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Resumo 

A descoberta da radiação-X impulsionou o avanço tecnológico na área da imagiologia 

médica, permitindo a realização de exames de diagnóstico e o auxílio de equipas médicas 

durante intervenções cirúrgicas. Contudo, os malefícios decorrentes da exposição à radiação-X 

obrigaram ao desenvolvimento de equipamentos de proteção, de entre os quais se destacam os 

aventais de chumbo. Estes popularizaram-se pela sua capacidade de atenuação, mas também 

pelo desconforto causado aos seus utilizadores, além de serem suscetíveis à ocorrência de 

defeitos, como fissuras, comprometendo a proteção do utilizador.  

Com vista ao desenvolvimento de uma alternativa têxtil com proteção à radiação-X, 

avaliou-se a atenuação de vários metais e/ou dos seus compostos por forma a selecionar o mais 

promissor. Para isso, averiguou-se a sua gramagem, a influência da espessura do revestimento 

e do número de tratamentos térmicos na atenuação, e de que forma as lavagens prejudicavam, 

ou não, a funcionalidade da amostra. Além disso, para o composto selecionado, testaram-se 

três matrizes diferentes para as quais se efetuou a medição da respetiva atenuação. Para a 

amostra com 96 % de atenuação a 40 kVp, e determinou-se a sua permeabilidade ao ar, 

parâmetro este associado ao conforto. 

Na fase inicial do trabalho obtiveram-se revestimentos variados no seu aspeto final, 

tendo-se concluído que a percentagem mássica influenciava a consistência da formulação a 

aplicar. O recurso a uma racla improvisada originou revestimentos pouco homogéneos e, 

consequentemente, a relação entre a espessura e a atenuação foi inconclusiva. No entanto, foi 

possível selecionar a matriz e composto metálico mais promissores.  

Na fase seguinte, as matrizes apresentaram uma resistência distinta aos ciclos de 

lavagem, devido à incompleta termofixação ou à fraca adesão do revestimento ao substrato. A 

gramagem nem sempre decresceu com as lavagens, já que as amostras eram higroscópicas. 

Concluiu-se ainda que o tecido não estava estabilizado mecanicamente prejudicando os 

resultados obtidos, como por exemplo o aumento da espessura com a o número de lavagens. O 

comportamento da espessura e do número de tratamentos térmicos com a atenuação seguiu 

uma tendência crescente, corroborando a teoria, tendo-se alcançado uma atenuação 

equivalente à do chumbo. O uso de amostras independentes contribuiu para a ocorrência de 

erros experimentais. Verificou-se ainda que o número de tratamentos térmicos influenciava a 

permeabilidade ao ar, pelo que deve haver um compromisso na seleção da percentagem de 

composto a incorporar e do número de tratamentos térmicos, de forma a garantir uma boa 

atenuação e, ao mesmo tempo, uma boa permeabilidade ao ar.  

Palavras chave: Atenuação; Chumbo; Óxido de bismuto; Radiação-X; Vestuário de proteção 

  



 

 

Abstract 

The discovery of X-radiation has revolutionized the field of medical imaging, allowing 

the performance of diagnostic tests and the assistance to medical teams during surgical 

procedures. Nonetheless, due to the harmful effects of X-radiation exposure, it was necessary 

to develop protective equipment, such as lead aprons. These were popularized by their 

attenuation capacity, but also by the discomfort caused to their users, besides being 

susceptible to defects, such as cracks, compromising the user's protection. 

In order to develop a textile solution with protection from X-radiation, the attenuation 

of several metals and/or their compounds was evaluated. For the compound with the highest 

attenuation, it was analysed: its mass per unit area, the influence of thickness and number of 

themal treatments on the attenuation, and the effect of washes on the sample’s functionality. 

In addition, three different matrices were tested, and their attenuation was measured. For the 

sample with 96% attenuation at 40 kVp, its behavior in a higher energetic range (100 kVp) was 

evaluated and its air permeability (parameter associated with comfort) was determined. The 

attenuation values for samples with 40% (m/m) and 60% (m/m) of the same metal compound 

subjected to an energy beam of 100 kVp, were also compared. 

In the first stage of this work, several different coatings were obtained, and it was 

concluded that the mass percentage influenced the consistency of the formulation to be 

applied. The use of an improvised bar coated resulted in uneven coatings and, consequently, 

the relationship between thickness and attenuation was inconclusive. However, it was possible 

to select the best matrix and the best metallic compound.  

