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Illmo. Sr. Dr. Director da Escola Polytechnics de São Paulo

0 abaixo assignado tendo completado em 1927 o 38 anno do curso de 
Chimica Industrial e de accordo com os artigos 78 e 88 do regula
mento do mesmo curso, somente teria direito ao diploma após ter 
feito estagio em estabelecimento idoneo. Deveria apresentar de
pois disso uma these sobre a materia escolhida.
A especialidade por mim escolhida e approvada na occasião jfër pelo 
Director da Escola Polytechnica, foi “TINTURARIA DE TECIDOS DE SE
DA, ESTAMPARIA E MATÉRIAS CORANTES*.
Escrevi esse trabalho após ter praticado durante 4 mezes na tintu
raria “De Cise Silk Dyeing Co.* em Paterson, U-S-A, e 7 mezes na 
tinturaria da Companhia Tecidos de Seda Sta. Branca“, nessa Capi
tal.
Darei nessa these a marcha completa por que passa um tecido em 
tinturaria e tambem as analyses e experiencias praticas que tive 
occasião de fazer. Em tinturaria a parte chimica é muito limita
da, sendo que todas as tintas são analysadas praticamente por meio 
de tintura de pequenas amostras, pois que para analysa-las chimi- 
camente seria necessário que as tinturarias tivessem grandes la
boratories e com apparelhagem carissima.



São Paulo,5-Dezembro-1929

Attestamos para todos os effeitos, que o Sr. Frederico de 
Assumpção, exerceu em nosso estabelecimento, na secção de 
tinturaria, o cargo de praticante-chimico durante sete me- 
zes, tendo demonstrado nesse periodo de tempo, que a capa
cidade profissional que ora possue o habilita a desempe
nhar com proficiência qualquer cargo de sua profissão.



HISTORIA IA SERICICULTURA

O cultivo dos casulos e a fabricação de tecidos de seda foram descobertos 
pelos chinezes 2500 annos antes de Christo. Os chinezes conseguiram mono- 
polisar essa industria durante uns tres mil annos, sendo que depois passou 
para o Japão e somente pelo anno 1000 é que se tomou conhecida na Europa.

SEDA DOMESTICA E SEDA SELVAGEM :

A seda domestica éfornecida pelo "bicho da amoreira ou bombix mori e a se
da selvagem ou toussak éproduzida pelo bicho antherea pemy, o qual é 
criado ao ar livre e alimenta-se geralmente do carvalho.
Existem diversas especies de bichos de seda; ás vezes com uma mesma raça 
de bombix mori podem-se obter sedas differentes pois que as condições do 
clima, a qualidade da agua empregada na extracção, etc... possuem acção 
sobre a seda e fazem com que ella se comporte de um modo differente nas 
operações de carga e tintura.
A seda émuito hygroscopica e pode absorver até de agua sem que pareça 
molhada ao tacto. A seda mercantil possue de humidade.
De todas as fibras textis a seda é a que possue maior tenacidade e elasti
cidade.

Fibra textil: Tenacidade: Elasticidade:
Seda.........  1000.......... 1000 . . . .
Borra da seda . . 458 . . . . . .  440 . . . .
L ã ...........  400.......... 187 ... .
Algodão......  292 . . . . . .  176 . . . .
Linho e canhamo . 415  82 ... .

A seda é péssima conductora do calor e da electricidade e por isto serve 
como isolador das correntes electricas. Para já se calcular a humidade de
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uma seda colloca-se a mesma em uma estufa e aquece-se a 140s C. A seda co
meça a decompor-se a 1702 0. Soft a acção prolongada do sói ella perde em 
tenacidade e elasticidade.
A agua fria ou de temperatura media não exerce acção alguma softre o fio sé- 
rico. Se deixarmos a seda durante diversas horas em agua fervendo, uma 
parte da sericina êextrahida ; se aquecermos com agua soft pressão em auto
clave consegue-se decompor também a fiftroina. 0 peso especifico da seda é 
1,33 e por isso ella afunda não somente na agua como em soluções densas.
A seda retem muito os gazes e por essa razão emprega-se o processo Vignon 
para a determinação do seu peso especifico ; determina-se com a "balança hy
dro s tat ica, empregando-se como liquido o "benzene, o qual não tem acção so
ftre a seda. A determinação da densidade da seda tem valor especialmente 
para estabelecer a relação que existe entre o peso e o volume que se ofttem 
nos differentes systemas de carga. Se em dois differentes processos de 
carga obtivermos o mesmo peso, será melhor aquelle que augmenter mais o vo
lume do fio sérico.

EROERIEDADES CHEÍICAS 
A seda êformada por duas substancias proteicas ou albuminóides, q.ue são,
a fiftroina e a sericina. A fiftroina é a parte central da seda ao passo 
que a sericina é a gomma da mesma.

F H R O H A
A quantidade de fiftroina contida no fio de seda varia conforme a qualidade 
da mesma, sendo que as amarellas contem de 75 a 16% e as "brancas de 78 a 
79#. A fiftroina é alterada pelo sói somente depois de uma longa exposição. 
A agua mesmo fervendo não ataca a fiftroina, a não ser soft pressão em um au
to -clave.
Os acidos mineraes concentrados hydrolisam a fiftroina; os diluidos não tem 
acção a frio, mas atacam a 1002 c, tanto mais quanto maior for o tempo da
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duração do tratamento ; devemos por essa razao evitar as prolongadas ebulli- 
ções durante as operações de tintura. Os acidos orgânicos tem uma acção 
muito inferior a dos acidos mineraes, quando diluidos não tem nenhuma acção 
perniciosa, mesmo em alta emperatura. Os acidos orgânicos concentrados á 
quente possuem uma acção "bem perigosa.
Os alcalinos cáusticos fixos concentrados, possuem uma energica acção hy- 
drolisante sohre a fibroina, a qual I facilmente dissolvida em pouco tempo. 
A acção das soluções diluidas é tambem emergica, tanto a frio como a quen
te. 0 amoniaco tem uma fraca acção, de maneira que podemos empregar "banhos 
de amoniaco á meia temperatura e concentrados, sem que a fibroina seja al
terada. Os carbonatos alcalinos são energicos, sendo que soluções diluidas 
em alta temperatura hydrolisam a fibroina. 0 acido nitrico muito preju
dicial. 0 acido nitroso em solução diluida e a frio, pode ser empregado no 
embranquecimento das sedas amareilas, o banho deve ser rápido pois em caso 
contrario o acido nitroso actuará sobre a fibroina. A agua oxygenada em 
solução diluida é muito usada no branqueamento : em solução concentrada a 
fibroina será atacada.
Os reducentes em geral não possuem acção prejudicial sobre a seda. 0 anhy
dride sulfuroso é muito usado no branqueamento.

