintos em túmulos de faraós; esses artigos eram coloridos com corantes naturais procedentes 

da China e da Índia.  Atualmente, a tecnologia de tingimento consiste de várias etapas que são 

escolhidas de acordo com a natureza da fibra têxtil, características estruturais, classificação e 

disponibilidade do corante para aplicação, considerações econômicas, entre outras. Devido às 

exigências do mercado consumidor em relação à diversidade de cores e tonalidades, 

resistência da cor à exposição à luz, lavagem, transpiração, etc., estima-se que cerca de 10.000 

tipos de corantes são produzidos em escala industrial, sendo cerca de 30% destes disponíveis 

para a indústria têxtil (GUARATINI e ZANONI, 2000). 

As fibras têxteis podem ser divididas em naturais e sintéticas. É evidente o 

crescimento do consumo de fibras sintéticas frente às naturais. Dessas fibras, o poliéster se 

destaca por ser a fibra sintética de maior consumo no setor têxtil (BNDES, 2005). A fibra de 

poliéster apresenta uma estrutura compacta e cristalina. Para o seu tingimento são utilizados 

corantes dispersos.  

O corante estudado neste trabalho pertence a classe dos dispersos com função azóica, 

caracterizado como corante orgânico, insolúvel em água e que possui pelo menos uma ligação 

azo, apresentando boa fixação em fibras sintéticas, especialmente o poliéster. Devido ao fato 

destes compostos serem insolúveis, agentes dispersantes são adicionados ao corante, 

produzindo partículas finamente divididas, e essa mistura resulta em uma dispersão estável no 

banho de tintura (GUARATINI e ZANONI, 2000). 

A exposição a alguns corantes azóicos tem sido relacionada ao desenvolvimento de 

doenças. Os azo-aromáticos podem exibir efeitos tóxicos às populações microbiológicas, 

produzir aminas aromáticas, podendo também ser tóxicos ou carcinogênicos a animais, 

principalmente quando ingeridos (HAO, KIM e CHIANG, 2000). Quando degradados 

enzimaticamente pelo sistema digestivo humano, produzem substâncias carcinogênicas e 

mutagênicas, como: aminas aromáticas, toluidinas, benziodinas, entre outras (GUARATINI e 

ZANONI, 2000). 

As indústrias de tingimento consomem cerca de 7 x 10
5
 toneladas/ano de corantes e 

pigmentos em todo mundo (NIGAM et al., 1996), sendo 26.500 toneladas somente no Brasil 
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(GUARATINI e ZANONI, 2000) e, segundo NAM e RENGANATHAN (2000), cerca de 10 

a 15 % do total utilizado são perdidos durante o processo e liberados para o ambiente.  

A cor no efluente impede a fotossíntese, prejudicando tanto a flora como a fauna 

aquática. Dentre os parâmetros de qualidade das águas, este é o mais facilmente detectado 

pela população e pelos agentes fiscalizadores. Métodos de medida e limites aceitáveis foram 

estabelecidos, porém atingi-los nem sempre é possível. 

Atualmente, a contaminação de mananciais é um problema mundial, tendo em vista a 

tendência de escassez de fontes de água próprias para consumo em futuro próximo. Dentro 

deste contexto, o setor têxtil apresenta especial destaque, devido a seu grande parque 

industrial instalado utilizar grandes volumes de água e, conseqüentemente, gerar grandes 

volumes de efluentes, os quais, quando não corretamente tratados, podem causar sérios 

problemas de contaminação ambiental (ROBINSON et al., 2001; KUNZ et al., 2002). 

Para produzir 1 tonelada de produto têxtil se consome de 200 a 270 m
3
 de água 

(SILVA FILHO, 1994). Os efluentes provenientes dos processos de tingimento, ao se 

misturarem aos demais efluentes, geram grandes volumes coloridos, porém a cor não é 

removida pelos processos convencionais de tratamento. Os métodos mais utilizados para o 

tratamento de efluentes contendo corantes podem ser agrupados em três categorias: químicos, 

físicos e biológicos.  

As microemulsões têm sido largamente empregadas em processos de extração de 

metais, proteínas, aminoácidos e na remoção da cor de efluentes contendo corantes reativos 

(BELTRAME et al., 2004; CASTRO DANTAS et al., 2004; BELTRAME et al., 2005). 

Tendo em vista a eficiência obtida nestes processos e considerando que os corantes dispersos 

são a segunda classe de corantes mais utilizados mundialmente, procurou-se investigar a ação 

das microemulsões com relação à remoção da cor de efluentes têxteis contendo esses 

corantes. De acordo com BELTRAME (2006) espera-se que com este tratamento, haja uma 

remoção da cor através da extração das moléculas de corante de forma integral, sem quebras 

ou degradações parciais, evitando a formação de sub-produtos tóxicos.  

 Os parâmetros necessários para a remoção da cor do efluente foram estudados e serão 

apresentados neste documento.  

Para melhor compreensão o trabalho foi dividido em capítulos: 

 O capítulo 1 corresponde a esta introdução geral; 

 No capítulo 2 encontram-se os aspectos teóricos que serviram de base à 

elaboração deste trabalho. Aspectos relativos a indústria têxtil, corantes 
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dispersos e microemulsões, bem como uma revisão bibliográfica em relação à 

extração por microemulsões visando à remoção da cor de efluentes;  

 O capítulo 3 apresenta a metodologia experimental utilizada durante a 

realização deste estudo;  

 O capítulo 4 apresenta todos os resultados obtidos e a discussão a respeito dos 

mesmos;  

 E, por fim, no capítulo 5 encontram-se as conclusões finais. 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS E REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Neste Capítulo estão apresentados os aspectos teóricos, bem como a revisão da 

literatura, que deram embasamento para o desenvolvimento deste trabalho. Dessa forma, este 

capítulo está dividido nos seguintes tópicos: Processo de tingimento do poliéster e 

Microemulsões. 

 

 

2.1 PROCESSO DE TINGIMENTO DO POLIÉSTER 

 

 

2.1.1 Poliéster 

 

 

O poliéster é a fibra têxtil de maior crescimento de consumo, com uma taxa anual 

projetada de 4-5% p.a. através dos anos noventa, mais do que o dobro da taxa de crescimento 

esperado para o algodão e outras fibras naturais. Pode ser utilizada pura ou em mistura com 

algodão, náilon, linho ou lã em proporções variadas (CUNNINGHAM e ONÓRIO, 1999). 

A fibra de poliéster consiste de uma macromolécula caracterizada por inúmeras 

funções multiéster. A sua produção é baseada em uma reação de condensação de um ácido 

dicarboxílico com um glicol, sendo as principais matérias-primas para a produção do poliéster 

o ácido tereftálico (TPA) e o etileno glicol. A obtenção do poliéster pode ser representada, 

simplificadamente, pela Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Reação de produção do Poliéster 

 

O condensado é fiado em fieiras contra o ar quente e, em seguida, estirado. As cadeias 

ficam muito orientadas e cristalizadas, o que leva a fibra a ter uma alta compactação e coesão 
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interna, que torna muito difícil a penetração do corante. As condições durante a produção da 

fibra influenciam o grau de orientação da cadeia molecular e, em conseqüência, seu poder de 

adsorção do corante. O tratamento posterior à quente, com ou sem tensão (termofixação, 

texturização), também afeta esta propriedade (SALEM, 1999). 

 

 

2.1.1.1 Propriedades do poliéster 

 

 

As principais propriedades do poliéster estão relacionadas a seguir: 

 Temperatura: o poliéster tem um ponto de fusão cristalino de 260ºC e um 

ponto de transição vítrea de 80ºC. Por isso, o poliéster não pode ser estirado a 

frio, pois as regiões amorfas não têm fluidez nem flexibilidade. Ele pode 

resistir um tempo considerável a temperaturas próximas a 200ºC; 

 Inflamabilidade: o poliéster não se inflama com facilidade. Quando exposto ao 

fogo direto, funde-se e carboniza-se. Durante a combustão o odor não é 

facilmente reconhecido, embora este seja levemente adocicado; 

 Efeito da luz solar: resiste a ação ultra violeta do sol; 

 Efeito de ácidos: os ácidos não atacam o poliéster, diferenciando-se da maioria 

das fibras têxteis; 

 Efeito dos álcalis: os álcalis não atacam em condições normais o poliéster, mas 

podem degradá-lo em elevadas temperaturas e pressão superior à atmosférica;    

 Outros agentes químicos: resiste a presença de oxidantes e redutores e não é 

solúvel na maioria dos solventes orgânicos, exceto naqueles dos grupos dos 

fenóis e dos ácidos mono, di  e  tricloroacético que dissolvem o poliéster. Os 

hidrocarbonetos e os solventes comuns não afetam a fibra de poliéster; 

 Umidade: a absorção da umidade da fibra é menor que 1%. Por essa razão, 

possui a tendência de produzir eletricidade estática (WAJCHENBERG,  1977).  

O poliéster é a fibra sintética de maior consumo no setor têxtil, representando pouco 

mais de 50% da demanda total de fibras químicas. Os tecidos resultantes são usados na 

fabricação de inúmeros artigos, como: camisas, calças, cortinas, lençóis, etc. O poliéster é, 

também, utilizado em enchimento de agasalhos e edredons (isolante térmico), além de outras 
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aplicações não têxteis, como mantas impermeabilizantes e outras. Dentre as fibras têxteis, 

químicas ou naturais, o poliéster é a mais viável economicamente (BNDES, 2005). 

  

 

2.1.2 Corantes adequados para poliéster – corantes dispersos 

 

 

Corantes têxteis são compostos orgânicos cuja finalidade é conferir cor a uma certa 

fibra (substrato), sob condições de processo pré-estabelecidas. São substâncias que 

impregnam as fibras do substrato têxtil, reagindo ou não com o material durante o processo de 

tingimento. Os componentes têxteis que controlam a fixação da molécula cromofórica ao 

substrato constituem a base para que ocorra a divisão de corantes têxteis em categorias. 

Exige-se, para cada tipo de fibra, uma determinada categoria de corante (DOLSAN, 2004). 

Ao contrário de outras fibras, a fibra de poliéster não tem grupos polares e, por este 

motivo, não podem ser tingidas por mecanismos iônicos, com corantes hidrossolúveis como 

os ácidos, catiônicos, diretos, reativos, etc.. Somente é possível tingir o poliéster com corantes 

dispersos, não-iônicos e praticamente insolúveis em água fria. Os corantes dispersos foram 

descobertos em 1920 ao se tentar resolver o problema de tingimento de acetato de celulose, 

pois, na época, não existiam corantes solúveis em água para tal tingimento.  

