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APRESENTAÇÃO

Os artigos que você leitor verá a seguir são resultados de pesquisas do Colegiado de 
Área das Ciências Naturais, Computação e Engenharias da Unidavi que abrange os cursos de:  
Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação e Tecnologia em Processos 
Químicos. 

Esse número da Revista Caminhos - Dossiê Tecnologia apresenta temas que, 
consideradas as especificidades de cada curso, trazem soluções a questões cotidianas e, portanto, 
benefícios aos cidadãos. 

O primeiro artigo apresenta uma investigação sobre a qualidade das águas 
subterrâneas, na área urbana e rural nos municípios do Alto vale do Itajaí. Para isso, analisaram-
se parâmetros em cada amostra coletada; cor aparente, turbidez, pH, ferro e manganês. 

O segundo artigo mostra a medição da solidez da cor de persianas a diferentes 
ensaios levando em consideração fatores químicos como tingimento. O objetivo foi realizar 
testes com ligante Elocryl Lam nas amostras e em uma das amostras fazer a substituição do 
ligante Elocryl Lam por Branco Clariant. Este ligante é essencial para ligar o pigmento ao 
tecido para não haver descoloração.

O artigo reformulação do processo de galvanização a fogo, apresenta como objetivo 
eliminar o desengraxante químico e os ácidos de decapagem (visto que estes necessitam de 
tratamentos de efluentes), bem como efetivar uma reformulação do maquinário do processo 
automático, visando melhores condições de trabalho dos colaboradores e diminuição da 
necessidade da mão de obra humana. Este trabalho aborda um processo de galvanoplastia a 
fogo na empresa Industrial Rex, com sede no município de Braço do Trombudo – SC. Tal 
empresa possui segmento metal mecânico, e sua principal atividade é a fabricação de elementos 
de fixação, o que causou o interesse pela pesquisa em foco.

O artigo avaliação da influência do pré-alvejamento no tingimento e no resultado 
colorístico da fibra de algodão teve objetivo principal a realização do processo de pré-alvejamento 
com Peróxido de Hidrogênio, para a eliminação das impurezas da fibra de algodão e mais 
especificadamente, a avaliação da influência do tratamento de pré-alvejamento no tingimento 
da fibra.

O 5º artigo, o avesso da virtualidade, relata o lado negativo ou não tão glamoroso da 
virtualidade. A Internet propicia informação e comunicação, sendo assim, o estudo mostra-nos 
que tipo de informação, comunicação e cidadania se estabelece neste recurso.

Por fim o artigo análise físico-química dos rios do Alto Vale do Itajaí, busca 
identificar a qualidade dos rios da região, foram realizadas análises físico-químicas da água dos 
quatro maiores rios da região, o Rio Itajaí Açu, Rio Itajaí do Norte, Rio Itajaí do Oeste e Rio 
Itajaí do Sul.
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QUALIDADE DA ÁGUA DE POÇOS E NASCENTES DO ALTO VALE DO ITAJAÍ1

Adriana Schlemper2

Olímpio Andre Blass3

Andréia Pasqualini Blass4

RESUMO
A garantia de água para o consumo humano que atenda aos padrões de potabilidade estabelecidos na portaria MS 
Nº 2914 DE 12/12/2011 é questão relevante para a saúde pública. Atualmente, os recursos hídricos subterrâneos 
são uma importante fonte de abastecimento de água, sendo que se deve levar em conta a sua conservação e 
preservação, bem como, ter conhecimento da sua qualidade. O presente trabalho visa investigar a qualidade das 
águas subterrâneas, na área urbana e rural nos municípios do Alto vale do Itajaí. Para isso, analisaram-se os 
seguintes parâmetros em cada amostra coletada; cor aparente, turbidez, pH, ferro e manganês. Realizou-se a 
coleta das amostras de água de algumas cidades próximas a cidade de  Cidade F para execução das análises no 
laboratório de Físico-química do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto vale do Itajaí. Utilizou-se 
as metodologias do Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, para execução dos ensaios. 
Comparou-se os resultados das análises nas amostras de água com os padrões de potabilidade estabelecidos na 
portaria MS Nº 2914 DE 12/12/2011. As amostras apresentam elementos, fora dos padrões para água potável, o 
que representa risco à saúde dos consumidores de água subterrânea, pois em algumas residências do alto vale do 
Itajaí, os poços são a única alternativa de água possível.

Palavras-chave: Água, Potabilidade, Análises físico-químicas.

ABSTRACT
Ensuring water for human consumption that meets the standards for drinking water established in the ordinance 
MS No. 2914 OF 12/12/2011 issue is relevant to public health . Currently , groundwater resources are an important 
source of water supply , and one should take into account its conservation and preservation, as well as having 
knowledge of their quality . The present study aims to investigate the groundwater quality in urban and rural 
areas in the municipalities of Upper Itajaí Valley . For this, we analyzed following parameters collected in each 
sample; apparent color , turbidity , pH, iron and manganese. Held the collection of water samples from some 
cities near the city of South River for execution of analyzes in physical chemistry from the University Center 
for the Development of the Upper Valley of Itajaí lab . We used the methodologies of Standard Methods for The 
Examination of Water and Wastewater , for carrying out the tests . We compared the results of analyzes in water 
samples with the potability standards established in the ordinance MS No. 2914 OF 12/12/2011 . The samples 
have elements outside the standards for drinking water , which represents health risk to consumers of groundwater, 
because in some households the upper valley of the Itajaí , the wells are the only alternative water as possible .

Keywords: Water potability, physico-chemical analyzes.

1 Artigo Cientifico apresentado na Conclusão do Curso de Tecnologia em Processos  Químicos do Centro 
universitário para o Desenvolvimento do Alto vale do Itajaí.
2 Aluno do Curso de Tecnologia em Processos Químicos do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto 
Vale do Itajaí.
3 Aluno do Curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do 
Itajaí.
4 Professora Orientadora do curso de Tecnologia em Processos Químicos do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí.
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1 INTRODUÇÃO

A água é o mais importante recurso natural do mundo e sem ela a vida não poderia 
existir. Contudo, apesar de todos os esforços para armazenar e diminuir seu consumo, a água 
está se tornando um bem escasso e sua qualidade se deteriora cada vez mais rápido. Mais de 
97% da água do planeta é constituída pelos oceanos, mares e lagos de água salgada e a água 
doce, em sua maior parte, está situada nas calotas polares e geleiras, inacessível pelos meios 
tecnológicos atuais. Dessa forma, as águas subterrâneas vêm se constituindo em importante 
alternativa para abastecimento de comunidades rurais e urbanas, tanto para uso agrícola, quanto 
industrial. Capucci et al (2001 apud Colvara; Lima; Silva, 2009, p.2). 

A distribuição da água no planeta é heterogênea e apenas 2,5 a 3% do total, é doce. 
Nos continentes europeu e asiático, que correspondem cerca de 60% da população mundial, a 
disponibilidade de água é de apenas 30% do total (ESTEVES, 1998; TUNDISI, 2003). Assim, 
o crescimento populacional está limitado pela disponibilidade de água. Alguns teóricos chegam 
a afirmar que o problema do futuro da humanidade não está na escassez de combustível fóssil, 
mas sim, no déficit de água doce (ESTEVES, 1998).

No Brasil, embora a água seja considerada recursos abundantes existem áreas 
muito carentes a ponto de transformá-la em um bem limitado às necessidades do homem. 
Normalmente, a sua escassez é muito mais grave em regiões onde o desenvolvimento ocorreu 
de forma desordenada, provocando a deterioração das águas disponíveis, devido ao lançamento 
indiscriminado de esgotos domésticos, despejos industriais, agrotóxicos e outros poluentes 
(MOITA & CUDO, 1991).

Até a década de 70, acreditava-se que as águas subterrâneas estavam naturalmente 
protegidas da contaminação pelas camadas de solo e rochas. Entretanto, a partir de então, 
passaram a serem detectados traços da presença de contaminantes em águas subterrâneas, e 
diversos estudos têm sido conduzidos no sentido de avaliar a sua seguridade. Atualmente sabe-
se que vários fatores podem comprometer sua qualidade. O destino final do esgoto doméstico e 
industrial em fossas e tanques sépticos, a disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos e 
industriais, postos de combustíveis e de lavagem e a modernização da agricultura representam 
fontes de contaminação das águas subterrâneas por bactérias e vírus patogênicos, parasitas e 
substâncias orgânicas e inorgânicas. Silva e Araújo (2003 apud Colvara; Lima; Silva, 2009, 
p.2).

A qualidade da água de um micro bacia pode ser influenciada por diversos fatores 
e, dentre eles, estão o clima, a cobertura vegetal, a topografia, a geologia, bem como o tipo, o 
uso e o manejo do solo da bacia hidrográfica (VAZHEMIN, 1972; PEREIRA, 1997). Segundo 
ARCOVA et al. (1998), os vários processos que controlam a qualidade da água de determinado 
manancial fazem parte de um frágil equilíbrio, motivo pelo qual alterações de ordem física, 
química ou climática, na bacia hidrográfica, podem modificar a sua qualidade.

Tendo-se em vista o grande número de domicílios rurais e urbanos do Alto Vale do 
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Itajaí que são abastecidos por água subterrânea de poços artesianos ou de nascentes superficiais, 
este trabalho teve por objetivo avaliar as características físico-químicas dessas águas, utilizando-
se o parâmetro de potabilidade definido pela portaria MS Nº 2914 de 12/12/2011, que estabelece 
os padrões de potabilidade, para: cor aparente, turbidez, pH, ferro e manganês. 

As análises foram executadas de acordo com as metodologias do Standard Methods 
for The Examination of Water and Wastewater, no laboratório de Físico-Química do Centro 
Universitário para o desenvolvimento do alto vale do Itajaí- UNIDAVI, onde se deu a realização 
do estágio.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

Analisar a qualidade da água de poços e nascentes em áreas urbanas e rurais do Alto 
vale do Itajaí. 

1.1.2 Objetivos Específicos

Realizar a coleta de água de poço ou de nascente em diferentes localidades do Alto 
vale do Itajaí.

Analisar o teor de ferro, manganês, cor aparente, turbidez e o pH, das amostras de 
água coletadas.

Criar tabelas diferentes para água de poço e de nascente a fim de organizar os 
resultados obtidos. 

Comparar os resultados com a portaria MS Nº 2914 de 12/12/2011.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.2 QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Os mais antigos filósofos gregos já afirmavam que tudo provém da água. A ciência, 
por sua vez, tem demostrado que a vida se originou na água e que ela constitui a matéria 
predominante em todos os corpos vivos.  Branco (2003, p. 7)

Qualidade da água é o termo empregado para expressar a adequabilidade desta 
para os mais variados fins: abastecimento doméstico, uso industrial e agrícola, para recreação, 
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dessedentação animal, aquicultura, piscicultura, etc. Para o consumo humano a água deve ser 
pura e saudável, ou seja, livre de matéria suspensa visível, cor, gosto e odor.

A água que podemos consumir é a água potável, que pode ser encontrada em grande 
parte do mundo. Muitas pessoas têm água potável em ambulância, e para outras populações 
mundiais obter água para beber é quase uma missão impossível. Existem milhares de pessoas no 
mundo todo que não têm acesso à água potável. Segunda a portaria MS Nº 2914 de 12/12/2011 
(Federal), água potável é aquela que atende ao padrão de potabilidade estabelecido nesta 
Portaria e que não ofereça riscos à saúde. 

Segundo Bevilacqua et al (2002 apud CARMO, 2008, p. 2):

É importante se fazer a distinção entre perigo e risco. Risco é um conceito que 
se refere à probabilidade de ocorrência de um evento. A ideia de risco indica a 
existência de uma associação entre uma exposição e um determinado efeito que, em 
saúde, poderia ser entendido como óbito, incapacidade, doença ou desordem. Perigo 
refere-se a uma característica intrínseca de uma substância ou situação. A água para 
consumo humano que contenha agentes patogênicos caracteriza um perigo, enquanto 
seu fornecimento à população traz um risco, que pode ser quantificado e expresso em 
termos de probabilidade de ocorrência de um agravo, por exemplo, casos de diarreia. 

A água consumida pode sofrer variadas interferências e alterações na qualidade, 
do ponto de captação da água no manancial, até o ponto de consumo, no interior da residência, 
ou seja, do tratamento e/ou apenas o transporte ao consumo. A qualidade da água consumida 
resulta da qualidade da água bruta, do estado de conservação de equipamentos, instalações da 
estação e do rigor no controle operacional dos processos de tratamento. Carmo, (2008, p. 2)

Conforme disposto na Portaria MS Nº 2914 DE 12/12/2011 (Federal), cabem ao 
Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde, e às Secretarias 
de Saúde dos Estados, do Distrito Federal dos Municípios, ou órgãos equivalentes, efetuar, 
sistemática e permanentemente, avaliação de risco à saúde humana de cada sistema de 
abastecimento ou solução alternativa, por meio de informações sobre as características físicas 
dos sistemas, as práticas operacionais e de controle da qualidade da água, o histórico da 
qualidade da água produzida e distribuída, a associação entre agravos à saúde e situações de 
vulnerabilidade do sistema.

2.1.1 Águas de poço e águas de nascente

Nascente ou olho-d’água é o local onde o lençol freático aflora, sendo o berço dos 
rios e dos cursos d’água e de onde vem a água que bebemos. Fica claro a extrema necessidade 
de preservar as nascentes que são protegidas por lei.

Não basta somente a proteção das chamadas matas ciliares para garantir a qualidade 
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e a quantidade de uma nascente. A água é captada em todo o terreno ao redor e é necessário 
um trabalho de conservação do solo que evite ou minimize os efeitos da erosão e que impeça 
o assoreamento e o carregamento de agrotóxicos ou outros dejetos para o lugar de onde a água 
vem à tona e para os rios e riachos. É necessário analisar caso a caso para avaliar a situação de 
uma nascente e quais são os procedimentos corretos para sua conservação. Podemos dizer que 
uma das maneiras de proteger a nascente é recompondo a vegetação nativa em seu entorno, 
ou seja, fazendo reflorestamento. Nessa recomposição, deverá ser utilizado o maior número 
possível de espécies naturais da região. Caso nada seja feito, mas o local da nascente deixado 
em pousio, longe do gado e outros animais domésticos, a regeneração virá naturalmente, desde 
que haja uma fonte de dispersão de sementes nas proximidades. 

As águas subterrâneas correspondem a 97% de toda a água doce encontrada no 
planeta. As reservas subterrâneas geralmente são formadas pelas águas de chuvas que lentamente 
se infiltram pelos poros das rochas. Normalmente esses reservatórios possuem água de boa 
qualidade para o consumo humano, devido ao processo de filtragem e por reações biológicas e 
químicas naturais, porém esta qualidade fica comprometida quando fatores externos influenciam 
a contaminação de aquíferos.

Desde os primórdios da civilização, as águas subterrâneas são utilizadas pelo 
homem, através de poços rasos escavados. O pioneirismo foi atribuído aos chineses que, em 5 
mil anos antes de Cristo, já perfuravam poços com centenas de metros de profundidade.

Poço é uma perfuração ou escavação através da qual podemos captar água 
subterrânea. Porém, o termo “poço artesiano” só surgiu no ano 1126, quando foi perfurado 
na cidade de Artois, França, o primeiro sistema de captação de água desta natureza. Quando a 
própria pressão natural da água é capaz de levá-la até a superfície, existe um poço artesiano. Já 
o semi- artesiano, necessita de aparelhos para captação da água. 

Nos últimos 25 anos foram perfurados mais de 12 milhões de poços no mundo. 
No Brasil observou-se, nas últimas décadas, um aumento considerável da utilização de água 
subterrânea para o abastecimento público. Convém destacar que grande parte das cidades 
brasileiras com população inferior a 5.000 habitantes, com exceção do semi-árido nordestino e 
das regiões formadas por rochas cristalinas, possui condições de recepção de água proveniente 
de reservas subterrâneas.

A crescente utilização das reservas hídricas subterrâneas se deve ao fato de que, 
geralmente, elas apresentam água de excelente qualidade e um custo menor de captação, adução 
e tratamento.

2.3 PARÂMETROS DE POTABILIDADE 

Atualmente verificar a qualidade da água é de suma importância, uma vez que o 
consumo de água fora dos padrões de potabilidade pode trazer inúmeros prejuízos à saúde de 
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diversas pessoas, ou ainda aos seus bens materiais.
Verificar a potabilidade da água significa analisá-la para saber se o consumo é 

seguro, ou seja, se a ingestão da água pode ou não trazer riscos à saúde do consumidor.  Na 
indústria também se tornou essencial atestar a qualidade da água, envolvida nos sistemas de 
produção, uma vez que está pode ser a fonte de uma contaminação nos produtos adquiridos.

A potabilidade da água é definida através de um conjunto de parâmetros estabelecidos 
por normas e legislações sanitárias.

Existem diversos parâmetros adotados para atestar a qualidade da água, estes que 
podem ser aspectos físicos, (cor, turbidez, pH, etc) químicos, ( ferro, manganês, oxigênio 
dissolvido, etc) e aspectos microbiológicos. 

Em muitos casos não se realiza a analise de todos os parâmetros citados na portaria 
MS Nº 2914 DE 12/12/2011, nestes casos adotam-se somente alguns parâmetros, o que dá um 
indicativo da potabilidade da água. Os seguintes parâmetros serão apresentados a seguir: cor 
aparente, turbidez, pH, ferro e manganês. 

2.3.1 Cor Aparente

A água pura é ausente de cor. A cor analisa basicamente a coloração da água, está 
que pode ser resultante dos processos de decomposição que ocorrem no meio ambiente. Por 
este motivo, as águas superficiais estão mais sujeitas a ter cor do que as águas subterrâneas. 
Outros fatores que podem dar cor a água é a presença, de alguns íons metálicos como ferro e 
manganês, sólidos dissolvidos, principalmente materiais em estado coloidal orgânico (ácidos 
húmico e fúlvico) e inorgânico. 

Águas superficiais podem parecer ter cor devido ao material em suspensão. Esta 
coloração é dita “aparente”, porque é como o ser humano a vê, mas é na verdade, em parte o 
resultado da reflexão e dispersão da luz nas partículas em suspensão, responsáveis pela turbidez. 
Macêdo ( 2001, p.32).

