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RESUMO 

Uma das industrias que mais cresce atualmente é de produtos de limpeza. Produtos saneantes 

são aqueles destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes 

coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água. Dentre os produtos 

de limpeza mais produzidos estão os detergentes, desinfetantes, amaciantes e água sanitária. 

Para as Indústrias de Saneantes Domissanitários, as diretrizes para a implantação das Boas 

Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C) estão estabelecidas na Portaria nº 327, de 30 de 

julho de 1997, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, as quais 

visam à padronização e definição de procedimentos, métodos de fabricação, condições das 

instalações da empresa, equipamentos e respectivas manutenções, critérios de segurança, bem 

como matérias-primas, embalagens, condições de estocagem e aspectos relativos ao meio 

ambiente, como forma de garantir a qualidade e a segurança no uso destes produtos. Para tanto, 

faz-se necessário a realização do controle de qualidade, visando obedecer as normas de 

produção. O presente trabalho tem como objetivo descrever e demonstrar como ocorre na 

prática esse controle, na empresa de produtos de limpeza Produtos Essência do Campo, através 

de análises físico – químicas como determinação do pH, viscosidade e teor de cloro, ressaltando 

assim, a importância dessa avaliação para a qualidade do produto final, bem como, garantir a 

distribuição e usos do mesmos com segurança. 

 

Palavras – chaves: Produtos saneantes. Detergentes. Desinfetantes. Controle de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Nowadays, one of the industries that has been grown is the cleanness products. Sanitizing 

products are those destined to home hygienization, disinfection or disinfestations, in collective 

or public places, common use places and in water treatment. Among the cleaning products most 

produced are detergents, disinfectants, softeners and bleach. To household cleaning industries 

the implementation guidelines of Good Manufacturing and Control Practices(BPF and C) are 

stabilized in the ordinance n° 327 of July 30th, 1997 of the Ministry of Health National 

Secretariat of Sanitary Surveillance, which aims the procedures standardization and definition, 

manufacturing methods, company facilities, equipments and their maintenance, safe criteria, as 

well as the feedstock, packaging, stocking conditions and environment aspects related as a way 

to ensure the quality and safety in the use of these products. Therefore it’s necessary the 

realization of the quality control, aiming to obey the production standards. The present work 

aims to describe and demonstrate how this control works in practice in the cleaning products 

company, Produtos Essência do Campo, by physicochemical analysis such as the pH 

determination, viscosity and chlorine content, highlighting the importance of this evaluation to 

the final product quality, as well as to ensure the distribution its safe uses. 

Keywords: Cleaning Products. Detergents. Disinfectants. Quality Control 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A indústria química no ramo dos produtos saneantes e domissanitários, ou mais 

comumente denominados produtos de limpeza, tem crescido e se tornado bem mais amplo no 

que diz respeito a grande variedade de produtos e suas diversas aplicações. Produtos de alta 

qualidade oferece uma série de benefícios às organizações, como promover a correta eliminação 

de microorganismos, manutenção da higiene por mais tempo e redução da incidência de 

doenças virais e bacterianas.  

No Brasil, os produtos de limpeza foram denominados saneantes domissanitários 

classificados quanto à finalidade de uso, como produtos para limpeza geral e afins são definidos 

na Resolução RDC n° 184, de 22/10/01, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como: 

"substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção, desinfestação, 

desodorização, odorização, de ambientes domiciliares, coletivos e/ou públicos, para utilização 

por qualquer pessoa, para fins domésticos, para aplicação ou manipulação por pessoas, ou 

entidades especializadas, para fins profissionais." A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), órgão federal responsável pelo registro, notificação, elaboração de normas e 

padrões relacionados aos saneantes, em sua última resolução sobre esses produtos, adotou um 

conceito mais amplo, definindo os produtos saneantes como: "substâncias ou preparações 

destinadas à aplicação em objetos, tecidos, superfícies inanimadas e ambientes, com finalidade 

de limpeza e afins, desinfecção, desinfestação, sanitização, desodorização e odorização, álem 

de desinfecção de água para o consumo humano, hortifrutícolas e piscinas." (SILVA, 2011) e 

(BUGNO et al, 2003).  

Para as Indústrias de Saneantes Domissanitários, as diretrizes para a implantação das 

Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C) estão estabelecidas na Portaria nº 327, de 30 

de julho de 1997, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, as 

quais visam à padronização e definição de procedimentos, métodos de fabricação, condições 

das instalações da empresa, equipamentos e respectivas manutenções, critérios de segurança, 

bem como matérias-primas, embalagens, condições de estocagem e aspectos relativos ao meio 

ambiente, como forma de garantir a qualidade e a segurança no uso destes produtos (Brasil, 

1997).  

O controle da contaminação microbiana é um aspecto importante das BPF e C 

e deve ser parte integrante de programas de Garantia da Qualidade. O processo de fabricação 

exerce grande influência sobre os níveis de contaminação microbiana do produto, sendo, 
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portanto fundamental entender as diferentes etapas produtivas e se conhecer as fontes e os 

mecanismos responsáveis pela contaminação. As principais fontes de contaminação a serem 

consideradas, responsáveis pela carga microbiana total do produto, incluem as fontes diretas – 

acarretadas por matérias-primas, água e material de acondicionamento utilizados – e as fontes 

indiretas – decorrentes de procedimentos de limpeza, instalações inadequadas, equipamentos, 

ambientes produtivos e operadores envolvidos. (BUGNO et al, 2003).  

O seguinte trabalho tem como objetivo a descrição da prática do controle de qualidade 

de uma indústria de produtos saneantes. Tal atividade foi realizada na empresa Produtos 

Essência do Campo – LTDA ME. O controle de qualidade consiste na determinação do pH e 

viscosidade dos produtos como detergentes e desinfetantes, e ainda o teor de cloro em produtos 

alvejantes. O controle de qualidade dentro de uma indústria tem fundamental importância, 

é através dele que se verifica, ainda durante a recepção, as características da matéria-prima, 

a uniformidade e eficiência da produção, o cumprimento das normatizações, o que resulta na 

qualidade do produto ofertado. (RIBEIRO, 2014).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



15 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA – PRODUTOS ESSÊNCIA DO CAMPO  

 

A empresa Produtos Essência do Campo, é uma indústria de produtos saneantes, 

ou mais comumente, produtos de limpeza, como detergentes, desifetantes, amaciantes e 

alvejantes. Os detergentes ainda podem ser subdivididos em: 1) detergentes de uso geral; 2) 

detergentes lava-roupas; 3) detergentes para pisos.  