Corantes dispersos são aplicados em dispersões aquosas, sendo que o tamanho das 

partículas em dispersão é da ordem de 0,5 a 1μm. Possuem limitada solubilidade em água fria 

(somente uns poucos mg/L). Uma dispersão estável de partículas tão pequenas só é possível 

mediante a adição de agentes dispersantes, os quais formam uma camada protetora ao redor 

das partículas de corantes, prevenindo contra uma aproximação destas, o que ocasionaria uma 

aglomeração dos corantes no tingimento com resultados não adequados na aplicação em 

tecidos (DOLSAN, 2004). 

O fenômeno físico-químico ocorre quando agentes tensoativos estão presentes na 

dispersão aquosa, e a adsorção ocorre por parte da partícula do corante finamente dividido 

sobre uma das várias interfaces do sólido. Esta adsorção possui os seguintes efeitos: 

a. Diminuição da tensão superficial; 

b. Estabilização da interface por formação de uma camada interfacial. 

Estes efeitos acontecem porque o agente tensoativo quando chega a superfície do 

sólido se coloca de tal maneira que os grupos hidrofílicos se orientam para a fase aquosa e, 
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em conseqüência, os grupos hidrofóbicos se orientam para a superfície do sólido, criando uma 

interface que é capaz de estabilizar a dispersão (DOLSAN, 2004). 

Segundo a natureza do grupo hidrofílico, os dispersantes que se utilizam para a 

preparação e aplicação dos corantes dispersos são aniônicos. 

 

 

2.1.2.1 Propriedades dos corantes dispersos 

 

 

As principais propriedades dos corantes dispersos são: 

 Corantes não-iônicos (apolares); 

 Estrutura química: azo ou antraquinônico; 

 Solubilidade: poucos mg/L em água fria; aumenta com o aumento de 

temperatura, podendo alcançar bem mais que 100 mg/L na temperatura de 

tingimento. 

 Sublimação: é a única classe de corantes que tem esta propriedade, isto é, 

mediante calor seco passam do estado sólido (como se encontra na fibra após o 

tingimento) para o estado gasoso. A temperatura em que um corante sublima é 

função da porcentagem aplicada e da estrutura química do corante. Corantes de 

baixa energia sublimam em temperaturas mais baixas. A sublimação pode 

ocorrer durante a termofixação do substrato. Conforme o estágio de fabricação, 

a termofixação pode ser anterior ou posterior ao tingimento e, devido a isto, a 

escolha do corante é muito importante (SALEM, 1999). 

 

 

2.1.3 Mecanismo de tingimento do poliéster 

 

 

O tingimento é o processo de aplicação de corantes aos substratos têxteis objetivando 

a modificação de sua cor original (ALCÂNTARA e DALTIN, 1996).  É estimado que por 

volta de 80% dos fios e artigos em peças de poliéster tingidos, seja utilizado o processo de 

esgotamento com corantes dispersos à alta temperatura (120ºC a 130ºC), em vasos 

pressurizados. As principais técnicas alternativas para coloração do poliéster são através do 
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processo por termofixação (principalmente por tingimento contínuo de misturas de 

poliéster/algodão), vaporização a alta temperatura para aplicações em estamparia e 

tingimentos atmosféricos com carrier. Os carriers são agentes transportadores que 

minimizam o problema da difusão dos corantes nas fibras de poliéster, aumentando a 

acessibilidade da fibra, ou seja, dilatam temporariamente os espaços intermoleculares da fibra.  

Dessa forma, esses agentes transportadores aumentam a velocidade de difusão pelo aumento 

da temperatura de tingimento (SALEM, 1999). 

No processo de tingimento o corante deve primeiro dissolver-se na fase aquosa 

(CUNNINGHAM e ONÓRIO, 1999). Em solução aquosa, o tingimento acontece através da 

transferência convectiva do corante para a superfície da fibra, adsorção do corante pelo 

poliéster, seguido de uma pequena difusão dentro do polímero. A quantidade de corante aceita 

pelo poliéster é descrita como Valor de Saturação e é influenciada tanto pelo tamanho das 

gotículas da dispersão e natureza dos agentes dispersantes, como pela natureza química do 

corante. Sob condições aquosas atmosféricas, a maioria dos corantes dispersos difunde 

vagarosamente, a não ser que aplicados na presença de carriers orgânicos; então a 

temperatura é usualmente elevada por volta de 130ºC.  

Na prática, no tingimento do poliéster é importante se assegurar de que qualquer 

partícula de corante que permaneça na superfície da fibra seja removida após o tingimento. O 

principal meio utilizado nos corantes dispersos é fazer um tratamento de limpeza redutiva 

com soda cáustica e hidrossulfito de sódio (CUNNINGHAM e ONÓRIO, 1999). 

Numa seqüência típica de aplicação do tingimento por esgotamento do poliéster, 

destacam-se três fases principais do processo, que são: 

 Aquecimento ou fase de adsorção; 

 Alta temperatura ou fase de difusão; 

 Fase de limpeza.  

 

 

2.1.3.1 Fase de adsorção 

 

 

A fase de aquecimento ou adsorção é a mais crítica na determinação da igualização da 

fibra tingida. É essencial que a taxa de aquecimento seja apropriada para permitir uma 

adsorção adequada do corante. É importante assegurar que os corantes sejam aplicados de 

uma maneira uniforme durante a fase de adsorção (CUNNINGHAM e ONÓRIO, 1999). 
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O comportamento dos corantes dispersos nessa fase crítica pode ser analisado através 

do perfil de adsorção (ou esgotamento), no qual o grau de corante montado é medido em 

intervalos regulares e um gráfico de adsorção em função do tempo ou temperatura é obtido. 

Assim, o comportamento do corante na adsorção é influenciado por um grande número de 

fatores, sendo os mais importantes resumidos a seguir:  

 Concentração do corante: o perfil de tingimento e as faixas de temperatura 

críticas para igualização são extremamente dependentes da concentração do 

corante. Dessa forma, a compatibilidade de uma receita de corante é muito 

dependente da concentração dos diferentes corantes que compõem a receita; 

 Gradiente de temperatura: o comportamento na adsorção também depende da 

taxa de aquecimento empregada no processo de tingimento;  

 Tipos de fibra: diferentes tipos de fibra terão diferentes afinidades para 

corantes dispersos. A faixa de temperatura crítica de adsorção é usualmente 

menor para fibras de poliéster de denier fino do que para poliéster 

convencional; 

 Sistema de auxiliares existem três tipos comuns de auxiliares usados no 

tingimento de poliéster, seus impactos no perfil de tingimento dos corantes 

dispersos são sumariados como segue: 

o Agentes dispersantes aniônicos: tipicamente sulfonados orgânicos, 

usados para reduzir o risco de quebra da dispersão à altas temperaturas, 

normalmente têm um impacto muito pequeno no perfil da adsorção; 

o Agentes de igualização não-iônicos: tipicamente óxidos de 

etileno/condensados de ácidos graxos, que são usados para reduzir a 

velocidade de montagem dos corantes dispersos. A ação retardante 

significa que a adsorção deve ocorrer à temperaturas mais altas. O grau 

de retardamento pode ser específico para o corante; 

o Agentes de igualização aniônicos: tipicamente agentes aromáticos que 

devem solubilizar o corante disperso e promover a migração e difusão na 

temperatura de topo. Isso causa aceleração na adsorção.  

Muitos produtos auxiliares recomendados comercialmente para o tingimento de 

poliéster são coquetéis de vários tipos químicos e o impacto nas propriedades de tingimento é 

imprescindível (CUNNINGHAM e ONÓRIO, 1999). 
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2.1.3.2 Fase de difusão  

 

 

O tingimento do poliéster é muitas vezes descrito como um processo de “difusão 

controlada”. Enquanto o tempo necessário para a fase de adsorção é largamente influenciado 

pelas condições da máquina, na fase de difusão o tempo necessário na temperatura de topo é 

diretamente relacionado às características dos corantes individualmente. A medida da taxa de 

difusão pode, conseqüentemente, ser usada para estabelecer quais corantes são mais 

adequados para tempos de tingimento curtos à altas temperaturas. Uma maneira de estabelecer 

a taxa de difusão relativa dos corantes dispersos é analisar o grau de penetração deles através 

das camadas de filme de poliéster superpostas em volta de um bastão de vidro. O número de 

camadas penetradas em um filme de poliéster de 15 microns de espessura para cada corante 

aplicado por 8 horas, à 130ºC, é definido como índice de difusão.  

O coeficiente de difusão está relacionado diretamente com o volume molecular de um 

corante e, conseqüentemente, existe uma correlação com a classificação de energia dos 

corantes. Geralmente os corantes de alta energia e de grande tamanho molecular têm mais 

baixo coeficientes de difusão, particularmente quando corantes de áreas similares de cores e 

tipos químicos são comparados (CUNNINGHAM e ONÓRIO, 1999). 

 

 

2.1.3.3 Fase de limpeza 

 

 

A necessidade de tratamento de limpeza se relaciona com a tendência dos corantes 

dispersos de se agregarem e se depositarem na superfície da fibra, particularmente, quando 

aplicados em altas concentrações. Se não for removida, essa contaminação superficial pode 

diminuir tanto o brilho da cor, quanto os resultados de solidez à lavagem, sublimação e 

fricção. Normalmente o tratamento é a limpeza redutiva, no qual a fibra tingida é tratada em 

um forte banho redutivo, usualmente preparado com hidrossulfito de sódio e soda cáustica. 

Este tratamento age destruindo o corante azo disperso através da redução química da ligação 

azo. A necessidade do tratamento de limpeza redutiva dependerá da concentração e de várias 

características do corante (CUNNINGHAM e ONÓRIO, 1999). 
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2.2 MICROEMULSÕES 

 

 

Uma microemulsão é formada por dois líquidos imiscíveis e um tensoativo ou, na 

maioria dos casos, uma mistura constituída de tensoativo e um cotensoativo. O cotensoativo é 

uma molécula não iônica, associada ao tensoativo iônico, cuja função é ajudar na 

estabilização do sistema. Normalmente é utilizado um álcool de cadeia curta, apesar das 

aminas e ácidos orgânicos desempenharem o mesmo papel. 

 O termo microemulsão foi introduzido para descrever os sistemas identificados por 

HOAR e SCHULMAN (1943). Misturando-se adequadamente água, um hidrocarboneto 

hidrofóbico (óleo) e componentes anfifílicos apropriados, fluido macroscopicamente 

homogêneos podem ser formados (SCHULMAN e ROBERTS, 1976). Estes meios são 

líquidos multicomponentes que possuem grande estabilidade, baixa viscosidade absoluta 

(aproximadamente 10 Pa.s) e geralmente são opticamente transparente e isotrópicos 

(SCRIVEN, 1976; PRINCE 1977; CLAUSE et al., 1985).  

As microemulsões são distinguidas das emulsões por sua transparência e, 

fundamentalmente, pelo fato de representarem soluções simples com fases 

termodinamicamente estáveis (OLIVEIRA et al., 2004). 

