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Resumo 

A inovação sistemática na indústria têxtil é indispensável para a conquista dos 

mercados, devido à importância da diferenciação. Para responder às crescentes exigências dos 

consumidores, tem-se investido na integração de propriedades funcionais em têxteis. O 

desenvolvimento desta dissertação tem como objetivo criar um têxtil funcional recorrendo à 

técnica de revestimento têxtil por rlaca, utilizando resíduos resultantes do processamento de 

plantas aromáticas e medicinais (PAM). Deste modo, realiza-se a valorização de resíduos, uma 

atividade que se insere no conceito da economia circular e incentiva uma redução no 

desperdício de matéria-prima. Adicionalmente, pretendia-se criar um têxtil com um 

desempenho semelhante ao do couro animal, um produto que desempenha um papel relevante 

na economia mundial. Deste modo, efetuou-se o estudo de uma nova abordagem ao 

desenvolvimento de couro vegetal. 

Formularam-se diferentes pastas de revestimento que foram aplicadas sobre amostras 

de um tecido de algodão, usando como matérias-primas erva-príncipe, hortelã-pimenta ou 

lúcia-lima e um de três diferentes ligantes. Posteriormente, analisou-se não só o aspeto como 

o toque do têxtil obtido, e testou-se a sua solidez à lavagem e à luz solar, assim como a 

resistência à abrasão. Simultaneamente, avaliou-se a influência, sobre estas características, de 

quatro variáveis: a PAM utilizada e o tamanho de partícula da mesma, o ligante usado e a 

presença ou ausência de um filme transparente na superfície do revestimento. 

Concluiu-se que a PAM usada confere um odor específico ao têxtil e determina a sua cor 

e solidez à luz. Por outro lado, o tamanho das suas partículas não só afetou o aspeto 

macroscópico do revestimento, como também o processo de aplicação da pasta, tendo-se 

determinado que menores diâmetros permitem obter melhores resultados. No entanto, a 

redução do tamanho da partícula diminuiu a solidez do revestimento à luz solar. Relativamente 

à influência dos ligantes, os três estudados permitiram obter tecidos revestidos com elevada 

resistência à lavagem, não tendo sido esta característica afetada pelas outras variáveis. Porém, 

nenhum apresentou elevada solidez à luz solar. No entanto, a aplicação de um filme aumentou 

a solidez do revestimento à exposição a este tipo de radiação e, adicionalmente, melhorou o 

toque e, no caso específico do uso do Ligante 2, tornou o tecido apto para o uso na indústria 

têxtil por eliminação do toque pegajoso. Finalmente, os revestimentos elaborados usando o 

Ligante 1 e o Ligante 3 não apresentaram danos resultantes da abrasão após o teste realizado. 

Contrariamente, o revestimento formulado com o Ligante 2 mostrou danos consideráveis na sua 

superfície. Apesar disso, foi possível aumentar a sua resistência por aplicação do filme.  

Palavras Chave: Revestimento têxtil, Couro vegetal, Plantas Aromáticas e Medicinais, 

Economia Circular 
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Abstract 

Systematic innovation in the textile industry is indispensable for the conquest of the 

markets due to the importance of differentiation. To respond to the increasing demand of 

consumers, investment has been made in the integration of functional properties into textiles. 

This dissertation aims to create a functional textile using the technique of textile knife coating, 

using wastes resulting from the processing of aromatic and medicinal plants (AMP). This allows 

the recovery of waste, an activity that is included in the concept of circular economy and 

encourages a reduction in the waste of raw material. In addition, it was intended to create a 

textile with similar applicability to animal leather, a product that plays a relevant role in the 

world economy. Therefore, a study of a novel approach to the development of vegetal leather 

was carried out. 

Different coating pastes were formulated and applied on samples of a cotton fabric using 

as raw materials lemon grass, peppermint or lemon verbena and one of three different binders. 

Subsequently, the appearance and touch of the fabric obtained were analyzed, and its fastness 

to washing and sunlight, as well as resistance to abrasion, were tested. At the same time, the 

influence on these characteristics of four variables were evaluated: the AMP used and its 

particle size, the binder used and the presence or absence of a transparent film on the surface 

of the coating. 

It was concluded that the AMP used gave a specific odor to the textile and determined 

its color and light fastness. On the other hand, the size of its particles affected the macroscopic 

aspect of the coating, as well as the application process, and it was determined that smaller 

diameters are better. However, a reduction in the size of the particles decreases the coating's 

resistance to sunlight. Regarding the influence of the binders, the three that were studied 

resulted in fabrics coated with good resistance to washing, and this property was not affected 

by other variables. However, none showed high resistance to sunlight exposure. However, an 

application of a film increased the resistance of the coating to the exposure to this type of 

radiation and additionally improved the touch and, in the specific case of Binder 2, the textile 

became suitable for use in the textile industry by elimination of the sticky touch. Finally, 

coatings made using Binder 1 and Binder 3 did not show damage resulting from abrasion after 

the test performed. In contrast, the coating formulated with Binder 2 showed considerable 

damage on its surface. Despite this, it was possible to increase its resistance by applying the 

film. 

Keywords: Textile Coating, Vegetable Leather, Aromatic and Medicinal Plants, Circular 

Economy
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

A utilização de produtos têxteis surgiu há milhares de anos com o fabrico de vestuário, 

que é essencial ao conforto e bem-estar da população. Tradicionalmente, utilizavam-se fios 

concebidos artesanalmente, usando como matéria-prima fibras naturais como o algodão e a lã. 

Com o desenvolvimento e crescimento da indústria, começaram a surgir as fibras artificiais, 

produzidas a partir de produtos naturais transformados por ação de agentes químicos, e as 

fibras sintéticas, obtidas a partir de síntese química. O uso de diferentes tipos de fibras 

permitiu criar têxteis com propriedades variadas, aumentando a versatilidade destes produtos. 

Atualmente, existe uma grande diversidade de fibras e os têxteis têm aplicações em 

praticamente todo o tipo de atividades, estando presentes no quotidiano de diversas formas. 

Devido à importância da diferenciação, a inovação sistemática na indústria têxtil tem 

agido como fator de relevância para a conquista dos mercados. De maneira a responder às 

crescentes exigências e expectativas dos consumidores, tem-se investido cada vez mais na 

integração de propriedades funcionais em substratos têxteis. Os materiais funcionais têm sido 

alvo de um desenvolvimento notável, sendo capazes de promover acabamentos de elevado valor 

acrescentado, apropriados para atender à procura e satisfazer as necessidades da população 

(Martins 2015). No processo de inovação da funcionalização têxtil, tem-se utilizado a aplicação 

de revestimentos funcionais. Esta técnica permite ampliar a gama de propriedades de 

desempenho funcional de um têxtil e o seu uso tem crescido rapidamente à medida que 

aplicações destes produtos se tornam mais diversas. Segundo o estudo World Coated Fabrics, 

prevê-se que a procura de têxteis revestidos aumente 4,6 % anualmente até atingir 6,5 mil 

milhões de metros quadrados em 2019 (Freedonia 2015).  

O desenvolvimento desta dissertação tem como objetivo criar um têxtil funcional 

recorrendo à técnica de revestimento têxtil, utilizando resíduos resultantes do processamento 

de plantas aromáticas e medicinais, em Portugal. Deste modo, realiza-se a valorização de 

resíduos, uma atividade que se insere no conceito da economia circular e incentiva uma redução 

no desperdício de matéria-prima, contribuindo para um desenvolvimento sustentável. A 

implementação de princípios da economia circular, mais especificamente a valorização de 

resíduos desta tipologia, no revestimento têxtil é um conceito inovador, que tem potencial para 

impulsionar a conquista do mercado por parte do produto obtido não só por ser diferenciador, 

mas também devido à crescente preocupação ambiental que se tem observado. Uma vez que 

se pretendia conceber um produto sustentável de base natural, utilizou-se um substrato têxtil 

constituído por uma fibra natural, a fibra de algodão.  
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 Adicionalmente, pretendia-se explorar a possibilidade de criar um produto com 

aplicabilidades semelhantes à do couro, uma vez que os materiais sintéticos utilizados no 

calçado em substituição do couro são, geralmente, têxteis revestidos (Sen 2008). O couro é um 

produto bastante comercializado em todo o mundo e desempenha um papel importante na 

economia mundial, com um valor de comércio global estimado de aproximadamente 93 mil 

milhões de euros por ano (United Nations Industrial Development Organization 2010). Este 

produto possui grande aplicabilidade na indústria automóvel e na manufatura de produtos como 

malas, carteiras, cintos e sapatos. Apesar de ter bastante aplicabilidade, não existe nenhum 

sector em que não possa ser substituído por outros materiais. A confeção de um material 

alternativo ao couro recorrendo ao aproveitamento de resíduos da indústria agrícola, que não 

teria associadas as consequências ambientais relacionadas com o curtume e a criação de gado, 

é uma ideia inovadora e interessante de um ponto de vista ecológico. 

1.2 Apresentação da Empresa  

 O CITEVE, Centro Tecnológico das Indústrias Têxteis e do Vestuário de Portugal, é uma 

organização privada sem fins lucrativos, sediado em Vila Nova de Famalicão e com delegações 

comerciais no Brasil, Tunísia, Argentina, Paquistão, Chile e México. É uma organização de 

referência no panorama nacional e europeu em matéria de promoção da inovação e 

desenvolvimento da Indústria Têxtil e do Vestuário. Tem como missão apoiar o desenvolvimento 

das capacidades técnicas e tecnológicas das indústrias têxtil e do vestuário. Deste modo, 

disponibiliza um extenso portfólio de serviços a empresas do Sector Têxtil e do Vestuário, 

incluindo ensaios laboratoriais, certificação de produtos, consultadoria técnica e tecnológica, 

I&D+inovação, entre outros.  

1.3 Contributos do Trabalho 

O presente trabalho irá impulsionar a investigação da implementação de um método 

inovador de valorização de resíduos na indústria têxtil, no âmbito da economia circular, e 

contribuir para um desenvolvimento mais sustentável. O produto resultante deste processo 

deve poder ser usado na confeção de vestuário e acessórios, funcionando como alternativa ao 

couro de origem animal. Para tal, deverá atingir um desempenho semelhante e terá como 

vantagem a eliminação das consequências negativas associadas à produção do couro.  

Todos os processos descritos nesta dissertação foram realizados por mim. O estudo de 

receitas e preparação da pasta de revestimento, a sua aplicação, secagem e termofixação, 

prensagem, aplicação de filme, assim como os testes de solidez à lavagem e à luz solar foram 

realizados utilizando os equipamentos do Departamento de Tecnologia e Engenharia do CITEVE. 

Por sua vez, os testes de resistência à abrasão foram realizados no Departamento de Física 

Têxtil. Por último, a moagem das plantas, determinação da distribuição do tamanho das 
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partículas e análise termogravimétrica foram efetuados recorrendo aos laboratórios, e 

equipamentos, do Laboratório de Catálise e Materiais do Laboratório Associado LSRE-LCM, e do 

Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.   

1.4 Organização da Tese 

 Esta dissertação encontra-se dividida em seis capítulos, que se encontram descritos 

sucintamente de seguida: 

   Introdução: foi efetuada uma breve introdução à utilização dos têxteis e à importância 

da inovação nesta indústria. Abordou-se o conceito de têxteis funcionais, dando destaque 

aos têxteis revestidos e o crescimento esperado na sua utilização. É, também, descrito, o 

objetivo do trabalho realizado, assim como os aspetos inovadores associados. Por último, 

é efetuada uma apresentação da empresa e mencionados os contributos que tornaram este 

trabalho possível. 

   Contexto e Estado da Arte: realizou-se uma contextualização dos temas relevantes 

para o desenvolvimento deste trabalho, como a importância da economia circular e da sua 

aplicação na indústria têxtil, a valorização de resíduos e a produção de resíduos de plantas 

aromáticas e medicinais. De seguida, explicou-se o conceito de têxteis funcionais e alguns 

dos métodos utilizados. Adicionalmente, aborda-se a tecnologia de revestimento têxtil e a 

técnica de aplicação de revestimento usada neste estudo. Por último, é feita uma 

contextualização relativamente à utilidade e à produção de couro e as consequências 

ambientais negativas associadas, evidenciando o interesse no desenvolvimento do produto 

pretendido. 

 Materiais e Métodos: foram descritos os materiais e equipamentos usados, assim como 

os procedimentos adotados.   

 Resultados e Discussão: foram apresentados e discutidos os resultados obtidos. 

 Conclusões: foram expostas as conclusões obtidas após a análise dos resultados 

discutidos no capítulo anterior. 

 Avaliação do Trabalho Realizado: efetuou-se uma avaliação geral do trabalho, 

verificando se os objetivos propostos foram atingidos. São mencionados possíveis trabalhos 

futuros e realizada uma apreciação final do projeto. 
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2 Contexto e Estado da Arte 

2.1 Economia circular    

 Os recursos naturais são fontes de matérias-primas para diversas áreas da indústria. Após 

a sua passagem pelo processo produtivo, uma parte da matéria-prima é perdida, gerando 

resíduos que, muitas vezes, são desperdiçados. A gestão das matérias-primas que provêm de 

recursos naturais deve ser efetuada de maneira a reduzir este desperdício, não só porque 

representa perdas de um ponto de vista económico, mas também porque existem limitações 

ambientais na extração dos recursos do planeta.     

Verifica-se que o aumento exponencial da população humana tem conduzido a um 

consumo intensivo dos recursos e, consequentemente, a uma maior produção de 

resíduos. Segundo a Comissão Europeia, utilizam-se cerca de 8,1 mil milhões de toneladas de 

materiais por ano, só na União Europeia, e apenas 5 % do valor original das matérias-primas é 

recuperado através de reciclagem de materiais e recuperação energética. Deste modo, 95 % do 

valor da matéria-prima é perdido (COTEC Portugal 2016).  

A utilização negligente dos recursos naturais tem um impacto negativo não só no 

ambiente, mas também na balança comercial da indústria. De um ponto de vista ambiental, 

consequências como a escassez de recursos são inevitáveis. Relativamente à indústria, verifica-

se que os preços das matérias-primas têm aumentado. Por exemplo, entre os anos 2000 e 2014 

deu-se um aumento do preço do metal e da borracha de 170 % e 260 %, respetivamente (COTEC 

Portugal 2016). Para contrariar esta realidade, é necessário investir no aumento da 

produtividade material, através da implementação de uma economia circular. A transição de 

uma economia linear para uma economia mais circular tem sido impulsionada pelo aumento da 

consciência ambiental dos consumidores, uma vez que permite uma redução dos riscos 

associados à utilização dos recursos do planeta através de uma menor produção de resíduos e 

um menor desperdício. 

