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Resumo
Foram estudadas duas cores, sendo uma clara e a outra escura, com duas classes de corantes,
diretos e reativos. As cores desenvolvidas com corantes diretos levaram vantagem no
consumo de água, 10 L kg-1 a menos, e também no consumo de energia, sendo 2,40 · 10 4 J em
energia elétrica e 8,36 · 104 J em energia térmica a menos do que as cores desenvolvidas com
os corantes reativos. Nos índices de solidezes testados, os corantes reativos obtiveram
melhores resultados somente na solidez à água para a cor Cacau (escura). Os índices de
solidez à luz apresentados pelas cores desenvolvidas com os corantes diretos apresentaram
melhores resultados nas duas cores estudadas.
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Área Temática: Tecnologia Têxtil
"DIRECT DYESTUFF IS NOT APPROPRIATE!", MYTH OR TRUTH?:
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES IN TWO COLORS
DEVELOPED WITH DIRECT DYESTUFFS AND REACTIVE ONES.
Abstract
Two colors were studied, one light and the other dark, with two classes of dyestuff, direct and
reactive. The colors developed with direct dyes took advantage of water consumption, being
10 L kg-1 less than the reactive dyestuffs, and also presented less energy consumption, being
2.40 · 104 J in electrical and 8.36 · 10 4 J in thermal, than the colors developed with reactive
dyestuffs. In the color fastness, the reactive dyestuffs obtained better results only in the
fastness to water for the color Cacau (dark). The light fastness indices presented by the colors
developed with the direct dyes showed better results in the two studied colors.
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1. Introdução
O setor têxtil e de confecção é uma atividade iniciada há cerca de 200 anos no País.
Impulsionou muitas outras indústrias e foi o grande motor da revolução industrial no Brasil.
Hoje, emprega 1,7 milhão de pessoas de forma direta, das quais 75% são mulheres. A
indústria da moda é o segundo maior empregador na indústria de transformação e também
segundo maior gerador do primeiro emprego. A indústria da moda reúne diferentes
características, dificilmente encontradas em outros setores. Mistura arte, negócios, artesanato,
alta tecnologia química, física, sociologia e história, faturando cerca de R$ 100 bilhões/ano
através de mais de 30 mil empresas. Paga R$ 14 bilhões/ano em salários, investe uma média
de R$ 5 bilhões a cada ano, somando desembolsos do BNDES e aquisição de máquinas e
equipamentos, e recolheu R$ 7 bilhões em contribuições federais e impostos em 2013. É a
maior cadeia integrada do setor no ocidente (MENDONÇA et al, 2016; MOSCA, 2017)
De acordo com Prado (2015), de todas as fibras têxteis o Algodão é a fibra mais
consumida nos últimos 10 anos, levando uma grande vantagem sobre o Poliéster, segunda
fibra mais comercializada no Brasil (Figura 1). Fios e tecidos construídos com algodão podem
ser tintos com várias classes de corantes. Dentre elas classificam-se os corantes ao enxofre, à
tina, azoicos, diretos e reativos (Zollinger, 2003), estes dois últimos abordados neste estudo.
Figura 1. Panorama do Algodão versus o Poliéster no período 2004/2014.
Algodão

Poliéster

1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2004

2005

2006

2007

2008

Fonte: Prado 2007, 2011 e 2015.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.1. Corantes diretos
São corantes substantivos, solúveis em água, de relativa facilidade de aplicação.
Possuem boa solidez à luz e são utilizados basicamente para a coloração do algodão, pelo qual
possui grande afinidade. Unem-se à fibra somente através de Ligações de Hidrogênio e Forças
de Van der Waals e, principalmente por este motivo, não possuem boa solidez aos tratamentos
úmidos quando aplicados em cores médias ou escuras (JOHNSON, 1989; SHORE, 2002).
Possuem caráter aniônico e, devido a este fato, torna-se necessário a adição de um
eletrólito, cloreto ou sulfato de sódio, durante o tingimento, já que a celulose quando úmida
também possui esse mesmo caráter. O tratamento posterior é efetuado geralmente com
lavagem em água fria, de uma a três etapas com duração de 5 minutos cada. O uso de
fixadores pode aumentar o nível de solidez à lavagem, mas pode acarretar diminuição nos
índices de solidez à luz. (LADCHUMANANANDASIVAM, 2006; SILVA et al, 2011).
1.2. Corantes reativos
Como o próprio nome sugere, são corantes que reagem quimicamente com a fibra de
algodão em pH alcalino, através de ligações covalentes. Por possuírem grande versatilidade
de aplicação, os corantes reativos são os principais corantes utilizados no Brasil e em muitos
países, sendo abordado em inúmeras pesquisas devido, principalmente, a seu efluente que
contém altos índices absorciométricos, além de alta carga de sais (SEKAR et al., 2012; CHEN
et al., 2015; LYKIDOU et al., 2015, ROSA et al, 2015).
Assim como os corantes diretos, possuem caráter aniônico e também são adorvidos
na celulose através de Ligações de Hidrogênio e Forças de Van der Waals em presença de
Cloreto ou Sulfato de Sódio. Entretanto, necessitam da adição de um álcali para que haja a
reação covalente corante-fibra e, desta forma, obter bons índices de solidez aos tratamentos
úmidos (JOHNSON, 1989; SHORE, 2002).
2. Objetivos
Em 1956, a Imperial Chemistry Industry (ICI) lançou no mercado os primeiros
corantes reativos para tingimento de celulose, obtidos a partir do cloreto cianúrico (Figura 2),
contendo os grupos reativos Diclorotriazina (DCT) e Monoclorotriazina (MCT). Ate a década
de 70 os corantes diretos eram muito utilizados para o tingimento do algodão no Brasil, sendo