Nas emulsões o tamanho das gotículas dispersas é maior do que 0,1 m (normalmente 

entre 0,2-10 m), o que lhes confere um aspecto leitoso. Apesar da energia mecânica 

empregada para favorecer sua formação, não são estáveis termodinamicamente, requerendo 

agitação ocasional para evitar a coalescência e conseqüente separação de fases (MOULIK e 

PAUL, 1998; SHAHIDZADEH et al., 1999). 

Ao contrário das emulsões, o diâmetro médio das gotículas das microemulsões é muito 

menor, variando entre 5-100 nm (MOULIK e PAUL, 1998), representando um estado 

intermediário entre as soluções micelares e as emulsões (ATWOOD, FLORENCE, 1983 apud 

BELTRAME, 2006). 

 

 

2.2.1 Estrutura das microemulsões 

 

 

As estruturas das microemulsões se dividem em três categorias: óleo em água (O/A), 

onde gotículas de óleo são envolvidas por uma região contínua em água; água em óleo (A/O), 
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na qual gotas de água são envolvidas por óleo e, bicontínua, que é uma estrutura na qual, 

ambos os componentes formam domínios contínuos interpenetrantes, com nenhum dos dois 

rodeando o outro. A estrutura assumida depende da curvatura espontânea do filme de 

tensoativo que recobre as interfaces.  

Acima de uma determinada temperatura (ponto de Kraft) e concentração, denominada 

concentração micelar crítica (c.m.c.), as moléculas de tensoativos iônicos se agregam 

formando micelas (MARTELLUCCI e CHESTER, 1989, apud BELTRAME, 2006) que, 

dependendo da natureza dos componentes, condições termodinâmicas (concentração, 

temperatura, pressão) e presença de um campo de força, podem assumir diferentes formas 

estruturais.  

As microemulsões, do tipo óleo em água (O/A) e água em óleo (A/O) podem ser 

invertidas de uma forma à outra por adição de uma das fases ou mudando o tipo de 

emulsificante como mostra a Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Estruturas micelares: (a) micela inversa; (b) micela direta. Fonte: (MOULIK e PAUL, 1998) 

 

Nas formulações ricas em óleo, a fase dispersa é formada por micelas inversas, 

aproximadamente esféricas. Estes agregados são constituídos de um centro aquoso rodeado 

por um filme monomolecular contendo moléculas de tensoativo e cotensoativo, tendo em 

volta um meio contínuo constituído de óleo (Figura 2 – a). Nas formulações ricas em água a 

fase dispersa é formada por micelas diretas contendo óleo em seus centros (Figura 2 – b). 
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2.2.2 Sistemas de Winsor  

 

 

A existência de equilíbrio com outras fases orgânicas e aquosas em sistemas de 

microemulsões, formando sistemas multifásicos foi primeiramente observada por WINSOR 

(1948). Quatro classificações podem ser propostas de acordo com essas observações (Figura 

3): 

 Winsor I (WI) – quando uma microemulsão O/A encontra-se em equilíbrio 

com uma fase orgânica em excesso; 

 Winsor II (WII) – quando uma microemulsão A/O encontra-se em equilíbrio 

com uma fase aquosa em excesso; 

 Winsor III (WIII) – caracterizado por um sistema trifásico em que a 

microemulsão está em equilíbrio com uma fase orgânica e uma fase aquosa 

simultaneamente; 

 Winsor IV (WIV) – corresponde a um sistema monofásico 

(macroscopicamente), constituído apenas por microemulsão. 

 

 

Figura 3 - Classificação de Winsor para sistemas microemulsionados. Fonte: (MOULIK e PAUL, 1998) 

 

 

2.2.3 Diagramas de fases 

 

 

Os diagramas de fases descrevem em que condição experimental é possível se obter 

microemulsões e as regiões limites de transição entre emulsões, fases separadas e 

microemulsões O/A e A/O. O modo mais usual de descrever esses sistemas de três 
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componentes é através do diagrama de fases ternário, onde a fase aquosa, fase oleosa e 

tensoativo são representadas nos vértices do triângulo, como ilustrado na Figura 4 – a, 

(OLIVEIRA et al, 2004). 

Para representar um sistema de quatro constituintes, é necessário utilizar um diagrama 

quaternário (Figura 4 - b) onde, igualmente, cada componente se localiza em um dos vértices 

de um tetraedro (ROBB, 1982). Para simplificar a construção, visualização e interpretação de 

diagramas tridimencionais, é utilizado, como alternativa, diagramas pseudoternários (Figura 

5) em que um dos vértices do triângulo representa uma relação constante de dois constituintes 

do sistema, normalmente água/tensoativo (A/T) ou cotensoativo/tensoativo (C/T) (FRIBERG, 

1977). 

 

 

Figura 4 - Diagrama ternário (a) e quaternário (b) indicando a região de microemulsão obtida 

 

A relação C/T (Figura 5) é extensamente utilizada em estudos de comportamento das 

fases em microemulsões (MOURA, 2001). 

 

 

Figura 5 - Diagrama pseudoternário 

  

A Figura 6 apresenta as diferentes zonas encontradas em um sistema 

microemulsionado monofásico. Na região (A), representada na Figura 6, existe grande 
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predomínio da fase aquosa. A concentração relativa de C/T é pequena e caracteriza uma 

microemulsão O/A. Na região (B) ocorre o inverso, com predominância da fase oleosa e 

microemulsão do tipo A/O. A região (C) é intermediária entre as regiões (A) e (B), com 

estruturas bicontínuas caracterizando a passagem de uma microemulsão O/A para A/O (ou o 

oposto). A região (D), rica em agentes anfifílicos, possui muito pouca fase aquosa e oleosa. A 

estrutura que melhor representa esta região consiste de uma fase contínua lamelar, na qual o 

tensoativo e o cotensoativo organizam-se na interface continua óleo/água, separando ambas as 

fases (OLIVEIRA et al., 2004). 

 

 

Figura 6 - Representação das zonas de um sistema monofásico a quatro constituintes, em um diagrama 

pseudoternário onde: (A) – zona de microemulsão O/A; (B) – zona de microemulsão A/O; (C) - zona de 

microemulsão com estrutura bicontínua; (D) – zona rica em tensoativo 

  

A representação das regiões multifásicas, segundo a classificação de Winsor, é 

representada conforme a Figura 7.  

 

 

Figura 7 - Representação das fases obtidas em um diagrama pseudoternário e demonstração das regiões de 

Winsor obtidas 
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3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 

Neste Capítulo estão apresentados os materiais e métodos utilizados neste estudo. 

Apresenta-se, também, a composição do efluente têxtil, a metodologia empregada para a 

quantificação da cor , bem como os componentes da microemulsão, elaboração dos diagramas 

de fases, os ensaios de extração e o planejamento experimental.  

 

 

3.1 REAGENTES, SOLVENTES E EQUIPAMENTOS 

 

 

Durante a realização deste trabalho, foram utilizadas diversas substancias químicas e 

equipamentos, os quais estão descritos a seguir. 

 

 

3.1.1 Síntese do tensoativo 

 

 

Para a síntese do agente tensoativo foi necessário a utilização dos seguintes reagentes, 

solventes e equipamentos: 

Reagentes: 

 Dodecilamina (99%, Sigma);  

 Ácido sulfúrico (98%, Synth);  

 Cloreto de sódio (99%, Vetec);  

Solvente: 

 Éter etílico (98%, Synth); 

Equipamentos:  

 Balança analítica digital (modelo 240 A -Precisa); 

 Bomba a vácuo (modelo TE-058-Tecnal). 
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3.1.2 Componentes do sistema de microemulsão 

 

 

Vários sistemas de microemulsão foram estudados, variando a quantidade de fase 

aquosa, de C/T e de fase oleosa, de acordo com o estudo a ser desenvolvido. A seguir são 

listados os reagentes e equipamentos utilizados para obtenção das microemulsões: 

 Tensoativo (T): cloreto de dodecil amônio (CDA); 

 Cotensoativo (C): álcool isoamílico de grau analítico; 

 Fase aquosa (FA): banho de tingimento (descarga), contendo o corante 

Disperse Black 1; 

 Fase oleosa (FO): Querosene (Petrobrás – Composição química: 

hidrocarbonetos parafínicos – mínimo 70%, hidrocarbonetos aromáticos – 

máximo 20% e hidrocarbonetos olefínicos – máximo 5%; densidade < 1g/cm
3
; 

viscosidade 2,7 cSt a 20ºC; destilação: 150-300°C a 760 mm Hg). 

Equipamentos:  

 Balança analítica digital (modelo 240A - Precisa); 

 pHmetro (modelo TEC-2 – Tecnal); 

 Centrífuga (modelo LS-3 Plus – CELM); 

 Agitadores magnéticos (TE-085 – Tecnal). 

 

 

3.2 OBTENÇÃO DO EFLUENTE TÊXTIL 

 

 

O efluente utilizado foi um efluente real, obtido diretamente de uma tinturaria 

localizada em Natal, RN. O efluente foi recolhido imediatamente após o tingimento de 

poliéster com corante disperso (primeira descarga), em que se utilizou o processo de 

esgotamento. 

Para o tingimento utilizou-se o equipamento “overflow”. Neste equipamento, a relação 

de banho utilizada foi de 1:6 (6 partes de água para 1 parte de substrato).  

O banho de tingimento continha o corante preto DIANIX CC3R apresentado na 

Tabela 1, e os auxiliares de tingimento, normalmente utilizados, estão descritos na Tabela 2. 
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Tabela 1- Corante disperso presente no banho de tingimento 

Corantes Color Index Característica química 
Concentração 

inicial (g/L) 

Preto DIANIX CC3R Disperse Black 1 
Mistura de corantes dispersos 

azóicos 
5g/L 

 

Tabela 2 - Auxiliares de tingimento presentes no banho de tingimento 

Auxiliares Função Característica química 
Concentração 

inicial (g/L) 

Ácido cítrico Agente tamponante Ácido carboxílico 0,18 

Sarabid EP Agente dispersante 
Mistura de éteres 

poliglicólicos 
0,3 

Fongramin H3G Umectante - 0,3 

Texgal Dis Igualizante 
Mistura de tensoativos e 

dispersantes 
0,5 

 

O processo de tingimento ocorreu a 135ºC, conforme demonstrado na Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Gráfico do processo de tingimento. P1 = entrada do agente tamponante ácido cítrico líquido; P2 = 

entrada do agente dispersante e umectante; P3 = entrada do igualizante; PC1 = entrada do corante. 