A economia circular pode ser definida como um modelo de desenvolvimento sustentável 

que assenta em princípios de reutilização, recuperação e reciclagem dos materiais, permitindo 

devolve-los ao ciclo produtivo e, assim, assegurar uma maior eficiência na utilização e gestão 

dos recursos assim como uma maior sustentabilidade do planeta (COTEC Portugal 2016). A 

adoção dos princípios da economia circular procura assegurar os recursos essenciais para o 

futuro da população e a sua aplicação pode gerar benefícios líquidos na ordem dos 1,89 triliões 

de euros por ano, na Europa, até 2030. Prevê-se que o PIB europeu possa crescer 11 % até 2030 

e 27 % até 2050. Se não se aplicarem estes princípios, estima-se que o PIB aumente apenas 4 % 

até 2030 e 15 % até 2050 (Ellen MacArthur Foundation Foundation et al. 2015).  
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Em suma, a escassez de recursos, e consequente aumento do custo das matérias-primas, 

torna a reciclagem e reutilização de materiais pós-industrializados cada vez mais apelativa, 

uma vez que se trata de uma alternativa eficaz e menos dispendiosa. Por este motivo, a 

economia circular tem vindo a merecer atenção, não só na Europa, mas também mundialmente, 

como uma potencial maneira de aumentar a prosperidade da sociedade, reduzindo 

a dependência e o consumo em materiais e energia (Ellen MacArthur Foundation Foundation et 

al. 2015). 

 Economia Circular na Indústria Têxtil   

O padrão tradicional de crescimento na indústria baseia-se na extração e consumo, 

sendo, muitas vezes, negligenciadas as preocupações relativamente ao desperdício. Este tipo 

de conduta é preocupante, especialmente em indústrias como a têxtil, uma vez que a sua 

grande dimensão implica o uso de enormes quantidades de matéria-prima. Segundo a Waste & 

Resources Action Programme (WRAP), entre 2,5 e 2,7 milhões de toneladas de tecido são 

consumidas anualmente, apenas no Reino Unido. De acordo com a mesma entidade, em 

2010, ocorreu um desperdício em materiais têxteis reutilizáveis ou recicláveis equivalente 

a cerca de 275 milhões de euros (WRAP 2017). Deste modo, verificou-se a urgência em investir 

no aumento da sustentabilidade na indústria têxtil.    

Atualmente, a aplicação dos princípios da economia circular nesta indústria está 

essencialmente associada à reciclagem de resíduos têxteis. Para combater a ocorrência de 

enormes desperdícios, deu-se a criação de programas que visam acabar com essa realidade, 

como o Cicle Textile Program (Circle Textiles Program 2017). O propósito deste programa é 

impulsionar a inovação tecnológica na recuperação de material têxtil e eliminação do potencial 

de formação de resíduos, permitindo o uso contínuo de fibras sem que ocorra uma exploração 

exagerada dos recursos e consequente destruição dos ecossistemas. O programa I:collect, por 

sua vez, concentra-se numa estratégia de valorização de subprodutos e resíduos, procurando 

estender o ciclo de vida dos produtos têxteis através da reutilização, remanufatura, 

recondicionamento (I:CO 2017). No seguimento deste tipo de iniciativas, têm-se realizado 

estudos relativamente à viabilidade do uso de fibras recicladas a partir de misturas de resíduos 

pós-consumo, o que poderá diminuir consideravelmente os desperdícios associados à indústria 

têxtil.  

No âmbito desta dissertação, pretende-se estudar a possibilidade de desenvolver um 

produto têxtil que permite a valorização de resíduos de outras indústrias, contribuindo assim 

para a aplicação de princípios da economia circular de uma maneira diferente do que se observa 

na indústria até ao momento. 
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 Valorização de Resíduos   

A gestão de resíduos consiste num conjunto de atividades que visa a prevenção e 

redução da produção de resíduos e do seu carácter nocivo. As regras a que fica sujeita são 

estabelecidas pelo Decreto-lei nº178/2006, alterado pelo D.L. 73/2011, no que diz 

respeito à recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação. A 

valorização faz parte da gestão de resíduos e permite aumentar a eficiência da utilização dos 

recursos através do aumento das quantidades de matéria recuperadas. Simultaneamente, 

contribui para a minimização da pressão sobre os ecossistemas e dos impactes ambientais 

negativos associados.   

Segundo a Associação das Cidades e das Regiões para a Reciclagem e a Gestão 

Sustentável dos Recursos, os resíduos biodegradáveis incluem todos resíduos passíveis de sofrer 

uma decomposição anaeróbia ou aeróbia, como é o caso dos resíduos alimentares ou dos 

resíduos verdes (Hannequart, Radermaker e Saintmard 2005). De acordo com a Portaria n.º 

209/2004, de 3 de março, que integra a Lista Europeia de Resíduos, este tipo de resíduos são 

catalogados com o código 20 02 01. Assim, a legislação em vigor é suficiente para os identificar 

como resíduos, razão pela qual devem ter uma gestão adequada, apesar de não serem 

catalogados como resíduos perigosos.   

Atualmente, a valorização dos resíduos biodegradáveis consiste essencialmente na sua 

utilização como fonte de matéria orgânica. As opções de tratamento são variadas, incluindo 

tratamentos biológicos, como a compostagem e a biometanização, e tratamentos térmicos mais 

complexos, como a gaseificação e a pirólise. A degradação desta matéria orgânica pode dar 

origem a um produto similar ao húmus, cujo propósito é a reincorporação nos solos, caso seja 

efetuada por compostagem. Por outro lado, o tratamento através de biometanização permite 

extrair uma energia renovável, o biogás (Hannequart, Radermaker e Saintmard 2005).  

 Resíduos na Produção de Plantas Aromáticas e Medicinais   

A comercialização de plantas aromáticas e medicinais (EPAM), em diferentes 

formatos, tem conquistado o interesse de várias indústrias devido à valorização crescente da 

sociedade de produtos naturais e biológicos. Em Portugal, de acordo com o Ministério da 

Agricultura e do Mar, este tipo de explorações duplicou no período de 2009 a 2012, havendo 

um aumento de 80 ha para 180 ha na área das explorações e o número de produtores aumentou 

de 93 para 147 (Lopes 2014). 

A origem dos resíduos associados à produção de plantas aromáticas está no 

processamento primário. Este processamento é uma forma de valorizar as plantas produzidas 

através da separação das diferentes partes da mesma, como caules, folhas e flores. O agricultor 

ganha com este processamento ao separar as partes da planta mais valiosas, que normalmente 
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são as folhas. Esta separação diminui o risco de a planta perder qualidade por ter sido mal seca, 

uma vez que os caules normalmente demoram muito mais tempo a secar do que os restantes 

constituintes. É possível detetar durante o processamento uma secagem heterogénea, o que 

implicaria uma nova secagem. Por outro lado, o volume ocupado pela planta seca inteira é 

superior. Quando não se aplica o processamento primário, reduz-se a área útil de armazém e 

ocupa-se um maior volume no transporte, aumentado os custos associados. Ao processar ocorre 

uma considerável redução do volume ocupado. Para além disso, torna-se possível separar as 

diferentes partes das plantas secas, de acordo com as prioridades e objetivos estabelecidos 

pelo comprador. Deste modo, o processamento permite aumentar o valor da matéria-prima, 

por estar a oferecer um produto já com valor acrescentado, contribuindo para o aumento da 

eficiência de produção a vários níveis (EPAM 2015). Uma vez que a realização do processamento 

primário é bastante vantajosa do ponto de vista do agricultor, não deve ser eliminada do 

processo produtivo. Assim, a criação de resíduos não pode ser evitada, pelo que se deve apostar 

na reutilização e valorização destes resíduos para aumentar a produtividade da matéria-

prima.    

2.1.3.1  Valorização de Resíduos de Plantas Aromáticas e Medicinais 

 Tal como mencionado anteriormente, a valorização relativamente aos resíduos 

biodegradáveis tem assentado na degradação de matéria orgânica e na extração de energia. No 

entanto, existe uma grande variedade de materiais que podem ser considerados resíduos 

biodegradáveis, e, consequentemente, uma grande variedade de materiais que podem ser 

utilizados para estes fins, incluindo resíduos domésticos e municipais, industriais, agrícolas e 

florestais. 

Deste modo, pretende-se desenvolver um método de valorização inovador, através da 

incorporação dos resíduos num material destinado à aplicação em revestimento têxtil. Mais 

especificamente, pretende-se utilizar resíduos obtidos durante a produção de chás e infusões 

de plantas aromáticas e medicinais, que incluem maioritariamente folhas e caules de diferentes 

plantas, com dimensões variadas. Deste modo, será possível aumentar o rendimento da 

matéria-prima, contribuindo para uma utilização sustentável dos recursos naturais. Por outro 

lado, poderá ser possível aproveitar as propriedades aromáticas e medicinais das plantas em 

estudo, o que não se verifica possível usando os métodos de valorização de resíduos 

biodegradáveis mencionados anteriormente.    

2.2  Têxteis Funcionais 

Os têxteis funcionais diferenciam-se dos convencionais na medida em que, para além das 

suas características estéticas e decorativas, se caracterizam pelo seu desempenho funcional. 

Deste modo, possuem propriedades adicionadas que se revelam úteis e vantajosas para o fim a 
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que se destinam. A adição de funcionalização é uma ferramenta importante para a criação de 

inovação na indústria têxtil, podendo levar à produção de tecidos, malhas e fios com 

características únicas.   

Existem diferentes métodos que permitem acrescentar funcionalidade e aumentar o 

desempenho dos substratos têxteis. Independentemente do método utilizado, para que os 

têxteis funcionais possam possuir aplicabilidade não só em áreas como a saúde e o desporto, 

mas também no vestuário do quotidiano, devem disponibilizar o conforto tradicional dos têxteis 

não funcionalizados. Assim, o toque agradável e o aspeto apelativo do produto final não devem 

ser desvalorizados. 

Para adquirir vantagem competitiva na indústria têxtil e na indústria da moda, é 

necessário não só ter em conta as tendências do mercado, mas também os aspetos sociais, 

políticos e económicos. Por esse motivo, nos últimos anos a sustentabilidade tornou-se uma 

característica líder nestas indústrias, e as empresas têm-se focado mais em criar produtos 

sustentáveis de um ponto de vista ambiental (Sharma 2013). Nesse sentido, a funcionalização 

têxtil com base no uso de materiais funcionais de origem natural é um conceito em exploração 

que tem vindo a ganhar relevância. 

 Funcionalização Utilizando Materiais Naturais 

2.2.1.1 Tingimento 

Uma das técnicas mais usadas para aplicar funcionalidade a têxteis utilizando materiais 

naturais é o tingimento com extratos de plantas. Consiste em obter os extratos de plantas, 

através da fervura em água, e colocar o substrato têxtil nessa solução, durante um determinado 

período de tempo. Deve utilizar-se um agente fixante para garantir a adesão ao têxtil dos 

compostos desejados (Munasinghe e Wanniarachchi 2013).  

A Ayurvastra é um ramo da medicina tradicional da Índia que utiliza este tipo de têxteis 

no tratamento para diversos problemas de saúde, incluindo diabetes, infeções de pele, 

eczemas, psoríase, hipertensão, asma, artrite reumatoide e problemas cardíacos. Estes têxteis 

permitem a absorção através da pele das substâncias medicinais que se encontram no extrato 

de uma determinada planta ou uma mistura de várias. Alguns possuem até propriedades 

antibacterianas e anti-inflamatórias (Rangari et al. 2012). Um exemplo da utilização desta 

técnica é o tingimento de tecidos de algodão e poliéster com uma mistura de extratos de ervas 

para obter um acabamento adequado para pacientes que sofrem de dermatite de contacto 

(Munasinghe e Wanniarachchi 2013).  

  No entanto, o tingimento a partir de produtos naturais tem algumas desvantagens e 

limitações. A obtenção dos extratos implica elevados gastos de água, e para a conseguir uma 

solução com a concentração desejada é necessária uma grande quantidade de planta. Por outro 
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lado, a solidez, e consequente tempo de vida do produto final, estão dependentes da utilização 

de agentes fixantes que, por vezes, são nocivos para o ambiente. 

2.2.1.2 Acabamentos Funcionais 

  É possível acrescentar funcionalidade a substratos têxteis através de acabamentos 

efetuados recorrendo a extratos e óleos essenciais de plantas aromáticas, ou seja, materiais 

de origem natural. Produtos como almofadas, t-shirts ou pijamas com acabamentos desse tipo 

foram desenvolvidos no âmbito de um estudo com o objetivo de explorar a sua utilidade na 

aplicação de cuidados de saúde. O estudo em causa permitiu concluir que a aplicação de 

cuidados de saúde foi eficiente e que não se observaram efeitos secundários nos pacientes 

durantes os testes efetuados (Chandrasekaran, Anbumani e Priyal 2015). O acabamento 

mencionado foi aplicado no têxtil através do método Foulardagem. Na Figura 1 tem-se um 

esquema de utilização do método, onde se pode observar que o substrato têxtil é mergulhado 

na solução que contém os aditivos funcionais. Posteriormente, o excesso é removido por ação 

de rolos, o que dita a quantidade mantida no produto final. De seguida, o substrato é seco num 

secador, e termofixado.  

 

Figura 1 - Esquematização da técnica Foulardagem: 1 - substrato têxtil; 2 – solução a impregnar; 3 - 

secador; 4 - têxtil funcionalizado (adaptado de Textile Chemical Beyond 2017)) 

A microencapsulação é uma técnica que permite aumentar o rendimento dos 

acabamentos funcionais em substratos têxteis realizados pelo método Foulardagem. Consiste 

em utilizar microcápsulas, com membranas constituídas por polímeros, para encapsular um 

material funcional. Na Figura 2 pode observar-se um esquema representativo de diferentes 

microcápsulas.  

A vantagem da utilização desta técnica relativamente ao acabamento funcional é 

permitir que a libertação do conteúdo da cápsula, responsável pela adição de funcionalidade, 

seja efetuada de forma controlada. Este controlo permite uma maior durabilidade do efeito 

proporcionado. De uma forma geral, no caso da funcionalização têxtil, durante a utilização do 

produto final as membranas das cápsulas são rompidas pelas ações de atrito ou pressões 

exercidas, libertando o seu conteúdo e adicionando funcionalidade ao têxtil. No entanto, a 

libertação do conteúdo pode ser efetuada de diferentes modos para além da fratura da 

membrana, como a difusão controlada quando se efetua uma ligeira aplicação de calor ou um 
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aumento de solvente, por dissolução provocada num solvente adequado ou por biodegradação, 

causada, por exemplo, pela ação de lípase em revestimentos de lípidos (Coelho 2010).  