A cor dita verdadeira ou real é causada por material dissolvido e colóides. As 
substâncias que mais frequentemente adicionam cor a águas são os ácidos húmicos. Macêdo 
(2001, p.32).

A diferenciação entre cor verdadeira e a cor aparente é dada pelo tamanho das 
partículas, isto é, pode-se generalizar que partículas com diâmetro superior a 1,2 µm, causam 
turbidez e com diâmetro inferior, já na classe dos coloides e substâncias dissolvidas causam cor 
verdadeira. Macêdo, (2001, p.32)

A cor não representa risco direto à saúde, mas consumidores podem questionar a sua 
qualidade. Além disso, a cloração da água contendo a matéria orgânica dissolvida responsável 
pela cor pode gerar produtos potencialmente cancerígenos, além de interferência nos processos 
de fotossíntese e oxigenação do corpo d´água desequilibrando o ecossistema. 
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2.3.2 Turbidez

A turbidez é a alteração da penetração da luz pelas partículas em suspensão, 
conferindo uma aparência turva a mesma. Partículas constituídas por plâncton, bactérias, 
argilas, silte em suspensão, fontes de poluição que lançam materiais finos e outros. A turbidez 
da água pode ter duas origens, a natural e a antropogênica. Na natural incluem-se, partículas de 
rochas, argila, algas e outros microrganismos. Não traz inconvenientes sanitários diretos, mas é 
esteticamente desagradável na água potável e os sólidos em suspensão podem servir de abrigo 
a os microrganismos patógenos.  Na origem antropogênica incluem-se, os despejos domésticos, 
industriais, microrganismos e erosão. Podem causar danos as pessoas que consumirem, pois 
podem estar associadas a compostos tóxicos e organismos patógenos. Sperling (2005, p.28)

Em águas naturais, a presença da turbidez provoca a redução de intensidade 
dos raios luminosos que penetram na água, influindo decisivamente nas características do 
ecossistema presente. Quando sedimentadas, estas partículas formam bancos de lodo onde a 
digestão anaeróbia leva à formação de gases metano e gás carbônico, principalmente, além do 
nitrogênio gasoso e do gás sulfídrico, que é mal cheiroso. Perpetuo (2012, p. 6).

2.3.3 pH

O pH é o potencial hidrogeniônico, que representa a concentração de íons hidrogênio 
H+, dando assim uma indicação sobre a condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade da 
água.  A faixa de pH vai de 0 a 14, onde, menor que 7 indica condições ácidas, igual a 7 indica 
condições neutra e maior que 7 condição básica.  O pH da água pode ser alterado por origem 
natural ou antropogênica. Na natural incluem-se, dissolução de rochas, absorção de gases da 
atmosfera, oxidação da matéria orgânica e fotossíntese. Na antropogênica, incluem-se, despejos 
domésticos e industriais. Os valores de pH não tem implicação em termos de saúde publica a 
menos que os valores sejam extremamente baixos ou elevados, aponto de causar irritação na 
pele ou nos olhos. Sperling (2005, p.30).

A acidez da água pode contribuir para a corrosão das estruturas das instalações 
hidráulicas, adicionando constituintes à água. As maiores alterações neste indicador são 
provocadas por despejos de origem industrial. Derísio (1992).

O método colorimétrico não deve ser usado em águas turvas ou coloridas e contendo 
traços de alguns elementos que podem causar interferência, distorcendo os resultados. Bem 
mais sofisticados e precisos são os pH metros (peagâmetros) com eletrodos de vidro. Esses 
aparelhos não sofrem interferências de cor e turbidez e de uma extensa variedade de íons. Para a 
sua calibração, utilizam-se soluções de pH conhecido, geralmente 4,7 e 9. Richter, (1991, p.29).

Segundo MATHEUS et al. (1995), a água no ambiente natural tem sua concentração 
de íons H+ e OH– fortemente influenciada por sais, ácidos e bases presentes no meio, fornecendo 
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assim informações sobre a sua qualidade (água pura valor igual a 7 e água superficial valor 
entre 4 e 9), o tipo de solo por onde a água percorreu, o tipo de poluição química da água 
(despejos ácidos ou alcalinos) e a qualidade do ambiente (origem da água, impactos ambientais 
poluidores, desmatamento e metabolismo das comunidades).

2.3.4 Ferro 

O ferro, muitas vezes está associado ao manganês, confere à água um sabor amargo 
adstringente e coloração amarelada e turva, decorrente da precipitação do mesmo quando 
oxidado. Richter, (1991, p.33).

Os sais ferrosos são bastante solúveis em água, são facilmente oxidados, formando 
os hidróxidos férricos, que tendem a flocular e a decantar. Macêdo, (2001, p.47)

O ferro aparece principalmente em águas subterrâneas devido à dissolução do 
minério pelo gás carbônico da água, conforme a reação:

Fe + CO2 + ½ O2 → FeCO3

O carbonato ferroso é solúvel e frequentemente é encontrado em águas de poços 
contendo elevados níveis de concentração de ferro. Nas águas superficiais, o nível de ferro 
aumenta nas estações chuvosas devido ao carreamento de solos e à ocorrência de processos 
de erosão das margens. Também poderá ser importante a contribuição de efluentes industriais, 
pois muitas indústrias metalúrgicas desenvolvem atividades de remoção da camada oxidada 
(ferrugem) das peças antes de seu uso, processo conhecido por decapagem, que normalmente é 
procedida através da passagem da peça em banho ácido. 

O ferro pode apresentar-se na água, nos estados de oxidação Fe+2 e Fe+3. O íon 
ferroso (Fe+2) é mais solúvel do que o férrico (Fe+3), assim o íon ferroso é mais frequente.  Para 
determinação do ferro total da amostra, há a necessidade de se proceder à redução do Fe+3 a 
Fe+2, antes da determinação espectrofotométrica, através da digestão para metais.

O ferro, apesar de não se constituir em um tóxico, traz diversos problemas para 
o abastecimento público de água. Confere cor e sabor à água, provocando manchas em 
roupas e utensílios sanitários. Também traz o problema do desenvolvimento de depósitos em 
canalizações e de ferro-bactérias, provocando a contaminação biológica da água na própria rede 
de distribuição. Por estes motivos, o ferro constitui-se em padrão de potabilidade, tendo sido 
estabelecida a concentração limite de 0,3 mg/L na Portaria MS Nº 2914 DE 12/12/2011. Piveli 
(2012, p. 3)

Segundo, Piveli (2012, p. 3) 
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No tratamento de águas para abastecimento, deve-se destacar a influência da presença 
de ferro na etapa de coagulação e floculação. As águas que contêm ferro caracterizam-
se por apresentar cor elevada e turbidez baixa. Os flocos formados geralmente são 
pequenos, ditos “pontuais”, com velocidade de sedimentação muito baixa. Em muitas 
estações de tratamento de água este problema só é resolvido mediante a aplicação 
de cloro, a chamada pré-cloração. Através da oxidação do ferro pelo cloro, os flocos 
tornam-se maiores e a estação passa a apresentar um funcionamento aceitável. No 
entanto, é conceito clássico que, por outro lado, a pré-cloração de águas deve ser evitada, 
pois, em caso da existência de certos compostos orgânicos chamados precursores, o 
cloro reage com eles formando trihalometanos, associados ao desenvolvimento do 
câncer.

2.3.5 Manganês

O comportamento do manganês nas águas é muito semelhante ao do ferro em seus 
diversos aspectos, sendo que a sua ocorrência é mais rara. O manganês desenvolve coloração 
negra na água, podendo-se se apresentar nos estados de oxidação Mn+2 (forma mais solúvel) e 
Mn+4 (forma menos solúvel). 

A concentração de manganês 0,1 mg/L é aceitável em água potável, devido ao fato 
de não ocorrerem, nesta faixa de concentração, manifestações de manchas negras ou depósitos 
de seu óxido nos sistemas de abastecimento de água. Piveli (2012, p. 4)

2.4 PADRÕES DE POTABILIDADE

Em busca de melhorias na qualidade de água potável no Brasil, o Ministério da 
Saúde publicou a portaria nº 2914, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância 
da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, em 12 de dezembro 
de 2011.

Segundo, Ribeiro (2012, p. 8). 

Esta nova portaria é a quinta versão da norma brasileira de qualidade da água para 
consumo que, desde 1977, vem passando por revisões periódicas, com vistas à sua 
atualização e à incorporação de novos conhecimentos, em especial fruto dos avanços 
científicos conquistados em termos de tratamento, controle e vigilância da qualidade da 
água e de avaliação de risco à saúde. Essas revisões acomodam, também, possibilidades 
técnicas e institucionais próprias de cada momento de revisão da norma. E, a cada 
revisão nota-se a preocupação do Ministério da Saúde e do setor do saneamento em 
inovar e aprimorar tanto o processo participativo de revisão como as exigências a 
serem apresentadas. Esta última publicação é resultado de um amplo processo de 
discussão para revisão da Portaria MS nº 518/2004, realizado no período de 2009 
a 2011, sob a coordenação do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e 
Saúde do Trabalhador, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. 
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A portaria MS Nº 2914 DE 12/12/2011 estabelece os padrões de potabilidade 
da água destinados ao consumo humano, e os procedimentos de controle e de vigilância da 
qualidade da água para consumo humano considerando a necessidade de ações de controle 
sanitário visando à proteção à saúde humana.  

Sendo assim, a água destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos 
e à higiene pessoal, independentemente da sua origem, só é considerada potável se atender 
ao padrão de potabilidade estabelecido nesta Portaria onde a tolerância indicada é a máxima 
permitida.

Entre os diversos parâmetros com valores máximos estabelecidos, estão: pH, cor 
aparente, turbidez, ferro e manganês. Estes são alguns parâmetros analisados para indicar a 
qualidade da água para consumo. A tabela 1 mostra conforme portaria os valores máximos 
permitidos dos parâmetros realizados neste trabalho. Estes valores então dispostos no Anexo 
VII, X e no artigo 39° parágrafo 1° da Portaria MS Nº 2914 DE 12/12/2011 (Federal).

Tabela 1: Valores máximos Permitidos
PARÂMETRO UNIDADE VALOR MÁXIMO PERMITIDO
Cor Aparente uH 15
Ferro mg/L 0,3
Manganês mg/L 0,1
pH -- 6,0 á 9,5
Turbidez uT 5

Fonte: Dados coletados pelo autor

2.5 REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAí

A Região do Alto Vale do Itajaí está localizada no centro do estado de Santa 
Catarina, apresenta uma população de cerca de 250.000 habitantes, uma área correspondente a 
7% do território catarinense.

A região foi colonizada a partir do século passado por descendentes de imigrantes 
europeus, em sua maioria italianos e alemães. Cada etnia trouxe consigo culturas específicas 
que, aliadas a cultura dos nativos deram significado histórico expressivo para o Alto Vale do 
Itajaí. Referente à cultura nativa, têm-se hoje um município que preserva os costumes indígenas 
é ele o município de José Boiteux. AMAVI, (2011, p. 1)

Desde o inicio  Cidade F é a cidade mais populosa e que concentra a maior parte da 
renda da região.

O Alto Vale do Itajaí divide-se em 28 municípios, a seguir a figura 1 mostra o mapa 
com os municípios que formam a região. 



Revista Caminhos, Online “Tecnologia”, Rio do Sul, a.5 (n. 15), p. 9-26, out./dez. 2014. 19

Figura 1- Municípios pertencentes à região do Alto Vale do Itajaí.

Fonte: AMAVI, 2011.

Dentre esses foram selecionados para a realização das análises de água de poços e 
nascentes, alguns de diferentes localidades constituídos por;  Cidade A,  Cidade B,  Cidade C,  
Cidade D,  Cidade E,  Cidade F,  Cidade G,  Cidade H,  Cidade I e  Cidade J.

3 METODOLOGIA

Este capítulo descreve a metodologia utilizada para a realização deste trabalho. As 
etapas desenvolvidas no trabalho estão descritas no fluxograma 1.
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Fluxograma 1: Etapas realizadas na pesquisa.

Fonte: acervo do autor.

A pesquisa bibliográfica teve como objetivo obter conhecimento sobre o tema 
qualidade da água. Segundo Gil (2010), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 
material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Não recomenda-
se trabalhos oriundos da internet.

A coleta de amostra foi realizada em 10 nascentes e 10 poços na região do Alto 
Vale do Itajaí, de acordo com o procedimento.  De acordo com a NBR ISO/IEC 17.025 a 
amostragem é um procedimento definido, pelo qual uma parte de uma substância material ou 
produto e retirada para produzir uma amostra representativa do todo, para ensaio ou calibração. A 
amostragem também pode ser requerida pela especificação apropriada, para a qual a substancia, 
material ou produto é ensaiado ou calibrado. 

A realização das analises físico-química das amostras de águas de poços e 
nascentes, foi realizada durante o estágio no laboratório de físico-química da Unidavi. Em cada 
amostra coletada foram analisados os seguintes parâmetros: cor aparente, turbidez, pH, ferro e 
manganês. As analises realizadas foram baseadas na metodologia do Standart Methods for The 
Examination of Water and Wastewater. A cor, turbidez, ferro e manganês foram determinados 
com uso do espectrofotômetro digital HACH DR 2010. Para a leitura do pH foi utilizado o 
aparelho de pH metro.

Posteriormente, foram analisados os resultados obtidos para a conclusão do trabalho.

3.1 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE ÁGUA

Os materiais necessários para realizar a coleta são: embalagem limpa com etiqueta 
de identificação, gelo (se disponível), caixa de isopor (se disponível), luvas (se disponível) e 
ficha de identificação.
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3.1.1 Poços 

Em poços equipados com bombas, manuais ou mecânicas, bombeie a água durante 
aproximadamente 10 a 15 minutos. Deixe a água escorrer antes da coleta da amostra. Em poços 
sem bomba, a amostragem deverá ser feita diretamente do poço utilizando o recipiente limpo. 
As amostras não deverão ser coletadas da camada superficial da água evitando a contaminação 
com a espuma ou com material das paredes do poço. Abra a embalagem limpa com todos os 
cuidados de assepsia. Segure-a com a mão esquerda e encha-a até dois terços de sua capacidade. 
Feche a embalagem imediatamente após a coleta. Conservar sob-refrigeração as amostras até a 
chegada ao laboratório. 

3.1.2 Rios, Lagoas, Piscinas, Nascentes e outros

Abra a embalagem limpa com todos os cuidados de assepsia. Mergulhe o recipiente 
rapidamente com a abertura voltada para a água a uma profundidade de 15 a 30 centímetros, 
para evitar a introdução de contaminantes superficiais. Direcione o recipiente de modo que a 
abertura fique em sentido contrário ao da corrente. Encher o recipiente até dois terços de sua 
capacidade. Feche-o imediatamente após a coleta. Identifique a amostra na respectiva ficha 
de identificação e na etiqueta de identificação da embalagem. Conservar sob-refrigeração as 
amostras até a chegada ao laboratório. 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS

A conclusão de cada parâmetro analisado deu-se comparando-se os resultados com 
a Portaria MS Nº 2914 DE 12/12/2011. 

Esta seção irá apresentar o resultado obtido referente as 2 amostras analisadas, água 
de nascente e água de poço.

4.1 RESULTADOS PARA ÁGUA DE NASCENTE

A tabela 2 apresenta os resultados das analises em água de nascente.

Tabela 2- Resultados das analises em água de nascente

CIDADE
COR APARENTE 

(uH)
FERRO 
(mg/L)

MANGANÊS 
(mg/L)

pH TURBIDEZ (uT)

 Cidade A 8 0,35 0,20 6,10 0
 Cidade B 2 0,26 0,09 5,75 0
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 Cidade C 189 0,86 0,40 7,00 23
 Cidade D 143 0,50 0,20 7,20 18
 Cidade E 21 0,48 0,20 6,10 2
 Cidade F 5 0,21 0,20 6,50 2
 Cidade G 27 0,53 0,30 6,60 4
 Cidade H 8 0,35 0,20 6,10 0
 Cidade I 85 0,62 0,50 5,70 0
 Cidade J 14 0,48 0,20 7,03 3
Valor Máximo Permitido
(Port. N°2914)

15 0,30 0,10 6,0 à 9,5 5

Fonte: Dados coletados pelo autor.

Na comparação dos resultados com a portaria MS Nº 2914 de 12/12/2011 observa-
se que todas as amostras de água de nascente obtiveram parâmetros em desacordo.

A água pura é ausente de cor. A cor analisa a coloração da água, dá um indicativo 
da presença de material suspenso e dissolvido na água, devido à maior probabilidade de 
desenvolvimento de microrganismos e de presença de elementos tóxicos. Esta pode ser 
resultante dos processos de decomposição que ocorrem no meio ambiente. Por isso, as águas 
superficiais estão mais sujeitas a ter cor do que as subterrâneas.

A cor aparente nos municípios  Cidade C,  Cidade D,  Cidade E,  Cidade G e  Cidade 
I ficaram acima do estabelecido na portaria. Pode-se observar que quando a cor está muito alta 
há a presença de ferro e manganês também e em quantidades elevadas, o que nos confirma que 
a cor é alterada por estas substâncias. 

Nos municípios  Cidade C e  Cidade D a turbidez ficou em desacordo.
A turbidez é a alteração da penetração da luz pelas partículas em suspensão. Pode ser 

de origem natural, causada pela presença de areia, barro, lama, pedaços de folhas, limo e outros 
microrganismos ou antropogênica (impacto ao meio ambiente gerado pelo homem), causada 
pela presença de descarga de esgoto doméstico ou industrial, entre outros microrganismos.

Nos municípios  Cidade B e  Cidade I, também ficou em desacordo o pH (potencial 
hidrogeniônico), indica à condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade da água. Valores 
fora das faixas recomendadas podem modificar o sabor da água e contribuir para a corrosão 
dos sistemas de distribuição da água. O pH também pode ser alterado por uma contaminação 
química, ou uma contaminação por microrganismos, como por exemplo por coliformes, o que 
pode ser comprovado com uma análise microbiológica. Os municípios que obtiveram o pH 
dentro também não estão livres destas contaminações. 