  

Neste processo, a temperatura da água é elevada, a partir da temperatura ambiente, até 

60ºC. Ao atingir esta temperatura é adicionado o agente tamponante ácido cítrico (P1). A 

adição de ácido cítrico tem como objetivo manter o pH ácido, necessário para a ação do 

corante na fibra. Após 5 minutos, tempo necessário para a distribuição e circulação deste 
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produto, é adicionado o agente dispersante e igualizante (P2), umectante (P3). O corante 

(PC1) é adicionado após 10 minutos da entrada do agente tamponante. O banho circula por 10 

minutos até atingir a temperatura de 90ºC. Em seguida, a temperatura atinge 135ºC, num 

gradiente de 1,5ºC/min, momento no qual ocorre o tingimento propriamente dito. São 

necessários 45 minutos para finalizar o processo de tingimento. Após esse tempo de 

tingimento, a temperatura do sistema é baixada a 70ºC, num gradiente de 3,6ºC/min, e por fim 

o banho é descarregado. 

 

 

3.2.1 Características dos corantes presentes no banho 

 

 

Em geral, as estruturas químicas dos corantes não são fornecidas pelos fabricantes, 

embora apresentem registro no “Colour Index”. A estrutura do corante C.I. Disperse Black 1 

presente no banho de tingimento está representada na Figura 9 (WORDKEEPER, 1997). 

 

Figura 9 - C. I. Disperse Black 1 

As características principais deste corante estão apresentadas na Tabela 3, obtidas 

através da Ficha de Segurança de Produtos Químicos (DYSTAR, 2003) específica de cada 

corante. 
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Tabela 3 - Características dos corantes presentes no banho de tingimento 

Características Preto Dianix CC3R 

Estado físico Pó 

Cor Preta 

Odor Inodoro 

Solubilidade em água (20ºC) Dispersável 

pH (sol. aquosa 1 g/L) 6,0-8,0 

Temperatura de fusão 100ºC 

Toxicidade oral aguda (LD50) > 2.000 mg/kg (ratos) 

Sensibilização Sensibilizante 

Toxicidade em peixes (CL50) > 100 mg/L (96 h) 

Teor de metais Insignificante 

Eliminação Incineração de acordo com a legislação local 

 

De acordo com as informações também contidas na ficha de Segurança de Produtos 

Químicos (DYSTAR, 2003), este corante não é comercializado em sua forma pura e sim              

composto por uma mistura de corantes no qual um dos componentes é o Disperse Violet 93 

(Violeta Disperso 93), (WORDKEEPER, 1997), representado na Figura 10. 

 

Figura 10 - C.I. Disperse Violet 93 (Violeta Disperso 93) 

 

 

3.3 METODOLOGIA PARA A OBTENÇÃO DA CURVA DE CALIBRAÇÃO  

 

 

Para a determinação das concentrações de corante tanto no efluente bruto como no 

efluente obtido após a remoção do corante, se fez necessária a obtenção de uma curva de 

calibração. As soluções sintéticas foram preparadas a várias concentrações, conforme 

especificado na Tabela 4, e foram utilizadas para seu preparo água e o corante C. I. Disperse 

Black 1. Para a produção desta curva, foi mantido o pH das soluções sintéticas e do efluente  

iguais, para uma maior confiabilidade na análise dos dados. 
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A utilização de métodos colorimétricos em sistemas de remoção da cor em efluentes 

tem por objetivo não apenas caracterizar a cor anterior e posterior ao tratamento, mas, 

principalmente, identificar a quantidade de cor removida pelo tratamento, obtendo assim, a 

eficiência do mesmo. 

Com relação à forma utilizada para quantificar a cor, observou-se em trabalhos 

anteriores que após a extração a curva espectral não era reduzida de forma proporcional em 

todos os comprimentos de onda e, além disso, em alguns casos foram observados desvios do 

pico de absorbância. Desta forma, a consideração apenas do máx implicaria em erro, uma 

vez que toda a região inferior à curva espectral é referente à cor. 

Utilizar a integral da área sob a curva de absorbância medida na região do visível antes 

e após o tratamento é um método simples e preciso (HAO, KIM e CHIANG, 2000). 

STRIKLAND e PERKINS (1995) utilizaram este método, sendo a remoção da cor dada pela 

Equação 1. 

 

% 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟 = 1 −
𝐴𝑡

𝐴𝑡0

 (1) 

 

Onde: At0 = área sob a curva de absorbância inicial; 

 At = área sob a curva de absorbância final. 

 

Obteve-se a curva de absorbância de várias soluções sintéticas em diferentes 

concentrações. Para isto, utilizou-se o método espectrofotométrico, sendo a absorbância 

determinada pelo espectrofotômetro de absorção molecular UV – Visível – Thermo Electron 

Corporation Genesys 10UV Scanning, percorrendo a faixa espectral na região do visível, de 

360 nm a 780 nm de comprimento de onda, para várias soluções sintéticas de corante em 

concentrações distintas. 

Em cada curva foi realizado um processo de integração numérica para se obter a área 

abaixo dessa curva, auxiliado pelo software Microcal Origin 6.0. As integrais das áreas das 

curvas obtidas na região do visível foram plotadas num gráfico, e foi modelada uma curva de 

tendência linear, obtendo-se, assim, a curva de calibração. 

A relação entre cada composição da solução sintética de corante com as suas 

respectivas integrais da curva de absorbância está representada na Tabela 4. A curva de 

calibração (Figura 11) formada por esses dados foi obtida ajustando-se uma linha de tendência 
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linear, obtendo-se uma correlação superior a 99% de ajuste, justificando a equação obtida 

como sendo representativa para se determinar a composição do corante em uma solução 

mediante o valor da integral de sua curva de absorbância. 

 

Tabela 4 - Integral das curvas de absorbância das soluções sintéticas 

Concentração da Solução Sintética (g/L) Área (integral) 

0,2 102,132 

0,18 90,1010 

0,16 83,8650 

0,14 73,9765 

0,12 63,0495 

 

 

Figura 11 - Curva de calibração da solução sintética 

 

 

3.4 SÍNTESE DO TENSOATIVO 

 

 

O tensoativo utilizado foi o cloreto de dodecilamônio. Este tensoativo foi escolhido 

tendo como base o trabalho realizado por BELTRAME (2006), que mostrou ser um 

tensoativo eficiente para remoção de corantes reativos.  
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A obtenção do tensoativo foi baseada na técnica utilizada por MOURA (2002). O 

tensoativo é obtido a partir da reação da amina primária dodecilamina (DA) com o HCl em 

estado gasoso, gerando o cloreto de dodecilamônio (CDA), conforme a Equação 2: 

 

C12H25NH2 + HCl(gás)  C12H25NH3
+
Cl

-
 (2) 

 

O HCl(gás) foi obtido a partir da reação entre o ácido sulfúrico e o cloreto de sódio, de 

acordo com a Equação 3: 

 

H2SO4 + 2NaCl  2HCl(gás) + Na2SO4 (3) 

 

Para garantir sua pureza, o ácido é utilizado no estado gasoso, evitando a presença de 

ácido no sal formado. Pode-se, assim, obter um produto puro e com bom rendimento. A 

obtenção é feita em uma única etapa, conforme a Figura 12.  

 

 

Figura 12 - Sistema de síntese do DAC 

 

O ácido sulfúrico contido no funil de decantação (A) é gotejado de forma contínua 

sobre o sal contido no kitazato (B), formando HCl gasoso. O gás formado é conduzido para o 
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frasco lavador (C) e em seguida para o frasco (D), onde se encontra a dodecilamina em meio 

inerte (éter etílico). O excesso de gás é borbulhado em um recipiente contendo água (E). Após 

a saturação do meio, por injeção do ácido gasoso, ocorre a formação do tensoativo (CDA), um 

precipitado branco.  Por último, o (CDA) formado é lavado com éter etílico, filtrado à vácuo e 

secado em dessecador a vácuo. 

 

 

3.5 DETERMINAÇÃO DAS REGIÕES DE MICROEMULSÃO 

 

 

As regiões de microemulsão, dos diversos sistemas estudados, foram determinadas 

utilizando os componentes e a metodologia descrita a seguir: 

 

  

3.5.1 Construção dos diagramas pseudoternários – método geral 

 

 

Os sistemas em estudo possuem quatro constituintes. Para se trabalhar com um 

diagrama pseudoternário optou-se por utilizar uma razão Cotensoativo/Tensoativo constante e 

igual a 2. O efluente utilizado como fase aquosa teve o pH anteriormente ajustado com NaOH 

para se atingir pH 12,8, no qual ocorre a extração. Anteriormente foram testados vários 

valores de pH e verificado em que faixa de pH ocorria a extração.  Não há formação de 

precipitado com o ajuste de pH.  

O diagrama foi construído tendo como base a metodologia desenvolvida por BARROS 

NETO (1996). De acordo com este método, uma mistura da fase oleosa (FO) e 

Cotensoativo/Tensoativo (C/T), em diferentes proporções, é titulada com a fase aquosa (FA) 

e, posteriormente, uma mistura de FA e C/T é titulada com a FO. A Figura 13 mostra as 

linhas de titulação obtidas com este método. 

O recipiente utilizado nesta análise deve ser pesado antes da adição dos componentes, 

após a adição dos mesmos e ao se constatar uma nova região. A agitação dos componentes 

desse sistema impede a determinação visual dos limites entre as fases, sendo necessária a 

centrifugação após a adição de cada gota.  

Os diagramas foram construídos à 26°C, exceto quando especificada a temperatura. 
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Figura 13 - Representação das linhas de titulação para determinação das regiões de Winsor 

 

 

3.6 ENSAIOS DE EXTRAÇÃO 

 

 

Foram utilizados, nos ensaios de extração, os mesmos componentes e equipamentos 

do sistema de microemulsão descritos no item anterior (Determinação das regiões de 

microemulsão). 

Após a pesagem dos componentes do sistema no ponto de microemulsão escolhido, 

estes foram misturados, por agitação magnética durante 7 minutos, tempo suficiente para 

promover a dissolução do tensoativo. Encerrada a agitação, ocorre a separação espontânea das 

fases e a fase aquosa foi retirada para a análise da cor.  

A mesma metodologia foi utilizada para avaliar a influência da temperatura, da 

salinidade, de diluições e, também, de uma mistura de reagentes contendo o banho de 

tingimento, já descrito, e um banho de tingimento contendo corante reativo. 

 

 

3.7 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Tanto para a determinação da extração do corante frente à composição do sistema 

microemulsionado, como para a determinação dos fatores que influenciam o rendimento da 

extração, utilizou-se o planejamento experimental. 

Para a extração do corante, tomando como base somente a composição do sistema 

(tensoativo, cotensoativo, querosene (FO) e efluente (FA)), utilizou-se um planejamento 
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experimental específico para sistemas de mistura proposto por Scheffé (BARROS NETO; 

SCARMINIO; BRUNS, 2003). 

Para o estudo da influência da salinidade e temperatura no rendimento da extração 

utilizou-se um planejamento fatorial 2
2
 de face centrada. 