 

Figura 2 - Esquema representativo de alguns tipos de microcápsulas: (1) microcápsula comum; (2) 

microcápsula irregular; (3) microcápsula com multicamada (adaptado de Coelho 2010). 

A microencapsulação permite utilizar diversos materiais de origem natural como 

materiais funcionais, incluindo óleos de origem animal e vegetal. Em semelhança aos restantes 

métodos já mencionados, o uso desta técnica para encapsular óleos essenciais de plantas 

aromáticas e medicinais permite a exploração das suas propriedades, conferindo aos substratos 

não só aromas agradáveis como também funcionalidades dos óleos de diferentes plantas. Como 

exemplo desta prática tem-se a impregnação de microcápsulas que contém óleos essenciais de 

plantas como a lavanda, o alecrim e a sálvia para conferir aroma a produtos têxteis. Para além 

disso, tem-se utilizado com sucesso a microencapsulação do óleo essencial da citronela para 

obter tecidos de algodão com efeito repelente de mosquitos (Bakry et al. 2016). 

  Apesar de esta técnica possuir uma vasta aplicabilidade, um dos maiores obstáculos à 

sua utilização é a durabilidade das microcápsulas. Os diferentes modos de libertação do 

conteúdo das cápsulas resultam numa reduzida resistência à lavagem para o produto 

funcionalizado e, consequentemente, num reduzido tempo de vida útil. Por outro lado, a 

aplicação desta técnica é restringida à utilização de óleos. Uma vez que a extração de óleos 

essenciais possui elevados custos e requer a utilização de grandes quantidades de recursos, não 

se pode considerar a alternativa mais sustentável. Por outro lado, a aplicação de acabamentos 

através da técnica Foulardagem implica a utilização de elevadas quantidades de água, o que 

tem como consequência a necessidade de instalação de estações de tratamento da mesma. 

2.3 Revestimento Têxtil 

Um têxtil revestido é definido pelo The Textile Institute como sendo um material composto 

por duas ou mais camadas, onde pelo menos uma é um substrato têxtil e pelo menos uma é uma 

camada polimérica substancialmente contínua (Textile Innovation Knowledge Platform 2017). 

Mais especificamente, o revestimento consiste numa camada de um material de base 

polimérica aplicada na superfície do substrato têxtil. Este revestimento pode ser aplicado sob 

a forma de um fluido viscoso, uma dispersão de dois ou mais componentes, e a evaporação da 

fase dispersa, ou solvente, resulta na deposição de uma camada polimérica no têxtil. 

Geralmente, esta dispersão é constituída por ligantes, agentes tensioativos, e outros aditivos. 
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Um dos componentes mais importantes deste material é o ligante, que é responsável pela 

adesão do material de revestimento ao substrato. O ligante, em conjunto com os outros 

componentes do material de revestimento, permite adicionar propriedades ao substrato, como 

impermeabilidade a partículas sólidas, líquidos e gases, podendo também melhorar 

propriedades já existentes, como a resistência à abrasão (Fung 2002). Por sua vez, os agentes 

tensioativos são necessários para evitar a formação de aglomerados de partículas na dispersão. 

Outros aditivos, como plasticizantes ou espessantes permitem melhorar as propriedades da 

dispersão de maneira a facilitar a sua aplicação (Ludwig 2008). Assim, os têxteis revestidos são 

materiais criados recorrendo a engenharia, produzidos por uma combinação de materiais 

têxteis com materiais de base polimérica. O substrato têxtil determina propriedades como a 

estabilidade dimensional, resistência à rotura e à tração, enquanto a película de revestimento 

controla as propriedades químicas, resistência à abrasão e penetração de líquidos e gases (Fung 

2002).  

A formação da película sólida, que constitui o revestimento, ocorre após secagem. 

Durante este processo, dá-se a evaporação do solvente da dispersão utilizada como material de 

revestimento. A perda de solvente é controlada pela pressão de vapor do mesmo, tendo início 

quando se atinge uma determinada temperatura. Como consequência da remoção de solvente 

na superfície livre, cria-se um gradiente de concentração ao longo do fluido de revestimento, 

que atua como força motriz para a difusão do solvente, até que evapore totalmente. Durante 

este processo, ocorre a aproximação das partículas e consequente organização das mesmas. 

(Ludwig 2008). Utilizando como exemplo o uso de dispersões de poliuretano, durante a 

formação de películas de revestimento ocorre reação de isocianatos com compostos que contém 

grupos hidroxilo (Bakry et al.). Posteriormente, dá-se a polimerização dos monómeros 

resultantes. Quando a funcionalidade, de um ou ambos os reagentes, é maior do que dois, 

ocorre a formulação de moléculas ramificadas ou reticuladas (Ludwig 2008). A ocorrência de 

reticulação química pode ser aumentada após a adição de agentes reticulantes, permitindo a 

formação de uma película bastante coesa, devido à formação de ligações covalentes. Na Figura 

3 pode observar-se um esquema de representação esquemática da formação de uma película 

de revestimento.  

 

Figura 3 - Esquema de representação da formação da película de revestimento (adaptado de Ludwig 

2008). 

Existem vários mecanismos que possibilitam a adesão entre o substrato têxtil e a 

película de revestimento. Quando o material de revestimento se encaixa em torno das 

irregularidades ou poros do substrato, forma uma espécie de ligação mecânica entre os 
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materiais que contribui para a adesão entre ambos. Assim, um substrato de superfície rugosa 

tem uma área de ligação mais elevada, o que favorece a adesão. Por outro lado, pode ocorrer 

adsorção física, onde atuam forças de Van der Waals, ou forças de dispersão. É possível ainda 

ocorrer adsorção química, onde se formam ligações químicas entre o material de revestimento 

e o substrato (Sen 2008). 

Os substratos têxteis constituídos por fibra de algodão geralmente não requerem 

tratamentos para melhorar a adesão, uma vez que o encaixe mecânico das extremidades das 

fibras descontínuas na matriz polimérica confere uma adesão adequada (Sen 2008). 

   Existem vários métodos de aplicação de revestimento em têxteis, que são classificados 

de acordo com fatores como o equipamento utilizado e o método de medição.  Os fatores que 

condicionam a escolha do método a utilizar são as características do substrato e do material de 

revestimento e a uniformidade desejada de acordo com o fim a que se destina o produto. Para 

além disso, os fatores económicos associados aos processos são também relevantes para a 

escolha (Sen 2008). De acordo com o método de medição, separam-se as técnicas de aplicação 

de revestimento onde o material é aplicado no substrato e depois determinada a quantidade a 

utilizar e aqueles onde o material é medido anteriormente à aplicação. Nos que se enquadram 

na primeira classificação, o material de revestimento é colocado em excesso e, posteriormente, 

o equipamento aplica a quantidade necessária para obter a espessura desejada. Parâmetros 

como a tensão aplicada ao substrato, a sua uniformidade e a porosidade e viscosidade do 

material condicionam a consistência do revestimento. Variações nestes parâmetros podem 

resultar em revestimentos pouco uniformes. Estes métodos, apesar de não serem muito 

precisos, implicam investimentos baixos e apresentam rapidez elevada. Um exemplo destes 

métodos é revestimento por racla. Por outro lado, os métodos que implicam a medição da 

quantidade de material anterior à aplicação, são bastante precisos e apresentam elevada 

reprodutibilidade. No entanto, o investimento inicial necessário é elevado. Estes métodos 

incluem revestimento com rolos, com gravura e por extrusão (Sen 2008). O método utilizado no 

desenvolvimento desta dissertação foi revestimento por racla, que é discutido com maior 

pormenor no tópico seguinte.  

 Revestimento por Racla 

Um dos métodos mais antigos de aplicação de revestimento em têxteis é o revestimento 

com lâmina, que consiste em fazer passar o substrato têxtil sobre uma lâmina que se encontra 

a uma determinada distância do mesmo. O material de revestimento é aplicado, em excesso, 

em frente à lâmina, e o movimento do substrato na direção da mesma resulta na aplicação de 

um filme cuja espessura é igual à distância entre o substrato têxtil e lâmina (Sen 2008).  
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  Para que o revestimento seja aplicado de forma uniforme, o substrato deve ser mantido 

sobre tensão, de maneira a proporcionar uma superfície plana. É necessário, também, controlar 

a viscosidade do material de revestimento, de maneira a garantir que este não passa através 

do tecido.  

 

Figura 4 - Representação esquemática dos diferentes tipos de revestimento com lâmina: (a) racla 

flutuante; (b) racla sobre tapete; (c) racla sobre rolo (adaptado de Sen 2008). 

O equipamento utilizado no revestimento com lâmina pode apresentar três aspetos 

diferentes. Como se pode observar na Figura 4, a lâmina pode encontrar-se posicionada em 

frente a uma mesa de suporte, ficando apenas sobre o substrato, num sistema designado racla 

flutuante (Figura 4 (a)). Utilizando esta técnica, a força compressiva aplicada sobre o têxtil é 

superior, o que resulta na sua penetração nos interstícios do mesmo. Esta técnica é útil para 

aplicação de revestimentos muito finos. Fatores como a tensão no substrato, a viscosidade e a 

percentagem de sólidos no material de revestimento influenciam a quantidade de revestimento 

que se deposita. Para maiores tensões e menores viscosidades, o peso do revestimento aplicado 

será menor. No sistema seguinte (Figura 4 (b)), designado racla sobre tapete, o substrato é 

suportado por um tapete de borracha esticado entre dois rolos, e a tensão aplicada nesse tapete 

resulta numa pressão uniforme entre a lâmina e o substrato. A quantidade de revestimento 

aplicada é determinada pela tensão exercida no tapete e esta técnica permite aplicar 

revestimento em substratos com dimensões instáveis. Por último, tem-se o sistema racla sobre 

rolo (Figura 4 (c))., que é o mais utilizado devido à sua simplicidade e elevada precisão. Neste 

sistema, a lâmina é posicionada sobre um rolo, e a distância entre estes dois elementos 

determina a espessura e massa do revestimento, que pode ser facilmente ajustada. A sua 

utilização permite efetuar revestimentos utilizando materiais com viscosidades elevadas. Este 
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método é mais adequado para substratos com dimensões estáveis, que não são facilmente 

distorcidos pela aplicação da tensão (Sen 2008). 

  Apesar de o revestimento têxtil ser uma técnica bastante usada, a utilização de PAM 

incorporadas no material de revestimento é um conceito inovador.  

2.4 Couro  

 O couro é um material utilizado para a confeção de diversos artigos, como sapatos, 

cintos e outras peças de vestuário. Tradicionalmente, consiste na pele de um animal que é 

submetida a um conjunto de operações de tratamento, incluindo o curtume. O curtume é uma 

das fases fundamentais do processo, uma vez que permite impedir a degradação da pele. A 

variante mais utilizada mundialmente é o curtume mineral, que usa sal de crómio. Porém, este 

curtume tem um impacte ambiental muito negativo associado à toxicidade do crómio (Almeida 

2011). De maneira a diminuir o impacte ambiental associado à produção do couro animal, 

utilizam-se agentes de curtume vegetais na produção do couro ecológico. 

No entanto, a produção de qualquer tipo de couro de origem animal é dependente das 

indústrias da carne e dos lacticínios, uma vez que 95 % da matéria-prima utilizada consiste em 

subprodutos destas indústrias. Deste modo, este material está associado aos impactes 

ambientais negativos da criação de gado, que incluem não só a enorme quantidade de recursos 

utilizados, mas também a ocupação e destruição de espaços verdes que são transformados em 

pastos. Um estudo publicado pela Livestock, Environment and Development Initiative (LEAD), 

designado Livestock’s Long Shadow, afirma que 8 % de toda a água utilizada pelo ser humano 

se destina à produção de gado, assim como 37 % dos pesticidas e 50 % dos antibióticos. Para 

além disso, 18 % dos gases que contribuem para o efeito de estufa são gerados pelo sector da 

pecuária, 10 % da terra destinada à agricultura é ocupada por gado e 70 % das áreas 

desflorestadas são convertidas em pastos (United Nations Industrial Development Organization 

2010). 

A necessidade de procura de alternativos a este produto surgiu não só devido aos 

elevados impactes ambientais associados ao couro animal, mas também à crescente 

percentagem da população que, por questões éticas relacionadas com a proteção, bem-estar e 

dignidade dos animais envolvidos, escolhe não utilizar produtos de origem animal. Assim, para 

satisfazer as necessidades dos clientes, estes produtos alternativos devem ter aparência 

semelhante e propriedades comparáveis ao tradicional. A utilização de substitutos sintéticos 

tem aumentado, e os materiais sintéticos utilizados no calçado em substituição do couro são, 

geralmente, têxteis revestidos (Sen 2008). 

  Um exemplo de um material alternativo ao couro animal é o couro vegetal. Este consiste 

num material à base de látex natural, extraído das florestas amazônicas, a partir de uma planta 
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conhecida como seringueira. É um material confecionado, defumado e vulcanizado, em estufas 

especiais, ganhando um aspeto semelhante ao couro animal. No final, consiste num tecido de 

algodão revestido com látex (Andrade 2003). Atualmente, é um material de boa qualidade, 

internacionalmente reconhecido como um produto ecológico. Em Portugal, é possível encontrar 

este produto na forma de malas, sapatilhas e palmilhas. A utilização do couro vegetal permite 

comprovar a existência de um mercado para produtos que combinam características 

semelhantes às do couro animal com responsabilidade ecológica. A comercialização destes 

produtos representa esperança para o desenvolvimento sustentável.  

  No âmbito desta dissertação pretende-se criar um produto que deverá possuir 

aplicabilidade semelhante à conseguida pelo couro vegetal. Relativamente a esse produto, 

apresenta como vantagem a valorização de resíduos, diminuindo o consumo de recursos 

naturais. Por outro lado, uma vez que se pretende utilizar plantas aromáticas e medicinais 

cultivadas em Portugal, é permitida a possibilidade da exploração das propriedades 

multifuncionais destas matérias-primas e, simultaneamente, a valorização do produto nacional.  
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3 Materiais e Métodos  

3.1 Materiais   

 Substrato Têxtil  

Nos ensaios realizados utilizou-se um substrato têxtil constituído por fibras de algodão. 

A fibra de algodão é uma fibra natural de origem vegetal que se obtém das sementes do 

algodoeiro, de nome científico Gossypium L., pertencente à família Malvaceae. Cada fibra 

consiste em uma única célula vegetal alongada, possui cor branca e quanto maior é o seu 

comprimento melhor é a sua qualidade (Dâmaso 2009). 

No que diz respeito à composição química da fibra, o seu principal constituinte é a 

celulose, um polímero cuja fórmula empírica é C6H10O5. A sua fórmula estrutural pode ser 

observada na Figura 5. Além da celulose, os constituintes comuns da fibra são óleos, ceras, 

pectoses e pectinas, proteínas, ácidos orgânicos, minerais e pigmentos naturais (Gonçalves et 

al. 2003). 

