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Acabamentos Químicos E Físico-Químicos
Estes dois tipos de acabamentos estão intimamente ligados, por isso estão descrito em conjunto.
Aplicação de Amaciante 
Pode ser feita em fios ou tecidos, tanto por esgotamento quanto em contínuo, cuja finalidade é dar um toque mais-
suave e às vezes melhorar o caimento dos vestuários. Podem ser aplicados em peças já confeccionadas.
Acabamento Anti - Ruga (“Lave- use”)
Podem ser permanetes (sólidos à lavagem) ou não permanentes. Têm a finalidade de diminuir a formação de ru-
gase são muitas as resinas para este fim. Por exemplo: uréia formol, uréia formol modificada, reactantes, etc. A 
maissólida destas é a reactante. As aplicações são diversas: vestuário, roupas de cama entre outros.
Repelente à Água 
Resinas que não permitem o tecido absorver água, com alguma ação mecânica ou com imersão por tempoprolon-
gado. É interessante observar que esse acabamento permite a passagem do ar. Suas aplicações são asseguintes:
vestuário (jaquetas, blusas, capas, etc.), camping (barracas principalmente), etc.
Impermeabilizantes 
Resinas destinadas a tornar o tecido impermeável, não permitindo a passagem da água, nem com ação mecâni-
ca.Estas resinas também tornam o tecido impermeável ao ar. Suas aplicações são as seguintes: lonas, toldos, 
guarda-chuvas, etc.
Acabamento Anti-Chama 
Acabamento com a finalidade de impedir a propagação das chamas.
Acabamentos Físicos
Calandragem 
Melhora o brilho e também o toque dos tecidos de algodão e misturas. As aplicações são em artigos de vestuário 
eroupas de cama, principalmente. Outros efeitos podem ser conseguidos em calandras com cilindro gravado, po-
rexemplo, que podem formar listas ou desenhos em relevo no tecido. O efeito chintz também é feito em calandras.
Flanelagem 
Utilizada para se obter tecidos com superfícies peludas. Podem ser aplicadas para obtenção de flanelas, parale-
vantar pelos em tapetes e carpetes. Esses efeitos são obtidos em flaneladeiras, máquina provida de várioscilindros
com agulhas que fazem o atrito enérgico na superfície do tecido.
Lixamento 
O lixamento é utilizado para se obter o lixado, muito utilizado em jeans, e é conseguido com o atrito de cilindrosre-
vestidos de lixas.
Sanforização 
Acabamento de pré-encolhimento, para evitar que o tecido de algodão encolha nas lavagens posteriores. É obtido-
em máquina especial (sanforizadeira) destinada para que se execute este trabalho. As aplicações são as maisdi-
versas. Esse acabamento também possui etiqueta de qualidade, entretanto, para que o tecido receba a etiqueta-
sanforizado deverá ter no máximo 1% de encolhimento residual.

ACABAMENTOS BIOQUÍMICOS
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TECNOLOGIA TÊXTIL: BENEFICIAMENTOS/ACABAMENTOS EM TECIDOS

Beneficiamento de tecidos se refere, de uma maneira geral, a todos os processos a que um 
tecido é submetido após o tear, e tem como finalidade melhorar as características visuais e de 
toque do material têxtil, além de poder dar algumas características específicas ou mesmo 
melhorar o processo de fabricação do mesmo. Basicamente inclui os processos de preparação 
(alvejamento, purga, desengomagem...), tinturaria ou estampagem, além de processos 
especiais que exemplificaremos ao longo do texto.
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Também  podemos  definir  os  beneficiamentos  têxteis  como  o conjunto  de  processos
aplicados aos materiais têxteis, objetivando transformá-los a partir do estado cru em artigos
brancos  tintos,  estampados  e  acabados.  Também  é  observado  nesse  processo  todo  o
conjunto de operações  dos processos têxteis as quais retiram impurezas preexistentes ou
adquiridas durante a fiação e/ou  tecelagem plana ou de  malha,  e  também a melhoria do
material através de tingimento e estampagem, entre tantas outras operações.

BENEFICIAMENTO PRIMÁRIO
Conjunto  de  operações  mecânicas,  físicas,  químicas,  bioquímicas  e  físico-químicas,
destinadas  a  eliminar  as  impurezas  das  fibras  têxteis  e  prepará-las  para  o  tingimento,
estamparia e acabamento final.
Tipo de beneficiamento têxtil em que são submetidas as fibras têxteis para prepará-las para
beneficiamento posteriores ou comercialização. 
Este tratamento atinge as características de limpeza, hidrofilidade, grau de brancura e brilho. 

