
PROCESSOS QUÍMICOS TÊXTEIS UTILIZANDO ÁGUA DO MAR:
PROPRIEDADES MECÂNICAS E COLORÍSTICAS

Iêda Letícia de Souza Ferreira(1); Fernando Ribeiro Oliveira(2); Fernanda Steffens(2)

(1)Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  (UFRN);  59078-970,  Natal/RN,  Brasil;
iedaleticiasf@hotmail.com 
(2)Departamento de Engenharias, Universidade Federal de Santa Cantarina (UFSC); 89036-002, Blumenau/SC,
Brasil.

Resumo
A área têxtil é um dos segmentos industriais que mais consomem água em seus processos.
Este elevado gasto hídrico deve-se principalmente aos beneficiamentos químicos como purga
alcalina,  alvejamento,  mercerização, tingimentos e lavagens. Em contrapartida aos grandes
volumes de água descartados pela necessidade industrial, existe uma crise hídrica mundial que
preocupa todo o planeta com relação à escassez na obtenção de água doce. Esta realidade
crítica deve-se principalmente a aspectos ligados ao aquecimento global, poluição e o uso
inadequado dos recursos hídricos. Além disso, a maior parte da água existente na terra se
apresenta  na  forma  de  água  salgada,  restando  aproximadamente  2,5%  de  água  doce  no
planeta, isso afeta diretamente as empresas têxteis. Diante desta situação, este trabalho tem
como principal objetivo estudar a aplicação da água do mar em beneficiamentos têxteis, mais
especificamente  nos  processos  de  alvejamento  e  de  tingimento  com  corantes  diretos
(vermelho e azul) em tecidos de algodão, comparando-os com processos utilizando água doce
(destilada). Nos resultados dos alvejamento, pode-se notar que utilizando água do mar obteve-
se maior resistência a tração em ambas as direções do tecido (trama e urdume) e os índices do
grau  de  branco  mostraram-se  similares  para  ambos  os  processos.  Com  relação  à  força
colorística nos tingimentos, verificou-se que as amostras tingidas com água destilada e água
do mar apresentaram resultados semelhantes. Entretanto, o processo realizado utilizando água
do mar apresentou maiores índices de K/S no corante azul; já com o corante vermelho os
resultados de K/S foram inferiores ao processo utilizando água destilada.
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TEXTILE CHEMICAL PROCESSES USING SEAWATER: MECHANICAL AND

COLORISTIC PROPERTIES

Abstract  

The textile area is one of the industrial segments that most consume water. This high water

expense is mainly due to chemical treatments such as scouring, bleaching, mercerization,

dyeing and washing. In contrast to the high volumes of water released by industrial necessity,

there is a global water crisis that worries the entire planet about the scarcity of fresh water.

This critical reality is due mainly to aspects related to global warming, pollution and the

inadequate use of water resources. In addition, most of the water on earth is in the form of

salt water, leaving only approximately 2,5% of fresh water on the planet. This reality affects

directly the textile companies. The main objective of this work is to study the application of

seawater  in  textile  chemical  processes,  more  specifically  in  the  bleaching  and  dyeing

processes of cotton fabrics using blue and red direct dyes, comparing them with processes

using distilled water. The results of bleaching processes showed that the fabric processed

with seawater obtained higher tensile strengths in both directions (weft and warp) and the

mailto:iedaleticiasf@hotmail.com


white degree level were similar for both processes. Regarding the coloristic strength, it was

verified that the samples dyed with distilled water and seawater presented similar results.

However the process performed with seawater showed higher K/S with the direct blue dye,

whereas with the direct red dye the results were lower comparing to the process with distilled

wate
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1. Introdução

A água é um elemento essencial para a vida e o desenvolvimento de todo o planeta, e

o Brasil é um país privilegiado com relação à disponibilidade de água, pois detém mais de

50% de toda a água doce disponível na América do Sul. Além disso, possui o rio Amazonas,

considerado o maior rio do mundo, e devido aos climas predominantes no território brasileiro

os  índices  pluviométricos  do  país  são  bastante  elevados.  Porém  mesmo  com  toda  a

abundância deste recurso natural, a qualidade e a quantidade de água no Brasil e no mundo

está  diminuindo  devido  à  aspectos  como poluição  e  má  utilização  dos  recursos  hídricos,

causando restrições para todos os usos da água (SOUZA et al., 2014), desde o abastecimento

humano  para  consumo  doméstico,  até  nos  usos  industriais,  que  necessitam  de  volumes

consideravelmente maiores.