In the next phase, the matrices presented a different behavior to the washing cycles, 

due to the incomplete thermofixation or the poor adhesion of the coating to the substrate. The 

weight did not always decrease with the washes, since the samples were hygroscopic. It was 

also concluded that the fabric was not mechanically stabilized, damaging the obtained results, 

such as increasing the thickness with the number of washes. The behavior of the thickness with 

the attenuation and the number of thermal treatments with the attenuation followed an 

increasing tendency, corroborating the theory, having reached an attenuation equivalent to the 

one of lead. The use of independent samples contributed to the occurrence of experimental 

errors. It was found that the number of thermal treatments influenced air permeability, 

meaning that the selection of mass percentage and number of thermal treatments should not 

compromise both attenuation and air permeability. 

Keywords: Attenuation; Bismuth oxide; Lead; Protective clothing; X-Radiation 

 



 

 

 

Declaração 

 

 

 

 Declara, sob compromisso de honra, que este trabalho é original e que todas as 

contribuições não originais foram devidamente referenciadas com identificação da fonte. 

 

 

 

 

  
2 de Julho de 2018 



Estudo e desenvolvimento de novos materiais e estruturas para vestuário de proteção 

 

i 

Índice 

1 Introdução .............................................................................................. 1 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto .............................................. 1 

1.2 Apresentação da Empresa ..................................................................... 2 

1.3 Contributos do Trabalho ....................................................................... 2 

1.4 Organização da Tese ........................................................................... 2 

2 Contexto e Estado da Arte .......................................................................... 5 

2.1 Radiação e as suas aplicações ................................................................ 5 

2.2 Interação da radiação com a matéria ....................................................... 6 

2.3 Riscos da radiação-X ............................................................................ 7 

2.4 Vestuário de proteção ......................................................................... 8 

2.5 Novos desenvolvimentos no vestuário de proteção .................................... 10 

3 Materiais e Métodos ................................................................................. 17 

3.1 Materiais ......................................................................................... 17 

3.1.1 Substratos têxteis utilizados .......................................................................... 17 

3.1.2 Matriz ..................................................................................................... 19 

3.1.3 Espessante ................................................................................................ 20 

3.1.4 Termofixante ............................................................................................ 21 

3.1.5 Compostos químicos .................................................................................... 21 

3.2 Preparação das formulações a aplicar ..................................................... 22 

3.3 Equipamentos utilizados ..................................................................... 22 

3.3.1 Racla improvisada ....................................................................................... 22 

3.3.2 Racla ...................................................................................................... 23 

3.3.3 Secadeira ................................................................................................. 23 

3.3.4 Prensa ..................................................................................................... 24 

3.3.5 Máquina de lavar ........................................................................................ 24 

3.3.6 Medidor da atenuação à radiação-x ................................................................. 25 

3.3.7 Determinação da permeabilidade das amostras ao ar ............................................ 27 



Estudo e desenvolvimento de novos materiais e estruturas para vestuário de proteção 

 

ii 

4 Resultados e Discussão .............................................................................. 29 

4.1 Resultados da fase de screening ............................................................ 29 

4.1.1 Análise da uniformidade dos revestimentos aplicados ........................................... 29 

4.1.2 Coeficiente de atenuação ............................................................................. 30 

4.2 Resultados da fase pós-screening ........................................................... 34 

4.2.1 Solidez à lavagem ....................................................................................... 34 

4.2.2 Gramagem do revestimento ........................................................................... 36 

4.2.3 Valores de atenuação obtidos a 40 kVp ............................................................. 38 

4.2.4 Determinação da permeabilidade ao ar ............................................................. 43 

5 Conclusões ............................................................................................. 45 

6 Avaliação do trabalho realizado .................................................................. 46 

6.1 Objetivos Realizados .......................................................................... 46 

6.2 Limitações e Trabalho Futuro ............................................................... 46 

6.3 Apreciação Final ............................................................................... 47 

Referências .................................................................................................. 48 

Anexo 1 Formulações Aplicadas ........................................................................ 50 

1.1 Fase de screening .................................................................................. 50 

1.2 Fase pós-screening ................................................................................ 52 

Anexo 2 Resultados da fase de screening ............................................................. 53 