EXISTEM QUATRO TIPOS DE BENEFICIAMENTOS TÊXTEIS:
BENEFICIAMENTO FÍSICO;
BENEFICIAMENTO QUÍMICO;
BENEFICIAMENTO BIOQUÍMICO;
BENEFICIAMENTO FÍSICO-QUÍMICO.

Algumas etapas do processo: A PREPARAÇÃO (INÍCIO DOS TRABALHOS DE 
ACABAMENTOS):
Pode ser feito em processos contínuos em máquinas integradas ou em máquinas separadas,
cada processo individualmente.  De acordo com a seqüência de operação, o beneficiamento
pode ser classificado como:

Beneficiamento Descontínuo: Quando o material é beneficiado em quantidades limitadas (por
partidas), sujeito à interrupção de renovação (máquina pequena);
Beneficiamento contínuo:  tipos de beneficiamento onde o material têxtil é tratado sem que
ocorram paradas no processo (máquinas gigantes - várias operações);
Beneficiamento Semi-contínuo: Quando o material é transformado numa seqüência variável,
em termos de velocidade (ora para, ora corre). Esses processos se repetem também durante a
etapa do tingimento, como será (re)visto no final desse texto.

PRINCIPAIS TIPOS DE ACABEMENTOS FÍSICOS:
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Processos mecânicos  realizados na face do tecido para alterar suas características físicas
para usos especiais.
Flanelar: O tecido é construído com fios mais grossos passando em uma de suas faces, esses
fios sofrem a ação de atrito de guarnições em movimento levantando suas fibras, dando um
toque de pelúcia.
Lixar: O tecido passa em contato em cilindros giratório em alta velocidade recobertos com lixa,
criando no tecido um aspecto de toque chamado ‘pele de pêssego’. Pode ser feito em uma face
do tecido ou nas duas faces.

Imagem de uma Escovadeira

CHAMUSCAGEM
Processo  seco  em  que  o  tecido  passa  por  chamas  para  queima  de  fibrilas e  pequenas
sujeiras. Melhora a aparência e o toque do tecido pela eliminação de partículas que estão
sobre a sua face. Dependendo do tecido, da fibra de sua construção e do seu peso a chama
pode  ser  mais  ou  menos  intensa,  de  apenas  um lado  do  tecido  ou  de  ambos  os  lados.
Processo realizado em máquina Chamuscadeira, que possui dois ou quatro queimadores.

Chamuscadeira à gás.

Há três tipos de chamuscadeiras:

Têxtil – Tecnologia de Acabamento 6

http://4.bp.blogspot.com/-nb4qCRN4eIk/TfgUQo-MklI/AAAAAAAAC8c/7W7RlJm4IPE/s1600/ESCOV.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-MWn5-X3nVSw/TfgUNs2pjJI/AAAAAAAAC8M/zQ837JtrwvQ/s1600/CHAMUSC.jpg


Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Placas  Aquecedoras:  placas  curvas  e  espessas  de  cobre  aquecidas  ao  rubro
(gás/eletricidade);
Cilindro: o tecido passa entre rolos aquecidos;
Chamuscadeira por contato direto:  o tecido é passado sobre o produto da queima de um
combustível gasoso (gás/álcool/gasolina).
Obs1.  As chamuscadeiras são dotadas de dispositivo de segurança que afasta o tecido ou
apaga a chama sempre que a máquina parar.
Obs2. Geralmente há uma caixa com líquido na saída para apagar alguma fagulha (pode ser
um banho de preparação da etapa seguinte)
Fotografia de uma chamuscadeira com queimador direto (gás)
Esboço de um sistema de escovagem e chamuscagem

Gráfico demonstrando o processo de chamuscagem

Esboço de uma máquina que realiza escovagem, chamuscagem e desengomagem simultaneamente.

RAMAGEM
Processo em que os tecidos são presos somente pelas ourelas (laterais) e passam por uma
estufa para secagem e/ou termofixação, sem sofrer nenhum contato em suas faces, resultando
que o tecido saia sem variação em sua largura. O processo de termofixação é realizado em
tecidos de fibras sintéticas (termoplásticas) para orientação dos polímeros nas fibras, fazendo
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que os fios se estabilizem na maneira em que se encontram na ligação do tecido, fixando a
estrutura dimensional do mesmo (largura, gramatura).