SERICHA
A quantidade de sericina ou gomma, varia muito conforme a procedência da 
seda. As sedas da Italia e França possuem 17 a 22# de sericina, ao passo 
que as do Japão e China possuem 27 a 30#.
A sericina hydrolisa-se facilmente. A agua fervente hydrolisa-XL lentamen
te, mas, se operarmos em um auto-clave sob pressão a hydrolise é rapida.
Os acidos mineraes, os alcalinos cáusticos fixos e os carbonatos alcalinos 
hydrolisam a sericina rapidamente.
A sericina pode ser facilmente hydrolisada pela acção de um banho quente de
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sabão, sendo que a purga da seda é geralmente "baseada nessa propriedade. 
Alem da fibroina e da sericina, as sedas possuem substancias corantes e 
0,5% de cera, a qual éinsolúvel na agua, nos alcalinos e nas soluções de 
sabão emtfebullição.

(TA7,AfTR¥
Muitos tecidos antes de soffrerem qualquer operação na tinturaria passam 
por uma machina especial, a qual possue em cada extremidade uma chaîna de 
fogo "bem forte e que tem por fim queimar os pellinhos que se acham supe
riormente ao tecido ; essa machina alem de queimar os pellinhos possue a 
propriedade de dar grande "brilho ao tecido.

PURGA
Depois da gazagem os tecidos vão á purga. Se os tecidos são formados de 
crepe precisa-se deixar os mesmos durante uma noite em um "banho de ammo
niac o e sahão, o qual tem por fim retirar a cor do crepre e as matérias 
gordurosas, que são conhecidas em tinturaria por bosima.
0 "banho de purga épreparado pela dissolução em agua de mais ou menos 
de sahão de oleo de oliva sohre o peso da mercadoria á purgar. Esse "banho 
deve ser applicado em ehullição. A duração da immersão do tecido nesse 
"banho fervente á de uma e meia á 2 horas ; nessa purga a sericina é hydroli- 
sada perdendo a seda uns 25% de seu peso primitivo.
A coloração amarella da seda ê proveniente 4 á sericina ou gomma e por con
seguinte após a purga a seda fica "branca.
Afim de se tirar do tecido o excesso de sahão, da-se após á purga um "banho 
ligeiramente ammoniacal; lava-se com agua; aviva-se com agua levemente 
chlorhydrica, afim de tirar os traços de substancias alcalinas e por fim 
lava-se novamente diversas vezes com agua. 0 banho de purga é aproveitado 
durante diversas operações ate que fique bem saturado de sericina. Após 
cada operação convem concentra-lo com mais uns 5 ou de sabão, sobre o
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peso da mercadoria.
Da purga o tecido pode ir ou para a tintura ou então para a carga, opera
ção essa que tem por fim augmentar o peso da seda.

^ A o í ô L

CARGA A PINK-SALT
Essa operação tem por fim não somente recuperar os 25% que a seda perde em

mais
peso durante a purga, como também dar / uns 20 ou 30%. Querendo pode-se
obter até o augmente de 200% em peso, mas isso não é aconselhável pois a 
carga muito alta enfraquece o fio seerico.
De todas as operações em tinturaria, a da carga I a mais importante. Pink- 
Salt era o nome de um produeto muito usado em tinturaria, para se obter o 
augmente do peso e sobretudo do volume da seda. Hoje em dia obtem-se a 
carga da seda com o chloreto estannico, o qual I conhecido pelo nome de 
Pink-Salt.
Banho de Pink-Salt —  Esses banhos são de 20 a 30 Be de densidade. Se a 
concentração for superior a 30 Be, pode exercer acção hydrolisante sobre a 
sericina e mesmo sobre a fibroina. A temperatura deve ser de 18 graus; 
acima de 18s o banho pode actuar perniciosamente sobre a seda, ao passo que
em uma temperatura mais fria as correntes de osmose sao mais demoradas e o
tempo de immersao devera entao ser mais longo. 1 As barcas de Pink-Salt ge
ralmente possuem uma serpentina metallica, dentro da qual faz-se passar
agua quente ou gelada;afim de se obter a temperatura de 182 0. Conforme o
estado da seda, crua, cozida ou souple o tempo do tratamento varia de 30
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minutos á uma hora.
Depois do Pink-Salt as sedas são centrifugadas, recuperando-se o chloreto 
estannico que é um producto carissimo e depois são lavadas em machinas es- 
peciaes ,sendo que deve haver ahundancia de agua afim de se oh ter uma "boa 
operação. A seda no "banho absorve o chloreto estannico por osmose e esse 
só se decompõe na lavagem, de accordo com a seguinte reacção:

Ŝ.f-e W ' - O  --

Se houver falta de agua, isto é, se a lavagem não for boa, haverá formação 
de chloreto básico estannico em vez de hydroxydo estannico:

^  ̂  »+ J, °x-ê* V  £
Nesse caso as sedas depois de tingidas apresentar-se-ão manchadas.
Banho de phosphato bisodico —  esse banho deve ser de 4 á 7 Bé a tempera
tura varia de 45 á 80S C, conforme se trata de seda crua, cozida ou souple 
e a duração é de mais ou menos uma hora. No banho não pode haver phosphato 
tri-sodico pois que o mesmo é alcalino e á alta temperatura durante uma ho
ra poderia actuar sobre a fibroina. 0 banho de phosphato bi-sodico deve 
ser neutro ou levemente alcalino. Com o uso elle toma-se acido devido ao 
acido ahlorhydrico que se forma na lavagem dos tecidos carregados; quando 
esses tecidos depois de centrifúmidos, receberem o banho de phosphato,dei
xam ahi uma pequena quantidade de acido ; por essa razão precisa-se addic- 
cionar um pouco de ammoniaco ao banho de phosphato.
0 phosphato bisodico tem por fim fixar sobre a fibra a maior quantidade 
possivel de oxydo de estanho, formando um phosphato insolúvel o qual não 
está ainda bem caracterisado ; uns dizem que forma-se phosphato acido es- 
tannico: „

Outras dizem que forma-se um phosphato duplo sodico estannico.
Depois da seda receber o banho de Pink-Salt e a lavagem, ella collocada
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nesse "banho de phosphato durante uma hora.
Repete-se umas 3 ou 4 vezes essa mesma operação, isto é, banho de pink-Salt 
lavagem e banho de phosphato.
Banho de silicato de sodio —  afim de se obter um maior augmente do peso 
e volume da seda;da-se um banho de silicato de sodio de 3 á 52 Be, á 60 G 
e durante uma hora. Por fim lava-se a jjí seda com agua ehlorhydrica. 
Algumas fabricas intercalam um banho de sulfato de aluminio entre o ultimo 
phosphato e o silicato de sodio, mas esse processo não muito usado e ás 
vezes dá resultados ruims.
A carga mineral é usada em todas as tinturarias, mas possue uma acção pre
judicial sobre o fio serico. Os tecidos muito carregados, depois de algum 
tempo tomam-se imprestáveis, perdendo toda a elasticidade e tenacidade. A 
alteração ê tanto maior quanto mais alta for a carga. A alteração I devi
da á luz solar e ás condiçoes de temperatura e de humidade nas quaes os 
tecidos são conservados.

ZZU
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CARGA E TINTTJRA EM PRETO 
Pode-se dar a carga com ferrugem, produeto esse que alem de carregar o te
cido de seda ainda tinge o mesmo em preto,obtendo-se assim uma cor soli- 
dissima á purga, sói, agua, etc... A ferrugem obtida pela acção de uma 
mistura de acido sulfurieo e acido azotico sobre sulphato ferroso.
Obtem-se optimos resultados na carga dos fios de £ seda em meadas, empre
gando-se o Sumacco que é uma produeto vegetal.
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GOBANTES USADOS EM TINTURABIA 
As tintas applicadas em tinturaria dividem-se em diversas especies, por 
ex.: tintas directas, tintas acidas, tintas solidas, etc..
Antes da descoberta da anillina puase todos os corantes eram tintas sob 
mordente: só tingiam as fibras textis caso essas tivessem sido mordençadas, 
isto é, tivessem sido impregnadas de certos productos chimicos como por 
ex.: saes de ferro, aluminio, chromo, etc... A anilina foi descoberta por 
Perkin, o qual verificou que essa tinta tinge muito bem as fibras animaes, 
mas não pega bem sobre as vegetaes. Pela oxydacção da anilina Perkin obte
ve a mauveina; logo depois foi descoberta uma numerosa serie de corantes, 
os quaes ficaram conhecidos por tintas basicas, por possuirem propriedades 
alcalinas. Depois de muitos estudos foram descobertas as tintas acidas, as 
quaes possuem propriedades acidas e formam saes quando em combinação com a 
anilina que é uma base. Essas tintas tem grande applicação na tintura da 
seda, lã, etc... mas não servem para as fibras vegetaes, a não ser que es
sas sejam mordençadas primeiramente.
Depois descobriram a alizarina e uma importante serie de corantes, sendo 
que todos elles tingem somente fibras mordençadas. Por fim X foi descober
ta uma nova serie de tintas, as quaes eram capazes de tingir também as fi
bras vegetaes facilmente; essas tintas dão cores mais solidas caso no banho 
haja presença também de CINa e porisso ellas são conhecidas por tintas di
rectas ou tintas saes.

TINTAS DIRECTAS
Para se tingir as fibras animaes é preciso que o banho seja acido, neces
sária a addicção de CINa e a temperatura de tintura deve ser alta. Para 
as fibras vegetaes o banho deve ser alcalino ou neutro. Essas tintas são 
muito usadas para se tingir tecidos mixtos, por ex.: algodão e seda, algo
dão e la, etc.. Nesse caso tinge-se primeiro em um banho neutro ou de sa-
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"hão, ate que o algodão tome a coloração desejada, ahi addiciona-se um£ acido 
e nesse banho tinge-se a seda ou lã, com corantes acidos ou "básicos. E' 
necessário ferver-se "bem o "banho afim de que a coloração tome-se "bem soli
da. Após a tintura lava-se o tecido com agua e por fim aviva-se com acido 
acético.
Preparação do "banho: ao "banho de agua fervendo addiciona-se a tinta já em 
solução, sendo conveniente filtrar-se atravez de uma tella "bem fina,afim 
de se retirar qualquer particula da tinta que por acaso possa ter ficado 
insolúvel. Convem ajuntar-se um pouco de uma solução de sahão de oleo de 
oliva, pois que assim a tinta actuará mais devagar e penetrará melhor na 
fibra. Costuma-se addicionar ao banho CINa, o qual faz augmenter a affini- 
dade da tinta para com a fibra textil e porisso a perda de corante não uti- 
lisado será menor. Tinge-se primeiramente sem sal, depois tira-se o tecido 
do banho, addiciona-se o sal, ferve-se e mergulha-se novamente o tecido.