A indústria começou suas atividades no ano de 2004 em um pequeno espaço domiciliar. 

Com o tempo, com o aumento da demanda de produtos, os sócios Braúlio Ribeiro e Djalma 

Barbosa adquiriram um terreno maior para a construção de uma fábrica planejada, que 

atendesse a demanda atual e tivesse projeções para crescimento estrutural futuro. Tal instalação 

situa-se na Rua Senador Dário Pereira de Macedo, 21 , Portal da Chapada, no município de 

Apodi, Rio Grande do Norte.  

Hoje, a Essência do Campo produz em média 10.000 caixas de produtos domissanitários 

por mês. O mix de produtos contempla uma gama de produtos que ajudam nas atividades 

diárias. Ao todo, são mais de 10 tipos de produtos que a empresa oferece ao mercado.  

O quadro de colaboradores é composto por mais de 30 funcionários, alocados no vários 

departamentos da empresa: gerência, produção, atendimento, administrativo, marketing, 

laboratório e vendas. O mercado atendido pela Essência do Campo abrange mais de 300 cidades, 

localizadas nos Estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. 

A área de produção conta com 16 tanques de mistura (reatores com sistema em batelada) 

com capacidade de 2.000 litros cada, com exceção da água sanitária, que possui capacidade de 

20.000 litros. 

No ano de 2010, a empresa implementou duas normas de caráter internacional: a ISSO 

9001 (Sistema de Gestão da Qualidade), e ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental) e também 

criaram a Fundação Dario Pereira de Macêdo – que exerce o papel de responsabilidade social 

à empresa. Essa fundação tem como papel fundamental a reciclagem de lixo. 

A mesma é responsável pelo recolhimento e separação do lixo reciclável.     

 

2.2. PRODUTOS SANEANTES 

 

As substâncias químicas têm a propriedade de interagir umas com as outras de várias 

formas e, quando associadas, podem somar estas propriedades e gerar produtos formulados que 
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auxiliam nas mais diversas necessidades, como, por exemplo, os produtos de limpeza. Estes 

produtos, tecnicamente denominados Saneantes, são definidos pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) como aqueles destinados à higienização, desinfecção ou 

desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no 

tratamento da água, e têm sua regulamentação sob a responsabilidade da Gerência Geral de 

Saneantes (GGSAN) daquele órgão.   

De acordo com Macedo (2012), o saneante mais antigo é o sabão. No entanto, na 

literatura não se encontra uma data certa para o seu surgimento. Os primeiros detergentes 

sintéticos apareceram após a 1.ª Guerra Mundial, tendo o primeiro sido criado em 1916, na 

Alemanha. Isto aconteceu devido a uma falta de gorduras animais e vegetais durante a guerra 

(é de relembrar que nessa época a procura de um alimento alternativo e barato levou à criação 

de margarinas, entre outros, que eram produzidas a partir destas mesmas gorduras), tal como 

devido à necessidade de se criar um agente de limpeza que não criasse espuma quando utilizado 

em conjunto com águas duras (espuma corresponde à formação de esterearatos de sódio e de 

cálcio) e ao fato de a indústria petrolífera ter como subproduto o propileno, que na altura era 

queimado. A indústria foi se desenvolvendo até que em 1946 se dá uma segunda revolução na 

produção de detergentes: a junção destes com builders e outros aditivos. Isto permitiu o 

desenvolvimento de diversos detergentes (em pó, líquido, gel, barra) aptos para remover vários 

tipos de sujidade, o que levou a que atualmente a maior parte dos detergentes que usamos sejam 

sintéticos. (PINTO et al., 2012).  

Atualmente, em alguns surfactantes, são adicionados outros agentes químicos que fazem 

parte da sua composição com diferentes funções, tais como os coadjuvantes ou auxiliares do 

processo de lavagem (abrasivos, ácidos, solventes, álcalis, enzimas, hidrotópicos, 

anticalcários), os corantes e perfumes, e demais materiais inertes. Muitos destes agentes 

provocam fortes impactos ambientais e sérios danos à saúde. Por essas razões vem aumentando, 

principalmente em países europeus, a busca por produtos que empregam ingredientes 

“ecologicamente corretos”, sendo biodegradáveis e de toxidade mínima aos organismos vivos. 

(CORRÊA, 2005).  

De acordo com a ANVISA, a avaliação do risco é feita considerando parâmetros como: 

a toxicidade das substâncias do produto, a finalidade de uso, as condições de uso em que a 

população provavelmente seja exposta etc. 

A Resolução RDC n° 184 de 22 de outubro de 2001, que define os procedimentos a 

serem adotados para o registro de produtos saneantes domissanitários, estabelece que “as 
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empresas legalmente autorizadas a produzir ou importar estão sujeitas à verificação do 

cumprimento das Boas Práticas de Fabricação e Controle”. 

Para as Indústrias de Saneantes Domissanitários, as diretrizes para a implantação das 

Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPF e C) estão estabelecidas na Portaria nº 327, de 30 

de julho de 1997, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, as 

quais visam à padronização e definição de procedimentos, métodos de fabricação, condições 

das instalações da empresa, equipamentos e respectivas manutenções, critérios de segurança, 

bem como matérias-primas, embalagens, condições de estocagem e aspectos relativos ao meio 

ambiente, como forma de garantir a qualidade e a segurança no uso destes produtos (Brasil, 

1997). 

 

2.2.1. Desinfetantes  

 

A limpeza e a desinfecção são consideradas como principais métodos de prevenção de 

doenças. É indispensável que se adote um programa de limpeza e desinfecção abrangente e de 

uso rotineiro, visando a diminuição e manutenção de uma concentração baixa de 

microoganismos patogênicos no ambiente, dificultando desta forma, a probabilidade de 

infecções.   

