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RESUMO  

A remoção de algumas manchas nos artigos têxteis impulsionou a natureza do 

presente trabalho, aplicando “saberes populares” e decodificando-os a luz da 

Ciência Química. Assim, o trabalho surge no intuito de identificar várias 

possibilidades de produtos que removam com eficiência cientifica as manchas 

das roupas. Especificamente, buscamos diagnosticar alternativas viáveis e 

rentáveis para a remoção de manchas nos artigos têxteis. 
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ABSTRACT 

The removal of some stains in the textile goods impelled the nature of the 

present work, applying “you know popular” and decoding them the light of the 

Chemical Science. Like this, the work appears in the intention of identifying 

several possibilities of products that remove with efficiency it informs the stains 

of the clothes. Specifically we looked for to diagnose viable and profitable 

alternatives for the removal of stains in the textile goods. 
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Introdução  

 A conservação da roupa iniciou-se quando Luiz Pasteur provou que 

grande parte das doenças que afetam a saúde das pessoas são provocadas 

por microrganismos que se desenvolvem nas sujidades, portanto a lavagem da 

roupa começou a ser realizada com a finalidade de higienizar as roupas, 

evitando as doenças e proporcionando uma aparência mais agradável 

Gervini(1995). Uma lavagem de roupa adequada diminui cerca de 99% da 

carga microbiana, e o ser humano elimina cerca de 3.000 a 60.000 bactérias 

por minuto que podem se alojar nas diferentes fibras.  

De acordo com Mezzomo (1988), em uma peça do vestuário, quando há 

uma concentração de sujeira em um determinado lugar é denominada mancha. 

As manchas provocadas no vestuário, dependendo da natureza do material, 

podem ser de fácil, de difícil remoção e/ou mesmo indeléveis. Existem duas 

maneiras de remover estas manchas, através do método empírico ou através 

de produtos industrializados. Cada tipo de mancha deve receber um tratamento 

especial, que assim como as sujidades, deve ser levado em consideração o 

tipo de fibra (natural ou manufaturada) que compõem o tecido (MEZZOMO, 

1988).  

As fibras têxteis possuem diferentes características, sendo assim, a 

mancha terá uma fixação no tecido de acordo com essas características. 

Segundo Gervini (1995), “a maneira de fixação da mancha no tecido está 

intimamente associada com as características das fibras”. As fibras têxteis, 

possuem características individuais4, são compostos fibrosos que tem a 

capacidade de serem transformadas em fio através do processo de fiação, e 

estes em tecido através do processo de tecelagem.  

A lavagem da roupa de acordo com Gervine (1995) tem a finalidade 

primordial de praticar a mais completa higiene através da eliminação das 

sujidades fixadas nas fibras do tecido, restituindo-lhe um nível bacteriológico 

aceitável, de forma que as fibras e as cores sejam preservadas, além de 

manter a maciez e a elasticidade do produto. A lavagem da roupa é um 

processo complexo que exige tempo e esforço, além do material necessário 

                                                
4 As fibras diferem uma das outras por composição, estado físico, afinidades com; os produtos químicos, 

água, temperatura, entre outros. 

 



como, detergente, alvejantes, acidulantes e amaciantes, onde nem toda a 

pessoa tem o conhecimento correto sobre alguns processos, contudo essas 

mesmas pessoas conseguem alcançar o seu objetivo que é lavar a roupa e 

retirar as manchas.  

Atualmente o comércio de produtos químicos direcionados à remoção de 

manchas vem apresentando um crescente aumento no mercado, porém o valor 

do produto é alto para que famílias de baixa renda possam consumi-los. 

Mesmo assim, as pessoas conseguem retirar manchas através de métodos 

empíricos passados de mãe para filha. 

Buscando atender o público menos favorecido e ao mesmo tempo tentar 

conseguir a eficácia dos produtos que removem manchas, pesquisamos o 

saber popular das pessoas, com o objetivo de descobrir como a população 

menos favorecida retirava as manchas de suas roupas, além de identificar 

quais são os métodos empíricos para a remoção de manchas e compreender a 

ação química ocorrida durante vários processos empíricos.   

Portanto, após a realização do trabalho de campo onde produzimos 

vários experimentos que denominamos de métodos economicamente viáveis 

para a remoção de manchas nos produtos têxteis, realizados no laboratório de 

têxteis e Conservação têxtil e de Química da UFRPE – verificamos que o 

detergente neutro, o leite, a água quente, a água gelada, o talco, o vinagre 

entre outros produtos fáceis de encontrar na esfera doméstica retiram algumas 

manchas como de sangue, chocolate, tinta de caneta, molho de tomate, 

mostarda, fuligem, fungo, batom, óleo, entre outras.  

No entanto, Chossot (1990) aconselha que após os experimentos com 

base no saber popular, se devam seguir com análises que possam conduzir o 

pesquisador a voltar à realidade para investigar aspectos que só adquirem 

importância quando se faz o estudo comparativo entre o saber popular e o 

saber institucionalizado. 