TINTAS BASICAS
Essas tintas possuem grande affinidade para com os acidos, formando saes 
mais ou menos estáveis; ellas podem ser separadas dos saes pela acçao de 
bases mais fortes, como aimnoniaco, soda ou potassa. As tintas basicas tin
gem muito bem as fibras animaes, as quaes parecem possuir propriedades aci
das; esses corantes não são empregados na tintura das fibras vegetaes como: 
algodão, linho, etc... pois que a cor não se fixa sobre as fibras. Se la
varmos com agua um tecido de algodão que foi tinto com £ um corante basico, 
o mesmo tomar-se-á branco pois toda a tinta sahirá na lavagem. Podem-se 
usar as tintas basicas na tintura das fibras vegetaes,caso as mesmas te
nham sido mordençadas, sendo o processo mais usado o seguinte: colloca-se 
o algodão em um banho de tanino a frio, lisa-se um pouco, mergulha-se o 
algodão e deixa-se até o dia seguinte. Após umas 15 horas retira-se o al
godão, addiciona-se um pouco de HC1 afim de destribuir melhor o tanino so-



-lO-

ttre a fihra, mergulha-se novamente o algodão e deixa-se mais urna hora dan-
do-se alguns lisos durante esse intervallo. Prepara-se agora um "banho de
tartaro emetico dissolvido em agua e deixa-se o algodão durante um hora
nés se hanho. Por fim lava-se oom agua.

/ACom o tartaro emetico, querum optimo fixador produz-se sohre o algodao uma 
laca insolúvel. Se o tecido for de algodão e seda, não se pode empregar o 
tartaro emetico em seguida ao tanino, pois que a laca formando-se impedirá 
depois a acção da tinta sohre a seda e nesse caso depois do tanino, tinge- 
se o tecido e por ultimo então da-se o hanho de tartaro emetico.
De todas as tintas conhecidas as hasicas são as melhores e mais usadas no 
tingimento das fihras animaes. Addiciona-se ao hanho um pouco de acido 
acético pela seguinte razão : as tintas hasicas são difficilmente solúveis 
em agua, mesmo a quente, ao passo que se dissolvem facilmente em presença 
de um pouco de acido acético, o qual não ataca a fihra e se evaporará quan
do o tecido estiver na estufa para a secagem. Para se tingir de uma cor 
escura é conveniente addicionar-se apenas um pouco de corante, tinge-se, 
retira-se o tecido, addiciona-se mais um pouco de tinta, tinge-se novamen
te, etc... até se ohter a coloração desejada. Afim de se ohter melhores 
resultados addiciona-se também á esse hanho, um pouco de sahão de dégomma- 
gem, que é o sahão de oleo de oliva saturado de sericina.

TINTAS ACIDAS
Esses corantes formam saes quando em presença de hases e são separadas dos 
saes por acidos fortes. Essas tintas são muito empregadas para tingir lã, 
seda, e outras fihras animaes; não servem porem para a tintura das fihras 
vegetaes como por ex.: algodão, seda artificial, etc... pois que as cores 
se deshotam pela acção da luz solar. Com esses corantes pode-se tingir a 
seda rapidamente em um unico hanho e sem ser necessário o uso de mordentes. 
0 hanho I necessário ser acido sendo que não tingirá o tecido caso seja
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neutro ou alcalino. Quanto mais forte for o acido mais rapidamente tingi
rá e menos profundamente a cor penetrará na fi"bra.
Os acidos acético e formico são os mais empregadosypois possuem a proprie
dade de serem "bem voláteis. 0 acido sulfurico nao deve ser empregado, pois 
um pouco de acido o qual corroerá a fibra. 0 corante já dissolvido deve
ser posto no banho pouco á pouco, afim de que a coloração seja "bem unifor
me. Se o tecido for mixto por ex?: seda e algodão, tinge-se primeiramente 
o algodão com uma tinta directa e um pouco de sa"bão, e após a seda com uma 
tinta acida, ou no mesmo banho directo ("básico) addicionando-se um acido e 
um pouco de sal. Em quase todos os "banhos de tintura addiciona-se sulfato 
de sodio; corpo esse que possue a propriedade de fazer com que a tinta se 
deposite vagarosamente sohre o tecido, evitando assim que o mesmo saia man
chado. Possue também a propriedade de fazer com que quase toda a tinta do 
"banho se deposite sobre o tecido.

TINTAS AO ENXOZBE
Essas tintas servem tanto para as fibras animaes como para as vegetaes e 
produzem cores solidissimas, as quaes não se descoloram pela acção da luz, 
da agua ou da solução de sabão fervente.
Addiciona-se ao banho o corante já dissolvido em agua fervente e addicio- 
nado de sulffto de sodio e carbonato de sodio. Ao banho deve-se addicio- 
nar lactato de sodio, assucar, gelatina ou então qualquer outra substancia 
que neutralise a acção perniciosa do sulfureto de sodio sobre as fibras, 
sobretudo sobre a seda. Deve-se conservar o tecido inteiramente mergulha
do no banho de tintura. Depois de algum tempo tira-se a mercadoria, addi- 
ciona-se sal, aquece-se e mergulha-se novamente o tecido. Para se avivar 
as tintas pode-se dar um banho de bichromate.
Após a tintura, lava-se bem com agua; torce-se ; deixa-se mais ou menos 
meia hora n’urn banho de sabão fervente ; lava-se novamente com agua e por



- 12 - '

fim colloca-se n’uma estufa para seccar. A tintura deve ser feita em 'bar
cas de madeira pois cue o sulfureto de sodio ataca o cobre.