CALANDRAGEM
Processo em que o tecido passa entre cilindros sendo espremidos com alta pressão e com alta
temperatura interna, achatando a sua superfície e como resultado dando uma maior reflexão da
luz, resultando em um maior brilho além de melhor toque ao tecido. Uma Calandra têxtil pode
ter cilindros com superfície metálica ou de papelão.

Processo de calandragem. Os cilindros prensam o tecido, estabilizando-o. 

Aspecto visual do tecido antes da calandragem (à esquerda) e depois da calandragem (à direita)

ACABAMENTO
Processos finais para melhorar a estrutura dimensional do tecido e sua aparência, deixando-o
pronto para o uso final

ACABAMENTO QUÍMICO
Tratamento químico de fios e tecidos. Todo artigo têxtil sofre vários processos físicos e 
químicos durante o beneficiamento. Tem como objetivo melhorar o aspecto, capacidade de 
pigmentação bem como condições para um posterior acabamento nobre.
É no setor de tinturaria que o artigo têxtil sofre todo o processo de preparação e tingimento
chamado de beneficiamento.

Todo artigo têxtil deve ser cuidadosamente preparados antes de iniciar o tingimento. 
Passa por um processo inicial chamado de preparação ou pré-tratamento. Tem como objetivo
eliminar todas as impurezas do tecido: 
As ceras;
As pectinas naturais;
Os óleos lubrificantes;
As parafinas;
As gomas ... 
Estas impurezas podem ser tanto naturais como artificiais. Neste último caso são adicionadas
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aos fios de tecido quando este sofre o processo de tecimento na tecelagem.
Os tecidos chegam  na tinturaria em estado cru. São então submetidos tanto a processos
químicos como físicos dependo do tipo de fibra e tipo de produto final que se quer ter.

PRINCIPAIS ACABEMENTOS QUÍMICOS:

DESENGOMAGEM
Primeira etapa no pré-tratamento, tem como objetivo eliminar as gomas aplicadas aos fios de
urdume antes dos processos de tecelagem. Pode-se eliminar as gomas através dos seguintes
métodos:
Desengomagem enzimática:  processo biológico de eliminação de goma de amido (milho,
mandioca...) por enzimas. A enzima provoca a quebra da cadeia do amido tornando-o solúvel.
Após a enzimagem o tecido deverá ser pré-tratado com uma receita oxidativa a fim de obter o
alvejamento do tecido (branqueamento químico).
Desengomagem oxidativa:  processo químico de eliminação tanto de gomas como de todas
as impurezas presentes no tecido. A desengomagem oxidativa tende a fazer três processos:
desengomar, purgar e alvejar o tecido simultaneamente.
PURGA
Limpeza das fibras com a remoção de óleo e gorduras existente em fibras naturais e remoção
de óleos presentes em fibras sintéticas, melhorando a  hidrofilidade da fibra e a preparando
para o tingimento posterior...
As fibras de algodão,  no estado cru, são formadas em média por 94% de celulose e os
restantes 6% incluem proteínas, substâncias pécticas, ceras graxas e materiais minerais. O
material não celulósico confere às fibras um caráter hidrofóbico e uma coloração amarelada. A
purga tem o objetivo de retirar essas impurezas. 
A purga  do algodão  e  outras  fibras  celulósicas  é  feita  em meio  alcalino,  geralmente  em
presença de produtos tensoativos e agentes seqüestrantes. A água residual tem um alto pH
que necessita ser neutralizado com ácidos sulfúricos ou dióxidos de carbono. 
As vantagens potenciais que torna a purga enzimática comercialmente atrativa incluem água
residual mais facilmente tratável, economias de energias e melhor compatibilidade com outros
processos, maquinaria e materiais.
Comparando a purga obtida  com o emprego de pectinase com a obtida empregando soda
cáustica,  ambos  seguidos  de  um  alvejamento  com  peróxido  de  hidrogênio,  chegou-se  a
conclusão  que  para  o  processo  alcalino  a  perda  de  peso  é  1% superior  ao  do  processo
enzimático,  obtendo-se  neste  um  melhor  grau  de  branco  para  a  mesma  degradação  da
celulose.
Processo também  conhecido como cozimento, visa eliminar as gorduras, ceras, resinas e
demais impurezas naturais do algodão ou fibras naturais, no caso de fibras sintéticas, a purga
tem como objetivo eliminar as parafinas e óleos de encimagem, adicionados a esta durante o
processo de fiação e tecelagem.
O principal  objetivo  da purga é  oferecer  hidrofilidade suficiente  para  que este  possa ser
processado no beneficiamento. Tanto fibras naturais como sintéticas são submetidas a este
processo. É constituído normalmente de aplicação de um detergente e de um emulgador em
meio alcalino. 