Assim, o trabalho surge no intuito de identificar várias possibilidades de 

produtos que removam com eficiência cientifica as manchas das roupas. 

Descobrindo cientificamente o porquê dos produtos encontrados em nossa 

esfera doméstica terem o poder da retirada de manchas. Especificamente, 



buscamos diagnosticar alternativas viáveis e rentáveis para a remoção de 

manchas nos produtos têxteis.  

 

Metodologia 

 Esse trabalho foi desenvolvido através de pesquisas de caráter exploratório, 

com levantamentos bibliográficos e pesquisas realizadas nos laboratórios de 

têxteis e conservação têxtil e no laboratório de química da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), fazendo e refazendo os experimentos. 

Utilizamos como instrumento de coleta de dados cinco experimentos, são as 

manchas de: chocolate, mostarda, molho de tomate, batom e óleo. Utilizamos 

três tipos de tecidos para aplicação da mancha para posterior remoção: tecido 

100% algodão de branca; tecido 100% poliéster de cor branca e tecido misto 

viscolycra de cor vermelha. Empregamos alguns produtos para a remoção das 

manchas, como; o detergente neutro, a glicerina líquida, a farinha de trigo, a 

água quente por saber que esta dilata a fibra e facilita a remoção da mancha, 

mesmo sabendo que em algumas manchas a água quente pode fixar mais a 

mancha na fibra do tecido. 

 

 

Resultados e discussões 

   

               Algumas técnicas foram utilizadas para remoção das manchas de 

batom, chocolate, extrato de tomate, mostarda e óleo, consideramos estas 

manchas por todas elas serem manchas gordurosas, a intenção era observar 

se o saber popular iria conseguir retirar estas manchas em todos os três tipos 

diferentes de tecidos.  Foi utilizados produtos como a glicerina, o detergente 

neutro, a água quente, a farinha de trigo. 

              Percebemos nos experimentos que a remoção das manchas, 

dependerá do tipo de tecido no qual a mancha foi afixada. Pois, os tecidos 

100% algodão tem uma facilidade maior de remoção de manchas com os 

produtos do saber popular. Nos tecidos de algodão obtivemos 100% de eficácia 

dos métodos economicamente viáveis. No entanto, nos reteremos neste 

trabalho aos resultados que não obtivemos os mesmo resultados.  



 O método empírico para a remoção de manchas de base gordurosa que 

já foram citadas acima é a aplicação de detergente neutro em cima da mancha, 

esfregar e lavar com água corrente. Se persistir deve-se colocar água quente e 

repetir o processo (saber popular). Para cada mancha elaboramos quatro 

experimentos, que foram: tecido manchado; tecido com aplicação primeira do 

detergente neutro e depois água quente; tecido com aplicação de água quente 

e depois o detergente neutro, tecido com aplicação de glicerina líquida. 

 A mancha de batom (ver abaixo), foi a mais difícil de ser removida no 

tecido sintético-poliéster, não obtivemos sucesso de sua remoção neste tipo de 

tecido.  Já no tecido de algodão e viscolaycra por ser um tecido misto esta 

mancha é removida com eficiência.  

 

 

              No entanto, percebe-se que no mesmo tecido a mancha de chocolate 

utilizando os mesmo procedimentos obteve 100% de remoção das sujidades. 

Como mostra figura a baixo: 

 

 

               Ao adicionar a água quente percebe-se claramente que ocorre a 

remoção da mancha do chocolate, no entanto ao lavar o tecido com o 

detergente, este fica um pouco mais alvo.  E com a lavagem do detergente 

apenas sob a mancha já é suficiente para remoção do chocolate. 

             Na remoção da mancha de extrato de tomate, percebe-se que a 

utilização da glicerina como mostra figura abaixo, não remove com eficiência a 

mancha. 



 

             Já com a adição da água quente e detergente não ocorre à remoção 

da mancha por completo, retira-se apenas cerca de 80% da mancha do extrato 

de tomate. No entanto, no último procedimento com a adição da água quente e 

detergente ocorre a remoção da mancha com eficiência e sem mesmo precisar 

de muito esforço ao esfregar o tecido. 

         

 Para remoção do óleo o procedimento é mais 

simples, sendo colocado apenas o amido de milho sob a mancha e após 

aproximadamente 15 minutos, foi removido o amido com a utilização de uma 

escova, após isto se lava com detergente neutro. Esta mancha precisa ser 

lavada com o 

detergente, para 

eliminar qualquer 

resíduo que o 

amido não tenha 

absorvido.  

 

 

                Para remoção da mancha de mostarda pode-se utilizar tanto a água 

quente e detergente ou detergente primeiro e a água quente depois, que 

remove a mancha por completo. No entanto não se recomenda a utilização da 

glicerina, pois está não remove com eficiência a mancha.  