substituídos gradativamente pelos corantes reativos, inicialmente na obtenção de cores
escuras, chegando até as cores mais claras, principalmente por sua versatilidade de aplicação
(CUNHA et al, 2006; PICCOLI, 2008; SALEM, 2010)
Figura 2. Cloreto cianúrico, DCT e MCT
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Fonte: Cunha et al, 2006
Apesar de terem perdido espaço para os corantes reativos, que hoje representam mais
de 50% da produção e comercialização no Brasil (ABIQUIM, 2017), os corantes diretos já
foram alvos de várias pesquisas envolvendo seu comportamento de adsorção e termodinâmica
(DARUWALLA e D'SILVA, 1963; PORTER et al, 1970), na cobertura de algodão morto
(SMITH, 1991) e também nos problemas cotidianos de tinturarias (MORELL y MARTÍN,
2005).
É muito comum ouvir a frase: “Corantes diretos não prestam”. Essas afirmações
talvez estejam baseadas na baixa solidez aos tratamentos úmidos da maioria desses corantes,
quando utilizados em cores escuras.
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi estudar duas cores desenvolvidas com
corantes diretos e reativos, sendo uma de intensidade clara e uma de intensidade escura,
avaliando seus índices de solidezes à água forte e à luz, segundo normas ABNT.
3. Materiais e Métodos
As cores foram escolhidas do Caderno de Tendências SENAI Mix Design
Primavera/Verão 2016/2017, sendo a cor Duna (Pantone 12-0806) a de intensidade clara e a
cor Cacau (Pantone 19-1012), a de intensidade escura, cujos valores de Luminosidade (L*)
apresentados foram de 85,56 e 37,09, respectivamente.
3.1. Reagentes
Reactive Yellow 145 (RY145), 1026 g mol-1, monoazo, bi-heterofuncional
monoclorotriazina e vinilsulfônico (MCT+VS), CAS nº 93050-80-7; Reactive Red 239

(RR239), 1136 g mol-1, monoazo, bi-heterofuncional MCT+VS, CAS nº 89157-03-9 e
Reactive Blue 222 (RB222), 1357 g mol -1, disazo, bi-heterofuncional MCT+VS, CAS nº
93051-44-6 (Golden Tecnologia); Direct Yellow 162 (DY162), 1325 g mol -1, disazo, CAS nº
81898-60-4; Direct Red 80 (DR80), 1373 g mol -1, disazo, CAS nº 2610-10-8 e Direct Blue 77
(DB77), 443 g mol-1, antraquinona, CAS nº 89998-31-2/6441-88-9 (Archroma); Detergente,
Sequestrante e Catalase (Golden Tecnologia), Peróxido de Hidrogênio 50%, Hidróxido de
Sódio 98%, Metassilicato de Sódio 95%, Cloreto de Sódio 95%, Carbonato de Sódio 95% e
Ácido Sulfúrico 98% (Quimesp), Solução a 1% de Verde de Bromocresol (Merck), Solução
0,10 mol L-1 de Oxalato de Potássio e Titânio (Merck).
3.2. Equipamentos
Espectrofotômetro Konica-Minolta CM 3600d, Balança Analítica Gehaka AG-1200,
Máquina de Tingimento Mathis ALT-1, Perspirômetro, Xenotest Atlas 15S, softwares
OnColor® e March Wizard®.
3.3. Materiais diversos
Tecido plano de algodão 100%, 28 fios cm -1, 22 bat cm-1, 160 g m-2, fio 20/1 Ne
cardado, urdume e trama, desengomado e alvejado conforme receitas e procedimentos
descritos em Ferreira et al (2015).
3.4. Procedimentos de tingimento
Todos os procedimentos de tingimento foram efetuados segundo instruções dos
fabricantes, em Relação de Banho (RB) igual a 1:10, ou seja, 10 L de banho para cada 1 kg de
substrato.
3.4.1. Corantes diretos
As receitas para os tingimentos da cor de intensidade clara, Duna, Pantone 12-0806,
e a de intensidade escura, Cacau, Pantone 19-1012, desenvolvidas com corantes diretos estão
descritas na Tabela 1.