Para águas com pH em desacordo, deve-se realizar uma pesquisa a fim de encontrar 
a causa do problema uma vez o pH muito baixo pode representar a presença de microrganismos 
que podem ser nocivos á saúde,  compromete o gosto e o paladar. A acidez da água pode 
contribuir para a corrosão das estruturas das instalações hidráulicas, adicionando constituintes à 
água. Valores de pH muito altos podem significar contaminações por substancias químicas que 
podem trazer sérios riscos á saúde dos consumidores, além de comprometer o paladar, aumentar 



Revista Caminhos, Online “Tecnologia”, Rio do Sul, a.5 (n. 15), p. 9-26, out./dez. 2014. 23

a formação de encrustrações e diminuir a eficiência da desinfecção por cloração.
 Em 80% das amostras analisadas de água de nascente o ferro está em desacordo 

com o valor máximo permitido pela portaria, estando presente o manganês em 90% das 
amostras ánalisadas. Como vemos o ferro e o manganês, podem muitas vezes ocorrer juntos. 
Eles associados dão a água um sabor amargo, uma coloração amarela e turva.

Teores elevados de ferro são encontrados com frequência em águas superficiais 
com matéria orgânica. Em águas de poços ou fontes com ph baixo. E em águas poluídas por 
resíduos industriais.

O ferro, apesar de não se constituir em um tóxico, traz diversos problemas para o 
abastecimento público de água. Confere cor e sabor à água, provocando manchas em roupas 
e utensílios sanitários, interferem nos processos industriais. Também traz o problema do 
desenvolvimento de depósitos em canalizações e de ferro-bactérias, provocando a contaminação 
biológica da água na própria rede de distribuição. 

Muitas vezes as águas são límpidas e de aparência agradável, pois estão na ausência 
de oxigênio, mas após o contato com o ar, o bicarbonato oxida-se e precipita-se, ocasionando 
o mau aspecto, isto acontece nas águas contendo bicarbonato ferroso dissolvido. Outras 
características das águas que contêm ferro apresentam a cor elevada e a turbidez é baixa.

O comportamento do manganês nas águas é muito semelhante ao do ferro, porém 
é mais raro e muito mais grave. Pois acima do limite máximo tolerado na portaria MS Nº 
2914 provoca manifestações de manchas negras ou depósitos de seu óxido nos sistemas de 
abastecimento de água.

4.2 RESULTADOS PARA ÁGUA DE POçO

A tabela 3 apresenta os resultados das análises em água de poço.

Tabela 3- Resultados das analises em água de poço.

CIDADE
COR APARENTE 

(uH)
FERRO 
(mg/L)

MANGANÊS 
(mg/L)

pH TURBIDEZ (uT)

 Cidade A 6 0,45 0,40 6,00 5
 Cidade B 34 0,36 0,10 8,90 0
 Cidade C 2 0,45 0,20 5,70 4
 Cidade D 0 0,57 0,40 5,80 0
 Cidade E 32 0,37 0,20 6,90 4
 Cidade F 98 0,71 0,50 6,80 5
 Cidade G 112 1,00 0,30 6,90 13
 Cidade H 12 0,49 0,30 6,90 1
 Cidade I 24 0,41 0,60 7,10 1
 Cidade J 5 0,60 0,10 6,00 0
Valor Máximo Permitido (Port. N°2914) 15 0,30 0,10 6,0 à 9,5 5

Fonte: Dados coletados pelo autor.
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Os resultados foram comparados com a portaria MS Nº 2914 de 12/12/2011 observa-
se que todas as amostras de água de poço obtiveram parâmetros em desacordo.

A cor aparente nos municípios Cidade B,  Cidade E,  Cidade F,  Cidade G e  Cidade 
I ficaram acima do estabelecido na portaria. 

Nos municípios Cidade C e  Cidade D o pH está em desacordo.
A turbidez ficou em desacordo apenas no município Cidade G.
Em todas as águas de poços analisadas esteve presente em 100% compostos de 

ferro. Em consequência, ocorreram impurezas de manganês em 80% das amostras analisadas. 
Somente na cidade Cidade B e  Cidade J ficou dentro do valor máximo permitido na portaria 
Nº 2914. 

O ferro aparece principalmente em águas subterrâneas devido a dissolução do 
minério pelo gás carbônico da água. O carbonato ferroso é solúvel e frequentemente é encontrado 
em águas de poços contendo elevados níveis de concentração de ferro.

5 CONCLUSÃO

Em síntese, o estudo realizado, a partir de análises físico-químicas das amostras de 
água captada em poços e nascentes apontam contaminações importantes da água do manancial 
subterrâneo. A maioria das amostras não atende aos padrões de potabilidade recomendado na 
portaria MS Nº 2914 de 12/12/2011. Portanto, o consumo humano dessa água pode representar 
risco e agravos à saúde, exemplo casos de diarreia, assim como danos a estruturas físicas. 

As águas subterrâneas cumprem função importante, em inúmeros casos, é vital para 
o fornecimento de água potável. Na preservação da qualidade da água para consumo humano, 
o seu armazenamento é tão importante quanto a sua captação. Sua qualidade está ficando cada 
vez mais comprometida devido ao lançamento de esgotos domésticos, despejos industriais, o 
uso de agrotóxicos, fertilizantes, adubos e outros poluentes. 

Com base nos resultados obtidos, onde todas as amostras ficaram em desacordo 
com a portaria MS Nº 2914 sugere-se a população do Alto Vale do Itajaí, que realize análises 
periódicas, a fim de identificar riscos por contaminações da água, verificar as influencias das 
variações climáticas e também fazer mais analises com outros parâmetros além dos pesquisados, 
para executar a pesquisa de outras substâncias que podem estar presentes nestas águas. 

Uma vez que identificado o problema por contaminação os consumidores destas 
águas devem tomar medidas para que estas passem por algum tipo de tratamento a fim de que 
se tornem própria para o consumo humano. Recomenda-se que antes do uso elas sejam filtradas, 
que limpem a caixa d’água periodicamente, entre outros. E precisam ser tomadas algumas 
providencias para diminuir a contaminação das águas evitando a criação de animais, como 
gados e outros ao redor dos poços e nascentes. Preservar as matas ciliares, e evitar a aplicação 
de agrotóxicos, fertilizantes, adubos e outros agrotóxicos a fim de diminuir a contaminação do 
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solo.
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SOLIDEZ DA COR A LUZ SOLAR EM CORTINAS PERSIANAS 

Bárbara Rede1

Cláudia Martins Ledesma2

RESUMO
A indústria têxtil foi uma das pioneiras no processo da industrialização do Brasil. Nela encontra-se uma atividade 
produtiva muito diversificada, onde conseguimos encontrar a química presente em muitas de suas composições. Em 
uma destas etapas podemos encontrar as indústrias de acabamento e beneficiamento. Nestas o tecido já está pronto, 
e   somente   são   realizados   processos   finais,   como   tingimento   ou   espatulagem, alvejamento e estampagem. 
Durante estes processos é possível realizar acabamentos diferentes como preparo de tecido antichamas, Black out 
para impedir a passagem de luz e tingimento e/ou espatulagem de cortinas persianas tradicionais. O processo de 
produção Black out é muito utilizado em cortinas, para bloquear a passagem de luz em janelas. É um processo 
de tingimento utilizado em tecidos de poliéster. O processo de tingimento de cortinas persianas pode ser feito 
em tecidos de algodão e poliéster ou também em vinilo. A principal matéria prima desse processo é o corante e a 
resina ou ligante utilizado se necessário. Solidez de cor é o grau de tolerância do tingimento, branqueamento ótico 
ou estampagem contra diversas formas de influência a que são expostos os substratos têxteis durante o processo 
de beneficiamento ou o uso. Os artigos têxteis,  após  o  tingimento  ou  estampagem,  passam  por  processos  
posteriores  e  é evidente que as cores não podem sofrer alterações.

Palavras-chave: Indústria têxtil, Tingimento, Cortina Persiana.

ABSTRACT
The textile industry was one of the pioneers in the process of industrialization in Brazil. It is a very diversified 
productive activity where i could find the chemical present in many of his compositions. In one of these steps 
can find the processing and finishing industries. These fabric are ready, and only end processes such as dyeing or 
tooling, bleaching and printing are performed. During these processes it is possible to prepare different finishes 
like flame retardant fabric, black out to prevent the passage of light and dyeing and / or tooling traditional blackout 
blinds. The production process black out is widely used in curtains to block the passage of light in the windows. 
It is a process used in dyeing polyester fabrics. The dyeing process of blackout blinds can be made in cotton or 
polyester and also vinyl. The main raw material of this process is the dye and resin  or  binder  used  if  necessary.  
Fastness  is  the  degree  of  tolerance  of  dyeing, bleaching or optical printing from various forms of influence 
they are exposed to textile substrates during the processing or use. The textiles after dyeing or printing undergo 
subsequent processes and it is clear that colors can not be changed.

Keywords: textile industry, dyeing , curtain blinds

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho é resultado de um estudo realizado durante o estágio 
supervisionado na empresa Tecelagem GUMZ LTDA, referente ao curso de Tecnologia em 
Processos Químicos do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí.

1 Acadêmica do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI do curso de 
Tecnologia em Processos Químicos.
2 Professora do Centro Universitário para o Desenvlvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI.
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A empresa está localizada em Rio do Sul sendo filial, tendo sua matriz localizada na 
cidade de Jaraguá do Sul (SC). Atua no ramo de tecelagem, confecções e comércio de produtos 
têxteis comprando os fios para produzir o tecido na matriz. Depois de pronto, o tecido vem para 
a filial de Rio do Sul onde são realizados diversos tipos de acabamento.

Seus principais produtos são: persianas verticais (60%), toalhas estampadas para 
mesa (30%), tecidos para indústria calçadista (5%) e tecidos para indústria moveleira (5%). 
Depois  de  avaliar  as  principais  necessidades,  foi  definido  que  seria  realizada  uma pesquisa 
utilizando um dos principais produtos da empresa que são persianas verticais. O tema final para 
o desenvolvimento do presente trabalho foi proposto pela empresa, utilizando como base o fato 
de o tecido apresentar a não solidez do corante sobre a fibra.

O objetivo geral deste trabalho é medir a solidez da cor de persianas a diferentes 
ensaios levando em consideração fatores químicos como tingimento.

O objetivo especifico é realizar testes com ligante Elocryl Lam nas amostras e em 
uma das amostras fazer a substituição do ligante Elocryl Lam por Branco Clariant. Este ligante 
é essencial para ligar o pigmento ao tecido para não haver descoloração.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1    SOLIDEZ DA COR

Solidez de cor é uma propriedade de um corante ou estampa para reter sua 
profundidade e desbotamento pelo uso de um produto. (CANTERI, AVANCINI, NEVES, & 
CRESPIN, 2000).

A norma brasileira- NBR 10187, de fev./88, define solidez de cor como: “a resistência 
da cor dos materiais têxteis aos diferentes  agentes, aos quais possam ser expostos durante sua 
fabricação e uso subsequente”.

Na avaliação da solidez de cor de tecidos ou vestuário, a mudança da cor original 
(desbotamento), manchamento ou transferência de cor no tecido de teste padrão são medidos 
pela comparação visual do corpo de prova testado para mudança de cor e manchamento. A 
diferença na mudança de cor e o acúmulo de transferência de cor na lavação do tecido são dados 
um valor numérico que varia entre 1 e 5.

Classe 5 indica sem mudança da cor original (desbotamento) ou sem transferência 
de cor. Classe 1 indica notável mudança de cor (desbotamento) ou alta transferência de cor. 
Essas classes podem ser descritas nos seguintes termos qualitativos:

Classe 5 – Excelente (nenhuma alteração de nuance ou nenhum desbote) Classe 
4 – Muito Bom

Classe 3 – Bom (média alteração) Classe 2 – Regular
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Classe 1 – Ruim (grande alteração)
Geralmente, esses itens exibindo solidez de cor equivalente as classes 1 e 2 são 

considerados não aceitáveis pelo ponto de vista do consumidor. (CANTERI, AVANCINI, 
NEVES, & CRESPIN, 2000).

A avaliação de solidez à luz é feita com auxilio das escalas cinza e azul. Conforme 
a norma adotada, as notas variam de 1 a 8. As fontes de luz empregadas são:

•  Luz de xênon (xenotest);
• Luz de arco voltaico (fadeômetro);
•  Luz solar.
Os valores menor que 5 são inaceitáveis tanto para o resultado do teste quanto para 

o consumidor. (SALEM, 2010).

2.2 ANÁLISE DE ENSAIOS DE SOLIDEZ DA COR

Conforme análise in loco, à medida que uma amostra é submetida a um ensaio de 
solidez, ela deixa de ter suas características iniciais e passa a apresentar somente as finais,  ou  
seja,  para  que  o  julgamento  seja  fielmente  verdadeiro,  é  necessário  que existam amostras 
do material antes de ser sujeitado à experimentação. (VALENTE & OLIVEIRA, 2011).

Atualmente, espera-se que as peças tenham solidez a repetidos ciclos de lavagens 
de 40ºC  e  50ºC  e  até  mesmo  a  60ºC.  Além  disso,  crescentes  padrões  de  qualidade, 
acompanhados de uma crescente pressão nos custos, são os maiores desafios para a indústria 
têxtil. (VALENTE & OLIVEIRA, 2011).

2.2.1 Ligante Elocryllam

O LIGANTE ELOCRYL LAM é uma emulsão acrílica auto reticulável com ótima 
reatividade de cura a temperatura ambiente, possui um filme elástico e macio. Indicado para 
preparação de pastas clear, mix, branco, Puff, Pastas Metálicas para estampagem em tecidos 
de algodão ou mistos. Tem aderência aos substratos quando aplicado na estamparia ou para 
revestimento, ótima elasticidade e ótima solubilidade em água em qualquer  proporção.  É  
contituido  de  água,  ligante  elocril  LAM,  quimaprint  HIT, amônia. (S/A, QUIMISA, 2007).

2.2.2 Xenotest

É um equipamento utilizado para verificar a solidez a luz. Tem como principal 
objetivo verificar a resistência dos corantes e a sua durabilidade ou propriedade de qualidade, 
acompanhados de uma crescente pressão nos custos, são os maiores desafios para a indústria 
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têxtil. (VALENTE & OLIVEIRA, 2011).

2.2.3 Escala Cinza

Escala Cinza é um recurso utilizado para avaliar os resultados. Consiste de nove 
pares de “padrões cinza” com numeração de 5 a 1 escala de 0.5, onde 5 é a melhor nota e 1 é a 
pior nota. Cada par representando a diferença de cor ou contraste (intensidade), que corresponde 
a um índice de solidez (valor numérico). Esse padrão representa o corpo de prova original (não 
testado). Os demais (que variam em intensidade) representam o corpo de prova testado e as 
possíveis alterações de cor após o teste. (LORENÇO, 2009).

2.3 ESCALA AZUL

Nesse caso o ensaio de solidez a luz se realiza com as amostras de tecido para o 
teste sendo expostas à luz artificial, nas condições prescritas, em conjunto com uma escala 
de azul, tais procedimentos ocorridos dentro de uma cabine de luz de xênon denominada 
Xenotest, com determinadas condições de temperatura e umidade internas, sendo mensurada a 
degradação das amostras a cada 4 horas; após isto a solidez da cor é avaliada por comparação 
da degradação da cor e da amostra com o encontrado nas amostras correspondentes da escala 
azul. (RODRIGUES, 2013).

Essa escala varia de nota de 1  a 8, sendo  as amostras  com  nota inferior a 5  são 
reprovadas no teste e pelo consumidor.

3 TESTE DE SOLIDEZ DE COR

Depois  de  analisados  os  problemas,  foi  sugerido  um  teste  de  solidez  de  
cor  para melhorar a qualidade do produto final. Foi visto que as cortinas persianas, com o 
tempo, iam ficando com a cor desbotada conforme expostas a luz solar e foram realizados testes 
utilizando ligante Elocryl Lam e branco Clariant para verificar se seria possível que o tecido não 
perdesse a sua cor com a exposição ao sol.

Primeiramente  foram  realizados  alguns  cálculos  para  encontrar  a  quantidade  
dos ligantes que iríamos utilizar, baseados na receita original utilizada pela empresa. Todos os 
cálculos foram baseados numa quantidade total de 300g a ser utilizado na rama a

145ºC. Também foi testado um ligante diferente o branco Clariant a fim de fazer um 
comparativo no desbotamento das amostras entre os dois ligantes. Em seguida, com os valores 
encontrados, foram realizadas as pesagens das matérias primas e encaminhadas à produção.
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O teste na produção foi realizado com a rama a 145°C. As amostras foram jogadas 
separadamente em um tecido, identificando cada uma no tecido, passando o mesmo na rama 
para a secagem e depois retirados.

Após a secagem o tecido foi recortado conforme as identificações, colocado um 
pedaço de Black out em uma de suas extremidades, deixando a outra à exposição da luz. Foi 
identificada a data da realização do experimento e por fim, as amostras foram expostas a luz 
solar para acompanhamento da cor no período de 29/01/2014 a 13/05/2014.

Tabela 1. Pesagens das matérias primas.
LAM 10% LAM 20% LAM 30%

Resina = 230g Resina = 115g Resina = 76,66g
Cola = 40g Cola = 20g Cola = 13,33g
Lam = 30g Lam = 60g Lam = 90g
Pig. Vermelho = 0,3g Pig. Vermelho = 0,3g Pig. Vermelho = 0,3g
Pig. Amarelo = 0,27g Pig. Amarelo = 0,27g Pig. Amarelo = 0,27g
Lam 40% Lam 50% Branco Clariant 20%
Resina = 57,50g Resina = 46g Resina = 115g
Cola = 10g Cola = 8g Cola = 20g
Lam = 120g Lam = 150g Clariant = 60g
Pig. Vermelho = 0,3g Pig. Vermelho = 0,3g Pig. Vermelho = 0,3g
Pig. Amarelo = 0,27g Pig. Amarelo = 0,27g Pig. Amarelo = 0,27g

Fonte: Acervo do autor.

4 RESULTADO

A cor traz uma grande contribuição para o sucesso do produto.
Conforme tabela 1 as receitas foram pesadas resultando em uma cor alaranjada.
Quanto ao teste realizado no tecido de poliéster chegou-se a excelentes resultados 

não havendo alteração em nenhuma das cores com as concentrações de 10% a 50% com Ligante  
Lam,  porém  na  cor  com  concentração  de  20%  de  branco  Clariant  houve alteração da cor, 
ficando visível o desbotamento.