TINTAS AO INDIGO
Antigamente extrahia-se o indigo de certas plantas, mas hoje em dia quase 
que todo o indigo consumido é ohtido syntheticamente. 0 indigo é uma su
bstancia azul, solida e insolúvel em agua, acidos e alcalis. Se reduzirmos 
o indigo com alguma substancia reduetora, elle fica quase incolor; esse in
digo reduzido dissolve-se nos alcalis formando um liquido amarello; se nes
sa solução mergulharmos algodão, lã etc... e após collocarmos essas fibras 
em contacto com o ar, ellas oxydar-se-ão formando uma laca azul que é inso
lúvel .
Os tecidos tintos com indigo não se descoloram em presença do sói, agua ou 
da solução de sabão fervente.
Obtem-se bons resultados empregando-se hydrosulfito de sodio como agente 
reduetor e ao mesmo tempo ajunta-se soda caustica ao banho, afim de toma- 
lo fortemente alcalino. Ferve-se o banho contendo indigo, soda caustica e 
hydrosulfito até que a cor azul do banho fique amarella esverdeada. Mer
gulha-se a mercadoria, depois de uns 30 minutos retira-se, torce-se e ex
po em- se durante algum tempo ao ar, afim de que a axydação seja feita. A 
coloração de amarella esverdeada toma-se azul. Lava-se bem com agua e de
pois com um banho de sabão afim de que a cor fique mais brilhante. A addi- 
ção de sal faz com que o tingimento seja mais rapide e mais profundo nas 
fibras.
Nao se deve ferver o banho,pois que poderia haver oxydação da tinta dissol
vida, a qual ficaria inutilisada para a tintura. Depois lava-se a mercado
ria com agua contendo um pouco de hydrosulfito e após umas duas lavagens 
com agua pura, deixa-se a mesma em presença do ar durante uns 15 minutos, 
afim de que a oxydacção seja completa. Por fim collocam-se os fios em um
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"banho fervente de sabão e ahi deixa-se uns 20 minutos, isso tem por fim ve
rificar a solidez da tinta e retirar da fibra a parte do corante que não 
tenha sido ahsorvido pela mesma.

TINTAS A MOEDENTE
Existem tintas que somente se fixam sobre as fihras caso as mesmas tenham 
sido mordençadas, o que se pode ohter com o emprego de saes de aluminio, 
chromo, etc... Na mordençatura do algodão existem tres casos differentes :
1) Emprega-se como mordente o tanino.
2) Quando na tintura do a3,godãoy addiciona-se também ao banho uma tinta di
recta, ella servirá de mordente á tinta basica.
3) Quando o tecido é de algodão e seda, depois da carga fica absorvido o 
Sn02,o qual serve de mordente ás tintas basicas. Em estamparia o proces
so que produz melhores resultados é o do tanino e tartaro emetico. A mor
dençatura com o acetato de aluminio também e muito empregada.

TINTAS AO TINO
Essas tintas dividem-se em corantes Giba, Cibanone, Indantrene, Algol etc.., 
Para a preparação do banho de tintura é necessaria forte alcalinidade; as 
tinturas obtidas por esse processo são solidissimas e suportam muito bem a 
acção da agua, do sói, da solução fervente de sabão e da agua oxygenada.
Ao banho addiciona-se soda caustica e hydrosulfito em pó, o qual deve ser 
addicionado ao banho até a cor do mesmo mudar, o que indica que a reducção 
foi completa. Ao banho addiciona-se tambem oleo sulfuricinado, o qual tem 
por fim proteger a fibroina contra a acção dissolvente da soda caustica. 
Antes de se collocar a seda nesse banho de tintura, convem banha-la em 
agua contendo um pouco de hydrosulfito. Após a tintura, lava-se, aviva-se 
com solução acética, torce-se, expóe-se ao ar afim de haver oxydaeção;âa- 
se um banho de solucção fervente de sabão e lava-se.