ALVEJAMENTO
Processo de branqueamento das fibras do tecido, especialmente em fibras naturais que tem
uma coloração amarelada e com muita variação. É aplicados produtos químicos alvejamentes
como Peróxido de hidrogênio ou Hipoclorito de sódio que reagem com a fibra. O processo
de reação pode ser acelerado com a adição de vapor. É necessário uma lavação posterior para
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remoção dos produtos químicos.
Visa eliminar a coloração amarelada ou marrom que as fibras celulósicas apresentam em seu
estado natural e remoção de outras impurezas ainda existentes. Prepara o aspecto do material
para  processos  subsequentes  de  branqueamento  óptico,  tingimento  ou  estampagem.  São
realizados  por  meio  químico.  Os alvejantes  mais  comuns  são  o  hipoclorito  de  sódio,  o
peróxido de hidrogênio e o clorito de sódio.

MERCERIZAÇÃO
Aplicação de Soda cáustica sobre o tecido de algodão sob tensão. A Soda cáustica reage com
a celulose das fibras de algodão causando um intumescimento da fibra, deixando-a com um
perfil mais redondo, e diminuindo as zonas amorfas da celulose, o resultado final é uma melhor
hidrofilidade da fibra, uma aparência mais lustrosa e um toque mais macio no tecido.

O processo de mercerização foi criada por John Mercer em 1848. O algodão, quando tratado a 
frio em uma solução de soda cáustica concentrada - hidróxido de sódio torna-se 
semitransparente, com estrutura arredondada quando visto no microscópio e encolhe muito no 
sentido longitudinal.
Nesta técnica o algodão  em peças ou fio é submetido, sob tensão e a frio a um banho de
soda cáustica concentrada que é posteriormente neutralizada através de um banho de ácido,
sempre sob tensão.
A não  uniformidade  e  falta  de  regularidade  no  processo  de  MERCERIZAÇÃO  tem  como
conseqüência imediata o tingimento irregular. 
Nuances irregulares ocorrem devido à difusão irregular dos corantes.

SANFORIZAÇÃO
Processo de encolhimento mecânico do tecido no sentido do urdume. 
Durante a construção dos tecidos os fios estão tensionados, fazendo que o tecido construído
também saia da mesma forma tensionado, e um tecido confeccionado dessa maneira sofre
grandes encolhimento durante a lavagem caseira.
Para evitar esse transtorno e as lojas poderem vender as peças de confecção pronta para o
uso o tecido precisa ser encolhido antes de ser confeccionado. 
A Sanforizadeira consiste em uma máquina que faz esse encolhimento no sentido do urdume 
do tecido.
Dependendo do tecido pode entrar na máquina 100 metros e sair 85 metros, por esse motivo
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teve sua popularização dificultada no começo de sua comercialização.
Diminui  o  comprimento  do  tecido  mas  mantém  a  sua  largura  e,  consequentemente,  sua
gramatura (peso por m²) aumenta. 

TINGIMENTO
Tingimento é a técnica de proporcionar cor aos substratos mediante corantes e pigmentos.
Tingimento  é  uma  modificação  físico-química  do  substrato  de  forma  que  a  luz  refletida
provoque  uma  percepção  de  cor  .Os  produtos  que  provocam  estas  modificações  são
denominados matérias corantes. 

Adicionar legenda

Matérias corantes são compostos orgânicos capazes de colorir substrato têxtil ou não têxtil,
de forma que a cor seja relativamente sólida à luz e a tratamentos úmidos. Na indústria têxtil
são classificados:
CORANTES;
PIGMENTOS.