2.1 Gramagem do revestimento ..................................................................... 53 

2.2 Espessura do revestimento ...................................................................... 56 

2.3 Medição da atenuação ............................................................................ 57 

Anexo 3 Resultados da fase pós screening ........................................................... 61 

3.1 Análise da solidez à lavagem .................................................................... 61 

3.2 Gramagem do revestimento ..................................................................... 63 

3.3 Espessura do revestimento ...................................................................... 67 

3.4 Medição da atenuação ............................................................................ 68 

 



Estudo e desenvolvimento de novos materiais e estruturas para vestuário de proteção 
 

iii 

Lista de Figuras 

Figura 1 Espetro da radiação eletromagnética.[8] ...................................................................5 

Figura 2 Exemplo de fissuras que podem surgir no vestuário de proteção com chumbo.[19]............... 10 

Figura 3 Ponto sarja 2x, utilizado nos dois substratos têxteis usados. ........................................ 18 

Figura 4 Estrutura química do polietileno tereftalato.[34] ....................................................... 18 

Figura 5 Estrutura química da poliamida.[35] ....................................................................... 18 

Figura 6 Estrutura química do poliuretano e do respetivo monómero, uretano (a azul).[38] .............. 19 

Figura 7 Representação esquemática do funcionamento dos dois tipos de espessantes: (a) espessantes 

ASE; (b) espessantes HASE.[40] ......................................................................................... 21 

Figura 8 Racla improvisada, utilizada na fase de screening: (1) tecido; (2) fita-cola utilizada. ......... 23 

Figura 9 Representação esquemática da disposição lâmina sobre rolo. ....................................... 23 

Figura 10 Racla utilizada na fase pós-screening. .................................................................. 23 

Figura 11 Secadeira utilizada para os processos de secagem e termo fixação. .............................. 24 

Figura 12 Prensa utilizada. ............................................................................................ 24 

Figura 13 Máquina de lavar usada. ................................................................................... 25 

Figura 14 Representação esquemática da lei de Bragg. .......................................................... 25 

Figura 15 Interior do equipamento de XRD utilizado: (1) Fonte de raios-X; (2) Plataforma para a amostra; 

(3) Detetor. ............................................................................................................... 26 

Figura 16 Representação esquemática da geometria de Bragg Brentano. .................................... 26 

Figura 17 Equipamento do teste à permeabilidade do ar. ....................................................... 27 

Figura 18 Tecido de poliamida revestido com a matriz 3 (de silicone) e 40 % (m/m) Bi2O3. .............. 29 

Figura 19 Tecidos de poliamida revestidos com BaSO4 na matriz 1: (a) 40 % (m/m) BaSO4; (b) 20 % (m/m) 

BaSO4. ...................................................................................................................... 29 

Figura 20 Tecidos de poliamida revestidos com BaSO4 na matriz 3: (a) 40 % (m/m) BaSO4; (b) 20 % (m/m) 

BaSO4. ...................................................................................................................... 30 

Figura 21 Atenuação conferida pelas duas matrizes: matriz 1 – poliuretano; matriz 3 - silicone. ....... 30 

Figura 22 Valores de atenuação e espessura obtidos para a matriz de silicone. ............................ 31 

Figura 23 Valores de atenuação e espessura obtidos para a matriz 1. ........................................ 32 

Figura 24 Valores de atenuação para amostras revestidas com BaSO4 e Bi2O3 usando um e dois 

tratamentos térmicos. .................................................................................................. 34 

file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987341
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987342
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987344
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987345
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987346
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987347
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987347
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987348
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987349
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987351
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987352
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987353
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987354
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987355
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987355
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987356
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987357
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987358
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987359
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987359
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987360
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987360
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987361
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987362
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987363
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987364
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987364


Estudo e desenvolvimento de novos materiais e estruturas para vestuário de proteção 
 

iv 

Figura 25 Massa de revestimento (rv.) perdida, em gramas, após 1 e 5 ciclos de lavagem para as três 

matrizes. .................................................................................................................. 35 

Figura 26 Gramagem de revestimento para as diferentes tipologias das amostras de cada matriz. .... 37 

Figura 27 Valores de atenuação, em percentagem, em função da espessura para as amostras com a matriz 