ESTAMPARIA
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ESTAMPARIA
A estampagem pode ser feita á machina ou á mao. As machinas possuem diver
sos rolos que giram e cada cot representa um rolo.
Se o tecido for só de seda, não é necessário ser mordençado afim de ser es
tampado. Caso seja mixto, por ex. de seda e algodão, será necessaria a 
mordençatura do algodão ; nesse caso opera-se do modo seguinte : da-se um 
"banho de tanino, depois estampa-se e por fim da-se o tartaro emetico. Se 
por acaso forem dados os "banhos de tanino e tartaro emetico antes da estam
pagem, formar-se-á sohre a seda uma laca insolúvel, a qual impedirá a acção 
da tinta sohre a mesma.
Os tecidos que devem ser estampados precisam ser tintos com corantes que 
possam ser reduzidos com facilidade, ao passo que as tintas usadas na es
tampagem precisam ser inalteráveis pela acçao dos reductores. Esses redu- 
ctores são addicionados ás tintas de estamparia, elles são conhecidos com 
o nome de "ronjante" e tem por fim "roer" a cor em que foi tinto o tecido. 
Os "ronjantes" mais empregados são oxydo de zinco e heraldiete que é o hy- 
drosulfito formaldehyde... Para se estampar uma cor clara sohre um fundo 
preto é necessaria a addicção de "ronjante* pois que senão a cor não appa- 
recerá. Se o fundo for hranco não é necessaria a addicção do mesmo. 
Para engrossar a tinta addiciona-se gomma arahica dissolvida em agua. Se 
não houver addicção de gomma eu qualquer outro engrossador, os desenhos es
tampados sahirão manchados pois que a tinta actuará deŝ igualmente.
0 tecido depois de estampado é seceado n'uma estufa e por fim é levado á 
uma columna de vaporisação. Afim de que o tecido fique hem aquecido, enro
la-se o mesmo com saccos e passa-se o vapor atravez dos mesmos.
Por esse forte aquecimento,o "ronjante" corroe rapidamente a tinta do teci
do e por essa razão as cores estampadas sohre o mesmo apparecem hem vivas, 
pois equivale a estarem estampadas sohre um fundo hranco. 0 tecido quando
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sae yLda columna de vaporisação fica duro devido á colla que as tintas con
tem, elle deve por conseguinte ser "bem lavado antes de ir para a secção da 
preparação.
Nessa secção os tecidos que contem manchas e “blanchissures" que são nodoas 
"brancas provenientes da carga mineral da seda, passam por machinas, onde 
são banhados por uma solução formada de ether, glycerina, alcool, etc... os 
quaes dissolvem as manchas.
Para se obter o tecido bem macio faz-se o mesmo passar por um banho de 
agua contendo um pouco de *moarw, que é um producto muito usado em tintu
raria. 0 moar é preparado pela addicção de acido sulfurieo sobre /  oleo de 
oliva aos poucos, pois que ha aquecimento da solução e desprendimento de 
gaz sulfuroso. No dia seguinte addicciona-se carbonato de sodio até reac
ção levemente alcalina; obtem-se assim o "moar*, o qual possue consistên
cia charoposa e é addiccionado aos banhos de tintura ou aos banhos das ma
chinas de preparação.
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BRANQUEAMENTO
Existem diversos processos, tanto reductores como oxydantes, para o "bran
queamento da seda, algodão, etc...
lô) Methodo do gaz sulfuroso : ---- Dentro de um pequeno quarto que pode
ser ermeticamente fechado, collocam-se os tecidos dependurados em bastões 
de vidro. Nesse quarto ha um reservatório onde se queima enxofre. Deixa- 
se a mercadoria em contacto com o gaz sulfuroso,que se forma pela combus
tão do enxofre, durante uma noite.
Esse processo só é applicado para o branqueamento de tecidos de seda pura. 
Os fios de algodão se enfraquecem enormemente pela acção do gaz sulfuroso. 
Os tecidos que vão para a camara do enxofre devem ser molhados com agua 
contendo um pouco de sabão, o qual tem por fim proteger a fibra. 0 gaz 
sulfuroso reduz-»̂1 matérias corantes que se acham sobre a fibra textil.
29) Methodo do peroxydo de sodio:   Como o peroxydo de sodio ataca o
cobre prepara-se o banho “madre" em uma barca de madeira e do seguinte mo
do: á cerca de mil litros de agua addiciona-se um pouco de silicato de so
dio e sabão. f Em um pequeno reservatório separado colloca-se 70 a 100 li
tros. de agua, 1,5 lt. de acido sulfurico concentrado e peroxydo de sodio 
até reacção neutra ou levemente acida, o que se verifica com papel de tour 
nesol.

^ 0l+ /ífo9- /KZ'SoY+ M'-o*-
Essa solução assim preparada é addicionada ao banho "madre". A agua oxy- 
genada só actuará sobre o tecido caso o banho seja alcalino e é por essa 
razão que addiciona-se silicato de sodio e sabão ao banho "madre". A alca
linidade não pode ser dada pelo peroxydo de sodio, pois que se houver ex
cesso do mesmo haverá formação de soda caustica, a qual actua perniciosa
mente sobre as fibras textis, queimando-as. Deixa-se o tecido mergulhado 
no banho, durante uma noite.
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0 peroxydo de sodio deve ser guardado em latas "bem fechadas pois que o mes
mo em presença do ar ahsorve gaz carbonieo e humidade, perdendo as suas 
propriedades. Esse methodo que é o mais empregado em tinturaria, pode ser 
empregado para o "branqueamento da seda, algodão, lã, etc...
32) Methodo do permanganate de potássio Esse processo é muito empre
gado para o "branqueamento da seda tous sah ou selvagem. Da-se ao tecido um 
"banho de permanganate e após meia hora da-se um "banho de "bisulfite de so
dio contendo um pouco de acido chlorhydrieo. 0 "bi-sulfito pela acção do
acido produz acido sulfuroso, o qual "branquea o tecido devido á sua acção
reduetora: // ^  ff S O 3-/- H

:r. ~ ' 'V.Ii|i ff.

EOBMAÇAO DE CEEPOH
A formação de crepon é "baseada na propriedade que possue o algodao de sof-
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frer um. forte encolhimento quando em presença de soda. Procede-se indus
trialmente do seguinte modo: prepara-se um "banho de soda caustica a 14*Be 
e ahi mergulha-se durante cinco minutos o tecido de seda e algodão. A se
da não deve ser purgada afim de que a seresina proteja a fihroina contra a 
acção perniciosa da soda. Após os cinco minutos, lava-se o tecido rapida
mente em diversos "banhos de agua; se a lavagem for vagarosa formar-se-á um 
"banho de soda diluida a qual ataca enormemente a fibra. Após lava-se com 
agua chlorhydrica, afim de tirar qualquer traço de soda que possa ter fi
cado. Purga-se e tinge-se.

SOLIDEZ I AGUA E AO SÓL DE UM TECIDO TINTO

De todas as tintas compradas em tinturaria, tira-se uma pequena amostra, 
tinge-se um pedacinho de tecido e verifica-se a solidez á agua e ao sói.
Solidez á agua: ---  Colloca-se em um becker uma amostra do tecido tinto,
addiciona-se 50 cc. de agua e deixa-se 24 horas. Pela coloração da agua 
verifica-se o grau de solidez da tinta.
Solidez ao sói: ---  Toma-se um amostra do tecido tinto, cobre-se a meta
de com uma folha de papel e deixa-se em presença do sói durante 4 dias.

Pelo desbotamento verifica-se o grau de solidez da tinta
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ANALYSE DA SODA CAUSTICA 
Tom-se 50 grs. de soda, dissolve-se em agua e eleva-se o volume a um li
tro. Dessa solução toma-se 50 cc. e titula-se com acido chlorhydrico nor
mal, temos assim a alcalinidade total. Faz-se outra prova do seguinte mo
do: toma-se 100 cc. da solução que foi elevada a um litro, addiciona-se 
100 cc. de agua e precipita-se com chloreto de baryo. Filtra-se, toma-se 
100 cc. do filtrado e titula-se o mesmo com acido chlorhydrico normal, 
usando metylorange como indicador. A differença entre essas duas provas 
dá a alcalinidade devida aos carbonatos.
0 ammoniaco e os outros alcalis empregados em tinturaria# tambem são analy- 
sados por titulações.

