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Resumo: No projeto, pretende-se estabelecer os 

limites de reuso de banhos de tingimento de artigos de 

poliamida 6, estabelecendo-se as melhores condições de 

temperatura e concentração dos corantes ácidos para 

obter o máximo esgotamento. O reuso dos banhos de 

tingimento permite determinar os ganhos econômicos e 

a contribuição à ecologia. 
 

1. Introdução 
O tingimento de poliamidas com corantes ácidos 

tradicionalmente utiliza três banhos, sendo o de maior 

carga poluidora o de tingimento, seguido de dois 

enxágues em água [1]. 

Esgotar o banho tintorial significa que todo o 

corante no banho seja repassado para o material têxtil. 

[2] 

No tingimento há a preocupação de se esgotar o 

banho, pois isso representa economia, mas os banhos 

descartados representam consumo elevados de água e 

carga poluidora [3]. 

Nesse cenário, o esgotamento total do banho de 

tingimento torna-se interessante do ponto de vista 

econômico e ecológico pela redução do consumo de 

água, de produtos auxiliares e de corantes [4]. 

 

2. Metodologia  
A primeira fase do projeto foi de determinar para 

dois corantes de estruturas moleculares diferentes o 

efeito da temperatura de tingimento entre 100° e 120°C, 

qual oferece o maior esgotamento do banho. A segunda 

fase visou estabelecer a concentração máxima de 

corante possível para o maior esgotamento na melhor 

temperatura da primeira fase. A terceira fase do projeto 

consiste no reuso dos banhos de tingimento. Nesta, 

corpos de prova de 4,0 g de malha purgadas para 

eliminação de óleos de ensimagem, são tintos a melhor 

temperatura e com pH ajustado com ácido cítrico para 

3,6 e relação de banho de 1:50. Os corantes usados são 

o Acid Black 194, contendo cromo na molécula e o 

Acid Red 172 do tipo azoico. 

Ao final de cada tingimento os corpos de prova são 

exprimidos levemente sobre as canecas de tingimento 

ficando neles cerca de 20% de banho, como ocorre em 

processos industriais. O banho é reguarnecido com 

corante, a RB levada a 1:50 e o pH para 3,6. Um novo 

tingimento com novo corpo de prova é efetuado a cada 

reuso. Os corpos de prova tintos são lavados com água 

fria, centrifugados, secos e condicionados para as 

análises espectrofotométricas. 

As avaliações espectrofotométricas da força 

colorística, dos corpos de prova são comparadas à FC 

(%) do primeiro tingimento, considerado 100%. Quando 

a força colorística alcança variações maiores do que 3% 

se estabelece o número máximo de reusos de banho e 

pode-se então determinar os ganhos econômicos e 

ecológicos. 

 

3. Resultados e discussão 
Na avaliação da temperatura, os resultados mostram 

que a melhor temperatura de tingimento é de 120°C. 

Na avaliação da concentração de máximo 

esgotamento usando a temperatura de 120°C, se 

verificou para o corante preto ácido 194 uma faixa entre 

2,0 e 2,4 % e para o vermelho ácido 172, 2,0% ou 

menor (Tabelas 1). A aceitação destas se baseia no fato 

de que variações de intensidade até 3 % não são 

perceptíveis ao olho humano normal [2]. 

 

Concentração (%) 2 2,4 2,7 3 4,5

Esgotamento (%) 100 98 95 90 -

Intensidade (%) 63 65 72 79 100

Concentração (%) 2 2,4 2,7 3 4,5

Esgotamento (%) 95 93 90 85 -

Intensidade (%) 69 73 79 79 100

Corante preto ácido 194

Corante vermelho ácido 172

 
* Máxima concentração teoricamente possível [2] 

 

Tabela 1 – Força colorística (%) e intensidade da cor a 

várias concentrações 
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