1. ........................................................................................................................... 39 

Figura 28 Valores de atenuação, em percentagem, em função da espessura para as amostras das 3 

matrizes em estudo. .................................................................................................... 42 

Figura 29 Difratograma do silício: (a) no ínicio da sessão; (b) no fim da sessão. ........................... 58 

 

  

file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987365
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987365
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987366
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987367
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987367
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987368
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987368
file:///D:/Google%20Drive/Pós-Doutoramento/CITEVE/Texboost/PPS%202/AN3%20-%20Novos%20materiais%20para%20vestuário%20de%20proteção%20a%20raios-X/08%20Dissertação%20-%20Ana%20Poças/Tese_versão%206_ag.docx%23_Toc517987369


Estudo e desenvolvimento de novos materiais e estruturas para vestuário de proteção 
 

v 

Lista de Tabelas 

Tabela 1 Estudos científicos sobre o avanço de vestuário de proteção contra a radiação-X. ............. 12 

Tabela 2 Produtos de proteção contra os raios-X patenteados. ................................................ 16 

Tabela 3 Parâmetros experimentais testados na fase de screening. .......................................... 17 

Tabela 4 Parâmetros experimentais testados na fase de pós-screening. ..................................... 17 

Tabela 5 Metais e/ou seus compostos e respetiva percentagem mássica testada. .......................... 21 

Tabela 6 Condições experimentais usadas na determinação da permeabilidade ao ar. .................... 27 

Tabela 7 Perdas mássicas de revestimento para as amostras P.1L, P. 5L, N.P. 1L e N.P. 5L da matriz 2 

com 40 % (m/m) Bi2O3................................................................................................... 36 

Tabela 8 Variação da atenuação com a espessura do revestimento, para as tipologias N.P. e N.P. 5L.das 

amostras da matriz 1. .................................................................................................. 39 

Tabela 9 Variação da atenuação com a espessura do revestimento, para as tipologias P., P. 1L e P. 5L 

das amostras da matriz 2. ............................................................................................. 40 

Tabela 10 Variação da atenuação com a espessura do revestimento, para as tipologias N.P., N.P. 1L e 

N.P. 5L das amostras da matriz 2. ................................................................................... 41 

Tabela 11 Variação da atenuação com a espessura do revestimento, para as tipologias N.P., N.P. 1L e 

N.P. 5L das amostras da matriz 3. ................................................................................... 41 

Tabela 12 Fluxo de ar, em mm/s, para a amostra com 40 % (m/m) de Bi2O3 e seis tratamentos térmicos.

 .............................................................................................................................. 43 

Tabela 13 Média e desvio padrão relativo para a amostra com 60 % (m/m) de Bi2O3 e um tratamento 

térmico. ................................................................................................................... 43 

Tabela 14 Variáveis testadas na fase de screening e o seu aspeto final. ..................................... 50 

Tabela 15 Variáveis testadas na fase de pós screening. .......................................................... 52 

Tabela 16 Dados utilizados para o cálculo da gramagem das amostras com a matriz 1. ................... 53 

Tabela 17 Média, desvio padrão e desvio padrão obtidos para a gramagem do revestimento (𝐺𝑟𝑣) da 

matriz 1. .................................................................................................................. 54 

Tabela 18 Dados utilizados para o cálculo da gramagem das amostras com a matriz 3. ................... 55 

Tabela 19 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo obtidos para a gramagem do revestimento (𝐺𝑟𝑣) 

da matriz 3. .............................................................................................................. 55 

Tabela 20 Compostos químicos utilizados e as respetivas massas volúmicas e massas molares. ......... 56 

Tabela 21 Densidades das matrizes testadas. ...................................................................... 56 

Tabela 22 Espessuras dos revestimentos correspondentes a cada matriz. .................................... 56 



Estudo e desenvolvimento de novos materiais e estruturas para vestuário de proteção 
 

vi 

Tabela 23 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo obtidos para a gramagem do revestimento (𝐺𝑟𝑣) 

da matriz 1. .............................................................................................................. 57 

Tabela 24 Cálculo da percentagem de atenuação para a matriz 1. ............................................ 59 

Tabela 25 Cálculo da percentagem de atenuação para a matriz 3. ............................................ 59 