ANALYSE DO ACIDO ACÉTICO 
Para a titulação;toma-se 25 cc., dilue-se a um litro, desses toma-se 50 ce. 
com uma pipeta e titula-se com seda normal empregando-se phenolphtaleina 
como indicador. Os outros acidos são titulados do mesmo modo. As impure
zas como chloretos, sulfatos etc... podem ser pesquisadas com nitrato de 
prata, chloreto de "baryo, etc...

ANALYSE DO SILICAT0 DE S0DI0 
0 silicato de sodio ainda não possue uma composição "bem definida, geral
mente é uma mistura de tri etetra silicato de sodio, Nâ  Si3 0̂  e Na2 
Si4 O9. Silica —  Toma-se 5 grs. do silicato, addiciona-se acido chlorhy
drico e evapora-se a secco; addiciona-se mais HC1 e toma-se a evaporar a 
secco; depois de se repetir diversas vezes essa mesma operação, addiciona- 
se HC1 e filtra-se. A silica fica retida no filtro, secca-se, calcina-se 
e pesa-se. No filtrado pode-se ver a presença de chloreto de sódio por 
meio de nitrato de prata.
Alcali total ---  Toma-se 5 grs. do silicato,dissolve-se em 50 cc. de a-
gua e titula-se com HC1 normal, empregando-se metylorange como indicador.
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Alcali livre ---  Toma-se 5 grs. do silieato, addiciona-se 100 cc. de
agua, precipita-se com 100 cc. de chloreto de haryo a filtra-se, to
ma-se 100 cc. do filtrado e titula-se o alcali livre com HG1 deci-normal, 
empregando-se phenolphtaleina como indicador.

ANALYSE DO SABÃO
0 sahão de oleo de oliva é grandemente empregado em tinturaria, na purga 
dos tecidos de seda.
Ac idos graxos Toma-se 50 grs. de sa"bão, dissolve-se em agua quente e
eleva-se o volume a um litro. Toma-se 100 cc. dessa solução e precipita- 
se com 20 cc. de acido sulfurico normal; aquece-se um pouco em Lanho maria, 
filtra-se, lava-se hem e pesa-se.
Alcali total ---  Titula-se o liquido filtrado com soda normal. Empregá
mos na precipitação dos acidos graxos 20 cc. de acido sulfurico normal; 
supporihemos que na titulação do filtrado empregámos 8 cc. de soda normaly 
verifica-se assim que 12 cc. foram gastos para neutralisar os alcalis do 
sahão.
1 cc. de acido sulfurico normal corresponded a 0,04 grs. de soda normal.

1 cc. - 0,04
12 - X X - 0,48 de soda em 5 grs. de sahão.

5 grs.- 0,48
100 - X X - 9,6# de alcali total.

Alcali livre   Toma-se 200 cc. (10 grs. sahão) da solução que foi ele
vada a um litro e addiciona-se 50 cc. de chloreto de haryo a o qual
precipita o alcali comhinado do sahão. Filtra-se, lava-se hem e no filtra
do titula-se o alcali livre com H01 deci-normal, empregando-se phenolphta
leina como indicador. Supponhemos que gastámos 0,7 cc. de HC1 deci-normal. 
1 cc. desse acido corresponde a 0,004 grs. de soda.
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1 oc - 0,004
0,7 - X X - 0,0028 grs. de alcali livre

10 grs. - 0,0028 
100 - X X - 0,028# de alcali livre.

Pela difference entre o calcali total e o alcali livre, ohtem-se o alcali
comMnado.

ANALYSE DO PH0SPHAT0 DE SODIO 
A analyse mais importante é a verificação da porcentagem de P2 0̂ . Pode-se 
verificar gravimetricamente ou volumetricamente. Por gravimetria procede- 
se do seguinte modo: dissolve-se em agua 25 grs. do phosphate e eleva-se o 
volume a um litro. Toma-se 20 cc. (0,5 grs. de phosphato) e precipita-se 
corn chloreto de magnesio, ammoniaco e chloreto de ammonio, formando assim 
o phosphato ammoniaco magnesiano, deixa-se 12 horas em repouso até haver 
precipitação completa, filtra-se, lava-se, secca-se, calcina-se e pesa-se
0 Mg** P2 07 formado. Do peso do Mg2 P2 O7 calcula-se o correspondente a 
P2 O5.
1 gr. de Mg2 P** O7 corresponde a 0,6579 gr. de P2 0̂ :
Analyse volumétrica: Dissolve-se em agua 25 grs. do phosphato de sodio a

panalysar e eleva-se o volume a um litro. Toma-se 50 cc. (1,25 grs. de Na 
HPO^) addiciona-se 5 cc. de acetato de sodio a 10# £ e titula-se com nitra
to de uranio. Emprega-se como indicador ferro-cyaneto de potássio a 2#; o 
fim da reacção é dado pela coloração de tijolô .
Em lahoratorio ohtive o seguinte resultado: Titulamos o nitrato de uranio 
com uma solução normal de phosphato de sodio e verificamos que 1 cc. do 
mesmo correspondia a 0,00562 de P** O5.
Empregamos 55 cc. de nitrato de uranio.