No mercado atual, existem vários desinfetantes de uso geral, com diferentes princípios 

ativos em sua composição. De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC nº 14, de 

28 de fevereiro de 2007) da ANVISA, desinfetante é um produto que mata todos os 

microorganismos patogênicos, mas não necessariamente todas as formas microbianas 

esporuladas, em objetos e superfícies inanimadas.  

De acordo com Braga et a.l (2010), os desinfetantes de uso geral são agentes químicos 

utilizados em objetos inanimados para o controle microbiano. São amplamente utilizados em 

ambientes domésticos e, se forem eficazes, previnem patologias que podem ser decorrentes de 

bactérias comuns. O sucesso na desinfecção depende de vários fatores, que geralmente constam 

no rótulo do fabricante do desinfetante, como modo de uso, concentração ideal, sobre quais 

microorganismos atua, tempo de ação e natureza do material a ser desinfetado. O controle 

bacteriano no ambiente doméstico evita a contaminação de alimentos e também atua 

sobre o controle de patologias provocadas pelos microorganismos comuns no ambiente.  

Desinfetantes de uso geral são produtos para uso domiciliar e em ambientes públicos, 

destinados exclusivamente a desodorização, sanitização e desinfecção de pisos, paredes, 
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mobiliários e outras superfícies, ambientes, sanitários e utensílios que não entrem em contato 

com alimentos. (BRAGA et al., 2010).  

Segundo SIRONI (2009), os desinfetantes, são geralmente compostos por: 

 Cloreto de benzalcônio (ou cloreto de alquil dimetil benzil amônio): Princípio 

ativo, que possui poder desinfetante/bactericida;  

 Renex (Nonilfenol Etoxilado NP95): É um tensoativo não iônico, utilizado para 

desturvar o produto;  

 Brancol: Confere opacidade e efeito esbranquiçado em formulações de saneantes 

e cosméticos;  

 Frangância;  

 Corante; 

 Veículo: Água. 

  

2.2.2. Detergentes  

 

Detergentes e seus congêneres são produtos destinados à limpeza e higienização de 

objetos inanimados e/ou ambientes. 

As empresas que produzem ou importam os produtos mencionados devem cumprir as 

Boas Práticas de Fabricação e Controle, com a finalidade de garantir a qualidade e 

a segurança de uso destes produtos. (BUGNO et al, 2003). Um dos métodos para 

a produção de detergentes é a sulfonação de alcanos. 

Os detergentes são, assim como sabões, substâncias que reduzem a tensão superficial 

de um liquido, sendo assim, estes compostos também são considerados tensoativos. Os 

detergentes são produtos sintéticos produzidos a partir de derivados do petróleo. Estes 

compostos começaram a ser produzidos comercialmente a partir da Segunda Guerra Mundial 

devido à escassez de óleos e gorduras necessárias para a fabricação de sabões. 

Nos Estados Unidos, já no ano de 1953, o consumo de detergentes superava o de sabões. 

(NETO e PINO, 1997).  

Tanto sabão quanto detergente pertencem a um mesmo grupo de substâncias químicas 

– os tensoativos. Assim sendo, os dois produtos são redutores de tensão superficial e possuem 

a característica comum de, quando em solução e submetidos à agitação, produzirem espuma. 

Por esse motivo, ambos são utilizados para limpeza. As diferenças encontradas entre os sabões 

e detergentes situam-se, principalmente, em sua forma de atuar em águas duras e águas ácidas. 

Os detergentes, nessas águas, não perdem sua ação tensoativa, enquanto que os sabões, nesses 
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casos, reduzem grandemente e até podem perder seu poder de limpeza. Os sais formados pelas 

reações dos detergentes com os íons cálcio e magnésio, encontrados em águas duras, não são 

completamente insolúveis em água, o que permite ao tensoativo sua permanência na solução e 

sua possibilidade de ação. Em presença de águas ácidas, os detergentes são menos afetados, 

pois possuem também caráter ácido e, novamente, o produto formado não é completamente 

insolúvel em água, permanecendo, devido ao equilíbrio das reações químicas, em solução e 

mantendo sua ação de limpeza.   

  

Figura 1: Estrutura do Sabão versus Detergente. 

 

 Fonte: Peruzzo e Canto (2003)  

  

Atulamente, na produção de detergentes de uso doméstico e industrial, os tensoativos a

niônicos mais utilizados são os alquil benzeno sulfonatos lineares (conhecido como LAS – 

“linear alkyl sulfonate”), assumindo especial ênfase o alquil benzeno sulfonato linear 

de sódio (LASNa), comumente chamado de ácido sulfônico e o lauril éter sulfato de sódio (co

nhecido como SLES – “sodium lauryl ether sulfate”). (MARTINS, 2009).  

 

2.2.3. Tensoativos   

 

Os surfactantes constituem uma classe importante de compostos químicos amplamente 

utilizados em diversos setores industriais. A grande maioria dos surfactantes disponíveis 

comercialmente são sintetizados a partir de derivados de petróleo. Os surfactantes são 

moléculas anfipáticas constituídas de uma porção hidrofóbica e uma porção hidrofílica. A 

porção apolar é frequentemente uma cadeia hidrocarbonada enquanto a porção polar pode ser 

iônica (aniônica ou catiônica), não-iônica ou anfotérica. Alguns exemplos de surfactantes 

iônicos utilizados comercialmente incluem ésteres sulfatados ou sulfatos de ácidos graxos 

(aniônicos) e sais de amônio quaternário (catiônico). (Nitschke e Pastore, 2002).  
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Para Penteado et al. (2005), os tensoativos podem ser classificados de acordo com 

a carga da cabeça hidrofílica em:  

  Aniônicos: Apresentam grupos funcionais aniônicos no grupo hidrofílico, como 

sulfatos e fosfatos, tendo por isso carga negativa. Não funcionam bem sozinhos em água dura 

devido a presença de muitos íons Ca2+ e Mg2+ em solução, o que dificulta a sua ação sobre 

outras moléculas. (PINTO et al., 2012).  

 

Figura 2: Estrutura química do Dodecil sulfato de amônio. 