Na última década a escassez na obtenção de água doce vem sendo cada vez mais

discutida  e  evidenciada  pelos  governos,  grupos  de  pesquisa/desenvolvimento  e  pelas

empresas. Isso se deve à importância deste recurso natural, que sempre esteve diretamente

ligado a todas as áreas da civilização humana,  desde a agricultura aos valores culturais  e

religiosos das sociedades, sendo também o principal componente bioquímico dos seres vivos,

e  meio  de  vida  para  inúmeras  espécies.  Além  disso,  é  um  elemento  extremamente

representativo na produção de bens de consumo nas indústrias de transformação  (GOMES,

2011). Na área têxtil, mais especificamente nos processos de beneficiamento dos têxteis, é

elemento fundamental. Entretanto, a água doce representa menos de 3% de toda a água do

globo terrestre, e deste percentual a grande maioria se apresenta em condições subterrâneas,

ou seja, o volume de água doce disponível é mínimo se comparado a toda disponibilidade do

planeta.

A indústria têxtil  possui uma longa cadeia produtiva, e o Brasil ainda possui esta

cadeia  em todas  as suas etapas,  desde a  produção das  fibras naturais,  com plantações  de

algodão,  por  exemplo,  passando  pela  fiação,  tecelagem  e  malharias,  beneficiamentos



químicos e físicos, até o processo de comercialização dos produtos finais. Dentro de todas

estas fases a água é elemento fundamental.  No entanto,  para os beneficiamentos químicos

têxteis, possui uma importância ainda maior, justamente pelo fato de praticamente 100% dos

procedimentos  realizados  nesta  etapa  necessitarem  de  água,  muitas  vezes  em  volumes

superiores à quantidade de matéria-prima processada. 

Nas indústrias os processos de desengomagem, alvejamentos, tratamentos alcalinos,

tingimentos  e  lavagens  são  os  maiores  responsáveis  pelo  imenso  gasto  hídrico.  Estes

processos também são responsáveis por efluentes líquidos bastante poluídos, carregados de

moléculas químicas complexas e fortes tonalidades (proveniente dos tingimentos).  Logo, é

perceptível que a área têxtil causa sérias consequências negativas aos recursos hídricos. Com

isso  é  necessário  pensar  em  desenvolvimento  com  sustentabilidade  para  a  área  de

beneficiamento  têxtil.  A  sustentabilidade  é  uma  relação  saudável  entre  crescimento

econômico com reflexo positivo para a qualidade de vida da sociedade e cuidados com o meio

ambiente, ou seja, o desenvolvimento de um tripé formado pela sustentabilidade, unindo a

economia,  a  vida  da  população  e  as  causas  ambientais.  (FERREIRA;  KELLER;  SILVA,

2009). 

Uma alternativa para o desenvolvimento  sustentável  foi pensada para este trabalho,

visando reduzir o uso da água doce nas indústrias têxteis, sendo uma aliciante opção para os

processos que mais utilizam os recursos hídricos desta indústria. Analisou-se a aplicação de

água  do  mar  no  processo  de  alvejamento  e  tingimento  de  tecidos  de  algodão  utilizando

corantes da classe direta.  

2. Problema de Pesquisa e Objetivo

Atualmente, o mundo inteiro vive uma crise hídrica sem previsão de término. Desta

forma, a água doce é um recurso que precisa ser conservado e economizado desde os usos

domésticos  até os usos industriais.  Quanto às áreas industriais,  o setor têxtil  consome em

torno  de  15%  da  água  brasileira,  logo  é  um  dos  ramos  industriais  que  possui  maiores

consequências negativas sobre os recursos hídricos do país. 