1 - 0,00562
55 - X X - 0,19186 de P** 0̂  em 1,25 de phosphato.
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1,25 - 0,19186 
100 - X X - 15,3g de P2 05

Chloretos ----  toma-se 50 ce. da solução que foi elevada a um litro, aci
difica- se com acido azotico e addiciona-se nitrato de prata.
0 "banho de phosphato empregado em tinturaria contem um pouco de chloretos, 
devido ao HC1 que forma-se na lavagem dos tecidos carregados com pink-salt 
Caso haja presença de HC1, addiciona-se ammoniaco para neutralisa-lo.
Sulfatos   verifica-se a presença de sulfatos com o emprego de chlore-
to de "baryo.

\ PBEPARAÇAO DO PINK-SALT 
Toma-se estanho granulado, addiciona-se HC1 concentrado e deixa-se em re
pouso até não haver mais ataque; ohtem-se assim chloreto estannoso. Addi- 
ciona-se agora chlorato de potássio aos poucos pois que a reacção é muito 
violenta, sendo que devido ao grande aquecimento convem resfriar-se o "ba
nho; as fahricas productoras de Pink-Salt fazem essa reacção em um quarto 
refrigerante. 0 fim da reacção é dado pela coloração esverdeada do "banho. 
Se houver um forte cheiro de chloro é signal que houve excesso de chlorato 
e por essa razão addiciona-se aos poucos chloreto estannoso até que o "ba
nho tome a coloração verde clara e apenas com um leve cheiro de chloro.

DILUIÇÃO DO PINK-SALT 
A diluição do Pink-Salt deve ser feita em um reservatório separado e nunca 
deve-se addieionar ao "banho de carga um pouco de Pink-Salt concentrado.
Se diluirmos um litro de Pink-Salt com um de agua, não se ohtem do‘s£ li
tros de solução e sim 1,400 - 1,500. Essa contracção leva um determinado 
tempo para acahar e se collocarmos a seda nesse "banho antes que a contrac
ção esteja terminada ella queimar-se-á. Deve-se porisso effectuer a dilui
ção em um reservatório separado e depois de um ou dds dias de repouso,ad
diciona-se esse "banho ao "banho de carga.
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ANALYSE DO PINK-SALT 
Ve-se primeiro a densidade em graus Bé, deve ser de 28 á 30.
Dosagem do acido chlorhydrico --- toma-se 10 ce do Pink-Salt e dilue-se a
100 cc. Desses toma-se 10 cc. em urn Decker e addiciona-se agua fervente, 
agita-se Dem, deixa-se o oxydo de estanho depositar, filtra-se 4L no filtra
do titula-se o HC1 com soda;empregando-se phenolphtaleina como indicador.
1 cc. de soda normal corresponde a 0,0365 grs. de HC1.
Em laDoratorio oDtive a neutralisação do HC1 empregando 4,5 cc. de soda
normal. Logo, a acidez real sera: 365 x 4,5 = 16,42.
Dosagem do estanho —  Toma-se 10 cc. da solução de Pink-Salt que foi di- 
luida a 100 cc., addiciona-se uma lamina de alluminio e ajunta-se 2 cc. de 
HG1 concentrado, espera-se até que o ataque esteja acaDado e ahi addiciona- 
se mais 5 cc. de H01. Ferve-se Dem até que o estanho metallico que foi 
precipitado, dissolva-se completamente. Titula-se agora com uma solução 
titulada de Dromato de potássio, empregando-se como indicador algumas got- 
tas- de indigol.
Ajunta-se Dromato até que a coloração da solução fique esverdeada, ahi ad- 
dicona -se mais algumas gottas e quando a coloração passar a amarella te
mos o fim da reacção. Em laDoratorio oDtive o seguinte resultado: 

cc. de Dromato de potássio empregados - 20,6 
Verifiquei por titulação que um cc. da solução de Dromato correspondia a 
0,008436 de estanho comDinado.
Logo, a acidez theorica será: 8436 x 20,6 17,37.
Pela relação entre o estanho e o HC1, verifica-se se o Pink-Salt está Dom. 

Acidez theorica —  17,37
Acidez real 16.42

0,95
Por meio de taDellas especiaes verifiquei que para um Danho de 3000 litros
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de Pink-Salt a 30 Be a differença de 0,95 entre a acidez theorica e real 
equivale a uma falta de mais ou menos 20 litros de HCl; por essa razão ad- 
dicionei ao "banho 20$;/s. de HC1, agitei "bem e no dia seguinte fazendo nova 
analyse verifiquei que o hanho estava "bom.
Dosagem do chloro livre —  Tomei um pouco de Pink-Salt em um tuho de en
saio e addicionei amido e iodeto de potássio. Ohtive apenas uma levissima 
coloração violacea e por essa razão dissolvi 100 grs. de chlorato de potás
sio em um pouco d*agua e addicionei essa solução ao "banho de carga; esse 
"banho deve sempre conter um pouco de chloro livre.
Prova de polarisação —  essa prova consiste em ver se houve alteração do 
Pink-Salt, isto é, ver se houve formação de acido meta-estannico. Toma-se 
em um tubo de ensaio um pouco de Pink-Salt e addiciona-se HCl e chloreto 
estannoso, se houver turvação é signal que o banho contem acido meta-estan- 
nico.

S0LUÇA0 DE BROMATO DE P0TASSI0 
Preparei a solução dissolvendo 15 grs. de bromato em 5 litros de agua. Bm 
um balão graduado de 100 ce. toma-se uma gramma de estanho granulado, addi- 
ciona-se 35 ce. de HC1, e ferve-se até a dissolução completa, elevando-se 
com agua o volume a 100 cc. Toma-se 10 cc. dessa solução dilue-se um pou
co, ferve-se e titula-se com o bromato de potássio, empregando-se indigol 
como indicador.

cc. de bromato gastos - 14,55 
14,35 - 1 gr.
1 cc. - X X - 0,00687 grs. de estanho metallico.

* \
0,00687 X 1,228 (factor) - 0,008436 grs. de estanho combinado.
Logo, 1 cc. da solução de bromato de potássio corresponde a 0,008436 de 
estanho combinado.

F / M