 

 

3.7.1 Rede de Scheffé 

 

 

A rede de Scheffé visa determinar o ponto de melhor resultado na remoção da cor 

dentro de um domínio analisado. O método baseia-se na variação das propriedades de uma 

mistura ternária (ou pseudoternária) em função da composição dos seus constituintes, cujo 

tratamento estatístico dos resultados mostra o comportamento dessa mistura no domínio 

estudado. 

Para isso, constrói-se um triângulo eqüilátero dentro da região de interesse, no caso a 

região de WII próximo ao vértice da fase aquosa, escolhendo-se um limite superior e inferior 

de composição de cada componente no diagrama ternário. Esta região foi escolhida por 

apresentar bons resultados e ser mais viável economicamente, uma vez que o maior 

componente no sistema é o próprio efluente. A Tabela 5 mostra os limites inferiores e 

superiores de composição de cada componente do sistema. 

 

Tabela 5 - Região de Estudo da Rede Scheffé 

Componente da microemulsão Limite Inferior Limite Superior 

Efluente 0,35 0,85 

Querosene 0,05 0,55 

C/T 0,10 0,60 

 

As variáveis de respostas estudadas foram o percentual de extração de corante e o 

volume residual da fase aquosa obtida após a extração da microemulsão. 

Utilizou-se como ferramenta para a análise dos resultados e ajuste do sistema aos 

modelos o software Statistica 7.0 da StatSoft. 
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3.7.1.1 Obtenção do ponto ótimo 

 

 

Utilizou-se uma metodologia de otimização simultânea, nos modelos gerados pela 

rede de Scheffé, proposta por DERRINGER e SUICH(1980). O método de DERRINGER e 

SUICHse baseia na definição de uma função de desejabilidade para cada resposta, com 

valores restritos ao intervalo [0,1]. Zero significa um valor inaceitável, e um o valor mais 

desejável. Uma vez que as funções desejabilidade tenham sido especificadas para todas as 

respostas, deve-se combiná-las numa desejabilidade global (Equação 4), normalmente dada 

pela média geométrica do número de desejabilidades individuais. 

 

𝐷 =  𝑑1𝑑2𝑑3 ⋯𝑑𝑛
𝑛

 (4) 

 

Onde: D é desejabilidade global; 

 dn é a desejabilidade individual de cada resposta; 

n é o número de respostas. 

 

Com isso, a otimização simultânea de várias respostas se reduz a maximização de um 

único valor, à desejabilidade global. É indispensável descobrir os níveis de fatores que 

maximizem o valor de D. 

Outra vantagem desse método é que o uso da média geométrica faz com que a 

desejabilidade global se anule sempre que uma das respostas tiver um valor inaceitável, não 

importando quão satisfatórios sejam os valores das outras respostas. 

Uma vez descoberto o conjunto de condições que maximize a desejabilidade global D, 

é imprescindível examinar o comportamento individual de cada uma das respostas, para 

certificação de que todos eles estejam realmente em regiões aceitáveis, com todas as 

restrições satisfeitas. 
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3.7.2 Planejamento fatorial 2
2
 

 

 

Com o objetivo de se estudar a influência de outros fatores na resposta da extração de 

corante, verificou-se a influência da salinidade e da temperatura através de um planejamento 

fatorial 2
2
. Para análise da influência da temperatura, foi alterada a temperatura do efluente na 

faixa de estudo estabelecida antes de serem adicionados os outros componentes da 

microemulsão. Para análise da influência da salinidade, o sal foi adicionado a microemulsão à 

medida que os outros componentes do sistema eram adicionados. Neste estudo foi utilizado 

como fase aquosa o efluente real.  

Como resposta a esses fatores, utilizou-se o rendimento da extração no ponto ótimo, 

determinado na etapa da rede de Scheffé. Desta forma, o planejamento fica com dois níveis de 

busca e dois fatores de estudo. 

A metodologia utilizada para obtenção da superfície de resposta de um planejamento 

experimental possui como etapa determinante a modelagem do sistema. A modelagem é feita 

ajustando-se modelos simples (em geral, lineares ou quadráticos) às respostas obtidas com 

planejamentos fatoriais ou com planejamentos fatoriais ampliados onde, o primeiro passo, é 

investigar a superfície de resposta em torno das condições de funcionamento do processo 

utilizando o planejamento fatorial que contém um ponto central e que, por isso, varre três 

níveis de cada fator. Isto permite verificar se há ou não falta de ajuste para o modelo linear. 

A análise dos fatores inicialmente admite que a superfície de resposta na região 

investigada seja uma função linear dos fatores e que, portanto, a resposta (ŷ) pode ser 

estimada pela Equação 5. 

 

𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 (5) 

 

Onde b0, b1 e b2 , são estimadores dos parâmetros do modelo 

x1 e x2 representam os fatores codificados. 

 

Desta forma, o modelo da região investigada dará uma equação que representa a 

superfície de resposta. 

Uma vez que o modelo linear não se ajusta bem ao sistema, pode-se utilizar o modelo 

quadrático, cuja expressão geral, para duas variáveis, está expressa na Equação 6: 
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𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏11𝑥1
2 + 𝑏22𝑥2

2 + 𝑏12𝑥1𝑥2 (6) 

 

O modelo quadrático utiliza 6 parâmetros. O usual seria realizar uma ampliação para o 

planejamento estrela, contudo, devido à dificuldade em se expandir os fatores para além dos 

limites inferiores estabelecidos, isto é, a expansão geraria salinidade negativa, decidiu-se 

utilizar uma expansão de face centrada para o planejamento. A desvantagem desta 

metodologia é a impossibilidade de se utilizar um modelo mais complexo que o modelo 

quadrático. 

Desta maneira, esse planejamento fica classificado como um planejamento fatorial de 

2
2
 de face centrada. Utilizou-se como ferramenta para elaboração desse planejamento a 

análise dos resultados e o ajuste do sistema aos modelos, o software Statistica 7.0
©
 da 

StatSoft. 

 

 

3.8 REUTILIZAÇÃO DA FASE AQUOSA TRATADA 

 

 

A fim de verificar a eficácia do reuso do efluente tratado, foi realizado um tingimento 

seguindo o mesmo procedimento padrão utilizado pela indústria, o qual produziu o efluente 

em estudo. Assim, foi comparada a qualidade do tingimento da fibra em condições padrão, 

com um outro no qual o efluente tratado foi utilizado como fase aquosa. O resultado deste 

experimento foi analisado através de um espectrofotômetro (GretagMacbeth modelo Color 

i5) que possui o sistema CIELAB, que é um dos sistemas de medidas colorimétricas 

recomendado pelo CIE (Comission Internationale d’Eclairage), desde 1976, e pode 

determinar a quantidade de cor fixada no substrato após o tingimento (Machado et al., 1997). 

O sistema CIELAB converte valores tristímulus das coordenadas X, Y e Z, num 

espaço uniforme de cor para as coordenadas L*, a*, b*. Este espaço tridimensional de cor 

fornece informações tanto sobre a cromaticidade quanto sobre a luminância da amostra, e 

reproduz bem a experiência visual.  

Dessa forma, o sistema CIELAB trata-se de um sistema de coordenadas retangulares, 

cujos eixos são designados por: 
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 L*: claridade ou luminância – eixo vertical cuja base é o preto e o topo é 

branco. 

 a*: eixo vermelho/verde. 

 b*: eixo amarelo/azul 

A Figura 14 mostra uma representação do sistema CIELAB 

 

 

Figura 14 - Sistema de representação de cor – CIELAB. Fonte: (CIELAB.GIF, 2009) 

  

Os valores dos estímulos segundo X, Y e Z são transformados em valores que são 

agora representados nos eixos igualmente ortogonais; L*, eixo central da luminosidade, que 

numa escala de 0 a 100, representa o percurso do espaço cor desde o preto ao branco; a*, o 

eixo que representa a variação entre o verde, valores negativos, ao vermelho, valores 

positivos; e por fim, o eixo b*, que representa a variação de azul, valores negativos, e 

amarelo, valores positivos. Os eixos a* e b* intersectam-se por ângulos retos na origem (0,0), 

correspondentes ao ponto acromático. A direção perpendicular ao eixo negro-branco é uma 

indicação da tonalidade e a distância para este eixo é indicação da intensidade da cor ou 

saturação. 

 No presente trabalho esse método foi utilizado para medir a cor da fibra tingida em 

condições padrão, e compará-la com a fibra tingida que utilizou como fase aquosa o efluente 

tratado, determinando, assim, a eficiência da reutilização do efluente tratado.  
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3.9 REMOÇÃO DA COR DE EFLUENTE CONTENDO CORANTES DISPERSO E 

REATIVO 

 

 

A extração da cor da mistura de efluentes de tingimento de poliéster/algodão, 

contendo 50% de corantes dispersos e 50% de corante reativo, foi realizada de forma similar a 

extração descrita no item 3.6. Especificamente para a extração da cor desta mistura, foram 

testados dois pontos, um ponto sendo o encontrado no planejamento experimental, já descrito, 

e outro ponto baseado no trabalho realizado por CASTRO DANTAS et al. (2004).  

Uma vez extraída a cor do efluente, essas amostras foram analisadas no UV-Vis, a fim 

de ser calculada a concentração do corante no efluente após a extração. 

 

 

3.10 INFLUÊNCIA DA DILUIÇÃO DO EFLUENTE 

  

 

A fim de verificar a eficácia da extração no efluente real diluído, foi realizada a 

extração com o efluente diluído em duas concentrações diferentes. Para essa extração utilizou-

se o procedimento descrito no item 3.6. Após esse processo, essas amostras de efluente 

tratado foram analisadas no UV-Vis, para calcular a concentração do corante no efluente após 

a extração. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Este capítulo constitui-se da apresentação e discussão dos resultados obtidos 

experimentalmente. Estão avaliados os pontos na região de Winsor II que obtiveram melhores 

resultados em relação a extração do corante e ao volume residual, a fim de se obter  o ponto 

ótimo, bem como os resultados conclusivos referentes aos principais parâmetros que 

influenciam na remoção da cor presente no efluente têxtil. Um planejamento experimental foi 

utilizado para otimizar a busca pelo ponto ótimo. 

  Estão também apresentados os resultados da reutilização da fase aquosa para um 

novo tingimento. E, por fim, são apresentados os dados referentes a extração realizada com 

uma mistura de efluentes contendo corantes dispersos e reativos. 

 

 

4.1 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO CORANTE NO EFLUENTE 

TÊXTIL 

 

 

Utilizando o efluente têxtil coletado, e já descrito no item 3.2, realizou-se uma diluição 

deste (20:1) devido à alta concentração do corante, o que impossibilitaria a leitura no 

espectrofotômetro de absorção molecular UV – Visível, pois ultrapassaria a escala de leitura 

do equipamento. 