 

Figura 5 - Fórmula estrutural da celulose (Dâmaso 2009). 

Nos ensaios realizados, o substrato têxtil usado foi um tecido, que é uma estrutura têxtil 

obtida a partir do cruzamento de fios, cuja construção resulta de três componentes 

fundamentais: a teia, a trama e a estrutura. O têxtil resultante é flexível, maleável e 

resistente, e, dependendo dos três componentes mencionados, pode apresentar diferente 

aspeto e toque. Os tecidos constituídos por fibras de algodão apresentam um toque agradável, 

um conforto natural e estão associados a uma sensação de frescura. Possuem tendência para 

amarrotar, mas têm como vantagem uma elevada taxa de absorção de humidade, o que lhes 

permite ser termorreguladores. Para além disso, apresentam condições de limpeza e 

conservação extremas. Finalmente, uma vez que se tratam de fibras naturais, são 

biodegradáveis e renováveis, o que os torna apelativo de um ponto de vista ambiental.   

 Plantas Aromáticas e Medicinais   

Os resíduos utilizados tiveram origem na produção de chás e infusões na empresa Ervital, 

tendo-se usado três PAM diferentes.  
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3.1.2.1  Erva-Príncipe   

A erva-príncipe, de nome cientifico Cymbopogon citratus, é uma planta herbácea vivaz 

de origem tropical e da família Poaceae (EPAM 2015). É uma planta perene de crescimento 

bastante rápido e, ainda que seja nativa de regiões tropicais, cresce facilmente em Portugal, 

sendo até naturalizada em algumas zonas. É conhecida pelo seu uso na indústria alimentar, 

permitindo obter uma infusão de sabor e aroma muito agradáveis. Um estudo realizado por 

Blanco, Cota, Freire e Costa (2009) permitiu demostrar que o óleo essencial desta planta possui 

propriedades ansiolíticas e anticonvulsivantes (Blanco et al. 2009). As suas propriedades 

calmantes aconselham a sua utilização para melhorar o sono e reduzir ansiedade e nervosismo. 

Para além disso, existem estudos que confirmam a sua capacidade de atuar como repelente de 

insetos (Baldacchino et al. 2013). O óleo essencial da erva-príncipe possui ainda atividade 

antimicrobiana (Bonferoni et al. 2017), o que torna apelativa a sua utilização na indústria têxtil. 

3.1.2.2  Hortelã-Pimenta   

A hortelã-pimenta, de nome cientifico Mentha x piperita, é uma planta herbácea vivaz 

da família Lamiaceae. Esta planta aromática é bastante utilizada na indústria alimentar. As 

suas folhas são usadas na preparação de infusões, como condimentos ou em saladas. Por outro 

lado, o seu óleo essencial é utilizado para conferir sabor a gelados e licores. Para além disso, 

é também utilizado, com o mesmo propósito, em pastas dentífricas (EPAM 2015). Este óleo 

essencial é conhecido por possuir propriedades antimicrobianas, tendo-se realizado um estudo 

que comprova a sua capacidade, em fase vapor, para inibir o crescimento de micróbios 

responsáveis pelo apodrecimento de alimentos, sem requerer contacto e sem alterar as 

propriedades dos alimentos (Tyagi e Malik 2011). É também utilizado na perfumaria e tem 

distintas aplicações medicinais, podendo ser utilizada para aliviar problemas respiratórios, 

sinusites ou asma (EPAM 2015). Por outro lado, tal como o óleo essencial da erva-príncipe, 

possui componentes repelentes de insetos (Ansari et al. 2000). 

3.1.2.3 Lúcia-Lima   

A planta Aloysia triphylla, de nome comum lúcia-lima, é um arbusto perene da família 

Verbenaceae. As suas folhas frescas são usadas em saladas, sobremesas e bebidas, enquanto 

que as folhas secas são utilizadas em infusões. Por outro lado, possui também características 

medicinais. Estudos confirmam que o óleo essencial da lúcia-lima tem propriedades sedativas, 

podendo ser utilizado como anestésico (dos Santos et al. 2017). As suas propriedades sedativas 

aconselham também a sua utilização como auxiliar na redução de sintomas de ansiedade. Por 

outro lado, já foi verificada a presença de componentes nesta planta que apresentam efeitos 

anti-inflamatórios (Ponce-Monter et al. 2010). Para além disso, à semelhança das duas plantas 
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mencionadas anteriormente, possui atividade antimicrobiana. Sartoratto et al. (2004) 

estudaram a atividade do óleo essencial de lúcia-lima e confirmaram o seu potencial 

antimicrobiano. Este óleo não só mostrou capacidade de inibir a atividade de oito de onze 

microrganismos estudados, como apresentou a concentração mínima de inibição mais baixa 

entre todos os óleos estudados (Sartoratto et al. 2004).      

 Ligantes 

Os ligantes são compostos integrantes do material de revestimento e são responsáveis 

pela ligação ao substrato têxtil. Estes compostos são misturados com os restantes constituintes 

do material de revestimento, envolvendo-os, e permitindo a formação de uma matriz 

polimérica responsável pela adesão ao substrato. Conferem aderência, integridade e coesão. 

São também os principais responsáveis pela maioria das propriedades do revestimento, como a 

flexibilidade e resistência ao desgaste e à abrasão (Marques 2013). 

Neste projeto, utilizaram-se dispersões aquosas de poliéster-poliuretano ou 

poliacrilato, que são materiais inertes e não tóxicos. Os ligantes de poliacrilato são resinas 

acrílicas e sintéticas, resultantes da polimerização de monómeros acrílicos e metacrílicos 

(Marques 2013). Estes ligantes são especialmente usados em dispersões aquosas e, em geral,  

originam uma película com elevado brilho, excelente dureza e boa resistência à degradação 

pela radiação solar (U.S. Army Corps of Engineers 1995). No entanto, algumas características 

do revestimento obtido, como a flexibilidade e a dureza, dependem do tipo de polímero. 

Comparativamente aos restantes acrílicos, os monómeros de acrilato permitem obter o 

revestimentos mais suaves (Marques 2013). Por sua vez, os ligantes de poliuretano são resinas 

sintéticas resultantes da reação de isocianatos polifuncionais com compostos contendo grupos 

hidroxilo reativos (Marques 2013). Possuem excelente resistência química e a sua aplicação 

pode melhorar propriedades como a resistência à humidade, e abrasão (U.S. Army Corps of 

Engineers 1995). Contudo, são de utilização restrita devido ao seu elevado preço, sendo usadas 

apenas quando o elevado desempenho justifique o custo (Marques 2013). Frequentemente, 

diferentes tipos de ligantes são utilizados em conjunto, de maneira a combinar diferentes 

propriedades para criar um revestimento adequado ao final pretendido. Para além disso, a 

mistura de resinas pode também reduzir os custos associados à utilização de um tipo de 

ligante. As resinas de poliéster-poliuretano consistem numa dispersão que contém os dois 

polímeros, poliuretano e poliéster. O uso deste tipo de dispersão permite reduzir o elevado 

custo associado às resinas de poliuretano. Os ligantes de poliéster são resinas sintéticas obtidas 

através da policondensação de poliácidos e polióis (Marques 2013). 

Estas resinas apresentam boas características mecânicas, propriedades elétricas e 

resistência química. São o tipo de resina mais barato, pelo que o seu uso em misturas torna a 

aplicação do revestimento mais económica.    
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Os ligantes utilizados neste projeto foram designados Ligante 1, Ligante 2 e Ligante 3, 

sendo o terceiro obtido através da mistura de partes iguais dos dois primeiros (mais 

especificamente, 50 %(m/m) de cada um). Usou-se também um espessante e as características 

destes materiais encontram-se especificadas nas próximas subsecções.  

3.1.3.1 Ligante 1  

A resina Ligante 1 é uma dispersão de poliéster-poliuretano alifática, definida pelo 

fornecedor como um ligante específico para revestimento funcional. Após secagem, forma uma 

película transparente, não pegajosa, elástica e à prova de água, com boa solidez à luz. É um 

material aniónico e apresenta valores de pH entre 7,0 e 8,0. É facilmente misturado com 

pigmentos e um grande número de auxiliares, como, por exemplo, espessantes que podem ser 

usados para aumentar a viscosidade da dispersão. Para modificação das propriedades do 

revestimento, esta pasta pode ainda ser misturada com dispersões de acrilato ou silicone. 

3.1.3.2 Ligante 2 

A resina Ligante 2 é uma dispersão de polímero à base de acrilato, de cor branca. Após 

secagem, forma um filme bastante suave, elástico, transparente e ligeiramente pegajoso, que 

é insolúvel em água. Esta pasta pode ser utilizada individualmente ou misturada com água, no 

entanto, em muitos casos, é misturada com outro tipo de dispersões para ajustar as 

propriedades do revestimento e pode também ser misturada com espessantes facilmente. É um 

material aniónico e apresenta valores de pH entre 6,5 e 7,5. 

3.1.3.3 Espessante 

Utilizou-se um espessante universal à base de ácido poliacrílico, na forma de líquido 

ligeiramente viscoso e amarelado. Destina-se a utilização em pastas de revestimento aquosas, 

e é um material aniónico.   

 Filme 

A aplicação de um filme sobre o revestimento pode acrescentar valor ao têxtil revestido, 

uma vez que permite adicionar impermeabilidade à superfície do revestimento e pode 

proporcionar melhoramento do toque. Para estudar a influência de presença ou ausência de 

filme, aplicou-se um filme transparente e composto por duas camadas diferentes, ambas com 

constituição química à base de poliuretano. A primeira camada funciona como adesivo e é 

responsável pela adesão entre a superfície do revestimento e a segunda camada do filme. Por 

sua vez, a segunda camada atua como barreira, conferindo impermeabilidade e um toque 

suave. O intervalo de fusão deste produto encontra-se entre 100 e 105ºC. Esta temperatura 

deve ser superada durante a aplicação, para que as propriedades adesivas atuem e ocorra a 

ligação entre o filme e o revestimento. 
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3.2 Métodos   

 Moagem das PAM 

Efetuou-se a moagem das plantas, com o objetivo de reduzir a dimensão das duas 

partículas. Para isso, amostras dos diferentes tipos de plantas em estudo foram colocadas num 

moinho de bolas, que pode ser observado na Figura 6, MM 200 Retsch. A planta foi colocada no 

interior de um recipiente juntamente com duas bolas de cerâmica, que se veem na Figura 6, e 

a redução do tamanho das partículas foi causada pelo impacto das bolas nas partículas da 

planta. Para que a moagem seja realizada de modo eficiente, cerca de um terço do volume do 

recipiente deve estar vazio. Assim, a quantidade de amostra colocada em cada ensaio foi de 

1,5 g, para as três PAM. Neste estudo, utilizou-se uma frequência de 20 rpm e foram realizados 

ensaios com duração de dez e vinte minutos.  

   

Figura 6 – Equipamento e instrumentos utilizados para a moagem: moinho de bolas (esquerda), recipiente 

e esferas (direita).  

 Distribuição do Tamanho das Partículas 

A determinação da distribuição do tamanho das partículas foi possível através da 

utilização de um equipamento designado Coulter counter, modelo LS 230 Beckman, que se pode 

observar na Figura 7. Este equipamento apresenta uma gama de medida entre 0,04-2000 µm. 

 

Figura 7 – Coulter counter LS 230 Beckman. 
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Os equipamentos da série Coulter LS da Beckman Coulter funcionam recorrendo a um 

módulo ótico, um módulo de fluido e um programa informático num computador, que, em 

conjunto, permitem medir as partículas de amostra suspensas num líquido. O modelo LS 230 

possui um sistema baseado na tecnologia a laser, que permite analisar as partículas sem perder 

nenhuma parte da amostra. Usam um sistema de lentes reversas incorporadas a um sistema 

binocular, permitindo que a luz atravesse de uma forma ampla e dinâmica. Estes equipamentos 

funcionam segundo o princípio de Coulter, que permite contar e determinar o tamanho de 

partículas usando medições de impedância. As partículas da amostra que se pretende analisar 

são colocadas num fluido, que permite a sua passagem num pequeno orifício, e ficam suspensas 

na solução de eletrólito. Este orifício funciona como uma zona de deteção. A passagem das 

partículas resulta numa perturbação, consequência do deslocamento de um volume de 

eletrólito correspondente ao volume da partícula. Esta perturbação resulta numa alteração no 

valor da impedância, que é medida e usada para determinar o volume da partícula em causa, 

representado em termos de diâmetro esférico equivalente (Coulter 2017). 

 Análise Termogravimétrica (TGA) 

A análise termogravimétrica, ou TGA, é uma técnica termoanalítica que monitoriza a 

variação da massa de uma amostra de um material que se pretende estudar, em função do 

tempo ou da temperatura (Denari e Cavalheiro 2012). Esta análise é usada para observar o 

comportamento de um material, no que diz respeito à sua deterioração e decomposição, 

quando submetido a um programa de temperaturas pré-definido, numa atmosfera controlada.   

 

Figura 8 - Equipamento usado para realizar a análise termogravimétrica. 

Apesar de poder variar, dependendo dos fabricantes, o equipamento usado para realizar 

uma TGA é composto essencialmente por uma termobalança. Este instrumento permite uma 

pesagem precisa e contínua da amostra em estudo, em função da temperatura. A amostra é 

colocada num pequeno recipiente, que se encontra sobre uma balança, no interior de um forno. 
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A temperatura no interior do forno é medida através de sensores de temperatura. Para além 

disso, o equipamento necessita ainda de um programador de temperatura e de um controlador 

do gás de arraste, assim como um sistema que permita registar dos dados. Na Figura 8 pode 

observar-se o equipamento utilizado, Netzsch STA 409 PC Luxx®. A aquisição dos resultados foi 

efetuada por um computador através do programa Proteus Thermal Analysis. 

Os termogramas referentes às amostras de erva-príncipe, hortelã-pimenta e lúcia-lima 

foram obtidos a uma velocidade de varrimento de 10 ⁰C·min-1, usando de uma corrente gasosa 

de azoto. Foi realizada uma análise da variação de massa das amostras, num intervalo de 

temperaturas de 50 a 900 ⁰C. Após se atingir os 900 ºC, realizaram-se dois programas 

isotérmicos: um com duração de 7 mins, em azoto, e outro com duração de 13 min, usando ar. 