Após o período de exposição, a empresa continuou analisando as amostras 
mandando-as para o SENAI Lafite da cidade de Brusque para realizar o teste no Xenotest, 
aparelho que mede o desbotamento, pois não houve radiação solar suficiente para um resultado 
preciso. avaliou o custo beneficio dos testes e concluiu que em todas as receitas será acrescentado  
10%  do  Ligante  LAM,  dando  uma  maior  garantia  de  qualidade  aos clientes com relação 
ao desbotamento da cor perante a exposição a luz solar.
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5 CONCLUSÕES

O teste referente à solidez da cor é visivelmente um dos testes mais importantes 
a serem realizados nos mais variados produtos têxteis em disposição no mercado, isto porque 
cada vez mais o consumidor vem exigindo maior qualidade no que se refere a tecidos com 
excelentes propriedades de solidez da cor.

Um dos pontos que nos leva a verificar a importância deste trabalho é a diversidade 
de ensaios  sobre  solidez  disponíveis  para  serem  usados  no  controle  de  qualidade  de 
indústria têxteis, principalmente de confecção e vestuário.

Assim de diversas maneiras, nos dias atuais tem-se acesso a diversas formas de se 
controlar a característica de solidez dos tecidos e garantir para o consumidor uma qualidade no 
produto que este está adquirindo.

O teste de solidez da cor para materiais têxteis é importante do ponto de vista do 
consumidor. No caso de muitos materiais tingidos, ocorre perda de cor durante o seu uso. Através 
da solidez da cor, temos a indicação da possibilidade de manter ou não a cor do material.

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou o conhecimento e acompanhamento 
dos processos de tingimento e acabamento dos tecidos na empresa Tecelagem Gunz Ltda deste 
o recebimento do tecido até sua embalagem final.

Quanto ao teste realizado no tecido de poliéster não necessitamos utilizar ferramentas 
complexas,  porém  no  fim  de  seus  estudos  precisamos  de  um  equipamento  mais moderno 
para uma melhor análise. Assim, concluímos que o teste teve um excelente resultado, pois após a 
exposição solar não houve alteração em nenhuma das cores, a empresa continuou analisando as 
amostras mandando-as para o SENAI Lafite de Brusque onde possuem o aparelho de Xenon que 
são bem poucos no Brasil para realizar o teste no Xenotest, aparelho que mede o desbotamento, 
pois não houve radiação solar suficiente para um resultado preciso.

Com isso pode-se perceber uma falha da empresa nos resultados dos testes por não 
ter um equipamento melhor para uma analise mais precisa, dependendo apenas da radiação 
solar e posteriormente ter que enviar as amostra para outro lugar para ter uma analise melhor 
de solidez.

Com os resultados obtidos na empresa sem outra analise, avaliou-se o custo beneficio 
dos testes e concluiu que em todas as receitas será acrescentado 10% do Ligante LAM, dando 
uma maior garantia de qualidade aos clientes com relação ao desbotamento da cor perante a 
exposição a luz solar.
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REFORMULAÇÃO DO PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO A FOGO

Guilherme Benetti1

Cláudia Martins Ledesma2

RESUMO
O processo de galvanização a fogo é efetuado para a proteção de outros materiais, principalmente no que diz 
respeito a ferro e aço. Trata-se de um dos mais antigos processos industriais, que consiste em aplicar uma camada 
de zinco a um metal, com o intuito de protegê-lo contra a corrosão.  No processo de galvanização, as estruturas de 
aço ou ferro são mergulhadas em um banho contendo zinco fundido. De modo geral, tal processo é constituído por 
um desengraxante químico, a fim de eliminar óleos; e um ácido de decapagem, a fim de eliminar oxidações, carepas 
e cracas provenientes do processo de conformação e tratamentos térmicos. Neste sentido, o presente Trabalho de 
Conclusão de Curso possui como objetivos eliminar o desengraxante químico e os ácidos de decapagem (visto que 
estes necessitam de tratamentos de efluentes), bem como efetivar uma reformulação do maquinário do processo 
automático, visando melhores condições de trabalho dos colaboradores e diminuição da necessidade da mão de 
obra humana. Este trabalho aborda um processo de galvanoplastia a fogo na empresa Industrial Rex, com sede no 
município de Braço do Trombudo – SC. Tal empresa possui segmento metal mecânico, e sua principal atividade é 
a fabricação de elementos de fixação, o que causou o interesse pela pesquisa em foco.

Palavras-chave: galvanização, fogo, desengraxante, ácido.

ABSTRACT
The hot galvanizing process is made for the protection of other materials, particularly with regard to iron and 
steel. It is one of the oldest industrial processes, which comprises applying a layer of zinc with a metal, in order to 
protect it against corrosion. In the galvanizing process, the iron or steel structures are dipped in a bath containing 
molten zinc. In general, such a process consists of a chemical degreasing in order to remove oils; and pickling 
acid in order to eliminate oxidation, slag and barnacles from the shaping and thermal treatment process. In this 
sense, this work Completion of course has as objectives to eliminate the chemical degreasing and pickling acids 
(as these require effluent treatment), as well as carry out a review of the process of automatic machinery, aiming 
at improving working conditions for employees and decrease the need for human labor. This paper addresses a 
fire electroplating process in the company Industrial Rex, based in Arm county Trombudo - SC. This company 
has mechanical metal segment, and its main activity is the production of fasteners, which caused the interest in 
research into focus.
 
 
Keywords: electroplating, fire, degreasing, acid.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, devido ao grande progresso e industrialização, um dos materiais 
mais utilizados nas modernizações é o ferro, devido à sua resistência mecânica e facilidade 
de modelagens complexas, com uma boa resistência. Entretanto, este metal quando exposto 
ao ambiente tem um tempo de vida útil pequeno comparado com outros materiais, devido a 

1  Acadêmico do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Curso de Tecnologia em 
Processos Químicos.
2  Professora Orientadora do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Curso de 
Tecnologia em Processos Químicos.
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oxidação que o mesmo sofre. 
Neste sentido, surge a galvanização, com um propósito de prolongar a vida útil 

de diversos materiais, e assim diminuir a extração dos recursos naturais do meio ambiente. O 
processo de galvanização trata-se de recobrir o ferro (ou outros materiais) com um outro metal 
mais resistente à corrosão, para que este se sacrifique com a finalidade de proteger o material 
base. 

O termo galvanização é derivado da descoberta do cientista Luigi Galvani (1757-
1798), e consiste em aplicar uma camada de zinco a um metal, para então protegê-lo contra a 
corrosão. Existem muitas variações da galvanização, tanto de processos de aplicação quanto de 
metais de sacrifício. No decorrer deste trabalho abordaremos o tema galvanização a fogo, o qual 
despertou interesse em ser estudado por se tratar de um processo centenário, e que ainda assim 
pode sofrer modificações e evoluções, tendo em vista uma melhora significativa no processo, e 
tornando-se cada vez mais ecologicamente correto.

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de natureza mista, e a escolha do tema se dá 
de caráter pessoal e social. No âmbito pessoal, busca-se um conhecimento aprofundado no que 
tange a possibilidade de melhora na empresa em que o autor atua, como auxiliar laboratorista, 
e encarregado dos processos da galvanoplastia. E, no que tange o aspecto social da presente 
escolha, o estudo em si visa melhores condições de trabalho dos colaboradores e diminuição 
da necessidade da mão de obra humana, bem como a eliminação de efluentes provenientes do 
desengraxe químico e da decapagem ácida no meio ambiente.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A ORIGEM DA GALVANIZAÇÃO

 A história da galvanização a fogo tem início em 1741, quando um químico francês 
chamado Melouin descobriu que o zinco era capaz de proteger o aço da corrosão. Melouin 
apresentou os fundamentos do método em uma reunião na Academia Real Francesa, entretanto, 
o método não foi muito proveitoso até que outro químico francês, Sorel, obteve a patente, no 
dia 10 de maio de 1837, introduzindo, assim, a decapagem sulfúrica (a 9%) e a fluxagem com 
cloreto de amônio como etapas anteriores e fundamentais do processo de galvanização. 

 A principal parte do processo patenteado por Sorel é utilizada até hoje, devido 
às suas inúmeras vantagens. Em um apêndice à sua patente, datado de julho de 1837, Sorel 
denominou o método de “galvanização” (homenagem a Luigi Galvani - 1737-1798 - um dos 
primeiros cientistas interessados na eletricidade) por se tratar de uma corrente galvânica que 
protege o aço. Ou seja, quando o aço e o zinco entram em contato em um meio úmido é criada 
uma diferença de potencial elétrico entre os metais, conforme a ilustração abaixo:
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Figura 1: Efeito proteção anódica.

Fonte: Instituto de Metais Não Ferrosos.

Consequentemente o termo foi adotado a outros métodos de revestimento do aço 
pelo zinco e, algumas vezes, é utilizado para a deposição metálica eletrolítica em geral. Para 
evitar confusão, a imersão do aço em zinco líquido deve ser aludida como galvanização a fogo, 
ou, alternativamente, galvanização a quente. Já no ano de 1850, a indústria de galvanização 
inglesa já utilizava em torno de dez mil toneladas de zinco por ano na proteção do aço. 

A galvanização a fogo pode ser encontrada em quase todo tipo de aplicação em 
que o aço é empregado. As indústrias de processos químicos, papel e celulose, utilidades 
domésticas, automotiva e de transporte, construção civil, dentre outras, têm feito grande uso 
da galvanização, no que tange o controle da corrosão e as inúmeras vantagens de tal processo. 

2.1.1 Etapas do Processo de Galvanização

O processo de galvanização é obtido através de uma sequência de banhos necessários 
para a preparação da superfície do material para o depósito do zinco. São eles:

- Primeiro banho: Desengraxante - O processo inicia com o material a ser 
galvanizado sendo imerso em um desengraxante responsável por remover matérias orgânicas, 
óleos e graxas. 

- Segundo banho: Lavagem - O segundo banho é feito com água corrente para 
retirar os resíduos dos desengraxantes das peças, a fim de encaminhá-las para o próximo 
processo sem que haja contaminação do mesmo. 

- Terceiro banho: Decapagem – Para o terceiro banho utiliza-se como reagente o 
ácido muriático. Responsável pela remoção de oxidações, cracas e carepas.

 - Quarto banho: Lavagem – Este consiste na lavagem do material com água corrente 
para que haja remoção dos resíduos deixados no processo anterior, evitando a contaminação do 
próximo processo

- Quinto banho: Fluxagem - Na fluxagem são utilizados o cloreto de amônia 
com concentração de 150 g/L (grama por litro), e o cloreto de zinco com concentração de 350 
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g/L (grama por litro). Possui como finalidade abrir os póros do ferro para maior ancoragem 
do zinco. Tal processo é analisado e reforçado diariamente, não existindo a necessidade de 
troca do produto. Após este processo químico, os fixadores são carregados em cestos de inox 
e encaminhados para a estufa de aquecimento. Esta eleva a temperatura dos materiais até 
aproximadamente 190°C para secagem do fluxo, e minimiza o choque térmico de entrada de 
massa fria no banho de zinco fundido, evitando, assim, acidentes e explosões.

- Sexto banho: Banho de zinco fundido - Processo efetivo de proteção do ferro, que 
é mergulhado em cuba com zinco derretido. 

- Sétimo banho: Banho de bicromato de sódio – Trata-se de um processo utilizado 
para o resfriamento dos parafusos, passivação, e para proteção inicial do fixador contra corrosão 
do zinco. É formulado com 3 g/L (grama por litro).

O ferro e o aço, quando imersos na cuba de zincagem, são imediatamente molhados 
pelo zinco. Ao se retirar as peças do banho, uma quantidade de zinco fundido é arrastada sobre 
as camadas de liga e, ao se solidificar, transforma-se na camada externa de zinco praticamente 
puro. Como resultado teremos o recobrimento formado por uma camada externa de zinco e 
várias camadas de liga Fe-Zn, que estão unidas metalurgicamente ao metal-base. 

A temperatura normal de zincagem é de 455 a 465°C; e a velocidade da reação é 
muito acelerada a princípio, formando-se durante esse período inicial a maior parte da espessura 
da camada. Em seguida, a reação passa a ser mais lenta e a espessura não aumenta muito, 
mesmo que a peça permaneça mergulhada por longo período.

2.2 GALVANIZAÇÃO A FOGO DA INDUSTRIAL REX - BRAÇO DO TROMBUDO / SC

No processo atual de galvanoplastia a fogo da Industrial Rex, o fluxograma segue 
da seguinte forma: os fixadores chegam ao setor de galvanização e os parafusos sem tratamento 
térmico são separados dos parafusos com tratamento térmico, os quais são encaminhados 
diretamente ao jato de granalha.

De acordo com Gonzales et al. (2007), 

O jateamento com granalha (JCG) é um processo de trabalho a frio, que consiste 
em projetar granalhas com alta velocidade contra a superfície externa de elementos 
de máquinas e estruturas. As granalhas atuam como se fossem pequenos martelos 
provocando deformação plástica na superfície da peça, mas como a parte interna da 
placa só consegue ser deformada elasticamente durante o impacto, esta tenta voltar a 
sua geometria original, mas não pode fazê-lo devido à deformação plástica já existente 
na superfície.

O jato de granalha foi implantado com o principal objetivo de obter a ancoragem 
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necessária nos elementos de fixação, para melhor aderência do zinco nestes materiais. 
Desta forma, o processo ganhou agilidade, visto que a porosidade, atualmente, é 

conseguida instantaneamente (através da implantação deste novo processo). Juntamente com 
esta inovação, o novo processo elimina dos fixadores as oxidações e carepas (película de óxido 
de ferro que se forma na superfície do aço laminado a quente) e sujidades sólidas em geral.

Para que a eficácia neste procedimento seja efetiva, é necessário eliminar por 
completo todos os contaminantes líquidos dos fixadores, pois quando as peças contêm a presença 
de tais elementos durante o processo, estes contaminam as granalhas de aço (elemento que faz 
o jateamento das peças), inutilizando-as mais rapidamente. Nesse sentido, o particulado desta 
granalha de aço que é produzido no processo, devido ao choque da granalha com o material 
sendo jateado (que seria absorvido pela máquina) fica impregnado na peça, fazendo com que 
esta tenha que passar novamente pelo processo de limpeza.

 Já os fixadores sem tratamento térmico são encaminhados para um desengraxe por 
solvente clorado: o tetracloroetileno este produto é utilizado para eliminar os óleos inerentes 
do processo de fabricação dos fixadores: é necessário a retirada deste óleo, pois se trata de um 
contaminante para o processo de jateamento abrasivo. Este é muito eficiente para tal destino, 
pois as peças desengraxadas saem do processo secas, visto que este é um requisito para o 
próximo processo (o de jateamento abrasivo). 

Após estes processos, os parafusos são carregados na linha de limpeza química 
automática, em rotativos de polipropileno. Os fixadores passam pelas etapas de banho 
(desengraxante, lavagem, decapagem, lavagem, fluxagem, banho de zinco fundido e bicromato 
de sódio), conforme descrito nas “etapas do processo de galvanização”.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Para que tais modificações fossem realizadas, se fez necessário diversos testes basicamente 
dados em forma empírica, visto que não foi encontrada nenhuma literatura que contemplasse o 
processo de galvanoplastia a quente procedendo sem a limpeza química. Ou seja, a liberdade e 
confiança oferecida pela Industrial Rex proporcionaram a elaboração de todos os testes, até que 
fossem alcançados os objetivos propostos.

O foco se deu em eliminar os processos repetidos, sempre observando minuciosamente 
cada diferencial destes processos, ponderando para o que se classificasse como o melhor (sem 
que afetasse a qualidade do produto final). 
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3.1 MODIFICAçÕES PROPOSTAS E VANTAGENS OBTIDAS

Ao observar todos os processos que envolvem a galvanização na Industrial Rex, 
percebe-se que alguns processos se repetem, é o caso do solvente clorado e o desengraxante 
químico, o jateamento abrasivo e a decapagem química. Nota-se que o desengraxe por solvente 
clorado é necessário para o processo de jateamento, o qual tem a finalidade de aumentar a 
rugosidade das peças, melhorando a ancoragem do zinco, sendo indispensável para o processo 
de zincagem a fogo. Entretanto, os demais processos (desengraxante químico e decapagem 
química) podem ser removidos, pois se a peça já estiver sem óleo e sem oxidação, pode passar 
diretamente para o próximo processo. 

O objetivo proposto neste trabalho e então realizado na Industrial Rex, foi o de 
rearranjar todo o processo de galvanização, de modo que o processo de desengraxante químico 
e de decapagem química fosse eliminado. Para isto, foi elaborada uma reformulação, tanto 
maquinária quanto cultural do processo, já que os parafusos jateados não podem ficar muito 
tempo expostos ao meio ambiente sem passarem pelo processo de zincagem, pois irão oxidar. 
Neste mesmo sentido, sem a decapagem química junto à linha, não haverá como eliminar esta 
oxidação antes do parafuso entrar em contato com o zinco fundido, e este fixador oxidado não 
terá uma boa aderência do zinco, sendo necessário retrabalhar o produto.

A Industrial Rex possui duas linhas de zincagem a fogo onde trabalham seis 
colaboradores por turno de seis horas, e o setor trabalha vinte e quatro horas por dia todos os 
dias do mês, totalizando, então, trinta funcionários. Cada linha possui três funcionários por 
turno, e suas respectivas funções são:

- Carregador: encarregado de abastecer a linha de limpeza química, descarregar a 
linha de limpeza química e abastecer os cestos de inox onde os parafusos serão zincados.

- Homem acima da cuba: responsável pela limpeza da cuba (remoção da cinza do 
zinco e da borra) e pela movimentação dos cestos.

- Descarregador: responsável pelo descarregamento dos parafusos e pela conferência 
da qualidade em 100% dos mesmos (observando aspectos visuais como manchas, peças com 
excesso de zinco e peças grudadas, separando estas para o retrabalho).

Para uma melhor visualização do processo, segue abaixo uma planta da linha de 
zincagem vista de cima: 
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Figura 2: Antiga planta de zincagem a fogo, com seis funcionários.

 
Fonte: Acervo do autor.