Sabendo sobre a escassez de água doce, e conhecendo sobre a abundância de água

salgada  em  todo  o  mundo,  tendo  em  vista  que  os  processos  químicos  têxteis

(beneficiamentos)  são  os  maiores  responsáveis  pelo  elevado  gasto  de  água  doce  e  que  a

matéria-prima mais beneficiada do país historicamente são as fibras celulósicas, este trabalho



tem como objetivo analisar a possibilidade de aplicação da água do mar em processos de

beneficiamento de fibras celulósicas e estudar as propriedades mecânicas e colorísticas dos

processos de alvejamento e tingimento de tecido de algodão com corantes diretos, tipo de

tingimento esse que necessita de uma quantidade considerável de sal em seu processamento.

3. Revisão Bibliográfica

As várias utilizações da água pelos homens visam na maioria dos casos atenderem as

necessidades  sociais,  pessoais  e  das  atividades  econômicas  (agrícolas  e  industriais).

Entretanto,  quando  esses  diversos  usos  são  feitos  de  maneira  inadequada  há  um

comprometimento dos recursos hídricos e ocorrem alterações na qualidade e quantidade das

águas  (SOUZA et al., 2014). A atividade têxtil está diretamente ligada à utilização de água

nas  suas  atividades,  pois  necessita  deste  recurso  para  a  produção  de  fibras  naturais

provenientes do universo vegetal, e nos muitos processos industriais que ocorrem a úmido.

Devido à má distribuição de água no nosso planeta existem locais onde a demanda de

água doce é superior à oferta. Além disso, a disponibilidade de água superficial está escassa e

com isso os recursos de águas subterrâneas estão sendo esgotados de maneira cada vez mais

rápida  (UCKER et al.,  2013). Isto leva a uma reflexão acerca das possíveis utilizações de

águas classificadas como de “qualidade inferior” para diversas atividades  (LUIZ; SOUZA;

TRENTIN,  2007),  isso  se  deve  justamente  à  escassez  da  água  doce  “tradicional”.  Neste

sentido, um dos questionamentos que podem ser feitos refere-se à utilização da água do mar

em processos têxteis, por exemplo.

Recentemente, a indústria têxtil como um todo tem apresentado bastante preocupação

com  os  aspectos  relacionados  à  água,  e  com  isso  é  necessário  desenvolver  novos  e

diferenciados  processos  visando  economia  de  recursos  hídricos  e  demais  insumos,  em

especial  para  aqueles  relacionados  à  melhoria  na  tinturaria.  O  tingimento  têxtil  tem  por

finalidade aplicar cor nos substratos através de soluções aquosas, esta modificação química e

física é caracterizada pela atração entre as fibras e o corante, promovendo interações, e isto é

determinante para a adequação entre os corantes e as fibras (LANGE, 2004).

Pensando em novas opções para a tinturaria, é necessário avaliar critérios em relação

aos  substratos  têxteis.  Em  1920  Dorée  fez  alguns  estudos  que  constataram  a  rápida

desintegração  de  tecidos  naturais  quando  expostos  à  água  do  mar  sob  total  imersão,

exatamente  porque  a  grande  maioria  das  fibras  têxteis  naturais  torna-se  completamente



degradada em um período de três a cinco semanas. Além disso, Dorée também observou que a

perda de peso da celulose nas fibras em água do mar é ocasionada principalmente pela luz, o

oxigênio e microorganismos/fungos.  (DORFTE, 1920). Apesar deste estudo, não se observa

na literatura trabalhos científicos que utilizam a água do mar para os processos de preparação

e tingimento de fibras naturais e sintéticas. Diante disto, torna-se interessante estudar como se

comporta os materiais têxteis após serem processados com a utilização de água salina.

4. Metodologia

O substrato utilizado para este trabalho foi um tecido de 100% algodão (inicialmente

cru) estrutura tafetá com gramatura aproximada de 137 g/m². Para o estudo comparativo dos

resultados foram utilizadas água destilada e água do mar, retirada da Praia de Ponta Negra,

Natal-RN.