Este tipo de análise tem como objetivo avaliar o comportamento térmico da amostra. A análise 

inicial, na qual se dá o aumento de temperatura de 50 ºC até 900 ºC, permite medir a variação 

de massa da amostra devido à decomposição de todos os voláteis. Por sua vez, o primeiro 

programa isotérmico é realizado para garantir que todos os componentes voláteis presentes na 

amostra foram decompostos. Por último, a etapa isotérmica na presença de ar permite 

determinar o carbono fixo (perda de massa resultante da matéria carbonada ainda presente na 

amostra) e a percentagem de cinzas (através da massa obtida no final da análise). Durante toda 

a análise, utilizou-se azoto como gás de segurança. 

 Formulação da Pasta de Revestimento 

A formulação da pasta de revestimento consistiu na mistura dos componentes 

pretendidos, de maneira a criar uma pasta que possibilitasse obter o produto final desejado. A 

pasta deve apresentar-se no estado de fluido viscoso, com um aspeto mais homogéneo possível. 

Nesta dissertação, foram estudadas diferentes receitas, tendo-se realizado ensaios onde se fez 

variar a razão de massa entre a planta e ligante. Após este estudo, definiu-se que a razão que 

permite obter resultados mais satisfatórios seria de 10 g de planta por 100 g de ligante. Para 

que a pasta não apresente uma consistência demasiado fluída, adicionaram-se pequenas 

quantidades de espessante de maneira a que se observe o aumento da viscosidade. A 

quantidade de espessante usada em cada ensaio foi apenas a necessária para obter uma 

consistência que permita uma aplicação adequada, cerca de 1 g. Realizou-se a medição da 

viscosidade da pasta, concluindo-se que deve apresentar uma viscosidade próxima de 7400 

mPa.s, para uma velocidade de 25 rpm e temperatura de 25,5 ºC. A determinação da viscosidade 

da pasta de revestimento foi realizada utilizando o equipamento VR 3000 Myr e o pêndulo L4, 

que se pode ver na Figura 9. 
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Figura 9 - Viscosímetro VR 3000 Myr (esquerda) e os pêndulos L1, L2, L3 e L4, respetivamente (direita). 

 Aplicação de Revestimento 

A aplicação do revestimento foi efetuada através do método de revestimento com racla, 

utilizando o sistema racla sobre rolo. Na Figura 10 pode ver-se o equipamento usado, Coating 

Device Type SV Werner Mathis AG. Este equipamento permite uma exatidão de 0,01 mm no que 

diz respeito à espessura da pasta aplicada e permite o uso de substrato com o tamanho máximo 

de 33 cm x 34 cm e a obtenção de um têxtil revestido com o tamanho máximo de 28 cm x 30 

cm. A espessura da camada de pasta aplicada foi selecionada após realização de algumas 

experiências, com o objetivo de determinar um valor que permitisse obter uma película 

contínua e fina. Assim, o valor selecionado para a espessura foi de 0,34 milímetros. 

  

Figura 10 -  Equipamento de aplicação de revestimento usado, sem substrato (esquerda) e com substrato 

(direita). 

Após a aplicação do revestimento, as amostras foram secas a uma temperatura de 100ºC. 

Definiu-se um tempo de secagem de 15 minutos. Após secagem, todas as amostras foram 

termofixadas a uma temperatura de 150ºC durante um período de 5 minutos, no mesmo 

equipamento onde se realiza a secagem. O secador utilizado foi o LTE Werner Mathis AG, e 

pode ser observado na Figura 11.  
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Figura 11 - Equipamento de secagem do revestimento. 

 Prensagem 

O processo de prensagem consistiu em colocar as amostras do têxtil num equipamento 

que aplica sobre elas uma determinada pressão, constante, enquanto as expõe a uma 

temperatura relativamente elevada, também constante. Este processo teve como objetivo o 

melhoramento do toque do têxtil revestido, e contribui para que o revestimento tivesse um 

aspeto mais uniforme. Antes de colocar a amostra no equipamento, colocou-se na superfície do 

revestimento uma folha de papel siliconado, que permite proteger o têxtil e obter um toque 

suave após a prensagem.  

O equipamento utilizado foi a prensa electropneumática 5544.37-9124 MACPI, que pode 

ser observada na Figura 12. Todas as amostras foram prensadas a uma pressão de 6 bar e 

temperatura 150ºC. A duração da prensagem dependeu do tipo de amostra, sendo influenciada 

pelo tipo de ligante utilizado. Realizaram-se experiências com diferentes durações do processo 

de prensagem, tendo-se determinado que os tempos ideais de prensagem foram: 3 prensagens 

de 90 s para os têxteis cujo revestimento possui poliuretano na sua constituição e uma 

prensagem de 60 s para os têxteis cujo revestimento inclui apenas acrilato.   

 

Figura 12 - Prensa electropneumática 5544.37-9124 MACPI. 
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 Aplicação de Filme  

A aplicação de filmes sobre as amostras de têxteis revestidos foi efetuada usando a 

prensa mencionada anteriormente, nas condições de pressão e temperatura já referidas. Para 

aplicação de um filme, coloca-se um excerto deste material, com tamanho apropriado a cada 

amostra, entre a superfície do têxtil e a folha de papel siliconado. A duração da prensagem 

para aplicação do filme de forma adequada foi, também, um fator estudado através da 

realização de várias experiências, que permitiram determinar tempos ideais de: 90 s para os 

têxteis cujo revestimento possui poliuretano, e 30 s para as amostras cujo revestimento inclui 

apenas acrilato. 

 Teste de Solidez à lavagem 

A solidez à lavagem de um material têxtil é um fator de extrema importância, uma vez 

que dita a sua capacidade de poder ser utilizado para a confeção de vestuário. Um material 

com reduzida solidez à lavagem apresenta alteração das suas características, o que limita 

bastante o seu uso na indústria têxtil. Para testar a solidez à lavagem do têxtil obtido, 

realizaram-se lavagens com duração de 30 minutos, a uma temperatura de 40 ºC e velocidade 

de rotação de 20 rpm. O equipamento utilizado pode ser observado na Figura 13, Labomat 

Werner Mathis AG. Cada amostra é colocada individualmente num recipiente próprio, com um 

volume de 400 mililitros, visíveis na Figura 13. Para cada lavagem, utiliza-se 1 g de detergente 

por litro de água, tendo-se utilizado 0,4 g por recipiente.   

   

Figura 13 - Equipamentos utilizados para efetuar o teste de solidez à lavagem. 

 Teste de Solidez à Luz Solar 

A reduzida resistência à exposição à luz solar é uma característica indesejável para um 

material utilizado para a confeção de produtos têxteis, uma vez que condiciona o seu uso, em 

ambientes expostos a esta luz. Para avaliar a solidez à luz solar, foi desenvolvido um método 

interno que consiste em colocar as amostras expostas à luz solar direta, com apenas metade da 

sua superfície exposta, como se pode observar na fotografia da Figura 14. Este teste foi 

realizado durante um período de 24 horas. 
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Figura 14 - Amostra durante o teste de solidez à luz solar. 

 Testes de Abrasão de Martindale 

O teste de abrasão de Martindale é realizado para determinar o efeito da abrasão em 

todas as espécies de estruturas têxteis. Neste estudo, realizou-se este teste de acordo com a 

norma ISO 12947-2:2016. O equipamento usado, designado abrasímetro de Martindale M235 

SLD, pode ser visto na fotografia da Figura 15. 

   

Figura 15 – Abrasímetro de Martindale. 

Cada ensaio implicou a preparação de quatro amostras circulares com um diâmetro de 

4 cm, cortadas com o auxílio de um cortante normalizado. As amostras de tecido foram 

colocadas em provetes, que funcionam como suporte, e friccionadas num tecido abrasímetro.  

O processo de fricção ocorreu enquanto cada provete foi submetido a uma pressão 9 kPa. 

Enquanto decorreu o ensaio, o suporte foi movido ciclicamente, descrevendo uma trajetória 

sobre o tecido abrasímetro, com movimento em vários sentidos, para que no final do processo 

seja formada uma curva de Lissajous. Este padrão, que pode ser observado na Figura 16, 

proporciona desgaste uniforme em todas as direções.  
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Figura 16 – Curva de Lissajous (Weeks 2004). 

Depois de devidamente colocados os provetes, define-se no contador do equipamento o 

número de ciclos a efetuar. Paragens periódicas podem ser efetuadas para observar possíveis 

modificações no aspeto do tecido revestido. As paragens são função do número de ciclos que 

se pretende efetuar e estão descritas na norma ISO 12947-2:2016, de acordo com a Tabela 1 

(Roda 2008). 

No âmbito do estudo que se pretende realizar, efetuaram-se paragens ao fim de 1000, 

2000, 3000, 5000, 10 000 e 30 000 ciclos. Foram efetuados registos fotográficos de todas as 

paragens, de maneira a observar se ocorrem alterações na coesão, adesão ou cor do tecido 

revestido. Segundo a norma BS 2543:2004, se após 30 000 ciclos o têxtil não apresentar 

deterioração, considera-se adequado para uso intenso e de longa duração, podendo, assim, ter 

diversas aplicações, como o fabrico de vestuário convencional ou profissional ou de estofos para 

mobília ou veículos. 

Tabela 1 - Periodicidade das paragens a realizar em função do número de ciclos no ensaio Martindale de 

acordo com a norma ISO 12947-2:2016 

Número de Ciclos Ciclo de Paragem 

≤ 5000 Cada 1000 

5000 ≤ 20 000 Cada 2000 

20 000 ≤ 40 000 Cada 5000 

> 40 000 Cada 10 000 

 A avaliação da resistência à abrasão das amostras foi realizada utilizando a escala de 

classificação de dano da norma ISO 5470-2:2003, referente à aplicação do teste de resistência 

à abrasão de Martindale para têxteis revestidos (Tabela 2). 

Tabela 2 – Escala de classificação do dano por abrasão (ISO 5470-2:2003) 

Valor Dano por abrasão Observação 

0 Nenhuma Nenhuma alteração. 

1 Muito leve Alteração do brilho.  

2 Leve Alteração do brilho. Leve desgaste no revestimento. 

3 Moderada Desgaste do revestimento. 

4 Severa Rasgamento do revestimento. 

5 Completa Substrato têxtil visível. 
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4 Resultados e Discussão 

4.1 Caracterização das PAM 

 Distribuição do Tamanho de Partículas  

Primeiramente, foi realizada uma análise ao tamanho das partículas das PAM, tendo-se 

determinado a distribuição do tamanho das partículas. Assim, traçaram-se gráficos que 

relacionam o diâmetro das partículas com a respetiva percentagem em volume de amostra. 

Deste modo, foi possível determinar qual o valor de diâmetro correspondente ao maior volume 

de partículas na amostra. Esperava-se uma alteração da distribuição do tamanho das partículas 

com a variação do tempo de moagem, pelo que se designou o tamanho original das partículas 

Ti, após dez minutos de moagem T1 e após vinte minutos T2.  

Assim, no gráfico da Figura 17, encontram-se os resultados dos três ensaios realizados 

para a erva-príncipe. Por observação destes gráficos pode constatar-se que as amostras 

apresentavam reduzida uniformidade no que diz respeito ao tamanho das suas partículas, uma 

vez que se observaram percentagens em volume significativamente elevadas para diferentes 

diâmetros. Por outro lado, tal como seria de esperar, para maiores tempos de moagem 

verificou-se um deslocamento dos maiores valores de percentagem em volume para um menor 

tamanho de partícula, o que ilustra a diminuição global do tamanho das partículas da planta. 

Isto significa que, após a moagem, as partículas passaram a ter um diâmetro médio mais 

reduzido, sendo a diminuição do valor deste diâmetro proporcional ao tempo de moagem. Os 

máximos das funções ilustradas no gráfico assinalam os diâmetros aos quais correspondem as 

maiores percentagens em volume de partículas nas amostras. Estes valores máximos registados 

foram, aproximadamente, 449 µm para a amostra inicial sem moagem (Ti), 373 µm para a 

amostra com moagem de 10 minutos (T1) e 310 µm para a de 20 minutos (T2).  

 

Figura 17 – Distribuição do tamanho das partículas da amostra de erva-príncipe. 

Para as amostras de hortelã-pimenta e lúcia lima, o comportamento dos resultados 

obtidos foi semelhante ao descrito para a erva-príncipe. Como se pode ver nos gráficos da 
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Figura 18 e da Figura 17, verifica-se a diminuição do diâmetro associado ao ponto máximo de 

percentagem de volume com o aumento do tempo de moagem. Assim, confirma-se novamente 

que o diâmetro médio das partículas diminui com o aumento do tempo de moagem. Para a 

hortelã-pimenta, os diâmetros que corresponderam às maiores percentagens de volume, para 

os três ensaios, foram, aproximadamente, 864 µm para Ti, 101 µm para T1 e 40 µm para T2. 

 

Figura 18 – Distribuição do tamanho das partículas da amostra de hortelã-pimenta. 

Do mesmo modo, para as amostras lúcia-lima, os diâmetros registados foram, 

aproximadamente, 787 µm para Ti, 134 µm T1 e 92 µm para T2. 

 

Figura 19 - Distribuição do tamanho das partículas da amostra de lúcia-lima. 

Nas Figura 20, Figura 21 e Figura 22 podem ver-se as mudanças no aspeto das amostras 

de planta, resultantes das moagens com duração de 10 e 20 min. A diminuição do tamanho das 

partículas foi evidente entre os tamanhos Ti, T1 e T2, no caso da erva-príncipe. Para além disso, 

a elevada irregularidade de tamanhos presentes nas amostras era facilmente visível. 

   

Figura 20 – Fotografias das amostras da planta com os tamanhos Ti, T1 e T2, respetivamente, para a 

erva-príncipe. 
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Por outro lado, no caso da hortelã-pimenta e da lúcia-lima observou-se não só uma 

alteração acentuada do diâmetro das partículas entre as amostras pré e após moagem, como 

também um aumento na uniformidade. No entanto, apesar de visível, a diferença de diâmetros 

de partículas entre T1 e T2 foi pouco significativa numa observação macroscópica. 

   

Figura 21 – Fotografias das amostras da planta com os tamanhos Ti, T1 e T2, respetivamente, para a 

hortelã-pimenta. 

   

Figura 22 - Fotografias das amostras da planta com os tamanhos Ti, T1 e T2, respetivamente, para a 

lúcia-lima. 

 Análise Termogravimétrica 

A realização da análise termogravimétrica nas amostras de erva-príncipe, hortelã-

pimenta e lúcia-lima, para o tamanho Ti, permitiu obter os resultados apresentados na Figura 

23. Através da sua análise, é possível concluir que todas as amostras apresentavam reduzida 

quantidade de água, uma vez que a perda de massa para temperaturas próximas de 100 ºC é 

de apenas 0,4 % para a erva-príncipe, 0,6 % para a lúcia-lima e 1,7 % para a hortelã-pimenta. 