Tabela 1: Tabela de custos da antiga zincagem.
Produto Químico Preço Consumo Valor

Cloreto de Zinco R$ 4,17 3900  R$     16.263,00 
Cloreto de Amônio R$ 1,60 1950  R$        3.120,00 
Perjoxal 210 R$ 10,42 425  R$        4.428,50 
Ligote de zinco R$ 5,63 56234,31  R$   316.599,17 
Bicromato de sódio R$ 11,08 0  R$                     -   
Soda Cáustica Escamada R$ 1,90 25  R$              47,50 
Ácido Clorídrico R$ 0,62 8500  R$        5.270,00 
Valor  R$                        555.938,17 
Produção 540000
Custo/KG R$ 1,03
Custo Operacional    
Mão de Obra R$ 78.210,00
Energia Elétrica R$ 116.000,00
Ete  R$ 16.000,00
Total  R$ 210.210,00

Fonte: Acervo do autor.

Quando eliminados os processos de desengraxe e decapagem química, obtivemos 
enormes vantagens, visto que todo o maquinário encarregado desta função também é eliminado. 
Removendo este equipamento, o espaço físico da máquina diminui, assim como a manutenção 
do equipamento (já que cerca de 50% da parte mecânica é eliminada). Outro ganho observado 
é que os efluentes que existiam para o tratamento neste setor já não existem mais, ou seja, o 
impacto ambiental deste processo reduziu drasticamente (esta sem dúvida é uma das grandes 
preocupações em qualquer empresa metal mecânica). 

Outro ganho significativo é o tempo de processo dentro da linha, o qual se obteve 
em função da diminuição do tamanho do maquinário: o tempo médio que era de 6 (seis) minutos 
e 30 (trinta) segundos com a formulação antiga de maquinário, agora se dá em apenas 4 (quatro) 
minutos e 20 (vinte) segundos, em média. Ou seja, a capacidade produtiva da linha aumentou 
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cerca de 50%, visto que o tempo de processo diminuiu nesta proporção.
Com a remoção da parte química do processo, poderá ser reformulado também as 

funções dos colaboradores. Um exemplo disto se dá no caso do carregador, que já não estará 
saturado como outrora. Ou seja, um setor que anteriormente necessitava de seis colaboradores por 
turno, agora irá necessitar de apenas três (uma diminuição de 50% no quadro de funcionários). 
Outra vantagem se dá na eliminação do contato destes funcionários com os produtos químicos, 
o que só tende a melhorar largamente sua qualidade no trabalho. 

Com estas mudanças, as funções no setor ficaram as seguintes:
- Carregador: responsável pelo carregamento das duas linhas e movimentação dos 

carrinhos.
- Homem acima da cuba: função extinta, visto que agora sua tarefa foi dividida 

entre o carregador e o descarregador.
- Descarregador: responsável pelo descarregamento, conferência dos parafusos e 

limpeza da cuba de zinco.
Já o processo em si, agora acontece da seguinte forma: 
Os fixadores são carregados nos cestos de inox, e estes passam pelos processos 

descritos abaixo:
- Primeiro banho: Água de lavagem - Para eliminar quaisquer tipos de contaminantes 

antes das próximas etapas (como, por exemplo, a poeira).
- Segundo banho: Fluxagem - Na fluxagem são utilizados o cloreto de amônia 

com concentração de 150 g/L (grama por litro), e o cloreto de zinco com concentração de 350 
g/L (grama por litro). Possui como finalidade abrir os póros do ferro para maior ancoragem 
do zinco. Tal processo é analisado e reforçado diariamente, não existindo a necessidade de 
troca do produto. Após este processo químico, os fixadores são carregados em cestos de inox 
e encaminhados para a estufa de aquecimento. Esta eleva a temperatura dos materiais até 
aproximadamente 190°C para secagem do fluxo, e minimiza o choque térmico de entrada de 
massa fria no banho de zinco fundido, evitando, assim, acidentes e explosões.

- Terceiro banho: Banho de zinco fundido - Processo efetivo de proteção do ferro, 
que é mergulhado em cuba com zinco derretido. Gera a cinza de zinco também conhecida como 
terra de zinco que é um resíduo composto de cloretos, óxido de zinco e zinco metálico. A cinza 
se forma na superfície da cuba e se da devido a reação do zinco com o oxigênio da superfície e 
a escoria da reação fluxo-zinco-ferro. Outra escoria é a borra de zinco também conhecido como 
“areião de zinco”, é um composto de 96% de zinco e 4% de ferro, como o nome usual expressa 
tem a aparência arenosa e é insolúvel a temperaturas normais de trabalho tem de ser removido 
com frequência, por ser um péssimo condutor térmico prejudica a eficácia do aquecimento da 
cuba, tal resíduo se deposita no fundo da cuba é um resíduo que representa grande perda de 
zinco porem não pode ser evitado. Ambos resíduos são removidos e vendidos para terceiros.

- Quarto banho: Banho de bicromato de sódio – Trata-se de um processo utilizado 
para o resfriamento dos parafusos, passivação, e para proteção inicial do fixador contra corrosão 
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do zinco. É formulado com 3 g/L (grama por litro).
Para melhor visualização do processo, segue abaixo a planta da zincagem a fogo 

atual, vista de cima.

Figura 3: Nova planta de zincagem a fogo, com três funcionários.

Fonte: Acervo do autor.

Levando em consideração o valor médio atual de consumo de zinco e produtos 
químicos nas linhas, e mantendo a mesma produtividade atual, mas com um aumento na carga 
horária trabalhada, os valores ficaram da seguinte forma:

Na zincagem a fogo foi estabelecido uma produção diária de nove toneladas por 
linha, gerando uma produção total de 540 toneladas ao mês. Sendo assim, cada turno agora 
possui apenas três funcionários, e não mais seis, como citado acima.

O valor do consumo de energia elétrica diminuiu, pois o maquinário da parte 
de desengraxe e decapagem foi desativada. Outro ganho para o setor se deu pelo tempo de 
horas paradas causadas pelas manutenções, que antes aconteciam em sua grande maioria na 
parte mecânica dos rotativos e correntes do processo de desengraxe e decapagem. Com estas 
mudanças, se deu uma economia estimada de R$ 0,19 por quilo de parafuso (levando em 
consideração o valor médio dos últimos doze meses). Esta economia se baseia numa produção 
de 540 toneladas ao mês, que gera uma economia anual de aproximadamente R$ 1.231.200,00 
milhões, conforme as tabelas abaixo:

Tabela 2: Valores após as modificações / Tabela de custos atuais.
Produto Químico Preço Consumo Valor
Cloreto de Zinco R$ 4,17 3900  R$     16.263,00 
Cloreto de Amônio R$ 1,60 1950  R$        3.120,00 
Perjoxal 210 R$ 10,42 0  R$                     -   
Ligote de zinco R$ 5,63 56234,31  R$   316.599,17 
Bicromato de sódio R$ 11,08 0  R$                     -   
Soda Caustica Escamada R$ 1,90 0  R$                     -   
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Ácido Cloridrico R$ 0,62 0  R$                     -   
Valor  R$                         455.087,17 
Produção 540000
Custo/KG R$ 0,84
Custo Operacional    
Mão de Obra R$ 39.105,00
Energia Elétrica R$ 80.000,00
Ete  R$ 0,00
Total  R$ 119.105,00

Fonte: Acervo do autor.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a pesquisa desenvolvida para a realização do presente Trabalho de Conclusão 
de Curso, e também com o intuito de um aprofundamento no tema Galvanização, pode-se 
perceber que tal estudo é de profunda relevância social e ambiental. O desenvolvimento do 
plano de ação, em si, obteve uma grande evolução no que se diz respeito a otimização do 
processo de galvanoplastia a fogo.

Foram inúmeros os benefícios postos em prática, tanto de cunho econômico 
(visto que houve uma redução de mais de um milhão de reais ao ano no custo deste processo) 
quanto ambiental (eliminou-se grande parte dos resíduos provenientes do processo). No caso, 
quando descritos os valores obtidos pelas modificações, se apontam apenas os custos reduzidos 
diretamente, porém, ganhou-se também no sentido de melhor produtividade, melhores condições 
de trabalho, menos tempo de horas paradas devido a manutenção, menores custos com peças de 
reposição do maquinário e desgaste deste.

Com a maior capacidade produtiva na atual conjuntura podendo ser comparada 
com a implantação de uma terceira linha de galvanização a fogo pelo modelo antigo, estas 
modificações possuem potencial para chegar a uma economia próxima a R$ 2,5 milhões ao ano, 
considerando que a capacidade produtiva está 50% maior do que era anteriormente. 

Em suma, fica evidente que tais modificações foram uma grande revolução no 
processo de galvanoplastia a fogo. Entretanto, ainda há muito que evoluir, pois essas modificações 
se aplicam basicamente a fixadores e outros elementos de geometria similar.

Espero que este trabalho seja motivador para o desenvolvimento de futuros 
projetos neste segmento ou em outros relacionados, visando sempre a evolução como um todo, 
juntamente com a preocupação no que tange o meio ambiente.
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO PRÉ-ALVEJAMENTO NO TINGIMENTO E NO 
RESULTADO COLORÍSTICO DA FIBRA DE ALGODÃO

Pâmela Hasse1

Cláudia Martins Ledesma2

RESUMO
O beneficiamento têxtil consiste em um conjunto de processos aplicados aos materiais têxteis objetivando 
transformá-los, a partir do estado cru, em artigos brancos, tingidos, estampados e acabados. O tingimento é um 
processo que deve ser enfatizado, pois através da aplicação  de corantes tem-se como  resultado  a coloração  
dos substratos têxteis de forma homogênea. E através deste contexto fundamentou-se o presente trabalho, que 
teve como objetivo principal a realização do processo de pré-alvejamento com Peróxido de Hidrogênio, para a 
eliminação das impurezas da fibra de algodão. E mais especificadamente, a avaliação da influência do tratamento de 
pré-alvejamento no tingimento da fibra. Os resultados foram baseados na comparação visual, espectrofotométrica, 
e também a partir do teste de poder de reumectação.

Palavras-chave:   Beneficiamento   têxtil;   Tingimento;   Fibra   de   algodão;   Pré- alvejamento.

ABSTRACT
The textile processing consists of a set of processes applied to textile materials aiming to transform them from the 
raw state, in white, dyed, printed and finished  articles. Dyeing is a process that should be emphasized, because 
by applying dyes has resulted in the coloration of textile substrates homogeneously. And through this context was 
based on  this  study,  which  aimed  to  the  realization  of the  pre-bleaching  with  hydrogen peroxide for the 
removal of impurities from the cotton fiber process. And more specifically, the evaluation of the influence of the 
pre-bleaching treatment in the dyeing of the fiber. The results were based on visual comparison, spectrophotometric, 
and also from the power reumectação test.

Keywords: Textile Processing; dyeing; Cotton fiber; Pre-bleaching.

1 INTRODUÇÃO

A indústria têxtil é uma categoria importante da indústria de transformação brasileira 
e tem como objetivo a transformação de fibra em fios, de fios em tecidos e de tecidos em peças 
de vestuário,  têxteis domésticos (roupa de cama e  mesa)  ou  em artigos para aplicações 
técnicas (cintos de segurança, geotêxteis) (MORESCO, 2010). Assim, para a produção de 
artigos têxteis, o mercado tem disponíveis as fibras naturais, como por exemplo, o algodão, o 
linho e o rami, e as fibras químicas, como por exemplo, a viscose, o poliéster e o elastano.

Segundo Piccoli (2008), no mercado o algodão é a fibra têxtil preferida para o 

1 Acadêmica do curso de Tecnologia em Processos Químicos do Centro Universitário Para o Desenvolvimento do 
Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI.
2 Orientadora Profª do curso de Tecnologia em Processos Químicos do Centro Universitário Para o Desenvolvimento 
do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI.
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vestuário.  Comparativamente às  fibras artificiais  e sintéticas  sua principal  vantagem é o 
conforto dos itens confeccionados. Outro fator que contribui para esta demanda é o fato de 
que o algodão apresenta versatilidade nos processos de beneficiamento de tecidos permitindo a 
obtenção de uma vasta gama de cores e tons a baixos custos de produção. Também o algodão 
é uma fibra ecologicamente correta atendendo às exigências do consumidor atual que possui 
consciência ecológica, preserva o ecossistema e busca um estilo de vida mais natural.

O sucesso comercial dos produtos têxteis se deve ao processo de tingimento. Além 
da padronagem e beleza da cor, o consumidor normalmente exige algumas características 
básicas do produto, tais como elevado grau de fixação em relação à luz, lavagem e transpiração, 
tanto inicialmente quanto após o uso prolongado. Para garantir essas propriedades, as 
substâncias que conferem coloração à fibra devem apresentar alta afinidade, uniformidade na 
coloração, resistência a agentes desencadeadores do desbotamento e ainda apresentar-se viável 
economicamente (FORGIARINI, 2006).

Assim, atualmente as indústrias têxteis exercem várias funções, desde o processo de 
fiação da fibra até o acabamento final do tecido. É através deste ramo de beneficiamento têxtil 
que a empresa Multicolor Têxtil Ltda se destaca. A empresa foi fundada em 1988 na cidade de 
Agrolândia, contando apenas com 24 funcionários e 6 máquinas de tingir. Visando qualidade, 
hoje a empresa possui equipamentos tecnológicos de última geração, o qual proporciona a 
empresa maior eficiência de produtividade, diminuindo o tempo de processo e aumentando a 
precisão no desenvolvimento das cores solicitadas.

É  neste  contexto  que  este  trabalho  se  estabelece.  O  estágio  supervisionado  
de Conclusão  de Curso  foi realisado  na empresa Multicolor Têxtil Ltda com o  objetivo  
de acompanhar o processo de pré-alvejamento e tingimento, e assim avaliar a influência do 
tratamento prévio de pré-alvejamento no tingimento da fibra de algodão. E através de leituras
no  espectrofotômetro  e  teste  de  poder  de  reumectação  será  possível  demonstrar  qual  o 
material mais eficiente para o tingimento do tecido de algodão em cores claras e escuras.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho iniciou-se a partir do estágio supervisionado na empresa Multicolor 
Têxtil LTDA, que durante 20 dias de acompanhamento no laboratório da empresa viu-se a 
importância dos tratamentos prévios em tecido de algodão que posteriormente serão tingidos. 
Essa percepção foi possível através de tingimentos e testes realizados em tecidos de algodão 
cru e pré-alvejado.

a.         PRÉ-ALVEJAMENTO DE TECIDO 100% ALGODÃO CRU

1° - Em um tubo de metal colocar os produtos auxiliares: Peróxido de Hidrogênio 
(19,60ml), antiquebradura BLU AQ DFG (14,70ml), detergente BLU DT SPM (7,50ml), 
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dispersante e sequestrante HEPTOL MTC (5,50ml) e Soda Cáustica (30ml).
2º - Acrescentar ao tubo 100g de tecido 100% algodão cru
3º - Fechar o tubo e colocá-lo no equipamento de banho MATHIS ALT-1 sob 

temperatura de 95°C e deixar rodar por 20 minutos.
5º - Acrescentar ao tubo os produtos auxiliares, Ácido Fórmico e CATALASE BFB 

com o objetivo de neutralizar o material.
6º - Fechar o tubo e colocar novamente no equipamento em banho-maria sob 

temperatura de 40°C e deixar rodar por mais 10 minutos.
8º - Lavar a amostra em água corrente e deixar secar.

b.        TESTE DE PODER DE REUMECTAçÃO EM TECIDO 100% ALGODÃO 
CRU E PRÉ-ALVEJADO

1º - Colocar dois pedaços de tecidos medindo 10cm de comprimento e 10cm de 
largura, sendo um pedaço de tecido cru e outro pré-alvejado esticados sobre uma mesa.

2º - Preparar em um béquer de 250ml uma solução com 0,5g de corante azul turquesa 
e 100ml de água. Homogeneizar.

4º - Com a ajuda do conta-gotas, pingar seis gotas sobre os tecidos.

5º - Deixar secar e observar o aumento do tamanho das gotas.

c. TINGIMENTO DE COR CLARA E ESCURA EM TECIDO 100% ALGODÃO 
CRU E PRÉ-ALVEJADO

·    Materiais Utilizados:

- 10g de tecido 100% algodão pré-alvejado, sendo 5g para cada tingimento.

- 10g de tecido 100% algodão cru, sendo 5g para cada tingimento.

- 100ml de Ácido Acético líquido a 10%.

- 2ml de sabão DISPERGAN 845.

-  Corantes  para  tingimento  de  cor  clara:  AMARELO  DRIMAREN  CL-2R 
(0,020ml),  VERMELHO  DRIMAREN  CL-5B  (0,150ml)  e  AZUL  NOVACRON  FN-R

(0,020ml).
- Corantes para tingimento de cor escura: AMARELO DRIMAREN CL-2R (8,0ml), 

VERMELHO INTENSO DRIMAREN HF-4B (25,0ml) e AZUL NOVACRON FN-R (0,4ml).
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Quadro 1 - Produtos auxiliares e suas quantidades utilizadas no tingimento de tecido
100% algodão cru e pré-alvejado.

Quantidade          
para tecido pré-
alvejado

(ml)

Produtos 
auxiliares

Quantidade para
tecido cru (ml)

Álcali: DRIMAGEN ALKE 0,780 0,600

Igualizante: DRIMAGEN E3R 0,975 0,750

Dispersante: HEPTOL MTC 0,650 0,500

Eletrólito: CLORETO DE SÓDIO 15,000 15,000

Álcali: BEICONTROL RD 2,500 2,500

Fonte: Acervo do autor.

A receita foi elaborada a partir de uma amostra padrão de tecido, já tinto em cor 
clara (cor: rosa), que com o auxílio de dois espectrofotômetros modelo CA22 marca X-RITE 
e    CM2600D  marca  KONICA  MINOLTA  e  de  um  computador  com  dois  sistemas 
operacionais chamados HELIOS 3.1 e Matchwizard Lite, foi identificado os corantes e suas 
quantidades necessárias para alcançar a mesma tonalidade desta.

1º  -  Registrar  os  corantes  e  os  produtos  auxiliares,  DRIMAGEN  ALKE,
DRIMAGEN  E3R,  HEPTOL  MTC  e  CLORETO  DE  SÓDIO  no  sistema  do  

pipetador automático cinco mesas, marca Lawer, modelo TD-LAB V34.
2º - Pipetar os corantes e os produtos auxiliares em tubos de PVC (Policloreto 

de Vinila), sendo que o primeiro tubo deve conter os corantes e os produtos auxiliares para 
tingimento de cor clara em tecido cru. O segundo tubo os corantes e os produtos auxiliares 
para tingimento de cor clara em tecido pré-alvejado. O terceiro tubo os corantes e os produtos 
auxiliares para tingimento  de cor escura em tecido  cru. O quarto tubo os corantes  e os produtos 
auxiliares para tingimento de cor escura em tecido pré-alvejado.

