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∗ Corantes naturais vêm ganhando importância devido aos menores 
danos à saúde e ao ambiente. Uma fonte potencial de matéria-
prima desses materiais pode ser os resíduos gerados em processos 
industriais. 
 

∗ A madeira serrada é submetida a uma vaporização a temperatura 
de até 95°C em câmara fechada para fins estéticos.  
 

∗ O tratamento da madeira de Eucalyptus grandis por vapor, gera uma 
água residual nos tanques laterais da câmara. Este resíduo, por 
possuir coloração pode ter potencial para uso como corante natural 
em tingimento têxtil. 
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Avaliar o resíduo do processo de tratamento 
da madeira de eucalipto por vapor como 
potencial corante natural para tingimento de 
tecidos de algodão. 

 
 

3. Objetivo 



∗ Resíduo: fornecido pela Depinus (Curiúva, PR) – amostra de 2 litros do resíduo 
 

∗ Análises físico-químicas: LQCE/ESALQ/USP 
∗  pH 

∗ Cor  

∗ Teor de sólidos totais 

∗ Teor de taninos condensados (PAES, 2006) 
 

∗ Tingimento de algodão: Donacor, em Santana de Parnaíba, SP 
∗ Esgotamento, baseado em Rossi, et al (2012) 
∗ Tratamentos: 

∗ Sem adição de sais metálicos 
∗ Com sulfato de alumínio e potássio (alúmen)  
∗ Com sulfato de ferro 

 

∗ Solidez de cor  
∗ Lavagem doméstica. Indústria Golden Química, em Guarulhos, SP. NBR ISO 105-C06-2006 

(ABNT 2006) 
∗ Notas de alteração e transferência de pela escala cinza 

∗ Variação de 1-5, sendo 5, excelente e 1, pobre 
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∗ Cor diferente. Tecidos tingidos ainda apresentaram coloração, apesar de 
diferente de antes da lavagem.  
 

∗ Indicação de lavagem. Estes tingimentos com este resíduo devem ser 
direcionados para produtos que necessitem de lavagem neutra ou ácida. 
 

∗ Característica do corante. Para atender as leis do consumidor, sugere-se uma 
etiqueta com instrução de lavagem. A alteração de cor devido ao pH não deve 
ser encarada como não conformidade, mas sim como caraterística intrínseca de 
uma peça tingida com corante natural.   
 

∗ Corante sensível ao pH. A grande alteração de cor após lavagem sugere que o 
tingimento com este resíduo é sensível a variações de pH (detergente da norma 
possui pH = 10,45). Sugere-se algum tipo de tratamento alcalino após o 
tingimento. Possivelmente reduzirá a alteração de cor no uso posterior pelo 
consumidor.  

6. Discussão 



∗ Resíduo possui pH ácido, coloração marrom e teor de taninos 
condensados de 4%  

∗ Solidez de cor dos tecidos tingidos à lavagem doméstica 
∗ transferência de cor - não transferência, o que significa que os tecidos tingidos 

de corante natural são aceitáveis a indústria têxtil 
∗ alteração de cor - grande alteração, o que indica que, se alguns produtos 

necessitam de lavagem ácida ou neutra, esse corante pode ser direcionado 
como alternativa sustentável para o processo 

 
O resíduo do processo de tratamento da madeira de eucalipto por vapor 

possui potencial como corante natural para tingimento de tecidos de 
algodão. 

 
Estudos futuros: 
Avaliar métodos de aumento de solidez de cor dos tecidos tingidos à lavagem  
Avaliar solidez de cor à luz dos tecidos tingidos 

 

7. Conclusão 
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