Após a diluição e a obtenção da sua curva de absorbância, integrou-se essa curva. Com 

a área calculada, esse resultado foi comparado com a curva de calibração (Figura 11) para se 

determinar a concentração do efluente bruto. 

A integral da curva de calibração forneceu um valor de 82,62 unidades de área, 

caracterizando o efluente com uma concentração 3,2 g/L. 

 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DAS REGIÕES DE WINSOR 

 

 

Neste estudo, especificamente, utilizou-se o próprio efluente bruto como fase aquosa. 

A utilização do banho de tingimento (descarga) como fase aquosa tem por finalidade 
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determinar a região de microemulsão em equilíbrio com uma fase aquosa em excesso (WII) a 

qual, posteriormente, constituirá o sistema de extração do efluente. Buscam-se aqui regiões 

grandes e simétricas, de Winsor II, microemulsão água em óleo em equilíbrio com uma fase 

aquosa em excesso, que apresente melhor resultado na remoção da cor. 

Os sistemas testados foram compostos pelo efluente, querosene, tensoativo (CDA) e 

cotensoativo, numa razão C/T constante (C/T=2), baseado em estudos realizados por 

BELTRAME (2006). O diagrama ternário obtido, Figura 15, foi construído à temperatura 

ambiente, em torno de 26ºC.  

 

  

Figura 15 - Diagrama pseudoternário do sistema de microemulsão formado por efluente, querosene, CDA e 

álcool isoamílico 

 

Pode-se observar no diagrama da Figura 15, a presença das regiões de Winsor II, IV e 

IV + S. A região de WII representa a formação de microemulsões do tipo A/O. 
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4.3 DETERMINAÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE ISORESPOSTAS DA REDE DE 

SCHEFFÉ 

 

 

Para o uso da metodologia de planejamento da Rede de Scheffé, utilizou-se como 

variáveis de resposta o percentual de extração de corante (%Extração) e o percentual de 

volume residual (%VR) da fase aquosa obtida após a extração. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 6 e a Figura 16 representa a região de domínio e os pontos estudados 

na Rede de Scheffé. 

 

Tabela 6 - Resultados do estudo da Rede de Scheffé 

Composição dos Pontos 

% Extração 
% Volume 

Residual Ponto Efluente Querosene C/T 

1 0,3501 0,0501 0,5998 97,14 15,35 

2 0,8498 0,0503 0,0999 64,44 97,61 

3 0,3502 0,5501 0,0996 98,47 85,68 

4 0,5989 0,0525 0,3487 98,73 69,95 

5 0,3491 0,3019 0,3489 69,72 52,77 

6 0,6011 0,3005 0,0984 98,26 95,41 

7 0,5133 0,2134 0,2733 96,23 63,25 

8 0,3999 0,1006 0,4995 89,20 36,85 

9 0,6990 0,1015 0,1995 95,94 87,84 

10 0,4001 0,4001 0,1999 96,82 78,72 

11 0,4505 0,1502 0,3994 91,84 64,29 

12 0,7499 0,1502 0,0999 95,24 85,61 

13 0,4497 0,4504 0,0999 95,73 94,11 

14 0,5511 0,2506 0,1983 96,38 85,37 

 

Observa-se pela tabela, que dentre os pontos experimentais na Rede de Scheffé alguns 

obtiveram excelentes resultados de extração de corante, contudo baixo volume residual, tais 
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como os pontos 1, 4 e 7. Por outro lado, alguns pontos experimentais obtiveram bons valores 

de volume residual e relativos resultados baixos de extração de corantes, tal como o ponto 2. 

Destaca-se entre os resultados o ponto 6, que obteve um boa extração de corante 

concomitantemente com o bom volume residual.  

 

Figura 16 - Região de domínio e pontos estudados na Rede de Scheffé 

 

Com esses dados utilizou-se o Software Statistica 7.0 para realizar a análise dos 

resultados, bem como ajustá-los à uma série de modelos matemáticos. Considerou-se como 

parâmetro de escolha o modelo que apresentasse um fator de correlação (R
2
) superior a 0,95. 

Para o ajuste dos modelos, considera-se nas equações em que o y corresponde a 

variável de resposta (percentual de extração de corante ou percentual de volume residual), x1, 

x2, e x3, correspondem a composição do sistema (respectivamente efluente, querosene e C/T) 

e as letras b com os seus índices, os parâmetros de cada equação. 

Podemos observar que pontos onde a percentagem de C/T é alta como no ponto 1 e no 

ponto 8, apresentaram uma boa percentagem de extração, porém o volume residual obtido foi 

baixo. Além disso, a alta quantidade de tensoativo deixaria oneroso este processo de 

tratamento do efluente. Neste estudo, também há pontos onde a quantidade de efluente é bem 

alta, como no ponto 2, mas a percentagem de extração foi baixa em comparação com a 

percentagem de extração em outros pontos. É necessário que o ponto ótimo combine boa 
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extração, alto volume residual e grande quantidade de efluente em sua composição já que a 

fase aquosa é o principal componente do sistema. 

  

 

4.3.1 Modelo linear 

 

 

A primeira proposta de uma modelo para representar o sistema foi de um modelo 

linear, tanto para o percentual de extração como para o percentual de volume residual. 

A Equação 7 representa a equação característica do modelo linear e que possui a 

seguinte forma: 

 

𝑦 = 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 (7) 

 

Onde:  bi = parâmetros lineares do modelo  

 x1 = concentração do efluente 

 x2 = concentração do querosene 

 x3 = concentração do cotensoativo e tensoativo (C/T) 

 

4.3.1.1 Percentual de extração de corante 

 

 

O gráfico de contorno para o modelo linear proposto, ajustado aos resultados da 

extração de corante do sistema, é apresentado na Figura 17: 
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Figura 17 - Modelo Linear do percentual de extração do corante (Gráfico de Contorno) 

 

Contudo esse primeiro ajuste demonstrou apresentar um fator de correlação muito 

baixo (R
2
 = 0,0710), inviabilizando-o completamente como representação do percentual de 

extração no sistema. 

 

 

4.3.1.2 Percentual de volume residual 

 

 

O gráfico de contorno para o modelo linear proposto, ajustado aos resultados do 

volume residual do sistema, é apresentado na Figura 18: 
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Figura 18 - Modelo Linear do percentual de volume residual (Gráfico de Contorno) 

 

Este primeiro ajuste demonstrou ter um bom fator de correlação (R
2
 = 0,9251) apesar 

da simplicidade do mesmo, mas ainda abaixo do valor desejado (R
2
 > 0,95) 

 

 

4.3.2 Modelo quadrático 

 

 

Como o primeiro modelo demonstrou-se falho na representação do sistema para ambas 

as variáveis estudadas, optou-se em tentar um ajuste quadrático para o sistema. 

A Equação 8 representa a equação característica do modelo quadrático e que possui a 

seguinte forma: 

 

𝑦 = 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏12𝑥1𝑥2 + 𝑏13𝑥1𝑥3 + 𝑏23𝑥2𝑥3  (8) 

 

Onde:  bi = parâmetros lineares do modelo 

 bij = parâmetros quadráticos do modelo 

 x1 = concentração do efluente 
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 x2 = concentração do querosene 

 x3 = concentração do cotensoativo e tensoativo (C/T) 

 

 

4.3.2.1 Percentual de extração de corante 

 

 

O gráfico de contorno para o modelo quadrático proposto, ajustado aos resultados da 

extração de corante do sistema, é apresentado na Figura 19: 

  

 

Figura 19 - Modelo Quadrático do percentual de extração do corante (Gráfico de Contorno) 

 

Apesar deste modelo ter apresentado uma correlação bem mais significativa que o 

modelo anterior, ainda não satisfaz como um modelo representativo do sistema para a 

variável: percentual de  extração de corante. 
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4.3.2.2 Percentual de volume residual 

 

 

O gráfico de contorno para o modelo quadrático proposto, ajustado aos resultados do 

volume residual do sistema, é apresentado na Figura 20: 

 

 

Figura 20 - Modelo Quadrático do percentual de volume residual (Gráfico de Contorno) 

 

 

Este modelo já satisfaz o critério previamente estabelecido de um fator de correlação 

de (R
2
 > 0,95). Contudo outros modelos foram testados a fim de se verificar a existência de 

um modelo mais representativo. 

 

 

4.3.3 Modelo cúbico especial 

 

 

O modelo quadrático possui uma boa correlação para o volume residual, contudo não 

foi satisfatório para o percentual de extração de corante. Desta forma uma nova tentativa de 

modelagem para o sistema é realizada, optando-se por um modelo cúbico especial. 
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A Equação 9 representa a equação característica do modelo cúbico especial e que 

possui a seguinte forma: 

 

𝑦 = 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏12𝑥1𝑥2 + 𝑏13𝑥1𝑥3 + 𝑏23𝑥2𝑥3 + 𝑏123𝑥1𝑥2𝑥3  (9) 

 

Onde:  bi = parâmetros lineares do modelo 

 bij = parâmetros quadráticos do modelo 

 bijk = parâmetro cúbico do modelo 

 x1 = concentração do efluente 

 x2 = concentração do querosene 

 x3 = concentração do cotensoativo e tensoativo (C/T) 

 

 

4.3.3.1 Percentual de extração de corante 

 

 

O gráfico de contorno para o modelo cúbico especial proposto, ajustado aos resultados 

da extração de corante do sistema, é apresentado na Figura 21: 
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Figura 21 - Modelo Cúbico Especial do percentual de extração do corante (Gráfico de Contorno) 

 

De igual modo com o modelo anterior, este ainda não atingiu o critério de seleção 

como modelo representativo do sistema. 

 

 

4.3.3.2 Percentual de volume residual 

 

 

O gráfico de contorno para o modelo cúbico especial proposto, ajustado aos resultados 

do volume residual do sistema, é apresentado na Figura 22: 
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Figura 22 - Modelo Cúbico Especial do percentual de volume residual (Gráfico de Contorno) 

 

O modelo cúbico especial apresentou um fator de correlação (R
2
 = 0,9563) apenas um 

pouco melhor que o do modelo quadrático (R
2
 = 0,9557), não justificando, desta forma, a sua 

escolha, visto que é preferível a escolha de um modelo mais simples com uma boa 

representação. 

 

 

4.3.4 Modelo cúbico completo 

Apesar do modelo para o percentual do volume residual já poder ser estabelecido, 

decidiu-se por continuar a busca por um modelo de melhor representação, pois, para o 

percentual de extração, nenhum apresentou um fator de correlação aceitável. 