NOTA: O Cloreto de Sódio diluído na quantidade de 80g/l não é possível ser 
pipetado pela máquina para tingimento de cores escuras, pois nesta quantidade o volume de 
banho será ultrapassado.

3º  -  Fechar  os tubos  e  colocá-los  em  banho-maria  na  máquina  KIMAK  sob 
temperatura de 60°C e deixar rodar por 30 minutos.

4º  - Acrescentar  aos tubos  o  produto  auxiliar  BEICONTROL RD  e  levá-los 
novamente à máquina para rodar mais 45 minutos a 60°C.

5º - Lavar as amostras em água corrente e colocá-las novamente nos tubos com 50 
ml de solução com ácido acético a 10%.

6º - Colocar os tubos na máquina sob uma temperatura de 70°C por 20 minutos.
7º - Ensaboar as amostras com 1ml de sabão Dispergan 845 e 100ml de água durante 
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10 minutos a 95ºC na máquina.
8º - Lavar novamente as amostras de tecido em água corrente e deixá-las secar.
9º - Fazer a avaliação das cores dos tingimentos a partir do espectrofotômetro, 

comparando-os com a amostra padrão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

a.         PRÉ-ALVEJAMENTO DE TECIDO 100% ALGODÃO CRU

O tecido cru apresenta características como cor creme e sem brilho. Mesmo após 
o tingimento percebe-se que os pontos pretos ainda estão aparentes no tecido. Já o tecido que 
recebeu o tratamento de pré-alvejamento, apresentou aspectos desejáveis como a coloração 
branca e maior brilho.

b.        TESTE DE PODER DE REUMECTAçÃO EM TECIDO 100% ALGODÃO 
CRU E PRÉ-ALVEJADO

O material cru não apresentou boa reumectação, pois a gota não foi bem absorvida 
pelo tecido, fazendo com que esta não aumentasse de tamanho. Já no material pré-alvejado a 
gota teve um aumento considerável de tamanho. Com isso pode-se afirmar que o detergente 
usado  no  processo  anterior  de pré-alvejamento proporcionou  ao tecido  uma considerável 
redução da tensão superficial do material, promovendo uma rápida e eficiente reumectação da 
solução de corante.

c. TINGIMENTO DE COR CLARA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRÉ- 
ALVEJADO E SEM PRÉVIO TRATAMENTO

O tingimento de cor clara não é eficiente em tecido cru, pois a cor fica parda e os 
piolhos da fibra natural ficam aparentes. Já, o tingimento de cor clara em tecido com prévio 
tratamento se torna ideal, pois durante o pré-alvejamento do tecido, os piolhos e a cor parda da 
fibra são removidos. O tecido ficou com aparência mais limpa e uma cor mais brilhante.

A partir da leitura no espectrofotômetro das duas amostras em teste em relação a 
amostra padrão obteve-se um laudo para quantificar a diferença das cores. O quadro 2 traz a 
relação entre a amostra padrão e o tingimento de cor clara em tecido cru. Observa-se então, que 
o limite de tolerância foi ultrapassado em todas as luzes. Baseando-se no método “CIE L* a* 
b*” diz que a cor da amostra em teste está mais escura que o padrão, mais esverdeada e mais 
amarelada. Assim, a amostra foi rejeitada. O quadro 3 traz a relação entre a amostra padrão e o 
tingimento de cor clara em tecido pré-alvejado. Observa-se então, que o limite de tolerância foi 
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respeitado em todas as luzes, apresentando pequenas variações. Baseando -se no método “CIE 
L* a* b*” diz que a cor da amostra em teste está mais clara que o padrão, mais avermelhada e 
mais azulada. Assim, a amostra foi aprovada.

d. TINGIMENTO DE COR ESCURA EM TECIDO 100% ALGODÃO PRÉ- 
ALVEJADO E SEM PRÉVIO TRATAMENTO

Através dos tingimentos de cor escura percebe-se que não a diferença entre os dois 
tingimentos, ou seja, não se faz necessário o pré-tratamento do tecido quando se quer tingir uma 
cor escura.

A partir da leitura no espectrofotômetro das duas amostras em teste em relação a 
amostra padrão obteve-se um laudo para quantificar a diferença das cores. O quadro 4 traz a 
relação entre a amostra padrão e o tingimento de cor escura em tecido cru. Observa-se então, 
que o limite de tolerância foi respeitado em todas as luzes, mas demonstrou uma pequena 
variação entre elas. Baseando-se no método “CIE L* a* b*” diz que a cor da amostra em teste 
está mais clara que o padrão quando submetida as luzes D65 e CWF, porém mais escura quando 
submetida a luz A. Observa-se também que está mais esverdeada ou menos avermelhada, mais 
azulada ou menos amarelada. Assim, a amostra foi aprovada. O quadro 5 traz a relação entre 
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a amostra padrão e o tingimento de cor escura em tecido pré-alvejado. Observa-se então, que 
o limite de tolerância foi respeitado em todas as luzes, apresentando pequenas variações na 
diferença total das cores. Baseando-se no método “CIE L* a* b*” diz que a cor da amostra em 
teste está mais clara que o  padrão. Apesar de pouca variação encontra-se mais avermelhada 
ou menos esverdeada quando submetida as luzes D65 e CWF, e quando submetida a luz A não 
apresenta variação. Está mais azulada ou menos amarelada quando submetida as luzes D65 e A, 
e nenhuma variação na luz CWF. Assim, a amostra também foi aprovada.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com  a  realização  do  estágio  e  posteriormente  a  elaboração  deste  trabalho, 
conclui-se que o tecido cru submetido ao tratamento de pré-alvejamento com Peróxido de 
Hidrogênio obtém aspectos visuais melhorados, como a eliminação do corante natural do tecido 
e a remoção dos piolhos, deixando o tecido mais limpo e mais brilhoso.

A partir dos quatro diferentes tingimentos pode-se considerar que o tratamento 
de pré-alvejamento em tecidos 100% algodão se torna necessário quando o tecido acabado 
for branco ou tinto em cores claras. Porém, através do teste de reumectação, mostrou-se que 
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o detergente utilizado no processo de pré-alvejamento promove maior rapidez e eficiência na 
reumectação da solução de corante, pois ocasionou ao tecido uma considerável redução da 
tensão superficial do material.

Viu-se também, que a partir da aplicação de equipamentos de leitura de cor, como 
o espectrofotômetro é possível o fornecimento de laudos que validam o processo visual, sendo 
um método  de  análise  quantitativo  rápido  e  prático.  Este  dá  a  segurança  de  que  a  cor 
solicitada estará de acordo com o pedido do cliente.

Por  fim,  visando  a  qualidade  do  tingimento  o  trabalho  demonstrou  qual  
a influência e a necessidade da aplicação do tratamento de pré-alvejamento na coloração de 
tecidos de algodão usando métodos práticos e rápidos.
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O AVESSO DA VIRTUALIDADE

                                                                                             Simone da Silva Conceição3

RESUMO
o presente artigo relata o lado negativo ou não tão glamoroso da virtualidade. A Internet propicia informação e 
comunicação, sendo assim, o estudo mostra-nos que tipo de informação, comunicação e cidadania se estabelece 
neste recurso. Neste manancial de acesso a tudo e a todos com o propósito de melhorar a qualidade  de vida 
das pessoas através da informação, comunicação e cidadania o grande desafio que se descortina é:- como fazer 
uso de uma fonte de informação tão rica como a Internet, se sabemos que tem de tudo e as pessoas, a cada dia, 
mostra-se mais frágeis e carentes de atenção, dinheiro, afeto e educação. Que sujeito é este? Quais são seus reais 
interesses? Se analisarmos os usuários de orkuts, blogs, twitters, zapeadores, buscadores, aplicativos e entre outros 
enxergamos todos os tipos desde o mais simplório ao mais intelectual e o que me deixa perplexa é que neste 
mundo da virtualidade, Internéticos, Internautas, seja lá a nomenclatura usual, não existe o manualzinho de como 
sobreviver às ciladas, ao glamour e ao poder que este recurso oferece.

Palavras chaves: Internet, Informação, Comunicação, Tecnologia da informação, Cidadania.

ABSTRACT
This article reports the negative or not so glamorous side of virtuality. The Internet provides information and 
communication, therefore, the study shows us what kind of information, communication and citizenship is 
established in this feature. This wealth of access to everything and everyone in order to improve the quality of 
life of people through information, communication and citizenship big challenge that unfolds is: - How to make 
use of a source of information as rich as the Internet, if we know that has it all and people, each day seems more 
fragile and needy for attention, money, affection and education. Who is this guy? What are their real interests? If 
we analyze users orkuts, blogs, twitters, zapeadores, search engines, and other applications, and we see all kinds 
from the most simpleminded to more intellectual and what baffles me is that in this world of virtuality, Internéticos, 
Netizens, whatever the monenclatura usual, there is a little manual on how to survive the pitfalls, the glamor and 
the power that this feature offers.

Keywords: Internet, Information, Communication, Information Technology, Citizenship.

1 INTRODUÇÃO

Desde a criação do mundo, seja na visão criacionista ou darwiana, o homem busca 
a informação, comunicação e cidadania; por mais incrível que possa parecer, ainda no séc. XXI 
busca-se o trio. Por que será? Diante do baú de possibilidades, oportunidades ou não, ainda 
procuramos.

As grandes descobertas ocorreram no passado, entretanto, nos séculos XX e XXI, 
melhoramos e aperfeiçoamos o que já fora descoberto ou criado.

Neste manancial de acesso a tudo e a todos com o propósito de melhorar a qualidade 
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de vida das pessoas através da informação, comunicação e cidadania o grande desafio que se 
descortina é: - como fazer uso de uma fonte de informação tão rica como a Internet, se sabemos 
que tem de tudo e as pessoas, a cada dia, mostra-se mais frágeis e carentes de atenção, dinheiro, 
afeto e educação. Que sujeito é este? Quais são seus reais interesses? Se analisarmos os usuários 
de orkuts, blogs, twitters, zapeadores, buscadores, aplicativos e entre outros enxergamos todos 
os tipos desde o mais simplório ao mais intelectual e o que me deixa perplexa é que neste 
mundo da virtualidade, Internéticos, Internautas, seja lá a monenclatura usual, não existe o 
manualzinho de como sobreviver às ciladas, ao glamour e ao poder que este recurso oferece. 
Não importa o nível sócio-econômico e cultural, porque pelo fato de não estar conectado, a 
exclusão é automática. O cidadão ou cidadã não tem e não sabe o básico, mas está conectado. 

O presente artigo tem como objetivo relatar a face macabra (o lado negativo) da 
virtualidade. Sabe-se que a Internet propicia informação e comunicação o que se trata no 
artigo é o tipo de informação, comunicação e cidadania estabelecida neste recurso de cunho à 
exploração do individuo conectado.

2  CONTEXTUALIZANDO A VIRTUALIDADE

2.1  CIDADANIA, SOCIEDADE CIVIL E ESPAçO PÚBLICO

Pinsky (2003, p. 9) conceitua cidadão como “ter direito à vida, à liberdade, à 
propriedade, à igualdade perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis.” É que cidadania “não 
é uma definição estanque, mas um conceito histórico, o que significa que seu sentido varia no 
tempo e no espaço. É muito diferente ser cidadão na Alemanha, nos Estados Unidos ou no 
Brasil (para não falar dos países em que a palavra é tabu)”, [...]”

A pré-história da cidadania perpassa por acontecimentos anteriores a era cristã. Nesta 
época já se preocupavam com a exclusão social, pobreza, a fome, a solidariedade (PINSKY, 
2003). 

É importante mencionar que:

Num Estado democrático, cabe ao Direito o papel normativo de regular as relações 
interindividuais, as relações entre indivíduo e o Estado, entre os direitos civis e os 
deveres cívicos, entre os direitos e os deveres da cidadania, definindo as regras do jogo 
da vida democrática. A cidadania poderá dessa forma, cumprir um papel libertador e 
contribuir para emancipação humana, abrindo “novos espaços de liberdade” (Guattari, 
1987, 1990), por onde escoarão as vozes de todos aqueles que, em nome da liberdade 
e da igualdade, sempre foram silenciados. (VIEIRA, 200, p. 41)

A autora narra sobre a cidadania e a globalização, sendo que, para ela: 
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O termo globalização se apresentou a várias interpretações. É visto como processo 
fatal e inescapável, ou como mera ideologia, propagandeada pelo Banco Mundial 
e pelos países dominantes, para servir aos interesses das empresas transnacionais. 
Para outros, entretanto, trata-se de um fenômeno real que merece ser levado a sério e 
analisado com mais profundidade. (VIEIRA, 200, p. 69)

E ainda Vieira (2003) foca as cinco dimensões da globalização, sendo elas: 
econômica, política, social, cultural e ambiental mostrando seus efeitos, riscos e impactos no 
que se refere ao planeta, ao estado e à sociedade civil.

O olhar de Marshall (1967) sobre cidadania baseia-se no liberalismo, desenvolve a 
hipótese sociológica, segundo o qual há uma espécie de igualdade humana básica associada com 
o conceito de participação integral na comunidade que não é inconsciente com as desigualdades 
que diferenciam os vários níveis econômicos sociais. A sociedade permite a compatibilidade 
entre igualdade de participação, ou igualdade de cidadania e as desigualdades engendradas pela 
estrutura de classes sociais. A relação entre as duas variáveis é o principal objeto de preocupação.

É oportuno lembrar que Marshall reconstrói o desenvolvimento da cidadania na 
Europa e na Inglaterra até o término do século XIX, relacionando-o com o seu impacto sobre 
classes sociais, resultando no aparecimento dos direitos civis, políticos e sociais.

Marshall citado por Barbalet (1989, p. 24) argumenta que:

[...] entende a cidadania em termos não apenas das suas dimensões legais e políticas, 
mas também de sua componente social. Por consequência, na perspectiva de Marshall 
a cidadania é não só um status que diminui a desigualdade de classe, mas que está 
também em conflito com ela, de modo que o conflito de classes pode possivelmente 
dizer respeito à natureza e âmbito dos direitos de cidadania.

Os problemas continuavam, e Marshall (1967) com a sua teoria dos três elementos 
(direitos sociais, políticos e civis) não respondia aos novos apelos de uma sociedade que mudou. 
Problema do tipo destruição à natureza, violência, homossexualismo, etc..., logo foram criados 
os direitos coletivos e o direito à vida.

Para Telles (2006, p. 38), “existem três registros que são o centro da compreensão do 
fenômeno totalitário narrado por Arendt, são eles: a dissolução do espaço público, a experiência 
social e a perda do espaço público.” Neste sentido, vale ressaltar a afirmativa da autora: “É a 
partir desses registros que uma noção de espaço público se determina. [...], o espaço público 
é o espaço do aparecimento e da visibilidade pública é o que constrói a realidade”. (TELLES, 
2006, p. 40)

É oportuno esclarecer que Arendt citado por Telles (2006, p. 38), 
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tematiza a sociedade moderna, construindo as figuras de uma sociedade despolitizada, 
marcada pela indiferença em relação às questões públicas, pelo individualismo 
e automatização, pela competição e por uma instrumentalização de tudo o que diz 
respeito ao mundo, [...]

Telles (2006) salienta ainda que Arendt relata que desde o princípio da história até 
os dias atuais, o homem procura esconder as suas necessidades na esfera privada. Sendo assim, 
escravos, mulheres, crianças e trabalhadores foram sempre marginalizados e mantidos fora do 
espaço público. Entretanto, os movimentos sociais, seja o movimento dos trabalhadores, seja 
os movimentos feministas fazem parte de um marco revolucionário onde os interesses naturais 
e funções corporais tornam-se divulgados publicamente. Neste contexto, Arendt sinaliza a 
intimidade privada transformada em interesse público.

A virtualidade existe para facilitar a informação, a comunicação e desenvolver o 
exercício da cidadania. Porém, a virtualidade é essa que está posta com propósito de abrir 
caminhos ao progresso e à inovação em formas diversas, bem como, documentos, discussões, 
informes, havendo valorosa interação pessoal. E, ao mesmo tempo,  o recurso informacional que 
chegou repleto de boas intenções acabou revelando a face negativa e,  desta forma, mostrando 
claramente neste espaço que é público o que há de mais sórdido nas pessoas. 

Hochleitner, citado por Cébrian (1999, p. 8), relata que na declaração final da 
conferência do Clube de Roma foi dito:

[...] as novas tecnologias da informação, que aceleram a mudança em nossas 
sociedades, forçam a humanidade a adaptar-se às novas relações no espaço e no 
tempo. Essa mudança radical exige o uso inteligente dos novos meios assim como dos 
instrumentos da informação. A transparência e o acesso global à informação serão 
necessários nos próximos anos para a atividade interativa e a solidariedade mundial. 
As perspectivas humanísticas e científicas devem relacionar-se para que tais condições 
sejam alcançadas.

Na verdade,  tudo depende da forma como será conduzido o uso das novas 
tecnologias. Sabe-se da importância do acesso à informação e ao conhecimento e cabe a nós 
discutir, conscientizar, enfim, educar a sociedade frente aos efeitos positivos e negativos deste 
mundo.

2.2  INFORMAçÃO, COMUNICAçÃO E CIDADANIA

Rubim, Bentz e Pinto (1998, p. 155) conceituam esfera pública como “[...] o 
âmbito da vida social em que interesses, vontades e pretensões que comportam consequências 
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concernentes a uma coletividade apresentam-se discursivamente e argumentativamente de 
forma aberta e racional”.

O acesso à informação é um direito do cidadão para que, desta forma, exercite seus 
direitos e deveres em sua esfera privada.

Gentilli (2005, p. 128) afirma que:

O direito à informação, portanto, deve ser compreendido como um direito relacionado 
diretamente aos outros direitos, incluindo, obviamente, as contradições e os 
antagonismos destes. É um direito que fomenta o exercício da cidadania e permite 
ao cidadão o acesso e a crítica aos instrumentos necessários ao exercício pleno do 
conjunto dos direitos de cidadania.