4.1 Processo de Alvejamento

O alvejamento foi efetuado na máquina Alt B (Mathis®), este processo foi utilizado

com  o  objetivo  de  eliminar  possíveis  impurezas  e  deixar  a  fibra  de  algodão  apta  a  ser

direcionada para o processo de tingimento. 

O  processo  de  alvejamento  iniciou-se  com  a  temperatura  ambiente  de

aproximadamente 20ºC, sendo aquecido até a temperatura de 85ºC com um gradiente de 2ºC/

min, permanecendo nesta temperatura durante 50 minutos. Em seguida, as amostras foram

lavadas por 20 minutos à 80ºC, no mesmo equipamento, e secas em temperatura ambiente. A

relação  de  banho  utilizada  foi  de  1:100.  O  processo  foi  exatamente  igual  tanto  para  as

amostras alvejadas com água do mar, quanto com água destilada.

A receita utilizada foi a seguinte:

Peróxido de Hidrogênio (30%) com estabilizador: 20,0 mL/L; 

Hidróxido de sódio 36ºBe: 12,0 g/L; 

Detergente/Umectante: 2,0 g/L;

Agente Sequestrante: 3,0 g/L. 

4.2 Processo de Tingimento com Corante Direto

A classe de corante escolhida para este trabalho foi a dos corantes diretos, pelo fato

dos processos com esse tipo de corante necessitar apenas de água, corante e sal. 



As amostras de algodão, após serem alvejadas, foram tingidas no equipamento BMA-

B (Mathis®) com corantes diretos nas tonalidades de azul e vermelho. As concentrações dos

corantes utilizadas foram de 0,5%, 1,0%, 2,0%, e 4,0% sobre o peso do material (%s.p.m.). 

Para  analisar  comparativamente  os  tingimentos  foram  executados  os  mesmos

processos com água destilada e água do mar. Nas amostras em que se utilizou água do mar, o

processo foi realizado apenas com a própria água do mar e o corante.

A  receita  utilizada  para  as  amostras  tingidas  com água  destilada  está  descrita  no

tabela1:

Tabela 1- Receita utilizada para os tingimentos com água destilada

Concentrações (% s.p.m.) Sal Cloreto de Sódio NaCl (g)

0,5 0,7
1,0 1,4
2,0 2,5
4,0 2,5

Fonte: Autor (2015)

Todos os ensaios foram realizados com a utilização de 1g de tecido de algodão e com

uma  relação  de  banho  1:100.  Após  o  processo  de  tingimento,  todas  as  amostras  foram

submetidas a um processo de lavagem com água destilada, de 30 minutos a temperatura de

70ºC para a retirada do corante não fixado.

As amostras alvejadas com água destilada foram tingidas com o mesmo tipo de água,

assim como as amostras alvejadas com água do mar foram tingidas com a água do mar.

4.3 Caracterização das águas

Foram  medidos  parâmetros  de  pH,  condutividade  elétrica  e  turbidez  das  águas

utilizadas nos processos de alvejamento e tingimento.  O pH foi medido com medidor de pH

de bancada NI PHM (Nova Instruments®) com faixa de trabalho de pH entre -2,0 e 14,0 e

com resolução (precisão e incerteza)  de 0,01 ± 0,02 ± 0,01.  A condutividade elétrica  foi

medida com medidor de condutividade elétrica de bancada – mCA – 150 (Tecnopon®); E a

turbidez  das  soluções  foram medidas  com turbidímetro  digital  portátil  com saída  RS-232

mod.TD-300 (Instrutherm Instrumentos®)

4.4 Caracterização mecânica

A  caracterização  mecânica  das  amostras  alvejadas  foi  realizada  no  dinamômetro

Tensolab  3000  da  marca  Mesdan®,  seguindo  a  norma  ASTM  D  5034,  com  condições

ambientais de 22ºC±1 e 65%±2 de umidade relativa.



4.5 Caracterização colorimétrica

As amostras  de  algodão  após  os  processos  de  alvejamento  seguido  do tingimento

foram  avaliadas  no  espectrofotômetro  da  marca  Konica  Minolta®,  modelo  CM–2600d.