Tabela 1. Receita das cores Duna e Cacau com corantes diretos
Etapa

A

Insumos

Duna

Cacau

DY162 (%)

0,009

0,507

DR80 (%)

0,006

0,494

DB77 (%)

0,001

0,286

3

12

-1

NaCl (g L )

Fonte: Autores, baseados em receita obtida junto ao Match Wizard®
O processo de tingimento efetuado para os corantes diretos encontra-se ilustrado na
Figura 3.
Figura 3. Gráfico de tingimento para os corantes diretos

Fonte: Autores, baseados em recomendação do fornecedor do corante.
3.4.2. Corantes reativos
As receitas para os tingimentos da cor de intensidade clara, Duna, Pantone 12-0806,
e a de intensidade escura, Cacau, Pantone 19-1012, desenvolvidas com corantes reativos estão
descritas na Tabela 2.

Tabela 2. Receita das cores Duna e Cacau com corantes diretos
Etapa

A

Insumos

Duna

Cacau

RY145 (%)

0,019

0,865

RR239 (%)

0,007

0,647

RB222 (%)

0,005

0,930

NaCl (g L-1)

15

60

Na2CO3 (g L-1)

5

15

Fonte: Autores, baseados em receita obtida junto ao Match Wizard®
O processo de tingimento efetuado para os corantes reativos encontra-se ilustrado na
Figura 3.
Figura 3. Gráfico de tingimento para os corantes reativos

Fonte: Autores, baseados em recomendação do fornecedor do corante.
As coordenadas CIELab foram obtidas através de espectrofotometria visível, sob
iluminante D65, 10º (Software OnColor®, Espectrofotômetro Konica-Minolta CM 3600d), e
utilizadas para calcular a distância Euclidiana (DE*) entre as cores obtidas com os corantes
diretos e reativos, segundo a equação 1.
E* = [(L*)2 + (a*)2 + (b*)2]1/2 (Eq. 1)
Onde: L* = luminosidade; a* = eixo verde-vermelho; b* = eixo amarelo-azul

3.5. Custos ecológicos
Os modelos matemáticos para cálculo dos consumos de água, de energia elétrica e de
energia térmica foram desenvolvidos baseando-se em Leite et al (2014), Rosa et al (2014) e
Trindade (2016).
3.5.1. Consumo de água
Para o cálculo do consumo de água utilizada adotando-se “RB” como sendo a
quantidade parcial de água em cada etapa e “C Água” a quantidade total de água em todas as
etapas, temos a equação 2 a seguir.
CÁgua = RB1 + RB2 + RB3 + RBn (Eq. 2)
Onde: ‘CÁgua’ em L kg-1 (litros por quilograma de substrato processado)
3.5.2. Energia elétrica
Para determinar o consumo de energia elétrica aplicada nos tingimentos, adotou-se o
equipamento Jet HT Riviera Eco Metalwork, com capacidade de até 50 kg e potência
instalada de igual a 7,4 kWh. O consumo teórico em Joules para cada quilograma de substrato
processado foi determinado pelo tempo total de processo em minutos, aplicando-se o sistema
a seguir, obtendo-se a equação 3.
Q1 = (t · 60 s · 7400 Wh · 3600 J) · (60 · 50 · s)-1
Q1 = t · 5,328 · 105 (Eq. 3)
Onde: ‘Q1’ em J kg-1 e ‘t’ em minutos
3.5.3. Energia térmica
Para calcular a quantidade de energia térmica necessária para cada quilograma de
substrato processado, utilizou-se a equação 4.
Q2 = T · CpH2O · mH2O · 10-3 (Eq. 4)
Onde: Q2 em J kg-1; T em Kelvin; Cp em J kg-1 K-1; m em gramas, adotando a massa
específica da água igual a 1,0 g cm-3.
3.5.4. Índices de solidezes da cor
Utilizou-se a norma ABNT NBR ISO 105-E01:2014 para execução dos ensaios de
solidez da cor à água e a norma ABNT NBR ISO 105-B02:2007 para execução dos ensaios de
solidez da cor à luz, avaliando-se a Alteração (A) e a Transferência (T) através de