E ainda Gentilli (2005, p. 129) comenta que:

os homens numa democracia precisam todos igualmente expressar vontades e 
interesses (que podem ser visto tanto como privados e, portanto, ilegítimas; como 
também como resultante da diversidade social) como também efetivamente juízos 
como a expressão maior da dimensão pública dos direitos civis ampliados e alargados 
para todos numa sociedade de massa.

A liberdade de expressão é um direito. “O jornalismo é uma das formas de expressão 
deste direito social.” (Gentilli, 2005, p. 132)

É oportuno lembrar que a ética do direito à informação segundo Gentilli (2005, p. 
138) “seria dar o máximo de publicidade a tudo o que se referir à esfera pública e manter secreto 
tudo aquilo que se referir à esfera privada”.

Morigi e Veiga (2007, p. 35) afirmam que:

O jornalistas procuravam, sobretudo, atender aos interesses específicos dos 
proprietários dos meios de comunicação. De atividade mediadora, a imprensa 
passou a atuar de acordo com os interesses privados. Para Habermas (1984), foi essa 
reconfiguração que provocou a degenerescência da esfera pública burguesa.

O cidadão, na construção de sua cidadania,  tem o direito à memória para a 
preservação da cultura, patrimônio histórico-cultural e ambiental. Neste sentido,  os arquivos, 
os museus, bibliotecas, centrais de informação são esforços públicos considerados repositórios 
legais.

Paoli citado por Chauí (2006, p. 123) argumenta que:
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uma sociedade destituída de cidadania em sentido pleno, se por esta palavra 
entendermos a formação, a informação e a participação múltiplas na construção 
da cultura, da política, de um espaço e um tempo coletivos. [...] Fazer com que a 
nossa produção incida sobre a questão da cidadania implica fazer passar a história 
e a política de preservação e construção do passado pelo crivo de sua significação 
coletiva e plural. [...] A construção de um outro horizonte historiográfico se apóia na 
possibilidade de recriar a memória dos que perderam não só o poder, mas também a 
visibilidade de suas ações, resistências e projetos.

Os meios de comunicação fazem parte do processo de construção da cidadania e 
com o avanço das novas tecnologias, a informação e a comunicação tornam-se acessíveis com 
o intuito de superar os desafios impostos pela nova sociedade, seja social, econômico cultural, 
político ou ambiental.

Lévy (2002, p. 36) afirma 

não quero dizer que todas as novas dominações de um meio de comunicação 
determinam automaticamente o regime político correspondente, mas sim que certas 
mudanças políticas só se tornam possíveis-pensáveis até -  pela via da existência 
de média apropriada. De resto, parece-me que os regimes políticos arcaicos não 
conseguem manterem-se eternamente quando uma proporção significativa da 
população que subjulgam acede a novos meios de comunicação.

A cibercultura estabeleceu-se desde 1990 com a missão de apropriar-se, da vida 
diária, das pessoas, desde um político, empresário, estudante ou uma doméstica, enfim a 
cibercultura atinge a todos e todos os lugares.

Neste sentido, Quéau (2001, p. 460) descreve:

O termo cibercultura contém o prefixo ciber, que simboliza hoje no mundo inteiro 
a renovação das novas tecnologias da informação e da comunicação (NTIC). As 
palavras gouvernail (que em português significa leme, timão) to govern ou governar 
compartilham a mesma etimologia: todas elas vêm do grego cyber. Tal proximidade 
etimológica dá a pensar. A cibercultura não é simplesmente uma cultura do ciberespaço 
e da navegação pelos imensos recursos da informação, é também uma  cultura do 
governo global. A essência da cibercultura está ligada à apreensão do global, do 
mundial e, in fine, do universal.

O autor ainda afirma que “ A sociedade mundial da informação encontra-se de fato 
na origem de uma revolução quádrupla: cultural, social, econômica e política.”

Cabe a cada cidadão definir os fazeres e saberes na rede, levando em consideração 
a ética e o próximo. Os programas de filtragens que servem para barrar o que entendemos como 
inadequado até que ponto são eficientes? Por um lado cumprem o papel de proteção, por outro, 
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bloqueiam informações importantes. Que divisor de águas é este.
Ao final do século XX e até os dias de hoje, o assunto cidadania e contemporaneidade 

pouco mudaram. Na verdade, são outros atores, outras ferramentas e instrumentos, enfim, o 
novo século trouxe novos apelos.

Neste contexto, Garcia-Canclini (1999) afirma em seu texto que a forma por que os 
consumidores acreditam que serão aceitos na nova organização da sociedade é de fato através 
do consumo pelo consumo, é a vontade de pertencer para criar a sua identidade. O autor diz 
ainda que, como forma de pertencimento, o cidadão apropria-se de bens materiais e simbólicos 
formando pactos em comunidade, no que tange à leitura, ao papel regulador do consumo, a 
marcas, ao modo de falar (gírias) a busca da identidade, do território, definição das regras 
quanto à participação deste ou daquele grupo. As propagações das comunicações e do consumo 
trazem as associações de consumidores e lutas sociais melhor informados quanto às questões 
nacionais e internacionais.

Para Garcia-Canclini a América Latina foi inventada pela Europa, mas que nos 
identificamos com os Estados Unidos. Alguns autores dizem que a nossa relação com a Europa 
tornou-nos cidadãos e a identificação com os Estados Unidos fez-nos consumidores.

Com a globalização não temos problemas quanto à localização geográfica e cultural, 
logo as barreiras foram rompidas, o que vale é a rapidez com que circula e se renovam as 
informações através dos meios de comunicação e os avanços tecnológicos.

O meio ambiente, a comunicação, a cultura, a educação e ideologia, a religião, a 
sociedade e o trabalho, entretanto, não são paradigmas novos, mas provocam ainda preocupações 
em função de que estamos longe de conseguir resolvê-los, mesmo com os avanços tecnológicos 
e as transformações globais.

Neste sentido, as vozes jamais podem calar para que se construa o cidadão do 
mundo e a cidadania planetária. O fato é que precisamos estar atentos “plugados” na rede da 
comunicação e conhecimento.

O texto de Portilho (2005) nos faz parar e pensar que consumo é esse? O que 
nos leva querer mais e mais? Sabe-se que o planeta terra pede socorro, mas ainda, não nos 
foi ensinado o que fazer com o lixo tecnológico. Quando se fala em lixo tecnológico faz-se 
referência aos computadores, aparelhos celulares e etc...

Vale lembrar que existem ferros velhos que compram este tipo de lixo e depois... O 
que é feito?

O consumidor vai às compras e depois... Somos incentivados a comprar e o discurso 
nos estabelecimentos comerciais é o seguinte estes aparelhos, hoje em dia em função da alta 
tecnologia são descartáveis, por esse motivo não vale a pena consertar. Logo, o consumidor 
torna-se refém da loja que vende os produtos usados, da loja de consertos (autorizada) que terá 
que se reinventar e o ferro velho que acaba salvando em termos,  o consumidor a livrar-se do 
problema. Pobre sociedade desenvolvida, como operacionalizar ações efetivas para minimizar o 
problema? Sabe-se como fazer, o problema é a forma, pelo fato de estarmos presos a conceitos, 
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e ainda, o governo e as empresas incentivando o consumo. Que discurso é esse onde os estilos 
de vida e práticas contradizem o que é ambientalmente correto, sendo assim, Portilho (2005) 
enfatiza em seu livro a formação de novos espaços e que o consumo sustentável faça parte da 
agenda global.

Às vezes, dá-nos a impressão de que o homem não sabe mais o que são valores. 
Para tanto, refiro-me aos valores morais, Cortina (2005, p. 177) afirma que “ a liberdade, a 
justiça, a solidariedade, a honestidade, a tolerância ativa, a disponibilidade para o diálogo, o 
respeito pela humanidade nas outras pessoas e na própria.”

Neste contexto, é importante mencionar três valores morais partindo da construção 
da cidadania pela educação:

Os valores morais se especificam a partir dessa perspectiva pelo seguinte: 1) 
Dependem da liberdade humana, o que significa que cabe a nós realizá-los. 2) 
Precisamente por isso não podem ser atribuídos nem aos animais, nem às plantas, 
nem aos objetos inanimados. 3) Uma vida sem esses valores carece de humanidade, 
por isso os universalizaríamos, ou seja, estaríamos dispostos a defender que qualquer 
pessoa deveria tentar realizá-los, caso não quisesse perder em humanidade. (Cortina, 
2005, p. 177-178)

A Internet, juntamente, com as facilidades e modernidade revelou as fragilidades 
que os indivíduos, as instituições, as empresas e sociedades sofrem numa era onde tudo acontece 
muito rápido, haja vista que, o espaço virtual mostra-se perigoso, ameaçador, conturbado e de 
muitas dúvidas. O direito à intimidade acaba sucumbido diante de tanta violência e repressão. 
Sendo assim, a liberdade como e onde fica? Logo, as regras, as normas, as leis e a postura de 
cada individuo valem para este espaço ou precisa-se rever tudo isto?

Sabe-se que o fetiche proporcionado pela Internet aguça sonhos e viagens cibernéticas 
com qualquer tipo de sujeito, lembrando que o espaço é democrático e sem preconceitos, em 
função de que, o Internauta não precisa identificar-se e os limites e as regras são definidas ao 
belo prazer.

O texto versa sobre o lado obscuro da virtualidade relatando sobre os problemas e 
perigos que o novo apresenta. 

Goldsmith (2008) comenta que:

Os cientistas levaram, até nossos dias, vários séculos decifrando o Universo. Eis os 
resultados: criar materiais artificiais: engenharia química; avaliar a realidade: cálculo 
e estatística; salvar vidas: ciências médicas; produção e distribuição de eletricidade: 
tecnologia elétrica; de que são feitas as coisas: teoria atômica e física quântica; origem 
e natureza do universo: cosmologia e astrofísica; luz solar, bomba atômica e reatores 
nucleares: física nuclear; veículos a motor: tecnologia do transporte; história da terra: 
geofísica; como a gravidade atua e como viajar no tempo: relatividade; computadores 
e telecomunicações: eletrônica; origem da vida, clonagem e engenharia genética: 
microbiologia.
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Os cientistas pensaram, estudaram e decifraram ao longo dos tempos. A informação, 
o conhecimento e a comunicação não é mais privilégio de poucos e sim de todos.

A tecnologia da informação descortina as barreiras da alienação humana e, por 
outro lado, pode sim causar desemprego e invasão de privacidade.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse jogo de progresso e benefícios propostos, observa-se que a informação, 
comunicação e cidadania na contemporaneidade tem cooperado sobremaneira no acesso às 
novas tecnologias. A partir daí, com a participação maciça dos indivíduos plugados na Internet, 
logo os problemas começaram a aparecer até porque traçar um perfil de quem está conectado 
tornou-se tarefa difícil nos dias de hoje. Nesse percurso, o avesso da virtualidade instalou-se 
nesse espaço. Nessa metamorfose, as alterações de conduta, de estrutura organizacional e da 
sociedade são inevitáveis.

Considerando que o avesso vem do latim e significa inverso, o oposto, o contrário 
cabe-nos relatar os paradoxos que aparecem na rede. A rede mundial de computadores tornou-se 
uma arma, pessoas são ameaçadas, roubadas, expostas por conta da quantidade de informação 
compartilhada.

O que fazer diante da adversidade dos problemas que vão desde inclusão digital, 
desemprego, invasão de privacidade, economia digital, questões familiares, questões sociais, 
pornografia, apologia ao racismo, questões trabalhistas, confecção de bombas, blogs anoréxicos, 
incentivo ao suicídio, intolerância, solidão, pedofilia, assédio moral, assédio sexual, entre outros.

O que fazer diante de problemáticas tão complexas? A liberdade de expressão é um 
direito do cidadão até aonde esta liberdade vale e o crime instala-se? E as leis, que leis são essas 
que parecem tão leves. O grande passo é rever tudo isso com intuito de obtermos uma legislação 
que realmente atenda a estas necessidades. Os sites como orkut, myspace, facebook, multiply 
friendster, twitter, flicker, blog, delicius, google, digg e aplicaticos além de fóruns e listas de 
discussão são instrumentos ricos em informação e comunicação, mas, infelizmente, há quem 
os use para molestar as pessoas. A mídia, relatos pessoais e pesquisas mostram o quanto o ser 
humano é carente e por isso se torna presa fácil. Sendo assim, a realidade virtual confunde-se 
com a realidade pessoal transformando-se em desafio a ser vencido.
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ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DOS RIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

Débora Luana Haverroth de Lima1
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RESUMO
Os rios possuem várias características, nascem do brotamento de nascentes, saídas ao nível do solo, ou de depósitos 
subterrâneos de regiões mais altas. Com a junção das nascentes e córregos formam-se rios maiores denominados 
bacia hidrográfica que recebe o nome do rio principal. Com o intuito de conhecer a qualidade dos rios da região 
do Alto Vale do Itajaí, foram realizadas análises físico-químicas da água dos quatro maiores rios da região, o 
Rio Itajaí Açu, Rio Itajaí do Norte, Rio Itajaí do Oeste e Rio Itajaí do Sul. Realizou-se os ensaios de acordo com 
Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20st. Edition, 1998, identificando assim os níveis de 
DQO, DBO, pH, sólidos sedimentáveis, nitrogênio amoniacal e sólidos totais, em comparação com a resolução 
357 do CONAMA. Através dos resultados obtidos foi possível obter um indicativo das condições da água dos 
rios da região, promovendo ações para melhoria da qualidade da água consumida, bem como fomentar pesquisas 
avançadas de avaliação da qualidade das águas dos rios. Vale salientar que é de grande importância o estudo das 
águas, pois ela é o bem mais precioso da Terra, sendo indispensável sua preservação. 

Palavras- chave: água, rio, qualidade.

ABSTRACT
The rivers have characteristics , born to budding springs , exits at ground level or underground deposits of higher 
regions . With a Junction of springs and streams form -If largest rivers called watershed That gets the prefecture 
director river. In order to know the quality of rivers in the region of Alto Vale do Itajaí , Were carried Analysis 
of Physical and Chemical Water Four major rivers of the region, the Itajaí Açu , North Itajai River, West River 
and Itajaí Itajaí do South . -If the performed tests of the Agreement with methods for the Examination of Water 
and Wastewater , 20st . Edition, 1998 identifying Thus the levels of COD, BOD , pH, settleable solids , ammonia 
nitrogen and Total Solids , compared with Resolution 357 of CONAMA . Through the results obtained was 
indicative of possible Get hum of the region’s rivers of water conditions , promoting actions for Water Quality 
Improvement consumed , As Well As To promote advanced evaluation Research of Water Quality of Rivers. What 
is worth mentioning is of great importance the study of water , for She is the most precious possession of the earth, 
being necessary its preservation .

Keywords: water, rio, quality.

1 INTRODUÇÃO

Os rios, ou cursos fluviais, sempre foram, e são até hoje, um dos mais importantes 
recursos para a sobrevivência da humanidade. São deles que vem grande parte da água usada 
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Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí
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para produzir alimentos, para higienização, irrigação das plantas e do solo das áreas agrícolas. 
Além disso, os rios também são muito importantes pelo fato de serem usados em várias regiões, 
como vias naturais de circulação, ao longo das quais as embarcações se deslocam transportando 
mercadorias e pessoas; e ainda, por sua utilização na produção de energia hidrelétrica, sem 
esquecer a exploração da pesca como fonte de alimentos. ROMERA e SILVA, (2010 apud 
ANANIAS, 2012).

Reconhecendo a importância da água e consequentemente dos rios vê-se a 
necessidade de se ter um controle de qualidade dos rios, determinando através de análises e 
pesquisas a situação em que os rios se encontram. Para isso o Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí- UNIDAVI desenvolveu o projeto de pesquisa: Análise 
físico-química dos rios do Alto Vale do Itajaí. Com o objetivo de avaliar a qualidade físico-
química da água dos rios do Alto Vale do Itajaí, bem como propor medidas para mitigar a 
contaminação dos rios.

Para que esta avaliação seja feita é necessário realizar análises físico-químicas que 
identifiquem e quantifiquem elementos orgânicos e inorgânicos presentes na água consequentes 
de alterações atípicos. Determinações das quais são realizadas por uma série de técnicas 
analíticas. Nessas condições é possível ter-se um indicativo da qualidade dos rios da região 
estudada.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 RIOS E SUA IMPORTÂNCIA

De acordo com ROMERA e SILVA (2010) apud ANANIAS (2012) os rios são 
correntes volumosas de água que se deslocam na superfície terrestre, por meio de canais 
permanentes e com rumo definido, sempre das áreas mais elevadas para as menos elevadas. Seu 
destino final pode ser o oceano, outro rio, ou até mesmo um lago. 

FRANCISCO (2002) argumenta que nas condições naturais a água do rio é límpida 
e não possui barro, que é resultado da erosão durante as chuvas. Com a cor ligeiramente 
amarelada, devido aos húmus e produtos em decomposição das folhagens no solo, contém 
bastante oxigênio, se não receber esgotos e outros resíduos. Possuem alimentos, frutos e folhas, 
além das próprias algas que se desenvolvem na água e uma grande quantidade de minúsculos 
animais, vermes, crustáceos, larvas de insetos que também servem de alimento aos peixes. 
Nos dias de hoje assegurar água potável adequada ao consumo humano é uma das maiores 
preocupações dos dirigentes das grandes cidades. Nestas condições as águas dos rios estão sendo 
muito utilizadas pela população. São eles que fornecem grande parte da água consumida, pois 
não havendo alternativa esta água acaba sendo coletada, tratada, consumida e posteriormente 
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volta para o rio através dos esgotos domésticos e industriais. Além de usada para produzir os 
alimentos, para a higiene pessoal e para irrigar o solo das áreas agrícolas, os rios são também 
muito utilizados como vias naturais de circulação e na produção de energia hidrelétrica. A 
consequência de sua grande utilização são rios cada vez mais sujos e poluídos. Não somente sua 
utilização que o torna sujo, mas sim diversas ações do ser humano, como lançamento de lixos 
e efluentes sem tratamento, esgotos domésticos e até mesmo as queimadas destruindo a fauna 
e a flora, fazendo desaparecer pequenos rios e nascentes. A água para consumo doméstico deve 
ser isenta de cor, cheiro, sólidos em suspensão, compostos tóxicos e de bactérias. Condições na 
qual se tornam cada dia mais difícil de ter. 