Através da análise da Figura 23, observa-se que não ocorreu deterioração significativa da 

amostra de erva-príncipe até à temperatura de 150 ºC, que é a temperatura máxima utilizada 

durante o processo de produção do têxtil revestido. Verifica-se apenas uma perda de massa de, 

aproximadamente, 1,3 %, senda esta a amostra que menos se deteriora para a temperatura em 

causa. Por outro lado, ocorre uma diminuição de 3,8 % da massa total da amostra de hortelã-

pimenta quando se atinge esta temperatura. Por sua vez, a lúcia-lima apresenta uma 

deterioração ligeiramente inferior comparativamente à hortelã-pimenta, verificando-se uma 

diminuição na massa total da amostra de 2,1 %. 

Adicionalmente, verifica-se que a deterioração mais significativa das amostras ocorreu 

no intervalo de temperaturas entre 200 e 450 ºC. A primeira derivada da curva de TGA, 
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designada por DTG, mostra as velocidades de reação durante a degradação térmica das 

amostras de cada planta. Verificou-se a ocorrência de valores máximos para o intervalo de 

temperaturas compreendidas entre 250 e 350 ºC, com um máximo próximo de 315 ºC. Estes 

valores poderão estar associados com a degradação da hemicelulose, celulose, lignina e 

pectina, materiais constituintes da parede celular das células vegetais. Segundo Yang et al. 

(2007), através de TGA verifica-se que a pirolise da hemicelulose ocorre maioritariamente para 

temperaturas compreendidas entre 220 e 315 ºC. No caso da celulose, o mesmo ocorre entre 

315 e 400 ºC. Por outro lado, a decomposição da lignina é mais difícil, ocorrendo perda de 

massa numa gama de temperaturas extensa, desde 160 a 900 ºC.  

 

Figura 23 – Resultados da análise termogravimétrica para as três plantas em estudo. 

  Tal como referido anteriormente, após realização do primeiro passo isotérmico a 900 ºC 

em corrente de azoto, a perda de massa observada corresponde aos componentes voláteis 

presentes na amostra, que foram totalmente retirados. Assim, conclui-se que a amostra que 

apresentava maior quantidade de voláteis é a erva-príncipe, tendo sofrido uma perda de massa 

de 80,7 %. Por sua vez, as amostras de hortelã-pimenta e lúcia-lima apresentaram perdas de 

65,7 % e 67,8 %, respetivamente. 

Por fim, os dados obtidos durante o segundo passo isotérmico a 900 ºC e em corrente de 

ar permitiram determinar a massa de carbono fixo e a percentagem de cinzas. A massa de 

carbono fixo é representada pela perda de massa durante o segundo passo isotérmico, que 

corresponde a 16,9 % para a erva-príncipe, 19,7 % para a hortelã-pimenta e 18,4 % para a lúcia-

lima. Por outro lado, a amostra para a qual se registou maior percentagem de cinzas foi a lúcia-
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lima, com 13,2 %, aproximadamente. A erva-príncipe e a hortelã-pimenta apresentaram 

percentagens de 2,0 % e 12,9 %, respetivamente. 

4.2 Produção do Têxtil Revestido 

O desenvolvimento do produto pretendido foi efetuado através do estudo da influência 

de diversas variáveis que se considerou que poderiam afetar o resultado obtido. Mais 

concretamente, estudou-se a influência da planta utilizada, da dimensão das partículas da 

mesma, do ligante usado e a presença ou ausência de filme sobre a película do revestimento. 

Para obter as amostras estudadas, aplicaram-se as pastas formuladas em várias amostras de um 

tecido de algodão, de maneira a obter películas de revestimento o mais contínuas possível. 

Após aplicação da pasta de revestimento, efetuou-se a secagem, termofixação e prensagem, 

em condições constantes para todas as amostras. 

 Efeito da Variação da Planta 

Para avaliar a influência da PAM usada, foram preparadas três pastas com iguais 

concentrações de três plantas diferentes, utilizando o Ligante 1. O tamanho das partículas das 

plantas usadas nestes ensaios foi o tamanho original das matérias-primas. Na Figura 24, podem 

observar-se fotografias do revestimento dos têxteis obtidos, utilizando as plantas erva-príncipe, 

lúcia-lima e hortelã-pimenta. Uma tabela com as características de todas as amostras 

mencionadas durante esta secção pode ser encontrada no Anexo 1. 

     

Figura 24 – Amostra 1, Amostra 2 e Amostra 3, respetivamente. 

Por observação da Figura 24, verificou-se que a planta utilizada como material funcional 

influenciou o aspeto final do revestimento. Mais concretamente, o aspeto do revestimento foi 

afetado pela aparência das partículas de planta, uma vez que é possível a observação 

macroscópica das mesmas.  

Para além disso, a PAM usada também influenciou a cor obtida. A alteração da cor 

ocorreu como consequência da degradação das plantas. Após a análise dos resultados da TGA, 

verificou-se que as três plantas se degradam de modo diferente na gama de temperaturas usada 

durante o processamento do têxtil. Por esse motivo, obteve-se uma cor mais escura para as 

plantas que se degradaram mais significativamente quando expostas a temperaturas até 150 



Novas Abordagens ao Desenvolvimento de Couro Vegetal 

Resultados e Discussão 34 

ºC. Assim, obteve-se um castanho bastante escuro para a hortelã-pimenta e um castanho claro, 

um pouco amarelado, para a erva-príncipe, apresentando a lúcia-lima uma cor considerada 

intermédia entre as duas mencionadas anteriormente. Deste modo, constatou-se que os 

resultados obtidos foram coerentes com o esperado após a análise dos resultados da TGA. 

Adicionalmente, a utilização de PAM resulta na adição de fragrância ao revestimento, 

sendo esta característica influenciada pelo tipo de planta. 

Por outro lado, a realização dos testes de solidez à lavagem não permitiu identificar 

diferenças resultantes da mudança da planta presente no revestimento. Independentemente 

da PAM utilizada, as amostras demonstraram boa solidez à lavagem, mantendo uma película de 

revestimento contínua e com cor uniforme. Não se constataram alterações significativas no 

toque ou na cor de cada amostra. Para além disso, a fragrância manteve-se. Por observação da 

Figura 25, pode ver-se os resultados obtidos após 1, 5, 10 e 20 lavagens, para a Amostra 2, e os 

restantes encontram-se no Anexo 2. 

    

Figura 25 – Amostra 2 após 1, 5, 10 e 20 lavagens, respetivamente. 

Por outro lado, esperava-se a libertação de extratos das PAM quando entram em 

contacto com água aquecida, um acontecimento típico deste tipo de materiais. Uma vez que a 

libertação de corantes para a água implica a possibilidade de manchar outros tecidos durante 

as lavagens de vestuário realizadas no quotidiano, efetuou-se um estudo preliminar com o 

objetivo de determinar qual o número de lavagens mínimo necessário para evitar que tal 

aconteça. Para isso, foi controlado o aspeto, macroscópico, das águas de lavagem obtidas após 

1, 5, 10 e 20 lavagens, para cada amostra. Os resultados podem ser vistos na Figura 26. 

Verificou-se a libertação dos corantes durante a primeira lavagem efetuada, em todas as 

amostras estudadas. A Amostra 3, que contém hortelã-pimenta, resultou numa água de lavagem 

com uma cor ligeiramente mais intensa, apesar de se ter obtido um amarelo ténue em todos os 

casos, como se pode observar nas fotografias da Figura 26. Apesar disso, constatou-se que, para 

as três plantas, a existência de corantes na água não é observável após 5 lavagens. 

Para complementar esta análise, foi colocado um tecido de algodão de cor branca em 

conjunto com cada amostra, para averiguar a ocorrência, ou não, de deposição de corante no 

mesmo. Constatou-se que, durante a primeira lavagem, este fenómeno não se verificou em 
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nenhuma das amostras, o mesmo acontecendo após a quinta lavagem. Uma comparação entre 

os tecidos obtidos e uma amostra do tecido original pode ser observada no Anexo 2. 

   

Figura 26 – Amostras retiradas das águas de lavagem para a Amostra 1 (erva-príncipe), Amostra 2 (lúcia-

lima) e Amostra 3 (hortelã-pimenta), respetivamente.  

Adicionalmente, sabia-se que a luz solar causa mudanças na composição de produtos 

naturais, como é o caso das PAM, através da ocorrência de reações fotoquímicas, causadas pela 

absorção de radiação ultravioleta ou no espetro visível. Consequentemente, o material perde 

a sua capacidade de absorver radiação num comprimento de onda específico, o que altera a 

sua cor. Por conseguinte, foi testada a solidez à luz solar das três amostras mencionadas. Deste 

modo, observou-se uma mudança na cor do revestimento, para as três plantas. É possível 

observar uma diminuição da intensidade da cor, que se torna mais clara, como se pode ver nas 

fotografias da Figura 27, onde se mostram amostras cujo lado direito do têxtil foi exposto à luz 

solar e o lado esquerdo não. No entanto, esta alteração de cor é muito menos evidente para a 

hortelã-pimenta do que para as restantes plantas, o que poderá estar associado com ter sofrido 

maior degradação das suas partículas durante o processo de aplicação de revestimento. 

     

Figura 27 – Amostra 1, Amostra 2 e Amostra 3 após o teste de solidez à luz solar, respetivamente. 

 Efeito da Variação do Ligante 

Para avaliar a influência do tipo de ligante, realizou-se a formulação de pastas com 

iguais concentrações da mesma planta, mantendo o tamanho de partícula e utilizando 

diferentes ligantes. Inicialmente, foram selecionados cinco ligantes, dois dos quais foram 
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excluídos do estudo após a realização dos testes de solidez à lavagem, o que se encontra 

explicado no Anexo 3. Desta maneira, o estudo foi realizado na totalidade apenas para o Ligante 

1, Ligante 2 e o Ligante 3. 

Neste sub-capítulo, foram comparadas amostras obtidas utilizando diferentes ligantes e 

mantendo as restantes variáveis constantes. Assim, na Figura 28, pode ver-se a Amostra 2, 

Amostra 14 e Amostra 21, cujos revestimentos contêm lúcia-lima, com tamanho de partículas 

Ti. Os ligantes usados foram o Ligante 1, o Ligante 2 e o Ligante 3, respetivamente. Por 

observação da figura, é possível constatar que o uso do Ligante 2, na Amostra 14, resultou num 

revestimento muito pouco uniforme, devido a ocorrência de grande quantidade de aglomerados 

durante a formulação da pasta. O uso de uma pasta com aglomerados resultou no aparecimento 

de defeitos na aplicação do revestimento, uma vez que estes ficaram presos na lâmina e, 

durante o movimento, criaram zonas com escassez de pasta. No entanto, a ocorrência de 

aglomerados verificou-se para todos os ligantes estudados, mas em quantidades menos 

significativas. Desta maneira, os outros ligantes permitiram obter películas de revestimento 

mais uniformes, podendo, no entanto, observar-se alguns defeitos em determinadas zonas do 

têxtil. A ocorrência de aglomeração de partículas é típica durante o uso de dispersões aquosas 

de polímeros, como os ligantes usados neste estudo. Para evitar que se verifique, devem ser 

adicionados agentes tensioativos. Supõe-se que a ocorrência de uma maior quantidade de 

aglomerados utilizando o Ligante 2 possa estar relacionada com uma menor presença de agentes 

tensioativos na formulação desta dispersão, no entanto, esta informação não é especificada 

pelo fornecedor. 

     

Figura 28 – Amostra 2, Amostra 14 e Amostra 21, respetivamente. 

Além disso, verificou-se que o uso do Ligante 1 resultou numa película de revestimento 

com toque suave e não pegajoso, sendo, no entanto, menos maleável. Este resultado está de 

acordo com o esperado, uma vez que o ligante em causa é uma dispersão de base poliuretano-

poliéster, e, tal como mencionado anteriormente, as resinas de poliuretano formam sempre 

películas mais duras. Por outro lado, o têxtil no qual se utilizou o Ligante 2, uma dispersão de 

base acrilato, apresentou um revestimento fino, brilhante e bastante flexível, resultando num 

tecido bastante maleável. Novamente, as propriedades apresentadas foram coerentes com o 

que se esperava obter usando uma resina acrílica. No entanto, tal como especificado pelo 
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fornecedor o têxtil possuía um toque pegajoso, o que é um constrangimento para a aplicação 

final que se pretende obter. Por fim, o Ligante 3 permitiu obter um têxtil revestido que, 

comparativamente ao tecido com revestimento constituído pela resina de poliuretano, era mais 

flexível e maleável, mais suave e igualmente não pegajoso.  

Relativamente à solidez à lavagem, os três ligantes apresentaram comportamentos 

idênticos. Portanto, os resultados observados foram semelhantes aos descritos no sub-capítulo 

anterior, e podem ser vistos no Anexo 2. 

Porém, os ligantes apresentaram comportamentos ligeiramente diferentes quando 

expostos à luz solar. Na Figura 29, pode ver-se a Amostra 8, Amostra 19 e Amostra 27, cujos 

revestimentos contêm lúcia-lima, com tamanho de partículas T1. Os ligantes usados foram o 

Ligante 1, Ligante 2 e o Ligante 3, respetivamente. Observa-se que, para os três ligantes, ocorre 

uma diminuição da intensidade da cor do revestimento.  

   

Figura 29 - Amostra 8, Amostra 19 e Amostra 27, respetivamente. 

No entanto, verificou-se uma mudança mais acentuada para os têxteis cujo ligante 

utilizado foi o Ligante 3. Esta diferença foi visível para todas as plantas em estudo, como se 

pode observar na Figura 30, onde se vê uma comparação entre amostras obtidas usando o 

Ligante 1 e o Ligante 3. Os restantes resultados podem ser vistos no Anexo 5. 

                 

             

Figura 30 – Comparação da influência do ligante na solidez do têxtil, para diferentes plantas: (1) Amostra 

7; (2) Amostra 23; (3) Amostra 8; (4) Amostra 24; (5) Amostra 9; (6) Amostra 25. 

(4) (5) 

(1) 

(6) 

(3) (2) 
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 Efeito da Variação do Tamanho de Partícula 

De maneira a avaliar a influência do tamanho de partícula da planta usada, comparou-

se o uso de pastas com o mesmo ligante e iguais concentrações da mesma planta, para 

diferentes tamanhos de partícula. Neste caso, realizaram-se ensaios para as três plantas, 

usando dois tamanhos de partícula por planta. Para tal, selecionaram-se os tamanhos Ti e T1 

para a lúcia-lima e hortelã-pimenta, enquanto que para a erva-príncipe se escolheu os 

tamanhos Ti e T2, uma vez que, como se pode ver pela distribuição do tamanho de partículas, 

esta planta apresentava um tamanho de partículas consideravelmente superior.  