A Equação 10 representa a equação característica do modelo cúbico completo e que 

possui a seguinte forma: 

 

𝑦 = 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏12𝑥1𝑥2 + 𝑏13𝑥1𝑥3 + 𝑏23𝑥2𝑥3 + 𝑏12𝑥1𝑥2(𝑥1 − 𝑥2)

+ 𝑏13𝑥1𝑥3(𝑥1 − 𝑥3) + 𝑏23𝑥2𝑥3(𝑥2 − 𝑥3) + 𝑏123𝑥1𝑥2𝑥3 
(10) 

 

Onde:  bi = parâmetros lineares do modelo 

 bij = parâmetros quadráticos do modelo 
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 dij = parâmetros quadráticos especiais do modelo 

 bijk = parâmetro cúbico do modelo 

 x1 = concentração do efluente 

 x2 = concentração do querosene 

x3 = concentração do cotensoativo e tensoativo (C/T) 

 

 

4.3.4.1 Percentual de extração de corante 

 

 

O gráfico de contorno para o modelo cúbico completo proposto, ajustado aos 

resultados da extração de corante do sistema, é apresentado na Figura 23: 

 

 

Figura 23 - Modelo Cúbico Completo do percentual de extração do corante (Gráfico de Contorno) 

 

O modelo cúbico completo foi o que melhor se ajustou aos resultados da extração de 

corante, com um fator de correlação R
2
 = 0,9512. 

Desta forma, a Equação 11 representa a equação do modelo cúbico completo para o 

percentual de extração para a região de estudo pesquisada: 
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%𝐸𝑥𝑡𝑟 =  24,7819𝑥1 + 401,833𝑥2 + 11,0273𝑥3 − 568,2558𝑥1𝑥2

+ 410,1396𝑥1𝑥3 − 977,9924𝑥2𝑥3 + 832,8207𝑥1𝑥2 𝑥1 − 𝑥2 

− 253,2121𝑥1𝑥3 𝑥1 − 𝑥3 + 1029,0794𝑥2𝑥3(𝑥2 − 𝑥3)

+ 1401,8115𝑥1𝑥2𝑥3 

(11) 

 

Onde:  %Extr = percentual de corante extraído  

 x1 = concentração do efluente 

 x2 = concentração do querosene 

 x3 = concentração do cotensoativo e tensoativo 

 

 

4.3.4.2 Percentual de volume residual 

 

 

O gráfico de contorno para o modelo cúbico completo proposto, ajustado aos 

resultados de volume residual do sistema, é apresentado na Figura 24: 

 

 

Figura 24 - Modelo Cúbico Completo do percentual de volume residual (Gráfico de Contorno) 
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A última análise do modelo apontou para a escolha do modelo quadrático em 

detrimento do modelo cúbico especial, visto que, é preferível um modelo mais simples em 

relação a uma pequena variação na precisão. Contudo o modelo cúbico completo apresentou 

um fator de correlação (R
2
 = 0,9700) melhor do que os modelos anteriores, resultando em 

uma melhoria na precisão do modelo como representação do sistema. Desta forma, este 

modelo é o que melhor se ajusta aos resultados do volume residual. 

A Equação 12 representa a equação característica do modelo cúbico completo para o 

percentual de volume residual. 

 

%𝑉𝑅 =  110,137𝑥1 − 188,8324𝑥2 − 150,4168𝑥3 + 659,8894𝑥1𝑥2

+ 260,3712𝑥1𝑥3 + 418,3304𝑥2𝑥3 − 654,4908𝑥1𝑥2 𝑥1 − 𝑥2 

− 1,5026𝑥1𝑥3 𝑥1 − 𝑥3 − 376,8523𝑥2𝑥3 𝑥2 − 𝑥3 

− 507,0326𝑥1𝑥2𝑥3  

(12) 

 

 

Onde:  %VR = Percentual de volume residual obtido após a extração 

 x1 = concentração do efluente 

 x2 = concentração do querosene 

 x3 = concentração do cotensoativos e tensoativo 

 

 

4.4 OBTENÇÃO DO PONTO ÓTIMO NA REDE DE SCHEFFÉ 

 

 

Com os dois modelos ajustados para ambas variáveis de repostas, realizou-se a busca 

de um ponto ótimo, isto é, a composição de efluente, querosene e C/T que maximizaria a 

extração de corante (%Extração) e o volume residual (%VR), simultaneamente. Para isso, foi 

utilizado o Software Statistica 7.0 como ferramenta para a otimização simultânea dos 

modelos. 

A Figura 25 mostra o diagrama de desejabilidade gerado pelo método de 

DERRINGER e SUICH (1980), anteriormente descrito. Neste diagrama pode-se visualizar os 

gráficos de desejabilidade individual. Nas três primeiras colunas é apresentada a influência de 

cada componente do sistema no resultado para otimizar cada uma das respostas estudadas. Na 

primeira linha pode-se visualizar a desejabilidade individual para o percentual da extração de 
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corante, este apresentou uma contribuição de desejabilidade de 98,17%. Na segunda linha é 

apresentado a desejabilidade individual para o percentual de volume residual, este demonstrou 

ter uma desejabilidade individual de 94,78%. Significando que, a otimização simultânea do 

sistema tendeu mais para o ponto ótimo individual do percentual de extração de corante, do 

que para o ponto ótimo do percentual de volume residual. Mas, como o valor de 

desejabilidade de ambas as variáveis de resposta possuem um valor significativamente alto, 

isto indica que a otimização de um não prejudicou na otimização do outro. Na última linha de 

gráficos é apresentado a desejabilidade global na ordem 97,08%, caracterizando uma 

excelente otimização simultânea do sistema. 

 

 

Figura 25 - Diagrama de Otimização Simultânea do Sistema 

 

De acordo com essa análise, o ponto ótimo possui a seguinte composição: 

 Efluente = 59,948% 

 Querosene = 30,159% 

 C/T = 9,893% 
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Dessa forma, nesse ponto ótimo, pode-se encontrar o valor de cada variável resposta 

como: 

 %Extr = 98,173 

 %VR = 94,783 

Com o ponto ótimo determinado, realizou-se mais uma extração com essa composição 

de microemulsão. Conforme mostra a Figura 26, o ponto ótimo encontrado apresentou alto 

percentual de extração deixando a fase aquosa límpida, o que torna este ponto eficiente para a 

extração do corante, e adequado para ser utilizado em outros planejamentos experimentais. 

 

 

Figura 26 - Fotografia da extração do efluente disperso na composição do ponto ótimo 

 

A extração realizada no ponto ótimo serviu como ponto de validação do modelo 

experimental. Obtendo 98,21% de extração de corante e 93,9% de volume residual. Desta 

maneira observa-se que o ponto ótimo do modelo está de acordo com o experimento. 

 

 

4.5 DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA SALINIDADE E DA TEMPERATURA 

NA EXTRAÇÃO 

 

 

Com o objetivo de estudar a influência de outros fatores na resposta da extração de 

corante, optou-se por realizar um planejamento experimental. Dessa forma, decidiu-se que os 
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fatores que seriam estudados seriam a salinidade e a temperatura do sistema. Esperava-se que 

com a adição de um sal fosse intensificada a atuação do tensoativo na extração da cor, uma 

vez que este também é um composto iônico.  

Pode-se observar no estudo realizado por BELTRAME (2006), que a temperatura 

influencia a extração quando o efluente utilizado contém corante reativo. Com o ponto ótimo 

determinado, realizou-se um estudo da influência da salinidade e da temperatura como fatores 

determinantes no percentual de extração do corante. 

Para isso, realizou-se um planejamento fatorial 2
2
 de face centrada. Os resultados da 

extração, em duplicata, e as médias e desvios padrões, estão apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Planejamento fatorial 22 de face centrada, utilizando o ponto ótimo na Rede de Scheffé (C/T = 

0,09893, Efluente = 0,59948, Querosene = 0,30159) 

Ensaio 
Fator 1 

(Temp.) 

Fator 2 

(Salin.) 
Temp. (ºC) Salin. (g/L) % Extr 

% Extr 

(duplicata) 
Média 

Desvio 

Padrão 

1 +1 +1 80 45,0 98,4962 98,9373 98,7167 0,0031 

2 +1 -1 80 0,0 97,1206 99,5876 98,3541 0,0174 

3 -1 -1 25 0,0 75,6457 95,7526 85,6992 0,1422 

4 -1 +1 25 45,0 96,8846 87,1262 92,0054 0,0690 

5 +1 0 80 22,5 98,6537 99,2014 98,9275 0,0039 

6 0 +1 52 45,0 96,8052 99,3837 98,0944 0,0182 

7 -1 0 25 22,5 96,4055 99,5978 98,0016 0,0226 

8 0 -1 52 0,0 99,3780 98,6774 99,0277 0,0050 

9 0 0 52 22,5 95,0065 99,3249 97,1657 0,0305 

10 0 0 52 22,5 97,2132 97,8844 97,5488 0,0047 

 

Com esses dados e com o auxílio do Statistica 7.0 foi realizado um estudo para se 

verificar a influência desses fatores na extração de corante do efluente. A Figura 27 apresenta 

a superfície de isoresposta obtida pelo ajuste dos dados para um modelo quadrático. Como 

anteriormente explicado, devido ao tipo de planejamento escolhido, este se limita a um ajuste 

de, no máximo, ordem quadrática.  
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Figura 27 - Superfície de Isoresposta do Planejamento Experimental 22 face centrada (Gráfico de Contorno) 

  

Contudo, apesar de terem sido ajustados os dados para um modelo quadrático, a Carta 

de Pareto (Figura 28) demonstrou que as variáveis estudadas (salinidade e temperatura) não 

possuem um nível significativo de influência na extração de corante do efluente. 

A Carta de Pareto, ou histograma da análise de variância, exibe os valores absolutos 

do efeito estimado para cada fator estudado, dentro de um valor estatístico pré-estabelecido de 

confiança, nesse caso de 95% (p = 0,05). Se os fatores estudados (salinidade ou temperatura) 

ou suas combinações apresentarem alguma influência sobre a resposta (percentual de extração 

de corante do efluente) estes apresentarão valores de efeito que cruzam o limite de confiança 

estabelecido (a linha vermelha tracejada). Mas isso não ocorreu nesse estudo, visto que todos 

os efeitos dos fatores e suas combinações permaneceram abaixo do limite de confiança, 

indicando não haver influência significativa na extração de corante. 

Este resultado é comprovado pelo gráfico da relação entre os dados observados e os 

preditos pelo modelo (Figura 29), pois estes apresentam os pontos muito dispersos pela curva 

de resposta (linha vermelha tracejada). 

Desta maneira, fica evidente que para a extração de corantes dispersos, em um sistema 

de microemulsão com as características descritas neste trabalho, a salinidade e a temperatura 

não possuem influência significativa na qualidade da extração. 