 

Fonte: PINTO et al. (2012).  

 

 Catiônicos: Apresentam grupo funcionais catiônicos (carga positiva) no grupo 

hidrofílico, podendo estar dependentes do pH do meio e sendo normalmente constituídos por 

grupos de aminas. A adição destes a detergentes com surfactantes aniônicos ajuda a que estes 

se agrupem em águas duras. (PINTO et al., 2012).  

 

Figura 3: Estrutura química do Cloreto de cetilpiridínio . 

 

 Fonte: PINTO et al. (2012).  

  

 Não-iônicos: Apresentam um grupo hidrofílico polar, mas não iônico. São 

usados principalmente em produtos de cosmética devido às suas baixas reatividades com a pele, 

evitando a irritabilidade que os outros produtos provocam. (PINTO et al., 2012).  

  

 Figura 4: Estrutura química do Dodecilpentaglicol . 

 

Fonte: PINTO et al. (2012). 
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 Anfotéricos:  Apresentam centros aniônicos e catiônicos ligados no mesmo 

grupo hidrofílico da molécula, tendo por isso carga negativa e positiva em simultâneo. 

Encontram-se majoritariamente em produtos de cosmética, shampoo e detergentes líquidos para 

as mãos por serem mais suaves. (PINTO et al., 2012).  

  

Figura 5: Estrutura química do Lauramidopropil betaína . 

 

 Fonte: PINTO et al. (2012).  

  

O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 40, o alquilbenzeno 

sulfonato (ABS), a partir de precursores derivados do petróleo (benzeno e tetrâmero de 

propileno). O ABS teve grande aceitação no mercado de detergentes devido ao melhor 

desempenho quando comparado ao do sabão, sendo consumido mundialmente em larga escala. 

No entanto, o uso deste produto dificulta o processo de tratamento de efluentes, formando 

densas camadas de espumas que favorecem o transporte de inúmeros poluentes e bactérias a 

longas distâncias. Com isso, houve a sua substituição por tensoativos biodegradáveis, ou seja, 

com cadeias alquílicas lineares. Atualmente, os tensoativos aniônicos mais usados são o 

alquilbenzeno sulfonato linear (LAS) e álcoois graxos etoxilados e sulfatados. (Penteado et al., 

2005). 

A partir de outubro de 1982, todos os produtores brasileiros de detergentes, passaram a 

utilizar os alquilbenzenossulfonatos lineares, biodegradáveis. (AMARAL et al., 2007).  

 

2.2.4.  Alquilbenzeno Sulfonato Linear  
 

Os LAS são surfactantes aniônicos que foram introduzidos no mercado em 1964 como 

substitutos do ABS, surfactante que, pelas suas ramificações, apresenta reduzida 

biodegradabilidade. O LAS é uma mistura de isômeros de comportamento semelhante, cada um 

contendo um anel aromático sulfonato na posição para, anel este ligado a uma cadeia linear 

alquil. (MARTINS, 2009).   
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O LAS é amplamente utilizado na forma neutralizada com hidróxido de sódio e 

trietanolamina, atuando dessa forma como surfactante principal na maioria das formulações de 

detergentes. Nessa forma neutralizada é efetivo no abaixamento da tensão superficial, 

promovendo a molhabilidade da superfície suja e emulsionando a sujeira, além de possuir 

elevado poder espumante.  

Os sais de LAS atuam em sinergia com o laurel éter sulfato de sódio conferindo a 

formulação final maior poder de detergente, espumante excelente estabilidade, além de reduzir 

significativamente a irritabilidade da formulação.  

 

Figura 6: Estrutura do sal de LAS. 

  

Fonte: Martins (2009).  

  

O LAS é obtido a partir do LAB (alquilbenzeno linear), por uma reação de sulfonação 

usando agentes sulfonantes, tais como H2SO4 concentrado, oleum ou SO3 gasoso. O uso dos 

primeiros dois está diminuindo, uma vez que a sulfonação com SO3, empregando reator em 

filme descendente é mais eficiente e o produto é de melhor qualidade. Devido à sulfonação 

incompleta, o LAS contém entre 1 a 3% de LAB, este último podendo entrar no ambiente 

aquático através da descarga de esgoto doméstico. (Penteado et al., 2005)  

Para a produção de detergente, o tensoativo (que possui caráter ácido) é neutralizado, 

geralmente utilizando hidróxido de sódio (NaOH). A seguir, são mostradas as reações de 

sulfonação e neutralização. A obtenção do LAB ocorre através de uma reação alquilação por 

adição nucleofílica aromática em haleto de alquila (alquilação de Friedel – Crafts), que também 

será mostrada a seguir. 
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Figura 7: Reação de Alquilação. 

 

Fonte: PINTO et al. (2012)  

 

 

Figura 8: Etapas da reação de sulfonação. 

 

 Fonte: PINTO et al. (2012)  
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Figura 9: Reação de neutralização. 

 

Fonte: PINTO et al. (2012) 

  

Nas últimas décadas, os órgãos governamentais de proteção ambiental vêm se 

preocupando com os níveis de LAS no meio hídrico. Entre os problemas ambientais decorrentes 

do acúmulo de LAS nos recursos hídricos destacamos os seguintes efeitos: diminuição da 

concentração de elementos necessários para a vida aquática, por ex., o oxigênio dissolvido, 

devido à diminuição da tensão superficial água/ar; diminuição da permeabilidade da luz, por 

manter as partículas presentes em suspensão; aumento da concentração de compostos 

xenobióticos, por solubilização micelar inibindo assim sua degradação. (Penteado et al., 2006).  

Ainda de acordo com Penteado et al. (2006), existem estudos sendo desenvolvidos em 

torno de mecanismos de remoção do LAS, tais como precipitação, adsorção e biodegradação. 

Vários fatores interferem na biodegradação do LAS, tais como concentração de oxigênio 

dissolvido, complexação com tensoativos catiônicos provenientes, por ex., de amaciantes de 

roupa, formação de sais insolúveis de cálcio e magnésio, presença de outros nutrientes 

orgânicos e variação do pH durante a degradação aeróbica.  