Nesta secção serão analisadas apenas algumas amostras, uma vez que se verificaram 

comportamentos idênticos usando diferentes PAM e diferentes ligantes, no que diz respeito à 

influência da variação do tamanho das suas partículas no aspeto do revestimento final.  

Na Figura 31 pode ver-se a Amostra 2 e Amostra 8, cujos revestimentos foram obtidos à 

base do Ligante 1 e lúcia-lima, para os tamanhos de partícula de Ti e T1, respetivamente. É 

facilmente observável que a diminuição do tamanho das partículas permitiu obter um aspeto 

mais uniforme, uma vez que não se observavam tão distintamente as folhas. 

   

Figura 31 – Amostra 2 (esquerda) e Amostra 8 (direita). 

 No entanto, devido à irregularidade de tamanhos de partículas nas amostras de planta, 

que se verificou mesmo após a moagem, eram visíveis algumas partículas de maiores dimensões. 

Para evitar que tal acontecesse, efetuou-se uma crivagem das amostras de plantas após a 

moagem, com o objetivo de retirar as partículas com diâmetro superior a 0,25 µm. Esta 

alteração resultou em diferenças significativas no produto final, principalmente no caso de se 

usar a erva-príncipe como matéria-prima, como se pode ver na Figura 32, que mostra o aspeto 

do revestimento obtido na Amostra 7 antes e após a adição da crivagem ao processo. 

   

Figura 32 – Aspeto da Amostra 7 sem realizar a peneiragem crivagem da planta (esquerda) e com 

realização da peneiragem crivagem (direita). 
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Por outro lado, usando um tamanho mais reduzido de planta, a película de revestimento 

obtida é mais fina. Estima-se que tal aconteça devido ao melhor empacotamento das partículas 

e ao menor volume de espaços vazios após evaporação do dispersante, durante a secagem.  

Para além disso, conseguiu-se uma película de revestimento contínua e uniforme. Isto 

pode ser justificado pelo facto de, apesar de se verificar a ocorrência de aglomerados de planta 

durante a formulação da pasta, estes apresentam menores dimensões e não prejudicam tão 

significativamente a aplicação do revestimento. Neste aspeto, a diminuição do tamanho das 

partículas influencia, com mais significância, os resultados obtidos pelo uso do Ligante 2, sendo 

agora possível observar uma película de revestimento contínua, como se pode confirmar por 

comparação da Amostra 14 e Amostra 19, que se vê na Figura 33. 

   

Figura 33 – Amostra 14 (esquerda) e Amostra 19 (direita). 

Estudou-se também a possível influência na resistência à lavagem dos têxteis, 

realizando testes de solidez à lavagem às amostras com diferente tamanho de partículas. Após 

comparação de resultados, não foram identificadas diferenças resultantes da alteração desta 

variável. Estes resultados podem ser vistos no Anexo 2. 

Contrariamente, verificou-se que a diminuição do tamanho da partícula influenciou os 

resultados obtidos após os testes de solidez à luz solar, como se pode observar por comparação 

da Amostra 2 e da Amostra 8, na Figura 34. A diminuição do tamanho da partícula resulta numa 

maior uniformidade da cor do revestimento, o que torna mais evidente a sua alteração. Para 

além disso, a diminuição do tamanho da partícula resulta numa maior área superficial de planta 

exposta à radiação solar, o que pode ter como consequência um aumento na ocorrência de 

reações fotoquímicas. Assim, a alteração na composição do material é superior e a perda de 

capacidade de absorver radiação em comprimentos de onda específicos torna-se mais evidente. 

   

Figura 34 – Amostra 2 (esquerda) e Amostra 8 (direita). 
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 Efeito da Aplicação de Filme  

A aplicação do filme foi realizada em amostras de têxteis revestidos utilizando as três 

plantas e os três ligantes em estudo, tendo sido possível aplicar com sucesso um filme contínuo, 

transparente e uniforme em todo o tipo de amostras estudadas. É possível ver um exemplo de 

um dos têxteis em estudo, na Figura 35, onde se pode ver a Amostra 8 (sem filme) e a Amostra 

11 (com filme). Observou-se que a aplicação do filme sobre a superfície do revestimento 

permitiu obter têxteis com um toque mais suave. No caso específico dos têxteis em que se 

utilizou o Ligante 2, a aplicação do filme permitiu eliminar o toque pegajoso que a película de 

revestimento apresenta. A presença de filme aumenta também o brilho do revestimento, de 

forma subtil, não alterando o aspeto significativamente. 

   

Figura 35 – Amostra 8 (esquerda) e Amostra 11 (direita). 

Relativamente a alterações na solidez à lavagem dos têxteis, não foi possível identificar 

alguma influência uma vez que, mesmo na ausência de filme, os revestimentos já apresentavam 

boa resistência à lavagem.  

Relativamente à solidez à luz solar observou-se que a presença do filme sobre a 

superfície do revestimento diminui a perda de cor observada, ainda que de forma subtil. Na 

Figura 36, pode ver-se o exemplo da Amostra 8 (sem filme) e a Amostra 11 (com filme) após 

realização do teste. Estima-se que a diferença observada seja resultante da adição de uma 

camada polimérica que necessita de ser ultrapassada pela radiação, dificultando o contacto 

com as partículas da PAM e, assim, atrasando o início de reações fotoquímicas.   

   

Figura 36 – Amostra 8 (esquerda) e Amostra 11 (direita). 
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4.3 Testes de Resistência à Abrasão de Martindale 

O teste de abrasão de Martindale foi realizado a um total de 16 amostras, cuja massa foi 

determinada posteriormente ao teste, e se pode ler na Tabela 5 que se encontra no Anexo 4. 

Através destas amostras, estudou-se a influência da variação da PAM, do tamanho de partícula 

e do ligante e, também, da aplicação de filme. A resistência à abrasão foi avaliada por 

observação visual do aspeto do revestimento e pelo cálculo da perda de massa das amostras 

em estudo. No Anexo 4 podem observar-se os registos fotográficos correspondentes. 

A análise efetuada permitiu concluir que todas as amostras apresentam boa resistência à 

abrasão, pois mesmo após a realização dos 30 000 ciclos, com uma pressão de 9 kPa, não ocorreu 

perda visível da coesão do revestimento, nem da adesão entre o mesmo e o tecido. Do mesmo 

modo, a cor manteve-se inalterada. Para além disso, não se verificaram perdas de massa, como 

se pode ver pelos valores da Tabela 5 (Anexo 4).  

Para as amostras cujo ligante usado foi a dispersão de poliuretano-poliéster, constatou-

se que o seu aspeto se manteve completamente inalterado. Para este ligante, foram testadas 

amostras contendo as três diferentes plantas em dois tamanhos de partícula, e também 

amostras com e sem filme, e não se observaram alterações resultantes destes fatores. Deste 

modo, os têxteis não apresentaram nenhum dano resultante da abrasão, pelo que foram 

avaliados com o valor 0 na escala de dano. Na Figura 37 pode ver-se o exemplo da Amostras 1 

e da Amostra 7, que contém erva-príncipe para os tamanhos Ti e T2. 

           

Figura 37 – (1) Amostra 1; (2) Amostra 7; (3) Amostra 21; (4) Amostra 24. 

De igual modo, as amostras cujo ligante consiste na mistura de dispersões de poliuretano-

poliéster e acrilato, também apresentaram elevada resistência à abrasão e não permitiram 

observar alterações resultantes da alteração do tamanho de partícula da planta. No entanto, 

verificou-se a ocorrência de rutura do filme na Amostra 22, como se pode constatar na Figura 

38. Uma vez que esta foi uma situação isolada, estima-se que pode ter sido consequência de 

adesão deficiente num ponto específico da superfície do revestimento. Para além disso, na 

amostra para na qual se verificou o sucedido, utilizou-se a PAM no seu tamanho original, o que 

torna a superfície do revestimento mais irregular devido à presença de partículas de planta de 

grandes dimensões, e dificulta a adesão uniforme do filme à película de revestimento. Apesar 

disso, a amostra em causa foi avaliada na escala de dano com o valor 2, e as restantes com o 

(1) (2) (3) (4) 
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valor 0. Na Figura 37 pode ver-se o exemplo da Amostras 21 e da Amostra 24, que contém lúcia-

lima para os tamanhos Ti e T1, e não apresentaram danos por abrasão.   

Relativamente à utilização do filme verificou-se que este tem uma influência positiva na 

abrasão, nomeadamente quando se utiliza o ligante de dispersão de acrilato (Ligante 2). Assim, 

observou-se que a Amostra 19 (sem filme) sofreu alterações no seu aspeto, observando-se um 

anel de desgaste, pelo que foi avaliada na escala de dano com o valor 3. Contrariamente, não 

se verifica o mesmo comportamento para a Amostra 20 (com filme), observando-se apenas uma 

redução do brilho do revestimento na mesma zona. Assim, constatou-se um aumento na 

resistência à abrasão após a aplicação do filme e, desta maneira, a amostra foi avaliada com o 

valor 1 na escala de dano. Na Figura 38 pode ver-se o exemplo da Amostras 19 e da Amostra 

20, que contém lúcia-lima para os tamanhos Ti e sofreram danos por abrasão. 

           

Figura 38 – Amostras que revelaram dano por abrasão: (1) Amostra 22; (2) Amostra 19;  

(3) Amostra 20. 

Os resultados obtidos através da análise da resistência à abrasão podem ser lidos na 

Tabela 3. Por sua vez, o registo fotográfico das amostras durante a realização do teste de 

abrasão pode ser observado no Anexo 4. Uma vez que não verificaram alterações significativas 

entre os primeiros pontos de paragem, foram incluídas apenas as fotografias referentes a 1000, 

5000, 10 000 e 30 000 ciclos, para as dezasseis amostras em estudo.  

Tabela 3 - Classificação do dano por abrasão de cada amostra 

Amostra 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 19 20 21 22 24 27 

Dano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 

 

 

(1) (2) (3) 
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5 Conclusões 

Através da determinação da distribuição do tamanho das partículas verificou-se que, na 

matéria-prima disponibilizada, a maior percentagem em volume de partículas correspondia a 

um diâmetro de 449 µm para a erva-príncipe, 864 µm para a hortelã-pimenta e 787 µm para a 

lúcia-lima. Posteriormente, a realização de uma moagem durante 10 min resultou na 

diminuição destes valores para 373, 101 e 134 µm, respetivamente. Tal como seria de esperar, 

um aumento da duração da moagem para 20 min resultou na redução dos diâmetros em causa 

para 310, 40 e 92 µm, respetivamente.  

Por outro lado, a realização da TGA permitiu concluir que as três PAM em estudo 

apresentavam humidade reduzida e que a que sofreu maior degradação, na gama de 

temperatura usada na produção do têxtil revestido, foi a hortelã-pimenta, observando-se uma 

diminuição na sua massa de 3,8 %, superior às perdas que se verificaram para a erva-príncipe e 

a lúcia-lima, 1,3 % e 2,1 %, respetivamente. Para além disso, determinou-se que a erva-príncipe 

apresentava a maior quantidade de voláteis, uma vez que sofreu uma perda de massa de 80,7 

% durante a pirólise, enquanto que a hortelã-pimenta e lúcia-lima registaram apenas 65,7 % e 

67,8 %, respetivamente. Adicionalmente, constatou-se que a massa de carbono fixo era de 16,9 

% na amostra de erva-príncipe, 18,4 % para a lúcia-lima e 19,7 % para a hortelã-pimenta. 

Portanto, esta última apresentava maior quantidade de matéria carbonada após o processo de 

pirólise. Finalmente, após ocorrer a combustão, a amostra que registou maior percentagem de 

cinzas foi também a lúcia-lima, com, aproximadamente, 13,2 %, enquanto que a erva-príncipe 

e a hortelã-pimenta apresentaram 2,0 % e 12,9 %. 

Concluiu-se que a PAM utilizada na formulação da pasta de revestimento afeta de forma 

determinante o produto final obtido, uma vez que confere um odor específico ao têxtil e a cor 

do mesmo depende da degradação térmica que a planta sofre durante o processo de produção. 

Do mesmo modo, visto que cada planta apresenta diferentes composições, diferentes reações 

fotoquímicas podem ser desencadeadas pela exposição à luz solar, logo a planta usada na 

formulação da pasta influencia a solidez à luz. 

Para além disso, o tamanho das partículas da PAM não só afetou o aspeto macroscópico 

do revestimento, como também o processo de aplicação da pasta, tendo-se determinado que 

menores diâmetros permitem obter melhores resultados. Mais concretamente, o uso de PAM 

com menor tamanho de partícula permite obter películas de revestimento contínuas, com 

menor número de defeitos. No entanto, a redução do tamanho da partícula diminui a solidez 

do revestimento à luz solar, possivelmente por ocorrer um aumento da área de exposição à 

mesma.  
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Os três ligantes estudados permitiram obter tecidos revestidos com elevada resistência 

à lavagem, o que é essencial para a sua aplicabilidade na indústria. Por outro lado, nenhum 

apresentou elevada solidez à luz solar, destacando-se o Ligante 3 com a menor solidez. No 

entanto, a aplicação de um filme mostrou ser capaz de aumentar a solidez do revestimento à 

exposição a este tipo de radiação, admitindo-se a hipótese deste facto ser consequência da 

adição de uma camada polimérica que funciona como uma camada extra que terá de ser 

ultrapassada para que a radiação entre em contacto com a superfície da planta. 

Adicionalmente, determinou-se que a presença de filme é vantajosa pois permite 

melhorar o toque e, no caso específico do uso do Ligante 2, torna o tecido apto para o uso na 

indústria têxtil uma vez que elimina o toque pegajoso.  

Relativamente à resistência à abrasão dos tecidos revestidos, determinou-se que os 

revestimentos elaborados usando o Ligante 1 não apresentaram danos resultantes da abrasão 

após o teste realizado. Assim, conclui-se que podem ser utilizados na produção de têxteis aptos 

para uso intenso e de longa duração, possuindo, como consequência, diversas aplicabilidades. 

O mesmo se verificou para os têxteis produzidos utilizando o Ligante 3. No entanto, a amostra 

estudada cujo revestimento foi formulado com o Ligante 2 mostrou danos consideráveis na sua 

superfície, resultantes da abrasão. Apesar disso, foi possível aumentar a sua resistência por 

aplicação do filme. 