O tecido pode ser somente tingido, somente estampado ou pode passar pelos dois processos.
Não passam por essa fase tecidos construídos com fios tintos e tecidos de cor branca.
O tingimento no tecido em peças produz uma base com cor lisa. Pode ser realizada com o 
tecido em corda ou aberto, em três processos distintos:
Processo descontínuo ou por bateladas;
Processo semi-contínuo;
Processo Contínuo.
TINGIMENTO: Processo descontínuo ou por bateladas 
Processo  indicado  para  lotes  com  metragens  menores  e  produções  menores.  Na  mesma
máquina podem ser feitos todos os processos de preparação como purga e alvejamento, além
do tingimento e lavagem final. 

TINGIMENTO: Processo semi-contínuo
Impregnação do tecido com banho de tingimento realizado por Foulard, após esse processo o
tecido fica em repouso por  algumas horas para a reação do corante e posterior  lavagem.
Processo conhecido como ‘pad-batch’. 

TINGIMENTO: Processo Contínuo
Indicado para grandes produções e lotes com maior metragem. 
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A reação do corante com a fibra é acelerada com a adição de vapor ou temperatura. Com isso
o tecido preparado entra na máquina e sai tingido e lavado.
Os processos mais comuns são ‘pad-steam’, com vaporizador para tecidos de algodão, e, ‘pad-
dry’, com circulação de ar-quente (hot-flue) para tecidos sintéticos, ou a combinação desses. 

Processo de tingimento artesanal.

CORANTES
utilizados em tinturaria, são solúveis ou dispersáveis no meio. No tingimento são absorvidos e
se difundem para o interior da fibra. Há interações físico-químicas entre corante e fibra. 
PIGMENTOS
utilizados em estamparia, são insolúveis em meio, são aplicados e fixados por meio de resinas
sintéticas (pastas de estampar). 

BRANQUEAMENTO ÓPTICO 
O substrato têxtil mesmo após  o alvejamento, tem como tendência refletir uma coloração
amarelada. Existe o processo de branqueamento por meio óptico onde é aplicado um produto
que reflita raios azulados e avioletados que combatem o tom amarelado dando a impressão de
um branco mais branco.
Os branqueadores ópticos proporcionam reflexão por fluorescência na região de 430 a 440
nm quando submetidos a luz ultravioleta, a chamada luz negra,  muito  freqüente em casas
noturnas. Este "tingimento" é realizado a quente, por meio chamado esgotamento, em que o
corante branco é esgotado no banho de tingimento pelo tecido. 
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Nos processos de acabamentos têxteis existem, além dos acabamentos físicos mencionados
num  dos  artigos  anteriores  existem  também  os  acabamentos  químicos,  físico-químicos  e
bioquímicos. Trataremos nessa postagem apenas dos acabamentos químicos que envolvem,
dentre os principais processos, os tratamentos que seguem:

PURGA: Limpeza das fibras com a remoção de óleo e gorduras existente em fibras naturais e
remoção de óleos presentes em fibras sintéticas,  melhorando a  hidrofilidade da fibra e a
preparando para o tingimento posterior.

As fibras de algodão,  no estado cru, são formadas em média por 94% de celulose e os
restantes 6% incluem proteínas, substâncias pécticas, ceras graxas e materiais minerais. O
material não celulósico confere às fibras um caráter hidrofóbico e uma coloração amarelada. A
purga tem o objetivo de retirar essas impurezas. 

A purga  do algodão  e  outras  fibras  celulósicas  é  feita  em meio  alcalino,  geralmente  em
presença de produtos tensoativos e agentes seqüestrantes. A água residual tem um alto pH
que necessita ser neutralizado com ácidos sulfúricos ou dióxidos de carbono. 

As vantagens potenciais que torna a purga enzimática comercialmente atrativa incluem água
residual mais facilmente tratável, economias de energias e melhor compatibilidade com outros
processos, maquinaria e materiais.

Comparando a purga obtida  com o emprego de pectinase com a obtida empregando soda
cáustica,  ambos  seguidos  de  um  alvejamento  com  peróxido  de  hidrogênio,  chegou-se  a
conclusão  que  para  o  processo  alcalino  a  perda  de  peso  é  1% superior  ao  do  processo
enzimático,  obtendo-se  neste  um  melhor  grau  de  branco  para  a  mesma  degradação  da
celulose.