  

2.2.5. Lauril Éter Sulfato de Sódio  
 

O lauril éter sulfato de sódio ou SLES, é um tensoativo aniônico obtido através da reação 

de alcóois graxos ou alcóois graxos etoxilados com trióxido de enxofre seguido da neutralização 

com álcalis. Possui um alto poder detergente, desengordurante e espumogêneo. É compatível 

com tensoativos aniônicos, não-aniônicos e ânfoteros. 

Segundo Martins (2009), o SLES também é muito utlizado em cosméticos, pois possui 

características suaves.  O SLES não deve substituir o LAS, pois a eficiência do produto final 

será muito baixa, já que o SLES não tem poder de humectação e o seu poder detergente é mais 

reduzido. Este surfactante é indicado nas formulações para ser usado como coadjuvante com o 

LAS, pois auxilia na formação de espuma, apresentando uma sinergia interessante.  
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Figura 10: Estrutura química do Lauril éter sulfato de sódio. 

Fonte: Martins, 2009.  

Além dos tensoativos, os detergentes são compostos por outras matérias – primas: 

 Substâncias alcalinizantes: O hidróxido de sódio e a trietanolamina, com a 

finalidade de neutralizar o ácido sulfônico, obtendo um produto com menor ponto de turvação 

e mais estável;  

 Conservantes; 

 Corantes; 

 Espessantes: Alcanolamidas de coco, são compostos de ácido graxo de coco que 

possuem propriedades espessantes, estabilizantes de espuma, sobreengordurante, umectante e 

solubilizante de essências. O NaCl também é usado como espessante para corrigir a 

viscosidade; 

 Veículo: Água.  

 

2.2.6. Alvejantes   

 

O hipoclorito de sódio tem fórmula química NaClO. É um produto instável, por isso, 

decompõe-se. No entanto, tomando-se os devidos cuidados, a taxa de decomposição pode ser 

reduzida. É muito usado como agente de limpeza doméstica e desinfetante, sendo encontrado 

no mercado em solução com concentração variando entre 2,0% a 2,5% m/m (21200 a 26500 

mg/L), durante o prazo máximo de seis meses. (SALAMI, 2008).  

A Agua sanitária é um dos produtos mais versáteis para limpeza das casas. Além de 

bactericida ela possui ação alvejante e pode eliminar odores indesejados. O que confere ação 

alvejante (branqueadora) a água sanitária é o hipoclorito de sódio, de fórmula NaClO. 

(FANTINI, 2011). A principal característica da água sanitária é ser, apesar da diluição, um 

poderoso bactericida (devido à presença do cloro), propiciando ação alvejante, desodorizante e 

bactericida.  

Os alvejantes só podem ser comercializados com registro na ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária), órgão que regulamenta agentes saneantes ou domissantários. 

Uma quantidade de hipoclorito menor do que a estabelecida, prejudicará o consumidor, visto 
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que a ação da água sanitária não será eficiente. Já quantidades elevadas, acima do permitido, 

desse princípio ativo, trará consequências a saúde do consumidor, como intoxicações.  

Esses produtos são instáveis, sendo necessáio o controle periódico de sua concentração, 

a fim de se ajustar às dosagens estabelecidas pela legislação. A temperatura tem forte influência 

na decomposição do composto, é preciso, portanto, que a estocagem seja feita em local coberto, 

fresco, arejado e sem incidência de luz solar. (SALAMI, 2008).  

  

2.2.7. Amaciantes  

 

Os Amaciantes de Roupas podem ser definidos como um produto que confere maciez 

e proporcionam frescor e cheiro agradável nas roupas, ele pertence à categoria de produtos 

domissanitários ou produtos de limpeza e já se tornou indispensável para a manutenção da 

limpeza, saúde e higiene. De forma geral, o amaciante têm por finalidade efetuar o tratamento 

das fibras do tecido, inibindo os residuais dos detergentes, proporcionando ao tecido uma 

camada protetora lubrificante tornando-as macias e oferecendo aspecto de suavidade ao toque. 

(RIBEIRO, 2014).   

O amaciante têxtil foi desenvolvido em 1949, por uma empresa norte americana 

chamada Armour, que era uma fabricante de carne enlatada e possuía, como produto 

secundário, sebo, matéria-prima com aplicação industrial no processo de fabricação de 

surfactantes. (CARRÃO-PANIZZI; ERHAN, 2005).  

Segundo Ribeiro (2014), com o avanço da tecnologia, a introdução de tecidos a base 

de fibras sintéticas e com o advento das máquinas de lavar automáticas, observou-se 

o aumento do desgaste seguido de endurecimento, sentindo-se então, a necessidade de 

um produto capaz de conferir ao substrato uma sensação agradável ao tato. Surgiram então, os

 produtos chamados amaciantes que passaram a ser utilizados para conferir maciez, suavidade

 ao toque e melhor aparência aos artigos têxteis.  

  De acordo com VITÓRIO (2014), as matérias – primas dos amaciantes de roupas 

são: 

 Água: utilizada como veículo; 

 Álcool ceto-estearílico: O álcool Ceto-estearílico pertence a uma classe de 

compostos químicos chamados de álcool graxos, caracterizados por cadeias carbônicas graxas, 

com 16 a 18 carbonos, ligados a um grupo funcional hidroxila (OH). A função do álcool Ceto-

estearílico em produtos é ser um agente de consistência e sobre-engordurantes para cremes, 

loções, condicionadores de cabelo, creme rinse e para amaciante de roupas. 
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 Cloreto de cetil trimetil amônio: o cloreto de cetil trimetil amônio é um sal de 

cloreto ou ainda um cátion quartenário de amônio. O mesmo é um agente antiestético e possui 

a função de retirar a carga elétrica excessiva das roupas, conferindo ao mesmo maciez e 

suavidade; 

 Álcool etílico: álcool etílico utilizado, é um álcool extraído de cereais como 

milho, arroz, entre outros. Este, é utilizado na fabricação da base do amaciante para dissolver a 

essência utilizada. É amplamente utilizado no ramo de perfumaria e cosméticos por ser pouco 

agressivo; 

 Fragrância; 

 Conservante: Geralmente formaldeído; 

 Corante. 