Foram realizadas dez medições em cada uma das amostras alvejadas e cinco medidas em cada

uma das amostras que passaram pelo processo de tingimento.

4.5.1 Ensaio de solidez à Lavagem doméstica e comercial

O ensaio foi realizado na máquina modelo WT – B (Mathis®), realizado de acordo

com a norma NBR ISO 105 C06/10 A1S.

5. Análise dos Resultados

5.1 Caracterização das Águas 

Visando ter uma caracterização simples das águas utilizadas,  foram mensurados os

parâmetros de pH, condutividade elétrica em mS/cm a 25ºC e turbidez (NTU). Os resultados

obtidos estão descritos abaixo:

Água Destilada – pH 6,09 – Condutividade 3,12 – Turbidez 1,2

Água do Mar – pH 7,82 – Condutividade 14,81 – Turbidez 7,12

Pode-se  notar  com  os  resultados  que  o  pH   das  águas  não  apresentam  tanta

discrepância,  entretanto as características de condutividade e turbidez da água do mar são

consideravelmente superiores à água destilada, isso é consequência da própria composição

química da água do mar que possui uma grande variedade de compostos químicos em sua

estrutura,  inúmeros  tipos  de sais,  que contribuem com o aumento  da condutividade  e da

turbidez.

5.2 Alvejamento

Análise Colorimétrica: após efetuar os alvejamentos, as amostras passaram pelo ensaio

de espectrofotometria de reflectância, e foram obtidos resultados das coordenadas do espaço

colorimétrico CIEL*a*b*, conforme apresentado no Tabela 2.

Tabela 2- Média dos resultados da coordenada de luminosidade L* e dos resultados de grau Berger

Amostras
Média

L*
Desvio Padrão L*

Média 

Grau Berger

Desvio Padrão Grau

Berger
Tecido Cru 85,61 0 (Amostra única) 11,52 0 (Amostra única)
Alvejamento Água Destilada 93,54 0,32 61,13 2,16
AlvejamentoÁgua do Mar 92,75 0,35 59,05 1,60



Com os resultados apresentados, pode-se notar que o nível de brancura e o nível de

coordenada L* (luminosidade) obtidos no alvejamento utilizando os dois tipos de água foram

semelhantes,  com uma diferença  de aproximadamente  2,0%. Desta forma,  a utilização da

água do mar não possui uma influência significativa na propriedade supracitada.

Análise mecânica: para observar essa propriedade as amostras passaram pelo ensaio de

resistência  à  tração  nos  dois  sentidos  (urdume  e  trama).  As  figuras  1  e  2  apresentam

graficamente, os resultados obtidos:
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Figura 1 - Gráficos comparativos dos resultados de resistência após alvejamentos sobre as amostras, no sentido

do urdume (a) e da trama.(b)

As  amostras  que  passaram  por  processo  utilizando  água  do  mar  apresentaram

resistência consideravelmente superior às amostras processadas com água destilada em ambos

os sentidos. No entanto, a resistência no sentido do urdume apresentou um resultado próximo

ao da amostra crua, onde os fios são engomados para resistir aos esforços do processo de

tecelagem.  Vale  ressaltar  que  as  amostras  alvejadas  com água  do  mar  apresentaram  um

aspecto mais compactado comparado com as amostras alvejadas com água destilada. 

(a) (b)



Figura 2 - Gráficos comparativos dos resultados de alongamento após alvejamentos

sobre as amostras, no sentido do urdume (a) e da trama (b).

Quanto ao alongamento, as amostras processadas com água do mar e água destilada

apresentaram,  tanto  no  sentido  do  urdume  quanto  no  sentido  da  trama,  resultados

estatisticamente semelhantes.

5.3 Tingimento

Após  serem  tingidas,  as  amostras  foram  analisadas  no  espectrofotômetro  de

reflectância, e foram calculados seus respectivos coeficientes de K/S, que representam a força

colorística das amostras. Os quadros 3 e 4 apresentam os valores obtidos para as cores azul e

vermelha respectivamente.