Finalmente, tendo em conta todos os parâmetros estudados, considera-se que o ligante 

que apresentou resultados mais satisfatórios foi o Ligante 1, que permitiu obter têxteis capazes 

de serem cosidos para formar peças de vestuário, com elevada solidez à lavagem e resistência 

à abrasão, assim como um toque agradável e flexibilidade adequada para o uso a que se destina. 
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6 Avaliação do trabalho realizado 

6.1 Objetivos Realizados 

O presente projeto teve como objetivo o estudo de uma nova abordagem à produção de 

couro vegetal, através do desenvolvimento de um têxtil funcional utilizando resíduos obtidos 

da produção de ervas aromáticas e medicinais, em Portugal, e a aplicação da técnica de 

revestimento têxtil. Este objetivo foi cumprido, uma vez que foi possível produzir um tecido 

revestido apto para ser utilizado na indústria têxtil, visto que reúne um conjunto de 

características desejáveis para este fim. Mais especificamente, apresenta não só toque e aspeto 

agradáveis, como também boa resistência à abrasão. Por outro lado, foi comprovada a sua 

solidez à lavagem e, por elaboração de um protótipo de pequena escala, foi possível mostrar 

que o tecido pode ser cosido para formar peças de vestuário.  

6.2 Limitações e Trabalho Futuro 

 Durante o desenvolvimento do projeto enfrentou-se dificuldade na repetibilidade na 

aplicação do revestimento, devido à limitação imposta pelo próprio equipamento que resulta 

na formação de películas irregulares. Por outro lado, a utilização de grandes quantidades de 

matérias-primas implicou efetuar duas encomendas de resinas, o que condicionou a realização 

de experiências durante várias semanas. Para além disso, foram necessários longos períodos de 

moagem uma vez que, por ensaio, é apenas possível moer 1,5 g de planta, e são necessários 20 

g por cada tecido revestido. Finalmente, o estudo da receita da pasta de revestimento e a 

determinação das melhores condições para a realização dos processos de prensagem e aplicação 

de filme implicaram o investimento de várias horas de trabalho. O conhecimento anterior 

destes fatores poderia permitir a realização de um maior número de experiências e testes, no 

entanto, estes passos foram partes indispensáveis para o desenvolvimento do projeto.      

Os trabalhos futuros deverão incluir o estudo da adição de agentes tensioativos à receita 

da pasta de revestimento, de maneira a investigar a diminuição dos aglomerados que 

dificultaram a aplicação de películas de revestimento contínuas ou sem defeitos. Para além 

disso, aconselha-se o uso de PAM com partículas com tamanhos inferiores a 100 µm, de maneira 

a permitir um aspeto completamente uniforme, sem observação macroscópica de partículas 

através do revestimento. Por outro lado, considera-se interessante a possível realização de 

testes para confirmar a impermeabilidade a fluidos do tecido revestido, por exemplo, a 

medição de ângulos de contacto.  
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6.3 Apreciação Final 

Acredito que o presente projeto contribui para o desenvolvimento de um protótipo inicial 

de um produto com potencial interesse para a indústria têxtil, por apresentar um conceito 

inovador na implementação de princípios da economia circular e, também, por constituir uma 

alternativa a um produto que, muitas vezes, é associado à crueldade animal. 

Para além disso, o trabalho desenvolvido permitiu adquirir conhecimento relativamente à 

indústria têxtil, mais especificamente sobre têxteis funcionais e a utilização de tecnologias de 

revestimento têxtil para esse fim. Relevante foi ainda a oportunidade de manipular um grande 

número de novos equipamentos e técnicas, acrescentando valor à minha experiência pessoal e 

permitindo um contacto direto com a realidade da indústria. 
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Anexo 1 Identificação das Amostras 

Tabela 4 – Características das amostras em estudo  

Ensaio Ligante PAM Tamanho de Partícula Filme 

1 Ligante 1 Erva-príncipe Ti Não 

2 Ligante 1 Lúcia-lima Ti Não 

3 Ligante 1 Hortelã-pimenta Ti Não 

4 Ligante 1 Erva-príncipe Ti Sim 

5 Ligante 1 Lúcia-lima Ti Sim 

6 Ligante 1 Hortelã-pimenta Ti Sim 

7 Ligante 1 Erva-príncipe T2 Não 

8 Ligante 1 Lúcia-lima T1 Não 

9 Ligante 1 Hortelã-pimenta T1 Não 

10 Ligante 1 Erva-príncipe T2 Sim 

11 Ligante 1 Lúcia-lima T1 Sim 

12 Ligante 1 Hortelã-pimenta T1 Sim 

13 Ligante 2 Erva-príncipe Ti Não 

14 Ligante 2 Lúcia-lima Ti Não 

15 Ligante 2 Hortelã-pimenta Ti Não 

16 Ligante 2 Erva-príncipe Ti Sim 

17 Ligante 2 Lúcia-lima Ti Sim 

18 Ligante 2 Hortelã-pimenta Ti Sim 

19 Ligante 2 Lúcia-Lima T1 Não 

20 Ligante 2 Lúcia-Lima T1 Sim 

21 Ligante 3 Lúcia-Lima Ti Não 

22 Ligante 3 Lúcia-Lima Ti Sim 

23 Ligante 3 Erva-príncipe T1 Não 

24 Ligante 3 Lúcia-lima T1 Não 

25 Ligante 3 Hortelã-pimenta T1 Não 

26 Ligante 3 Erva-príncipe T2 Sim 

27 Ligante 3 Lúcia-lima T1 Sim 

28 Ligante 3 Hortelã-pimenta T1 Sim 
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Anexo 2 Solidez à Lavagem 

 

Figura 39 – Aspeto dos tecidos após realização dos testes de solidez à lavagem: Amostra 1 a Amostra 7.  
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Figura 40 - Aspeto dos tecidos após realização dos testes de solidez à lavagem: Amostra 8 a Amostra 14.  
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Figura 41 - Aspeto dos tecidos após realização dos testes de solidez à lavagem: Amostra 15 a Amostra 21. 
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Figura 42 - Aspeto dos tecidos após realização dos testes de solidez à lavagem: Amostra 22 a Amostra 28. 
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Figura 43 – Tecidos de algodão colocado em conjunto com o têxtil revestido, na primeira lavagem: (1) 
Ligante 1 e erva-príncipe; (2) Ligante 1 e lúcia-lima; (3) Ligante 1 e hortelã-pimenta. 

 

Figura 44 - Tecidos de algodão colocado em conjunto com o têxtil revestido, na primeira lavagem: (1) 
Ligante 2 e erva-príncipe; (2) Ligante 2 e lúcia-lima; (3) Ligante 2 e hortelã-pimenta. 

 

Figura 45 - Tecidos de algodão colocado em conjunto com o têxtil revestido, na quinta lavagem: (1) 
Ligante 1 e erva-príncipe; (2) Ligante 1 e lúcia-lima; (3) Ligante 1 e hortelã-pimenta. 

 

Figura 46 - Tecidos de algodão colocado em conjunto com o têxtil revestido, na quinta lavagem: (1)  
Ligante 2 e erva-príncipe; (2) Ligante 2 e lúcia-lima; (3) Ligante 2 e hortelã-pimenta. 

Tecido de Referência 

(1) (2) (3) 

Tecido de Referência 

(1) (2) (3) 

Tecido de Referência 

(1) (2) (3) 

Tecido de Referência 

(1) (2) (3) 
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Figura 47 – Amostra das águas de lavagem recolhidas após realização de 1, 5, 10 e 20 lavagens: Amostra 

1 a Amostra 12. 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

Amostra 4 Amostra 5 Amostra 6 

Amostra 7 Amostra 8 Amostra 9 

Amostra 10 Amostra 11 Amostra 12 
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Figura 48 - Amostra das águas de lavagem recolhidas após realização de 1, 5, 10 e 20 lavagens: Amostra 

13 a Amostra 24. 

Amostra 13 Amostra 14 Amostra 15 

Amostra 16 Amostra 17 Amostra 18 

Amostra 19 Amostra 20 Amostra 21 

Amostra 22 Amostra 23 Amostra 24 
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Figura 49 - Amostra das águas de lavagem recolhidas após realização de 1, 5, 10 e 20 lavagens: Amostra 

25 a Amostra 28. 

 

Amostra 25 Amostra 26 Amostra 27 

Amostra 28 
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Anexo 3 Exclusão de Ligantes 

Na Figura 50 podem observar-se as amostras obtidas utilizando o Ligante 4. A pasta 

utilizada é um material composto à base de acrilato, descrito como sendo uma pasta de 

recobrimento transparente para modificação de tato. É apresentado pelo fornecedor como um 

material aniónico destinado ao uso em revestimentos para moda. Utiliza-se no seu estado 

aquoso e possui cor branca e elevada viscosidade. É possível observar nas fotografias que o 

revestimento obtido apresenta um aspeto rústico e não é uniforme. Para além disso, apresenta 

um toque pouco agradável e observa-se reduzida resistência à abrasão, uma vez que ocorre a 

libertação de partículas da PAM durante o manuseamento do têxtil. Por outro lado, o têxtil 

revestido apresenta reduzida solidez, como se pode observar pelas fotografias da Figura 51 

retiradas após realização da primeira lavagem. Verifica-se que, após as lavagens, o 

revestimento sofre mudanças significativas na sua cor. O resultado obtido é justificado pelo uso 

de um material que não é caracterizado pelo fornecedor como um ligante, pelo que não 

apresenta as mesmas propriedades e, por isso, não permite obter os resultados pretendidos. 

Neste caso, a adesão entre o revestimento e o substrato têxtil revelou-se fraca, pelo que a 

utilização desta receita não tem interesse para o objetivo pretendido.  

         

Figura 50 – Fotografias retiradas a amostras obtidas usando o Ligante 4, em conjunto com erva-príncipe, 

lúcia-lima e hortelã-pimenta, respetivamente. 

   

Figura 51 – Amostra do têxtil, obtido usando o Ligante 4 e erva-príncipe, sem realização do teste de 

solidez à lavagem, à esquerda, e uma amostra após sofrer a primeira lavagem, à direita. 

Do mesmo modo, na Figura 52, podem observar-se um têxtil produzido usando o Ligante 

5. Esta material consiste numa dispersão de poliéster-poliuretano, tem carácter aniónico 
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utilizada como ligante e que possui grande afinidade para fibras sintética. O têxtil revestido 

obtido possui reduzida solidez à lavagem, como se pode ver na Figura 52.  

    

Figura 52 – Amostra do têxtil, obtido usando o Ligante 5 e erva-príncipe, sem realização do teste de 

solidez à lavagem, à esquerda, e uma amostra após sofrer a primeira lavagem, à direita. 

Numa tentativa de aumentar a resistência à lavagem, colocou-se um filme sobre o 

revestimento. No entanto, após lavagem o filme perdeu a adesão ao revestimento em alguns 

locais, como se pode ver na Figura 53, devido ao contacto com a água. Acredita-se que os 

resultados obtidos podem ter sido consequência da utilização de um ligante cujo uso é 

aconselhado, pelo fornecedor, para o revestimento de substratos têxteis constituídos por fibras 

sintéticas. Por esse motivo, este ligante pode não permitir obter uma adesão satisfatória em 

fibras naturais, como a fibra de algodão. 

     

Figura 53 – Aspeto de amostras cujo revestimento foi obtido usando o Ligante 5 e lúcia-lima: (1) inicial; 

(2) após a primeira lavagem; (3) com aplicação de filme e após a primeira lavagem. 
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Anexo 4 Resistência à Abrasão 

 

Figura 54 – Amostras após realização do teste de resistência à abrasão (30 000 ciclos). 
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Tabela 5 – Massa das amostras submetidas aos testes de resistência à abrasão 

Amostra minicial / g mfinal / g 

1 0,94 0,94 

2 0,85 0,85 

3 1,01 1,01 

5 0,96 0,96 

7 0,59 0,59 

8 0,66 0,66 

9 0,65 0,65 

10 0,69 0,69 

11 0,79 0,79 

12 0,66 0,66 

19 0,67 0,67 

20 0,75 0,75 

21 0,80 0,80 

22 0,84 0,84 

24 0,71 0,71 

27 0,72 0,72 

Registo fotográfico do ensaio à abrasão 

Abaixo encontram-se as fotografias retiradas durante as paragens efetuadas no teste de 

abrasão realizado à amostra. Em algumas amostras é possível observar marcar resultantes de 

as amostras terem sido arquivadas recorrendo a cliques, anteriormente à realização do teste. 

       

Figura 55 - Amostra 1 após 1000, 5000, 10 000 e 30 000 ciclos, respetivamente, do teste de abrasão. 

      

Figura 56 - Amostra 2 após 1000, 5000, 10 000 e 30 000 ciclos, respetivamente, do teste de abrasão. 
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Figura 57 - Amostra 3 após 1000, 5000, 10 000 e 30 000 ciclos, respetivamente, do teste de abrasão. 

      

Figura 58 - Amostra 5 após 1000, 5000, 10 000 e 30 000 ciclos, respetivamente, do teste de abrasão 

       

Figura 59 – Amostra 7 após 1000, 5000, 10 000 e 30 000 ciclos, respetivamente, do teste de abrasão. 

       

Figura 60 – Amostra 8 após 1000, 5000, 10 000 e 30 000 ciclos, respetivamente, do teste de abrasão. 

      

Figura 61 - Amostra 9 após 1000, 5000, 10 000 e 30 000 ciclos, respetivamente, do teste de abrasão. 
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Figura 62 – Amostra 10 após 1000, 5000, 10 000 e 30 000 ciclos, respetivamente, do teste de abrasão. 

       

Figura 63 – Amostra 11 após 1000, 5000, 10 000 e 30 000 ciclos, respetivamente, do teste de abrasão. 

 

      

Figura 64 - Amostra 12 após 1000, 5000, 10 000 e 30 000 ciclos, respetivamente, do teste de abrasão. 

      

Figura 65 - Amostra 19 após 1000, 5000, 10 000 e 30 000 ciclos, respetivamente, do teste de abrasão. 

       

Figura 66 - Amostra 20 após 1000, 5000, 10 000 e 30 000 ciclos, respetivamente, do teste de abrasão. 
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Figura 67 – Amostra 21 após 1000, 5000, 10 000 e 30 000 ciclos, respetivamente, do teste de abrasão. 

       

Figura 68 - Amostra 22 após 1000, 5000, 10 000 e 30 000 ciclos, respetivamente, do teste de abrasão. 

       

Figura 69 - Amostra 24 após 1000, 5000, 10 000 e 30 000 ciclos, respetivamente, do teste de abrasão. 

       

Figura 70 – Amostra 27 após 1000, 5000, 10 000 e 30 000 ciclos, respetivamente, do teste de abrasão.  

 As fotografias correspondentes a 1000, 5000 e 10 000 foram retiradas enquanto as 

amostras se encontravam colocadas nos provetes, pelo que têm um aspeto mais 

“tridimensional” do que as fotos correspondentes a 30 000 ciclos, uma vez que estas foram 

retiradas à amostra final após esta ter sido retirada do provete. 
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Anexo 5 Solidez à Luz Solar 

 

Figura 71 – Amostras após a realização dos testes de solidez à luz solar. 

  