Cada um dos componentes do amaciante possui funções específicas que refletirão na 

ação do produto final. 

   

2.3. PROCESSO PRODUTIVO  
 

O fluxograma a seguir, mostra, de maneira geral, como ocorre a produção dos produtos 

de limpeza, desde a chegada das matérias - primas até a expedição dos produtos.  

.  

Figura 11: Fluxograma do processo de produção de produtos saneantes 

 

 Fonte: Autoria Própria  
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Ao serem recebidas, as matérias primas passam por um processo de análise. Serão 

usadas na produção somente aquelas que são aprovadas, como por exemplo, tampas, garrafas, 

etc. Cada lote produzido é submetido a análise, para o devido controle de qualidade. Após toda 

a análise, se aprovado dentro das especificações exigidas, o lote é liberado para o envase. 

Depois de envasado, os produtos vão para a quarentena de produtos acabados, onde passam 48 

horas em observação, caso venha aparecer alguma anormalidade visível, como mudança na    

coloração ou sedimentação de algum reagente. Após as 48 horas, se nenhuma anormalidade foi 

observada, o produto é expedido.  

  

2.4. CONTROLE DE QUALIDADE – ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS  

 

Em todo e qualquer processo industrial, é necessário a realização do controle de 

qualidade dos produtos, que consiste em análises que nos dirão se o produto em questão está 

dentro dos padrões estabelecidos pela norma que rege tal produto. Para Valenga (2004), 

controle de qualidade é o sistema de inspeção, análises e autuações, aplicados a uma operação 

de fabricação, ou ao conjunto de todas as etapas de elaboração do produto.  

É de responsabilidade das empresas fabricantes e importadoras submeter os produtos ao 

Controle de Qualidade. Para isso, devem disponibilizar recursos para garantir que todas as 

atividades a ele relacionadas sejam realizadas adequadamente e por pessoas devidamente 

treinadas. O pessoal que realiza as tarefas específicas deve ser qualificado com base na sua 

formação, experiência profissional, habilidades pessoais e treinamento. É fundamental 

que esse processo seja permanentemente auditado, de maneira a corrigir possíveis distorções e 

garantir a sua melhoria contínua (BRASIL, 2007).   

Para o controle de qualidade, são realizadas análise fisico-químicas que consistem na 

determinação do pH, viscosidade e teor de cloro ativo em alvejantes.  

 

2.4.1. Determinação de pH  

 

O potencial hidrogeniônico ou pH é uma característica de todas as substâncias, 

determinado pela concentração de íons de Hidrogênio (H+). Os valores de pH podem variar 

entre 0 e 14. Um produto neutro possui pH de valor 7 e, quanto mais baixo esse valor, maior é 

a sua acidez. Ao contrário, quanto mais alto, ou seja, quanto mais próximo de 14, maior é 

a alcalinidade do produto. (INMETRO, 2008).  
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O método mais adotado para a determinação do pH é o de potenciometria, que baseia-

se na atividade dos íons de hidrogênio na solução, medida pela diferença de potencial entre do

is eletrodos, o de referência e o de medida. (RIBEIRO, 2014). Para tal procedimento, pode-

se utilizar um pHmetro, juntamente com um eletrodo contendo uma solução padrão, ou papel 

tornasol. No entanto, este último não é muito preciso.   

O pH adequado dos detergentes varia de acordo com a aplicação, por exemplo: 

detergentes com finalidades de decapantes são comercializados em pH ácido, os detergentes 

desengraxantes em pH alcalino e os domésticos em pH neutro. Os detergentes domésticos às 

vezes são encontrados no mercado com um pH levemente ácido, a fim de evitar o ataque de 

leveduras. (AMARAL et al., 2007).   

 

2.4.2. Determinação do Teor de cloro  

 

A análise do teor de cloro é realizada nos produtos alvejantes a base de cloro, como a 

água sanitária. Para a análise do teor de cloro, utiliza-se um procedimento de volumetria de 

oxirredução.   

O procedimento empregado na determinação de agentes oxidantes envolve a adição de 

um excesso de iodeto de potássio a uma solução levemente ácida ao analito. A redução do 

analito produz uma quantidade estequiometricamente equivalente de iodo. Então, o iodo 

liberado é titulado com uma quantidade de tiossulfato de sódio, Na2S2O3, um dos poucos agentes 

redutores que é estável perante a oxidação pelo ar. (RIBEIRO, 2014)  

OCl- + 2 I- + 2H+ → Cl + I2 + H2 ( Excesso de KI)  

I2 + 2S2O3
-2 → 2I- + S4O6

-2  

De acordo com a ANVISA, pela portaria de nº 89/94, o teor de cloro ativo é estabelecido 

entre 2,00% p/p a 2,5% p/p durante o prazo de validade, estabelecido de no máximo de seis 

meses.  

 

2.4.3. Determinação da Viscosidade  
  

Viscosidade é a resistência que o produto oferece à deformação ou ao fluxo. A 

viscosidade depende das características físico-químicas e das condições de temperatura do 

material. A unidade fundamental da medida de viscosidade é o poise. O príncipio consiste em 

medir a resistência de um material ao fluxo por meio da fricção ou do tempo 
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de escoamento. Há vários métodos para se determinar a viscosidade. Os mais frequentes 

utilizam viscosímetros rotativos, de orifício e capilares. (ANVISA, 2007).  

Segundo Amaral et al. (2007), a viscosidade em detergentes é um parâmetro importante 

de controle, pois o consumidor, por vezes, acredita que a viscosidade está correlacionada com 

o teor de ativos.  

No seguinte trabalho, a análise da viscosidade foi realizada com o auxílio de um 

viscosímetro de orifício, denominado copo Ford que se trata de um copo na forma de cone, com 

um orifício na parte inferior por onde escoa o fluido. Este mede o tempo de escoamento do 

material comparado com a água. (ANVISA, 2007).  

Para a correção da viscosidade utiliza-se um sal, geralmente NaCl (cloreto de sódio). 