Tabela 3- Coordenadas colorimétricas e força colorística das amostras tingidas com corante direto azul.

CORANTE DIRETO – AZUL

Água Destilada Água do Mar
Concentração (%spm) L* a* b* K/S L* a* b* K/S

0,5 79,46 -20,44 -15,63 9,53 76,47 -21,69 -17,34 12,92
1,0 75,92 -22,04 -19,04 13,80 73,57 -24,12 -21,20 17,95
2,0 73,14 -23,83 -22,21 18,65 70,72 -25,25 -23,97 23,69

4,0 69,33 -25,12 -25,16 26,35 67,98 -26,23 -26,18 30,74
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Tabela 4- Coordenadas colorimétricas e força colorística das amostras tingidas com corante direto vermelho.

CORANTE DIRETO – VERMELHO

Água Destilada Água do Mar

Concentração (%spm) L* a* b* K/S L* a* b* K/S
0,5 56,45 50,36 9,90 47,46 57,53 45,81 -2,38 34,90
1,0 51,38 53,69 12,36 74,52 51,30 49,62 -0,08 58,87
2,0 47,19 56,16 14,17 109,58 46,63 50,74 1,12 85,28

4,0 44,99 56,15 13,53 128,93 45,07 52,32 2,48 101,97

Através dos dados obtidos foi perceptível que as amostras tingidas utilizando água do

mar  com  o  corante  com  cor  refletida  azul  apresentaram  maior  força  colorística  que  as

amostras  tingidas  com  água  destilada.  Em  contrapartida,  nas  amostras  tingidas  com  cor

refletida vermelha, a força colorística daquelas processadas com água do mar é inferior aos

resultados obtidos com água destilada. Outro resultado que vale ser destacado refere-se a cor

obtida pela amostra após o processo de tingimento com o corante direto vermelho, onde as

amostras apresentaram cores totalmente distintas, naquelas tingidas com água destilada a cor

refletida é um tom de vermelho, diferentemente das amostras tingidas com água do mar que

apresentaram a tonalidade refletida remetendo ao magenta,  esta divergência de tonalidades

provavelmente ocorreu devido a uma alteração no cromóforo do corante causada por algum

elemento presente na água do mar. 

Quanto  à  qualidade  dos  tingimentos  executados,  realizou-se  ensaio  de  solidez  à

lavagem, e vale destacar que os resultados de solidez foram classificados como bom para

ambas as amostras (amostra tingida com água destilada e amostra tingida com água do mar),

apresentando  resultado  de  4  e  4/5  para  o  grau  de  manchamento  e  alteração  da  cor,

respectivamente. 

6. Conclusão

Com este trabalho pode-se constatar que de forma inicial é possível o uso de água do

mar  em processos  químicos  têxteis.  Quanto  ao  alvejamento,  resultados  como o  nível  de

branco  obtido  nos  processos  com água  salgada  se  mostraram  equiparados  aos  processos

realizados  com  água  destilada.  Os  níveis  de  resistência  conseguidos  surpreendentemente

mostram resultados superiores em alguns pontos, quando comparado ao processo tradicional

(utilizando água destilada). Com relação ao alongamento os resultados obtidos apresentaram



valores bastante similares. Logo, o aspecto que mais difere os processos efetuados com água

do mar e água destilada refere-se ao “toque” que as amostras apresentaram pós-processo.

Considerando os processos de tingimento, a força colorística obtida para o corante

azul apresentou resultados muito satisfatórios. Entretanto, parâmetros precisam ser estudados

mais profundamente para justificar  a variação de eficiência quando comparado ao corante

vermelho. Um ponto positivo nos resultados foi a possibilidade de tingir fibras celulósicas

apenas com a água (do mar) e o corante, sem adição de nenhum produto auxiliar, abrindo

portas para a economia nos processos de tingimento com corantes diretos.

Através da execução de todas as análises descritas anteriormente, e dos resultados

supracitados, pode-se concluir que água do mar pode vir a ser uma excelente alternativa para

ser aplicada em processos de beneficiamento têxtil.
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