espectrofotometria visível, sob iluminante D65, 10º (Software OnColor®, Espectrofotômetro
Konica-Minolta CM 3600d).
4. Resultados
4.1. Tingimentos
Na Tabela 3, as coordenadas ‘L*, a*, b*’ obtidas nos tingimentos, juntamente com o
E* calculado entre as cores obtidas com corantes reativos e diretos.
Tabela 3. Receita das cores Duna e Cacau com corantes diretos
Duna

Desvios

Direto

Reativo

L*

85,56

84,98

a*

2,66

2,44

b*

19,61

19,02

Cacau
E*

Direto

Reativo

37,09

36,08

1,05

1,21

1,13

1,27

0,86

E*
1,03

Fonte: Autores, baseados em leitura dos valores de L*, a* e b*
Como pode ser observado na Tabela 3, o desvio total entre as cores Duna e Cacau
efetuadas com as duas classes de corantes (reativo e direto) não ultrapassou um ponto e meio,
valor perfeitamente aceitável para os padrões do mercado interno (ROSA et al, 2014).
Conclui-se que para essas duas cores ambas as classes de corantes podem ser utilizadas.
4.2. Custos ecológicos
Na Tabela 4 estão dispostos os consumos de energia térmica, energia elétrica e agua
para os tingimentos com corantes diretos e reativos.
Tabela 4. Consumo de energia e água
Corantes

Energia (J)

Água (L kg-1)

Elétrica

Térmica

Direto

5,06 · 107

2,92 · 105

40

Reativos

7,46 · 107

3,76 · 105

50

2,40 · 107

8,36 · 104

10



Fonte: Autores

Observou-se menor consumo de energia nos tingimentos efetuados com corantes
diretos. A diferença total ficou na ordem de 2,41 · 10 7 J, sendo 2,40 · 104 J em energia elétrica
e 8,36 · 104 J em energia térmica. No consumo de água, os tingimentos com corantes diretos
consumiram 10 L kg-1 a menos do que os corantes reativos.
4.3. Índices de solidezes
Na Tabela 5 estão dispostos os valores das notas de alteração para a solidez à luz e
alteração e transferência para a solidez à água.
Tabela 5. Índices das solidezes
Duna

Solidez
Água
Luz

Cacau

Direto

Reativo

Direto

Reativo

A

4/5

4/5

2

4/5

T

4/5

4/5

1/2

4/5

A

3

2/3

3/4

3

OBS: A - Alteração; T - Transferência

Nos índices de solidez à água, a cor Duna (clara) apresentou valores que não
obtiveram diferença significante entre as duas classes de corantes testados. Entretanto, a cor
Cacau (escura) desenvolvida com corantes reativos apresentou diferença significativa sobre a
desenvolvida com corantes diretos.
Nos índices de solidez à luz, os resultados apresentados pelos corantes diretos
levaram ligeira vantagem sobre os resultados apresentados pelos corantes reativos, nas duas
cores estudadas.
5. Conclusão
Neste estudo realizou-se a comparação entre duas classes de corantes no tingimento
de duas cores em tecidos de algodão. Para as cores estudadas, no quesito consumo de água, os
corantes diretos consumiram 10 L kg-1 a menos do que os corantes reativos. Os corantes
diretos também apresentaram menor consumo de energia térmica e elétrica, em um total de
2,41 · 107 J a menos do que os corantes reativos, nas duas cores estudadas.
Os corantes reativos apresentaram melhores índices de solidezes à água na cor Cacau
(escura), porém, índices iguais na cor Duna (clara). Quanto à solidez à luz, novamente os
corantes diretos levaram ligeira vantagem em ambas cores estudadas.

Baseando-se nos resultados obtidos, a cor Duna (clara) para artigos de vestuário pode
ser desenvolvida com corantes diretos, sem detrimento da solidez a tratamentos úmidos e com
menores consumos de água e energia. A cor Cacau (escura) desenvolvida com corantes
reativos seria a mais apropriada para artigos de vestuário, devido aos maiores índices obtidos
nos ensaios de solidez à água. Caso o tecido tinto tenha como objetivo artefatos que não
entrem com contato com umidade, as duas cores poderiam ser desenvolvidas com ambas as
classes de corantes.
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