No entanto, deve-se tomar cuidado, pois o mesmo aumenta o ponto de turvação do produto, 

podendo ocasionar a separação de fases. 
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3. METODOLOGIA  

 

A atividade de estágio foi realizada na indústria de produtos de limpeza Produtos 

Essência do Campo. Ocorreu no período entre o dia 11/12/2017 à 02/03/2018, com carga 

horária final de 300 horas. Durante esse período, foi observado e feito o controle de qualidade 

dos produtos, que consistiu na realização das análises fisico-química dos produtos acabados, 

como a determinação do pH, determinação da viscosidade e análise do teor de cloro. Tal 

atividade tem por finalidade garantir que os produtos estejam dentro das especificações pré-

estabelecidas pela ANVISA.  

A cada lote produzido, uma amostragem é feita, onde essa amostra é identificada com o 

nome do produto, lote, data de fabricação e data de validade. As amostras permanecem no 

laboratório por todo o período de validade, que geralmente é 1 (um) ano, com exceção da água 

sanitária que são apenas 6 (seis) meses.  

A seguir será descrito detalhadamente como cada análise é realizada, bem como os 

equipamentos e reagentes necessários. 

  

3.1. ANÁLISE DO pH  

 

A análise do pH é realizada em detergentes, desinfetantes e amaciantes. 

Para cada produto, há uma faixa de pH aceitável, que é pré – estabelecida pelas normas, mas 

que também depende do fabricante.  

  

3.1.1. Materiais e Reagentes  
 

 PHmetro  

 Solução tampão de referência (KCl)  

 Amostra do produto  

  

3.1.2. Procedimento  

  

 Inicialmente, o equipamento deve ser calibrado com a solução tampão de 

referência e devidamente limpo, a fim de que a análise seja feita precisamente e 

de maneira correta;  

 Com um becker, devidamente limpo, coleta-se uma amostra do produto;  

 Coloca-se o eletrodo na amostra e deixa por cinco minutos aproximadamente;  



32 
 

 Feita a leitura do pH, compara-se com o valor estabelecido pelas normas da 

ANVISA;  

 Se o valor estiver dentro dos padrões, o lote então é liberado para o envase. Se 

não, alguma medida de correção é tomada para ajuste do pH.  

 

Figura 12: Análise do pH de uma amostra.  

  

 Fonte: Autoria Própria  

  

3.2. ANÁLISE DO TEOR DE CLORO  

 

A análise do teor de cloro ativo é realizada na água sanitária. É feita pelo método de 

volumetria de oxirredução.    

 

3.2.1. Materiais e Reagentes  
 

 Iodeto de potássio (KI) 4%;  

 Ácido Acético 1:4 comercial;  

 Solução de Tiossulfato de Sódio (Na2S2O3) 0,1 M  

 Indicador Amido 0,5%;  

 Água destilada;  

 Pipetas volumétricas de 25 mL;  

 Erlenmeyer de 250 mL;  

 Bureta graduada de 50 mL;  

 Balão volumétrico de 250 mL 
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3.2.2. Procedimento  

 

 Com o auxílio da pipeta, coleta-se 25 mL da amostra, transferindo-a para o balão 

volumétrico de 250mL, completa-se o balão até o menisco e homogeneíza a solução;  

 Após a diluição, transfere-se 10 mL da solução para um erlenmeyer de 250 mL, 

contendo 100 mL da solução de  KI  a 4%;  

 Junta-se 20 mL de ácido acético 1:4 e, através de uma bureta, adiciona-se 

tiossulfato de sódio (Na2S2O3) 0,1 M até atingir coloração amarelo claro;  

 Coloca-se 5 mL do indicador amido 0,5%, e então a amostra apresenta uma 

coloração azul. Continua a titulação até que a cor azul desapareça. Anota-se o volume total 

gasto de Na2S2O3 em mL;  

 Com o volume de tiossulfato de sódio, aplica-se a seguinte equação:  

  

(% p/v de cloro ativo) = [Volume de Na2S2 O3 (mL) ∗ 0,3546] (g de Cl2 / 100 mL de 

solução)  

  

3.3. ANÁLISE DA VISCOSIDADE  

 

A viscosidade é analisada em detergentes e amaciantes.  

 

3.3.1. Materiais  
 

 Viscosímetro de orifício (copo Ford) n° 4;  

 Nivelador;  

 Espátula;  

 Béquer;  

 Cronometro.  

 

3.3.2. Procedimento 

   

 Inicialmente, com o auxílio do nivelador, nivela-se o viscosímetro;  

 Veda-se o orifício da parte inferior do copo com dedo e adiciona-se a amostra 

até transbordar;  

 Com a espátula, nivela-se a superfície do copo;  
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 Retira-se então, o dedo do orifício deixando escoar o produto e no mesmo 

instante aciona-se o cronômetro;  

 Para-se o cronômetro assim que sessar a vazão e anota-se o tempo;  

 Com o tempo de escoamento, aplica-se na seguinte fórmula para a obtenção da 

viscosidade em cP, unidade de medida da viscosidade:  

 3,17846,3  T  

Tal fórmula é disponibilizada pelo fabricante do viscosímetro, onde:  

 T é o tempo em segundos;  

 A = 3,846 e B = 17,3 são constantes definidas experimentalmente pelo 

fabricante, e numeração do equipamento. 

 

                    Figura 13: Copo Ford n° 4                                                       Figura 14: Nivelamento do copo Ford. 

                                                            

       Fonte: Autoria Própria                                                                            Fonte: Autoria Própria 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A atividade de estágio é algo essencial para o aprendizado e formação de um bom 

profissional, visto que é possível pôr em prática o que se aprende na teoria, em sala de 

aula. Durante todo o período de estágio na empresa Essência do Campo, foi possível obter maior 

experiência sobre o desenvolvimento, produção e práticas laboratoriais de produtos saneantes 

e controle de qualidade. As metodologias adotadas no controle de qualidade, puderam ser 

relacionadas com os conteúdos de disciplinas do curso, como química geral, físico-química e 

química analítica.  

A experiência mostrou a importância de trabalhar em equipe para obtenção de um 

resultado final dentro dos requisitos previstos, como também a importância de se produzir com 

responsabilidade, respeitando as normas e as boas práticas. A adaptação ao ambiente de 

trabalho foi uma experiência positiva, quanto aos requisitos de organização, responsabilidade e 

coleguismo.   