               Repetindo o experimento, porém em tecido diferente, agora viscolycra 

como mostra figura abaixo, percebe-se que com a glicerina e água quente 



mesmo repetindo duas vezes a lavagem, não ocorre à remoção da mancha, 

não sendo um procedimento eficaz.  

Da mesma form, quando utiliza a água quente e detergente não ocorre a 

remoção com eficiência, pois a água primeiro fixa o corante do batom no 

tecido, no entanto com detergente e água quente ocorre a remoção da 

mancha, diferentemente do tecido poliéster. Neste caso, por ser um tecido 

misto (viscose e lycra) ao utilizar esse método é possível remover a mancha do 

batom por completo no último teste.  

 

                 Para remoção com eficiência da mancha de mostarda pode ser 

utilizado qualquer um dos métodos citados, como mostra figura abaixo, para 

remoção eficaz da mancha.   

 

                        Da mesma forma que a mostarda, todos os métodos citados como: 

glicerina, água quente e detergente pode ser utilizado para remoção eficaz do 

chocolate. 

 

                 Diferente dos dois métodos acima, para remoção do extrato de tomate 

a macha é removida com a utilização da água quente e detergente, ou 

detergente primeiro e a água quente depois, estes são métodos eficazes, 

exceto a utilização da glicerina, a visualização na imagem é dificultosa pela cor 

do tecido, mas olhando contra a luz percebe-se o mascaramento da mancha.  



 

  

 

               Enfim, para remoção do óleo o mesmo procedimento que foi utilizado 

no tecido poliéster, é usado no tecido viscolaycra – colorido. Como mostra 

figura abaixo, ocorre à remoção total da mancha do óleo.  

 

 Para tanto, cientificamente os processos químicos para retirada das 

manchas causadas pelo batom, chocolate, extrato de tomate e a mostarda, 

materiais ricos em gordura na sua constituição e pigmentos lipossolúveis, 

baseiam-se na ação do glicerol e nas reações de saponificação pelo uso de 

detergente neutro (FERREIRA et al., 2009; VOET, 2006).  

 O poder de limpeza dos detergentes glicerinados e da glicerina pura é 

devido às reações de esterificação que podem formar monoésteres, diésteres, 

triésteres como produtos finais. Este fato ocorre porque o glicerol, conhecidos 

também como glicerina presente nesses compostos, possui três hidroxilas (OH) 

que são pontos que podem ser esterificados, formando grupamentos aniônicos 

facilitando remoção de gorduras pela ação da água. Esses grupamentos que 

envolvem as gotículas de gordura formando micelas (Figura 1a) que podem ser 

arrastadas pela água, finalizando o processo de limpeza (VOET, 2006).  O 

glicerol é uma molécula que possui três hidroxilas na sua estrutura (um 

triálcool) que interage com a água devido à existência de pontes de hidrogênio 

entre suas moléculas (Figura 1b). 

A retirada de manchas de gordura pela ação do amido é um processo 

físico de adsorção das moléculas apolares de gordura na estrutura desse 



polissacarídeo, que devido a sua baixa umidade é capaz de reter a gordura 

espalha sobre o tecido (FERREIRA et al, 2009).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Formação de micelas pela ação dos detergentes ou glicerina pura (a), molécula 

de glicerol (b)  
 

 

Conclusão 

            Concluímos que a partir dos objetivos propostos neste trabalho 

conseguimos identificar várias possibilidades de técnicas que possam remover 

com eficiência científica as manchas das roupas. Descobrimos cientificamente 

o porquê dos produtos encontrados em nossa esfera doméstica terem o poder 

da retirada de manchas. Ainda, mostramos que alguns produtos que fazem 

parte da nossa lista de compras de supermercados podem ser uma alternativa 

viável e rentável para a remoção de manchas nos produtos têxteis.  

  Os resultados consistentes desta pesquisa são capazes de auxiliar na 

melhoria da qualidade de vida das pessoas, reduzindo gastos desnecessários 

com produtos de higienização de produtos têxteis, além do gasto exacerbado 

no orçamento doméstico ao consumir outro produto têxtil, por ter danificado 

uma roupa através das manchas.  

  

Referências 

VOET.D. Bioquímica. 3ª Edição, Ed. Artemed, São Paulo, 1616p. 

Ferreira, V. F.; Rocha, D. R.; Silva, F. C. Potencialidades e 
oportunidades na química da sacarose e outros açúcares. Química 
Nova, v.32, n..3, São Paulo, 2009 

 
     

 
Molécula de gordura 

 
 
Grupamento aniônico da 
molécula de detergente 

CH2  OH 

 

CH2  OH 

 

CH2  OH 
 

(a) (b) 



GERVINI, Maria E. I.Higienização das roupas: de conceitos básicos à 

aplicação prática. Pelotas: Universidade/UFPEL, 1995.  

 

MEZZOMO, Augusto A. Lavanderia Hospitalar: Organização e técnica. São 

Paulo: CEDAS. 1980. 

 

 
 
  

 