2.2 RIOS DO ALTO VALE DO ITAJAí

A bacia hidrográfica do Rio Itajaí-Açu abrange 15.000km², onde estão localizadas 52 
pequenas e médias cidades, em cujos municípios prevalecem pequenas propriedades agrícolas. 
O território da bacia divide-se em três grandes compartimentos naturais - o alto, o médio e o 
baixo vale - em função das suas características geológicas e geomorfológicas:

•  Alto Itajaí-Açu:  Inicia na confluência das sub-bacias do Itajaí do Sul e Itajaí do 
Oeste, no município de Rio do Sul, até Salto dos Pilões, a montante da foz da sub-bacia do 
Itajaí do Norte. Com 26 Km de extensão, o Itajaí apresenta, neste trecho, pequena declividade 
e curso sinuoso.

•  Médio Itajaí-Açu: Este trecho, com 83 Km de extensão, inicia em Salto dos Pilões 
Weissbach, nas proximidades de Blumenau. Os 12 Km iniciais apresentam forte declividade, 
descendo, depois, gradativamente; em toda sua extensão, apresenta-se sinuoso.

•  Baixo Itajaí-Açu: Com cerca de 80 Km de extensão, este trecho inicia no Salto 
Weissbach e segue até a barra no oceano Atlântico; este percurso é menos sinuoso e apresenta 
declividade bastante reduzida (DIÁRIO CATARINENSE (2011).

A 700 metros acima do nível do mar tem-se uma das nascentes do Rio Itajaí-Açu, 
que brota de uma parede rochosa da Serra do Morro Alto, em Rio do Campo. De lá de cima, 
no Alto Vale, as primeiras gotas surgem cristalinas, vão se juntando até formar um ribeirão 
maior, chamado de Verde. Descendo do Alto, o rio verde se encontra com o Rio Azul, já um 
pouco descaracterizado, com sua cor não mais tão cristalina. Da junção das águas do Azul com 
o Verde surge o Rio Itajaí do Oeste.  O Itajaí-Açu não se dá a uma única nascente. Outra fonte 
se esconde nas montanhas altas de Alfredo Wagner. Desce do alto e, quando chega ao solo é 
conhecido como Rio Lageado. Ganha outros nomes no caminho: Rio Santo Anjo e Rio Caeté. 
No Centro de Alfredo Wagner, o encontro do Caeté com os rios Adaga e Aguas Frias dá origem 
ao Rio Itajaí do Sul.O Rio Itajaí do Oeste, que nasce em Rio do Campo, se une ao Rio Itajaí 
do Sul, de Alfredo Wagner. Da junção destes dois rios em Rio do Sul, nasce o Itajaí-Açu. 
Mais à frente, em Ibirama, o Rio Itajaí Açu recebe também as águas do o Rio Itajaí do Norte, 
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ou Hercílio, nascido em Papanduva, e ainda as águas do rio Itajaí-Mirim na cidade de Itajaí. 
Essa grande bacia hidrográfica, formada por milhares de pequenos afluentes, lança suas águas 
no Oceano Atlântico na divisa dos municípios de Itajaí e Navegantes. As enchentes no vale do 
rio Itajaí são um dos maiores problemas da bacia. Esta situação resulta das condições naturais 
da bacia, mas é acentuada por um contínuo processo de sobrecarga da capacidade assimilativa 
e regenerativa do ambiente natural. Esta sobrecarga inclui a ausência de matas ciliares ao longo 
dos rios, pela ocupação indevida das encostas, pela descaracterização da paisagem natural 
do relevo por aterros e cortes, pela intensificação do desmatamento, pelas práticas agrícolas 
inadequadas, pelo uso intensivo de agrotóxicos e pela poluição através de efluentes industriais 
e domésticos. 

No Alto Vale do Itajaí, as florestas foram intensamente devastadas, dando lugar à 
produção agrícola e pecuária. No Médio Vale o problema é a urbanização desenfreada pelas 
encostas. Na zona da foz, além da ocupação das encostas, localiza-se um dos poucos conflitos 
da bacia: a extração de areia, que também contribui para o processo de erosão das margens do 
rio (DIÁRIO CATARINENSE, 2011).

2.3 QUALIDADE FíSICO-QUíMICA DOS RIOS

As caracterizações físico-químicas da água e de soluções aquosas têm como objetivo 
identificar e quantificar os elementos e espécies iônicas presentes nesses compostos e associar 
os efeitos de suas propriedades às questões ambientais( PARRON et al 2011). 

Essa caracterização pode ser feita por simples observação visual e emprego de 
outros sentidos, como olfato e sensação térmica ou ainda pode ser avaliada com base em um 
conjunto de parâmetros físico-químicos, geralmente os estabelecidos pelo (CONAMA, 2005), 
citado logo abaixo.

Para obter uma avaliação da qualidade da água de um rio é de grande importância 
a realização das análises laboratoriais, pois elas determinam especificadamente a existência de 
outros compostos que podem estar infiltradas na água, além de seus elementos naturais. Estes 
compostos se dão devido à alta poluição hídrica, fator muito agravante nos últimos tempos, 
os rios são poluídos por esgotos domésticos, efluentes industriais, resíduos hospitalares, 
agrotóxicos, entre outros elementos que alteram as propriedades físico-químicas da água. 

Entre os parâmetros visíveis estão a turbidez, a cor, os materiais flutuantes, mata 
Ciliar, cheiro e sólidos Sedimentáveis. Já os parâmetros que não são possíveis de visualizar a 
olho nu são sólidos totais, potencial Hidrogeniônico: pH, demanda Química em Oxigênio – 
DQO, demanda bioquímica em Oxigênio – DBO, nitrogênio Amoniacal: NH4N, entre outros 
(GOMES, 2012).

Conhecer o nível desses poluentes nos rios é relevante, pois permite responder a 
questões ambientais como, quais e em que níveis eles podem ser adversos aos ecossistemas e 
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à saúde humana. Os teores determinados nas amostras analisadas são comparados aos padrões 
conhecidos, os quais são especificados em portarias e resoluções legais, que dão subsídios aos 
laboratórios na expedição de seus relatórios de ensaio. A resolução usada para comparação 
de água de rio será a portaria 357 do CONAMA, esta portaria estabelece diversos padrões de 
compostos orgânicos e inorgânicos conhecidos( PARRON et al 2011). 

Apesar de somente alguns parâmetros serem realizados no laboratório, já é possível 
dar um bom indicativo do nível de poluição em que os rios da região do Alto Vale se encontram. 
Vale ressaltar ainda que dizer qual o nível de qualidade que um rio se encontra é muito abrangente, 
pois uma grande quantidade de amostras deve ser coletada em distancias constante, englobando 
uma grande região. Tendo assim informações ainda mais precisas.

2.4 DEFINIçÃO DOS PARÂMETROS
 
•  Cor: A água dos rios pode apresentar diferentes colorações, que vai depender da 

situação em que este rio se encontra, a cor pode ser consequência de materiais orgânicos presente 
ou pelo fato de atravessar uma área de vegetação densa apresentando coloração mais escura ou 
ainda pode ser devido à presença de despejos industriais e esgotos domésticos (GOMES, 2012).

•  Demanda Química em Oxigênio – DQO e Demanda bioquímica em Oxigênio 
– DBO: A DBO e a DQO são parâmetros utilizados para identificar a presença de matéria 
orgânica na água. Ambos indicam o consumo ou a demanda de oxigênio necessária para 
estabilizar a matéria orgânica presente na agua. A DBO é definida como a quantidade de oxigênio 
necessária para a oxidação bioquímica da matéria orgânica. Já a DQO quantidade de oxigênio 
necessário para a oxidação química da matéria orgânica. Este são parâmetros fundamentais 
para o controle da poluição das águas por matéria orgânica, principalmente por lançamento de 
esgotos(GOMES, 2012).

•  Nitrogênio Amoniacal-NH4N: O nitrogênio é uma substância escassa nas 
águas, mas está presente em alguns adubos utilizados na agricultura e também nas matérias 
orgânicas em decomposição. O nitrogênio em contato com a água, rapidamente transforma-
se em nitrogênio amoniacal. A presença de nitrogênio amoniacal na água significa matéria 
orgânica em decomposição e que o ambiente está pobre em oxigênio. Mas, além disso, sua 
alta concentração pode ser indicação de presença de contaminação de esgoto bruto, efluentes 
industriais e fertilizantes agrícolas(GOMES, 2012).

•  Potencial Hidrogeniônico-pH: É uma grandeza que varia de 0 a 14 e indica se 
água é acida, neutra ou alcalina(GOMES, 2012).

•  Sólidos Sedimentáveis: Correspondem aos sólidos em suspensão que se deposita 
(sedimenta) sob a ação da gravidade durante um período de uma hora, a partir de um litro de 
amostra mantida em repouso em um cone Imhoff(GOMES, 2012).

•  Sólidos totais: É a soma de todos os sólidos obtidos por um processo de evaporação 
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e secagem de uma porção homogênea de amostra em cápsula. Após a evaporação em banho-
maria e sua posterior secagem em estufa a 105°C até peso constante, tem-se o valor de resíduos 
sólidos(GOMES, 2012).

•  Turbidez: A turbidez das águas de rio é causada pela presença de sólidos em 
suspensão, que podem ser do próprio solo, ou provenientes de atividades minerais, industriais, 
ou mesmo de esgotos das cidades. Quando a quantidade de partículas é muito grande, podem 
causar danos à respiração dos peixes, ou matar os pequenos animais de que eles se alimentam, 
além de prejudicar a realização da fotossíntese das plantas. A erosão das margens dos rios 
em estações chuvosas é um exemplo de fenômeno que resulta em aumento da turbidez das 
águas(GOMES, 2012).

 
2.5 RESOLUçÃO 357 DO CONAMA

Sabe-se da importância em manter as águas dos rios conservadas, em condições 
que se necessário pode-se usá-la. Para isso o CONAMA – conselho nacional do meio ambiente 
dispõe de resoluções que classificam e estabelecem padrões tolerados de compostos orgânicos 
e inorgânicos presentes na água por condições naturais ou devido ao lançamento de efluentes 
contaminados, dejetos orgânicos entre outras causas. Alguns parâmetros podem ser avaliados e 
medidos de acordo com seu uso e destinação das águas.

A resolução CONAMA 357/2005 estabelece padrões para classificação das águas, 
corpos d’água, destino de uso de efluentes industriais e o lançamento de efluentes nos corpos 
d’água receptores. Conforme mostra a tabela 1, que apresenta os valores máximos permitidos 
para os parâmetros analisados.

Tabela 1 - RESOLUÇÃO 357 DO CONAMA VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS
pH 6,0 à 9,0

Sólidos Sedimentáveis ---

Sólidos Totais ---

Nitrogênio Amoniacal 3,7 mg/L

DBO 5 mg/L

DQO ---
Fonte: CONAMA - n° 357, de 17 março 2005.

3 METODOLOGIA

Na presente pesquisa foram realizadas análises físico-químicas de acordo com 
Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20st. Edition, 1998. A pesquisa 
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identificou os níveis de DQO, DBO, pH, sólidos sedimentáveis, nitrogênio amoniacal e sólidos 
totais em comparação com a resolução 357 do CONAMA, que dispõe sobre a classificação 
dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamentos de efluentes, e dá outras providências.

Figura 1: Etapas realizadas na pesquisa.

Fonte: acervo do autor

A pesquisa bibliográfica teve como objetivo aprofundar o conhecimento sobre o 
tema qualidade da água de um rio. Segundo Gil (2010), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida 
com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

A coleta das amostras foi realizada em quatro diferentes pontos dos respectivos rios 
da região: No rio Itajaí Açu, a coleta foi realizada em Rio do Sul, no Rio Itajaí do Oeste, o ponto 
de coleta foi em Laurentino, no Rio Itajaí do Norte em Ibirama e no Rio Itajaí do Sul em Aurora. 

A realização das análises físico-químicas deu-se no decorrer dos dias disponibilizados 
para o desenvolvimento do projeto, no laboratório de físico-química da UNIDAVI. Em cada 
amostra coletada foram analisados os mesmos parâmetros acima descritos. Posteriormente, 
foram avaliados os resultados obtidos para a conclusão do trabalho.

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados obtidos foram comparados com os índices estabelecidos pela 
Resolução CONAMA Nº357/2005. Conforme mostra a tabela 2.

Tabela 2 - Parâmetros de qualidade da água avaliados nos principais rios do Alto Vale do 
Itajaí.

Ensaios Realizados Metodologia Rio Itajaí 
Açu

Rio Itajaí 
do Norte

Rio Itajaí 
do Sul

Rio Itajaí 
do Oeste

Valor Máximo 
Permitido

pH Standard Methods 7,3 7,3 7,2 7,3 6,0 à 9,0
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SÓLIDOS TOTAIS Standard Methods 225 mg/L 400 mg/L 50 mg/L 325 mg/L ---

SÓLIDOS 
SEDIMENTÁVEIS Standard Methods 0,01 mL/L 0,0 mL/L 0,0 mL/L 0,01 

mL/L ---

NITROGÊNIO 
AMONIACAL Standard Methods 0,23 mg/L 0,15 

mg/L 0,60 mg/L 0,17 
mg/L 3,7 mg/L

DBO Standard Methods 46,1 mg/L 1,6 mg/L 32,6 mg/L 20,6 
mg/L 5 mg/L

DQO Standard Methods 115 mg/L 14,1 
mg/L 40,7 mg/L 59,2 

mg/L ---

Fonte: Dados coletados pelo autor.

Analisando a tabela acima observa-se que os valores de pH do Rio Itajaí Açu, Rio 
Itajaí do Norte, Rio Itajaí do Sul e Rio Itajaí do Oeste foram bem semelhantes entre 7,2 e 
7,3, ou seja com pH neutro o que indica resultado positivo para este parâmetro. Na análise 
de sólidos totais os resultados também foram aproximados com resultados elevados, exceto 
no Rio Itajaí do Sul onde o resultado obtido foi reduzido. Os sólidos sedimentáveis foi o 
parâmetro que apresentou os melhores resultados, próximos de zero para todas as amostras, não 
se distanciando muito da análise de nitrogênio amoniacal que também apresentou resultados 
baixos. Por último observam-se os resultados da DBO e DQO da qual comparando com o valor 
de DBO estabelecido pela legislação é possível perceber que os resultados foram elevados.

Através dos dados obtidos conclui-se que no rio Itajaí Açu, o principal rio da região, 
a amostra apresentou-se em desacordo com a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA - que dispõe sobre a classificação dos corpos 
d’água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 
padrões de lançamento de efluentes, no parâmetro DBO, o que indica que há muita presença de 
matéria orgânica na água. Os parâmetros de sólidos totais, sólidos sedimentáveis e DQO, não se 
aplicam a esta portaria, porém é possível observar que a concentração de sólidos totais e DQO 
no Rio Itajaí Açu são bem elevados, conforme mostra a tabela.

No rio Itajaí do Norte a amostra analisada apresentou-se em acordo com a resolução 
n° 357 do CONAMA. No entanto obteve-se um alto valor de sólidos totais na amostra. Já no 
rio Itajaí do Sul a amostra analisada está em desacordo com a resolução CONAMA 357 para o 
parâmetro de DBO. Mostrando também uma alta concentração de DQO. E por último observa-
se que a amostra analisada correspondente ao rio Itajaí do Oeste também está em desacordo 
com a resolução CONAMA 357 no parâmetro de DBO, tendo também um alto valor de sólidos 
totais e DQO.

Analisando as quatro amostras observou-se que todas apresentaram pH e nitrogênio 
amoniacal dentro do estabelecido pela legislação, tendo ainda os sólidos sedimentáveis com 
valores bem reduzidos em todas as amostras analisadas. No entanto, as análises de sólidos 
totais, DBO e DQO foram elevados na maioria das amostras, exceto no rio Itajaí do Norte 
ficando acima do limite máximo estabelecido pela resolução CONAMA, demonstrando que a 
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quantidade de matéria orgânica introduzida nos rios do Alto Vale é maior que sua capacidade 
de assimilação.

Observa-se no ponto de encontro dos rios Itajaí do Sul e Itajaí do Oeste que há um 
aumento significativo da DBO de 32,6 e 20,6 para 46,1, no rio Itajaí Açu, devido o excesso de 
matéria orgânica presente em ambos. A partir daí, a DBO vai sendo degradada e a concentração 
de DBO vai diminuindo conforme visto no rio Itajaí do Norte de 46,1 para 1,6.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos com a análise de qualidade da água mostraram a situação em 
que cada rio se encontra. Apesar de algumas análises apresentarem de acordo com o estabelecido 
pelo CONAMA 357, é preciso avaliar com maiores cuidados os parâmetros que obtiveram 
valores elevados.  O lançamento de matéria orgânica, sob a forma de efluentes da estação de 
tratamento de esgoto das cidades excede a capacidade de assimilação do corpo d‟água, alterando 
não só a DBO e DQO da água como também outros fatores físicos e químicos. 

Cabe destacar que após o ponto coletado no rio Itajaí Açu a DBO começa a diminuir 
no rio Itajaí do Norte devido o aumento da oxigenação das águas do rio. A variação dos valores 
depende do ponto coletado, pois um ponto pode estar mais próximo de esgotos a céu aberto ou 
até mesmo de indústrias que lançam seus efluentes do que outros. Além disso, a qualidade do 
rio pode ser alterada também pela quantidade de lixo lançados sobre os mesmos, onde estes se 
dissipam e consequentemente aumenta os resíduos sólidos na água.

Desta forma, compreende-se que os impactos positivos e negativos devem sempre 
ser verificados quanto à sua real ocorrência e dimensão, comparando e avaliando resultados. Isto 
exige um planejamento integrado das atividades de controle, vigilância e de educação sanitária 
e ambiental que deve envolver não só os prestadores dos serviços e órgão de vigilância, mas 
também todos os cidadãos. Vê-se a necessidade das indústrias da região adequarem a destinação 
e tratamento de seus efluentes.

Nesse sentido, o estudo mesmo que preliminar foi importante porque comprovou 
a importância do monitoramento dos parâmetros de qualidade da água, bem como avaliou a 
situação atual dos rios da região do Alto Vale do Itajaí.
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