Com isso, pode-se concluir que a atividade de estágio foi uma experiência satisfatória, 

obtendo-se com êxito os objetivos de aprendizagem previstos.   

  



36 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AMARAL, L.; JAIGOBIND, A. G. A.; JAISINGH, S. Dossiê técnico - Detergente doméstico. 

Instituto de Tecnologia do Paraná, 2007. 

 

ANVISA. Guia de controle de qualidade de produtos cosméticos - Uma abordagem sobre 

os ensaios físicos e químicos. Brasília, 2007. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Legislação. 

Legislação por Tipo de Ato. Portarias. Portarias - Anteriores a 1997. Portaria n.327, de 30 de 

julho de 1997. Diretrizes estabelecidas pelos regulamentos técnicos – Boas Práticas de 

Fabricação e Controle (BPF e C).  

 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 14, de 28 de fevereiro 

de 2007, Regulamento Técnico Para Produtos Saneantes com Ação Antimicrobiana.  

 

BRAGA, S. M. S.; FURTADO, V. C. S.; FURLAN, C. M. Avaliação In Vitro da eficácia 

bactericida de desinfetantes de uso geral frente a amostras de Staphylococcus aureus E 

Escherichia coli. Centro Universitário de Itajubá - Universitas, Itajubá-MG, 2010.  

 

BUGNO, A.; BUZZO, A. A.; PEREIRA, T. C. Avaliação da qualidade microbiológica de 

produtos saneantes destinados à limpeza. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, 

VOL. 39. São Paulo, 2003. 

 

CARRÃO-PANIZZI, M. C.; ERHAN, S. Z. Composição do óleo de soja: efeitos do local 

de semeadura e variabilidade genética. Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas, 

3., 2005, Gramado. Anais... Passo Fundo: Embrapa Trigo; Sociedade Brasileira de 

Melhoramento de Plantas, 2005.  

 

Conselho Regional de Química – CRQ – IV região. Disponível em: 

http://www.crq4.org.br/quimica_viva__saneantes. Acesso em 25 de fevereiro de 2018, às 

15:00.  

CORRÊA, L.M. L. Saneantes domissanitários e saúde: um estudo sobre a exposição de 

empregadas domésticas. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005. 

 

http://www.crq4.org.br/quimica_viva__saneantes


37 
 

DIAS, A.; VERA, G.; NOGUEIRA, S.; PINHEIRO, M.; ALVES, W. Análise do teor de cloro 

ativo em águas sanitárias comercializadas na cidade de Belém/PA.  54° Congresso 

Brasileiro de Química – CBQ. Natal/RN, 2014.  

 

INMETRO. Programa de análise de produtos - relatório sobre análise em desinfetantes de 

uso geral. Instituto Nacional De Metrologia, Normalização E Qualidade Industrial, 2008. 

Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/desinfetante2.pdf. Acesso 

em: 04 de abril de 2018, às 14:30 hrs. 

 

MACEDO, G. S. Uso dos saneantes nos espaços laborais da UnB: o que sabem os 

funcionários da limpeza?. Trabalho de conclusão de curso. Universidade de Brasília - Instituto 

de Química. Brasília, 2012. 

 

MARTINS, M. B. O.  Avaliação do potencial de formação de aox na indústria de 

detergentes. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior de 

Agronomia. Lisboa, 2009. 

 

MASSARA, C. L.; FERREIRA, R. S.; ANDRADE, L. D.; GUERRA, H. L.; CARVALHO, O. 

S. Atividade de detergentes e desinfetantes sobre a evolução dos ovos de Ascaris 

lumbricoides. Centro de pesquisas René Rachou/Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, 

2003.  

 

NETO, O. G. Z.; PINO, J. C. Trabalhando a química do sabões e detergentes. Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. RS, 1997.  

 

NITSCHKE, M.; PASTORE, G. M. Biossurfactantes: propriedades e aplicações. 

Universidade Estadual de Campinas. Revista Química Nova, vol. 25. Campinas - SP, 2002.  

 

PENTEADO, J. C. P.; SEOUD, O. A; CARVALHO, L. R. F. Alquilbenzeno sulfonato linear: 

uma abordagem ambiental e analítica. Universidade de São Paulo. Revista Química Nova, 

vol. 29. São Paulo, 2006.  

 

PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Sabões e Detergentes. Química na abordagem do cotidiano. 

Editora Moderna, 2003. 

 



38 
 

PINTO, A. C. L.; REIS, A. H. S. L. R.; GERÓS, A. I. S.; SILA, A. S. M.; PINTO, A. J. A. R.; 

MOREIRA, C. S. Sabão, Detergentes e Glicerina. Universidade do Porto -  Faculdade De 

Engenharia. Porto, 2012. 

 

RIBEIRO, B. R. Controle de qualidade-Quimitol. Relatório de Estágio Supervisionado. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Toledo, 2014. 

 

SALAMI, F. H. Determinação espectrofotométrica de hipoclorito em alvejantes e cloro em 

água de abastecimento empregando sistema em fluxo por multicomutação e células 

convencional e de longo caminho óptico. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de 

São Carlos. São Carlos/SP, 2008.  

 

SILVA, A. A. R. Perfil de produtos saneantes no brasil e seu uso domiciliar no Distrito 

Federal. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília - Brasília, 2011. 

 

SIRONI, P. B. Avaliação microbiológica de produtos saneantes destinados à limpeza. 

Monografia. Universidade Fedreal do Rio Grande do Sul – Instituto de Biociências. Porto 

Alegre, 2009. 

 

VALENGA, E. Relatório de atividades desenvolvidas no laboratório de controle de 

qualidade físico-químico na indústria Nutrimental S/A. Relatório de Estágio 

Supervisionado. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2004. 

 

VITÓRIO, D. A. Comparação da ação do amaciante tradicional e concentrado nas fibras 

dos tecidos. Trabalho de Conclusão de Curso. Fundação Educacional do Município de Assis. 

Assis, 2014. 

 

 