ALVEJAMENTO: Processo de branqueamento das fibras do tecido, especialmente em fibras
naturais  que  tem  uma  coloração  amarelada  e  com  muita  variação.  É  aplicados  produtos
químicos alvejamentes como Peróxido de hidrogênio ou Hipoclorito de sódio que reagem
com a fibra. O processo de reação pode ser acelerado com a adição de vapor. É necessário
uma lavação posterior para remoção dos produtos químicos.

MERCERIZAÇÃO: Aplicação de Soda cáustica sobre o tecido de algodão sob tensão. 

A Soda cáustica reage com a celulose das fibras de algodão causando um intumescimento da
fibra, deixando-a com um perfil mais redondo, e diminuindo as zonas amorfas da celulose, o

Têxtil – Tecnologia de Acabamento 14

http://1.bp.blogspot.com/_gsIKjRYCv_Q/S7zW1uhoYEI/AAAAAAAAAtM/I1ZM9rrJDKI/s1600/SOLVENTES.jpg


Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

resultado final é uma melhor hidrofilidade da fibra, uma aparência mais lustrosa e um toque
mais macio no tecido. 

A não  uniformidade  e  falta  de  regularidade  no  processo  de  MERCERIZAÇÃO  tem  como
conseqüência imediata o tingimento irregular. 

Nuanças irregulares ocorrem devido à difusão irregular dos corantes.

TINGIMENTO: O tecido pode ser somente tingido, somente estampado ou pode passar pelos
dois processos. 

Não passam por essa fase tecidos construídos com fios tintos e tecidos de cor branca. 

O tingimento no tecido em peças produz uma base com cor lisa. Pode ser realizada com o
tecido em corda ou aberto, em três processos distintos:

Processo  descontínuo  ou  por  bateladas:  Processo  indicado  para  lotes  com  metragens
menores e produções menores. Na mesma máquina podem ser feitos todos os processos de
preparação como purga e alvejamento, além do tingimento e lavagem final. 

Processo  semi-contínuo:  Impregnação  do  tecido  com banho  de  tingimento  realizado  por
Foulard, após esse processo o tecido fica em repouso por algumas horas para a reação do
corante e posterior lavagem. Processo conhecido como ‘pad-batch’. 

Processo Contínuo: Indicado para grandes produções e lotes com maior metragem. 

A reação do corante com a fibra é acelerada com a adição de vapor ou temperatura. Com isso
o tecido preparado entra na máquina e sai tingido e lavado.

Os processos mais comuns são ‘pad-steam’, com vaporizador para tecidos de algodão, e, ‘pad-
dry’, com circulação de ar-quente (hot-flue) para tecidos sintéticos, ou a combinação desses. 

SANFORIZAÇÃO: Processo de encolhimento mecânico do tecido no sentido do urdume. 

Durante a construção dos tecidos os fios estão tensionados, fazendo que o tecido construído
também saia da mesma forma tensionado, e um tecido confeccionado dessa maneira sofre
grandes encolhimento durante a lavagem caseira. 

Para evitar esse transtorno e as lojas poderem vender as peças de confecção pronta para o
uso o tecido precisa ser encolhido antes de ser confeccionado. 

A Sanforizadeira consiste em uma máquina que faz esse encolhimento no sentido do urdume
do tecido. 

Dependendo do tecido pode entrar na máquina 100 metros e sair 85 metros, por esse motivo
teve sua popularização dificultada no começo de sua comercialização.

Diminui  o  comprimento  do  tecido  mas  mantém  a  sua  largura  e,  consequentemente,  sua
gramatura (peso por m²) aumenta. 

DESENGOMAGEM: Alguns tipos de fios precisam ser engomados antes da tecelagem para
melhorarem o seu rendimento nos teares, essa goma precisa ser retirada para a realização do
tratamento  do  tecido,  pois  formam uma película  protetora  ao  redor  dos  fios  dificultando  a
entrada dos produtos químicos nas fibras. Esse processo depende diretamente de qual goma
foi aplicada aos fios, porém todos processos se caracterizam pela adição de água quente ou
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vapor de água pressurizado. 

No próximo post sobre o assunto falarei apenas dos processos bioquímicos, já que sobre os
físico-químicos acaberei sendo redundante, pois eles são, como o próprio nome já diz, uma
união entre processos físicos e químicos. Então ligue os pontos. Por hora é isso.
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!




	TECNOLOGIA TÊXTIL: BENEFICIAMENTOS/ACABAMENTOS EM TECIDOS

