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Resumo: Dentre as qualidades exigidas de um artigo 
têxtil, estão a solidez à lavagem, ao atrito, a sublimação 
etc. Paralelamente, a indústria têxtil é pressionada a 
oferecer processos mais baratos. O tingimento em 
continuo do poliéster é uma boa opção, mas há 
dificuldades para obter altos índices de solidez. 
Acabamentos visando efeitos de toque, aspecto, 
resiliência etc utilizam resinas, dentre elas os 
poliuretanos. O objetivo deste trabalho é usar resinas de 
acabamento e verificar se há melhora na solidez das 
cores. Esta análise é inédita na literatura técnica. 

1. Introdução 
Para compreender as relações envolvidas entre o 
tingimento em continuo de tecidos e malhas de poliéster 
com os níveis de solidezes possíveis de alcançar com 
esta tecnologia é necessário discorrer sobre os corantes 
dispersos usados no tingimento em continuo e o 
mecanismo de tingimento e fixação destes. Em seguida, 
é preciso evidenciar os efeitos das resinas e dos 
amaciantes sobre os tingimentos. 

1.1. O poliéster 
O poliéster é um polímero sintético obtido a partir do 
ácido tereftálico e o etileno glicol. A síntese do 
polímero ocorre por poli condensação e se obtém um 
heteropolímero de grau de polimerização médio de 80. 
As características da estrutura molecular são: molécula 
regular, semirrígida e curta, gerando uma estrutura 
molecular do tipo “Micelar” e o teor cristalino é 
aproximadamente 50% [1]. Durante a polimerização 
ocorrem reações secundárias, sendo a mais importante a 
da formação de oligômeros cíclicos, que são estruturas 
pouco solúveis em água e que podem cristalizar. A 
deposição de oligômeros altera o toque do poliéster [2]. 
O poliéster é um material termoplástico e a fiação para 
produção de fios de filamentos é feita por fusão [3]. 
O fio produzido na fiação é usando em texturização para 
produzir os fios “Texturados” que compõem os tecidos 
e malhas de poliéster [4]. 

1.2. Os corantes dispersos 
Os corantes dispersos são substâncias coloridas de 
solubilidade muito baixa, pois não possuem grupos 
dissociáveis. Sua capacidade de tingir o poliéster está 
neste fato. Os corantes dispersos sublimam [2]. Esta 
peculiaridade é a razão pela qual é possível transferir os 
corantes dispersos depositados na superfície de um 
tecido ou malha de poliéster por impregnação em 
foulard em processo continuo, chamado de 
“Thermosol”, pela aplicação de calor seco. 

1.3. O tingimento contínuo do poliéster 
Este processo consiste em impregnar o tecido ou malha 
em foulard com dispersões de corantes dispersos, 
espremer e fixar os corantes a altas temperaturas, onde 
por sublimação os corantes migram da superfície para o 
interior dos filamentos [5]. 

1.4. Tratamentos posteriores 
Após o tingimento é necessário remover os resíduos de 
auxiliares e de corantes através de limpeza redutiva. 

Além desta limpeza, antes da secagem, amaciantes e/ou 
resinas são incluídos por foulardagem. Os amaciantes 
alteram o toque aumentando a lisura e a fluidez do 
tecido ou malha por efeito lubrificante, mas podem 
afetar negativamente a solidez das cores e é necessário 
testar este particular [6]. 

1.5. As resinas de poliuretano e melamínicas 
As resinas de poliuretano são substâncias poliméricas de 
moléculas muito longas e flexíveis que conferem sobre 
os artigos elásticos como as malhas de poliéster de fios 
texturados, um acabamento também elástico, que dá ao 
artigo um efeito de “emborrachado”. Estes acabamentos 
que são usados para produzir efeitos de toque e textura 
por formar um filme sobre os filamentos dos fios podem 
resultar em melhorias de solidezes dos artigos de 
poliéster. As resinas melamínicas também formam 
filmes com a diferença de serem mais rígidas e afetarem 
o toque, além de serem menos ecológicas pelos resíduos 
de formol que podem existir no artigo final [7]. 

1.6. Testes de solidez 
As normas utilizadas para as avaliações das solidezes 
são as AATCC -Test Method 61-2003 para a Solidez à 
lavagem, a AATCC Test Method 8-2005 para a Solidez 
ao atrito e a AATCC Test Method 133-2004 para a 
solidez ao calor [8]. 

2. Metodologia 
Os corpos de prova da malha 100% PET de fio 
texturado são purgados em descontínuo para eliminação 
dos óleos de ensimagem e secados em rama. Em 
seguida, são tintos em cores escuras em contínuo. 
Os corpos de prova tintos são submetidos à limpeza 
redutiva para eliminar os resíduos de químicos e de 
corantes, como tradicionalmente. Estes corpos de prova 
são então acabados com amaciante de silicone e com as 
resinas de poliuretano e melamínica. Por fim, são 
realizados os testes de solidez. 
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