 

Isosuperfície de Resposta (Gráfico de Contorno)
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Figura 28 - Carta de Pareto 

 

 

Figura 29 - Relação entre os valores observados e preditos 
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4.6 REMOÇÃO DA COR DE UMA MISTURA DE EFLUENTES TÊXTEIS 

 

 

Com os dados obtidos nesse estudo, realizado nesse trabalho, verificou-se a eficiência 

da extração do corante para outros tipos de efluentes. Realizou-se uma mistura de efluentes de 

tingimento de poliéster e algodão, contendo corantes disperso e reativo nas proporções de 

50% de efluente contendo corante disperso e 50% de efluente contendo corante reativo. 

Levando em conta a grande produção de poliéster e algodão, este estudo de remoção torna-se 

bastante relevante, uma vez que corantes dispersos e reativos, os quais tingem essas fibras, 

são os mais utilizados mundialmente. Além disso, a mistura de fibras de poliéster e algodão 

como o Piquet, por exemplo, geram efluentes contendo esses dois tipos de corantes.  

Os pontos escolhidos para a extração foram: o ponto ótimo resultante da rede de 

Scheffe, de composição: 59,948% de efluente, 30,159% de querosene e 9,893% de C/T, que 

obteve uma remoção de 99,6% e o ponto obtido por CASTRO DANTAS et al. (2004) de 

composição: 68,74% de efluente, 10,02% de querosene e 21,24% de C/T. O resultado da 

análise no UV-Vis da parte aquosa extraída em cada ponto citado acima, mostrou que o ponto 

de CASTRO DANTAS et al. (2004) obteve uma remoção da cor de 99,8%. Em nenhum dos 

dois pontos foi necessário ajuste de pH da mistura de efluentes. Dessa forma, esses dois 

pontos podem ser utilizados para a remoção de mistura de efluentes. 

 

 

Figura 30 - Foto da extração da mistura de efluentes na composição FA: 59,948%, FO: 30,159% e C/T: 9,893% 
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Figura 31 - Foto de extração da mistura de efluentes na composição FA: 68,74%, FO: 10,02% e C/T: 21,24% 

 

Conforme pode ser observado nas Figuras 30 e 31, os dois pontos analisados 

apresentam alto percentual de extração, deixando a fase aquosa praticamente isenta de 

corantes. 

 

 

4.7 INFLUÊNCIA DA DILUIÇÃO DO EFLUENTE 

 

 

Durante o processo de tingimento, um efluente mais diluído é gerado na etapa de 

limpeza da fibra, onde ocorre a remoção do excesso de corante que não se fixou à mesma. 

Utilizando o efluente real contendo o corante disperso C.I Disperse Black 1, a fim de verificar 

a eficácia da extração no efluente real diluído, foi realizada a extração com o efluente diluído 

em duas concentrações diferentes (0,45g/L e 0,069g/L) correspondendo a primeira e segunda 

lavagem do banho no processo de tingimento. A análise dessas amostras no UV-Vis, mostrou 

que a extração do corante no efluente diluído foi de 100% e 99,1%, respectivamente. Este 

resultado demonstra a eficiência deste tratamento de remoção da cor mesmo quando o 

efluente esta muito diluído. Ou seja, a microemulsão não perdeu seu poder de atuação quando 

o sistema em tratamento possui baixas de concentrações de corante.  
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4.8 REUSO DA FASE AQUOSA TRATADA 

 

 

Após a extração do corante do efluente, essa fase aquosa residual pode ser novamente 

utilizada em outro processo de tingimento. Isso gera uma relevante economia de água para a 

indústria, uma vez que o consumo de água nas indústrias têxteis é bastante considerável. 

Sendo assim, além de utilizar uma menor quantidade de água para o tingimento de um certo 

volume de fibra,  a produção de efluente, conseqüentemente, também diminuirá. 

 Dessa forma, foi realizado o tingimento do poliéster com o corante Disperse Black 1 

seguindo o procedimento padrão realizado na indústria, descrito no item 2.1.3. A análise 

realizada pelo sistema CIELAB da fibra tingida, mostrou que o tingimento estava dentro dos 

padrões exigidos pela indústria. A Figura 32 apresenta a amostra A cuja fibra de poliéster foi 

tingida em condições padrão da indústria (Figura 32 – a) e a amostra B tingida com o reuso da 

fase aquosa tratada (Figura 32 – b), respectivamente, apresentando ambas a mesma qualidade 

de tingimento.  

 

 

Figura 32 - Amostras da fibra de poliéster tingida: (a) condições padrão da indústria; (b) reuso da fase aquosa 

tratada 

Amostra A 

Amostra B 
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A Figura 33 mostra a análise de quatro amostras de fibras tingidas: em condições 

padrão (amostras 1 e 2) e com a utilização do efluente tratado (amostras 3 e 4), feita num 

espectrofotômetro da indústria.  

 

 

Figura 33 - Análise da qualidade de tingimento da fibra 

 

Os valores das coordenadas L*, a* e b* da amostra 1 foram escolhidos como padrão 

para comparação com as outras amostras no espectrofotômetro. A coordenada L*, cujo eixo é 

vertical, corresponde à claridade ou luminância, a coordenada a* corresponde ao eixo de 

variação da cor entre o vermelho e verde e a coordenada b* corresponde ao eixo de variação 

entre o amarelo e azul.  
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Para cada amostra foi calculado seu valor correspondente ao desvio do padrão 

(amostra 1) em cada eixo das coordenadas DL*, Da* e Db*, a partir destes se determina um 

desvio médio (DE) dessas coordenadas, que na prática significa a aproximação da cor entre as 

amostras de tecido tingidas. A análise compara as amostras entre si mostrando que todas estão 

dentro dos padrões de qualidade de tingimento exigidos, que estabelece o limite industrial de 

DE até 1,5.  



Dissertação de Mestrado – PPGQ/UFRN  75 

Beth Aluana Tavares de Araújo  2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

  



Dissertação de Mestrado – PPGQ/UFRN  76 

Beth Aluana Tavares de Araújo  2009 

5 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados obtidos nesse trabalho podemos concluir que: 

 O efluente estudado, composto pelo descarte do banho de tingimento que 

contém corante disperso C.I. Disperse Black 1, mediante análise da curva de 

absorbância no UV visível, em correspondência com a curva de calibração, 

formada por soluções sintéticas, apresentou um composição do 3,1 g/L de 

corante disperso. 

 O ajuste de pH é muito importante, pois a extração de corantes dispersos 

ocorre em pH 12,8-13,2. 

 Mediante a técnica previamente descrita nesse trabalho, foi possível construir 

um diagrama pseudoternário do sistema de microemulsão formado por 

efluente, querosene, CDA e álcool isoamílico, apresentando, claramente, as 

regiões de Winsor II, IV e IV + S.  

 Dentro do diagrama pseudoternário, a região rica em água e, portanto, rica em 

efluente mostrou-se bastante interessante tanto em termos de remoção da cor 

como em termos econômicos, já que o próprio efluente é o maior componente 

do sistema. 

 Utilizando a metodologia de planejamento da Rede de Scheffé, obteve-se como 

variáveis de resposta o percentual de extração de corante (%Extração) e o 

percentual de volume residual (%VR) da fase aquosa no sistema após a 

remoção da microemulsão. Com esses dados ajustou-se uma série de modelos 

para ambas variáveis de resposta. Utilizando o critério de melhor ajuste por 

fator de correlação (R
2
), determinou-se que o melhor modelo ajustado foi o 

cúbico completo. 

 Com os dois modelos ajustados para ambas variáveis de respostas, realizou-se 

uma busca de um ponto ótimo, isto é, a composição de efluente, querosene e 

C/T que maximizaria a extração de corante (%Extração) e o volume residual 

(%VR) simultaneamente. Utilizando o método de desejabilidade de 

DERRINGER e SUICH, obteve-se uma desejabilidade global de 97,081%, 

com o ponto ótimo em 59,948% de efluente, 30,159% de querosene e 9,893% 
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de C/T. Nesse ponto ótimo pode-se encontrar o valor de cada variável resposta 

como sendo: %Extração = 98,173 e %VR = 94,783 

 O estudo da influência da salinidade e da temperatura como fatores 

determinantes no percentual de extração do corante no ponto ótimo, realizado 

por um planejamento fatorial 2
2
 de face centrada, demonstrou, mediante 

análise de variância, que os fatores estudados (salinidade e temperatura) não 

possuem um nível significativo de influência na extração de corante no 

efluente. 

 A extração por microemulsão mostra-se como um método bastante vantajoso, 

pois pode ser aplicado imediatamente após o processo de tingimento e com 

tempo mínimo, já que o processo de extração ocorre imediatamente ao se 

misturar os componentes da microemulsão.  

 Um aspecto importante a ser ressaltado neste tratamento é a remoção da 

molécula do corante intacta, sem degradação parcial, que poderia provocar a 

formação de novas substâncias mais tóxicas que o corante original. 

 A reutilização da fase aquosa em outro tingimento, após a extração de corante, 

apresentou resultados bem favoráveis para uma reutilização industrial de 

efluente tratado. Esse resultado é bastante relevante, uma vez que gera uma 

considerável economia para a indústria, pois diminui a quantidade de água 

necessária para o tingimento de certo volume de fibra e, conseqüentemente, 

diminui o volume de efluente gerado após o tingimento. 

 Foi confirmada a viabilidade da utilização simultânea da extração por 

microemulsão, através de dois pontos ótimos distintos, em uma mistura de 

efluentes disperso e reativo com porcentagem de extração acima de 99%, sem 

a necessidade de ajuste de pH. Este resultado é de grande importância uma vez 

que o consumo de fibras contendo poliéster/algodão é bastante considerável 

atualmente.  

 

Desta maneira este trabalho atingiu seus objetivos, propondo uma técnica viável para 

remoção da cor de efluentes têxteis, sendo assim uma alternativa para diminuir o impacto 

ambiental causado pela contaminação de efluentes com corantes dispersos e reativos. 
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APÊNDICE A - Gráficos de superfícies do modelo linear 

 

 

Figura 34 - Modelo Linear do percentual de extração do corante (Gráfico de Superfície) 

 

 

Figura 35 - Modelo Linear do percentual de volume residual (Gráfico de Superfície) 
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APÊNDICE B - Gráficos de superfícies do modelo quadrático 

 

 

Figura 36 - Modelo Quadrático do percentual de extração do corante (Gráfico de Superfície) 

 

 

Figura 37 - Modelo Quadrático do percentual de volume residual (Gráfico de Superfície) 
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APÊNDICE D - Gráficos de superfícies do modelo cúbico especial 

 

 

Figura 38 - Modelo Cúbico Completo do percentual de extração do corante (Gráfico de Superfície) 

 

 

Figura 39 - Modelo Cúbico Completo do percentual de volume residual (Gráfico de Superfície) 
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APÊNDICE E - Gráficos de superfícies do planejamento experimental 2
2
 

 

 

Figura 40 - Superfície de Isoresposta do Planejamento Experimental 22 face centrada (Gráfico de Superfície) 
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