Tabela 26 Massa de revestimento inicial, após um e cinco ciclos de lavagem e massa de revestimento 

perdida para cada amostra da matriz 1. ............................................................................ 61 

Tabela 27 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da solidez à lavagem das amostras revestidas 

com a matriz 1 e 40 % (m/m) de Bi2O3. .............................................................................. 61 

Tabela 28 Solidez à lavagem das amostras revestidas com a matriz 2 e 40 % (m/m) de Bi2O3, para as duas 

tipologias .................................................................................................................. 62 

Tabela 29 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da solidez à lavagem das amostras revestidas 

com a matriz 2 e 40 % (m/m) de Bi2O3. .............................................................................. 62 

Tabela 30 Solidez à lavagem das amostras revestidas com a matriz 3 e 40 % (m/m) de Bi2O3, para as duas 

tipologias. ................................................................................................................. 62 

Tabela 31 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da solidez à lavagem das amostras revestidas 

com a matriz 3 e 40 % (m/m) de Bi2O3. .............................................................................. 62 

Tabela 32 Cálculo da gramagem para as diferentes tipologias de tecido (𝐺𝑇). ............................. 63 

Tabela 33 Cálculo da gramagem do revestimento, para cada tipologia, das amostras revestidas com a 

matriz 1 e 40 % (m/m) de Bi2O3. ...................................................................................... 64 

Tabela 34 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da gramagem para as tipologias das amostras 

revestidas com a matriz 1 e 40 % (m/m) de Bi2O3. ................................................................ 64 

Tabela 35 Cálculo da gramagem do revestimento, para cada tipologia, das amostras revestidas com a 

matriz 2 e 40 % (m/m) de Bi2O3. ...................................................................................... 65 

Tabela 36 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da gramagem para as tipologias das amostras 

revestidas com a matriz 2 e 40 % (m/m) de Bi2O3. ................................................................ 66 

Tabela 37 Cálculo da gramagem do revestimento, para cada tipologia, das amostras revestidas com a 

matriz 3 e 40 % (m/m) de Bi2O3. ...................................................................................... 66 

Tabela 38 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da gramagem para as tipologias das amostras 

revestidas com a matriz 3 e 40 % (m/m) de Bi2O3. ................................................................ 67 

Tabela 39 Espessuras, para cada tipologia de amostra, revestidas com a matriz 1. ....................... 67 

Tabela 40 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da espessura do revestimento das amostras 

revestidas com a matriz 1 e 40 % (m/m) de Bi2O3. ................................................................ 67 

Tabela 41 Espessuras, para cada tipologia de amostra, revestidas com a matriz 2. ....................... 67 



Estudo e desenvolvimento de novos materiais e estruturas para vestuário de proteção 
 

vii 

Tabela 42 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da espessura do revestimento das amostras 

revestidas com a matriz 2 e 40 % de Bi2O3. ......................................................................... 68 

Tabela 43 Espessuras, para cada tipologia de amostra, revestidas com a matriz 3. ....................... 68 

Tabela 44 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da espessura do revestimento das amostras 

revestidas com a matriz 3 e 40 % (m/m) de Bi2O3. ................................................................ 68 

Tabela 45 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 1, não prensadas. .............. 69 

Tabela 46 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 1, não prensadas, submetidas a 

um ciclo de lavagem. ................................................................................................... 69 

Tabela 47 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 1, não prensadas, submetidas a 

cinco ciclos de lavagem. ................................................................................................ 70 

Tabela 48 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 2, prensadas. ................... 70 

Tabela 49 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 2, prensadas, submetidas a um 

ciclo de lavagem. ........................................................................................................ 71 

Tabela 50 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 2, prensadas, submetidas a cinco 

ciclos de lavagem. ....................................................................................................... 71 

Tabela 51 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 2, não prensadas. .............. 72 

Tabela 52 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 2, não prensadas, submetidas a 

um ciclo de lavagem. ................................................................................................... 72 

Tabela 53 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 2, não prensadas, submetidas a 

cinco ciclos de lavagem. ................................................................................................ 73 

Tabela 54 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 3, não prensadas. .............. 73 

Tabela 55 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 3, não prensadas, submetidas a 

um ciclo de lavagem. ................................................................................................... 74 

Tabela 56 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 3, não prensadas, submetidas a 

cinco ciclos de lavagem. ................................................................................................ 74 



Estudo e desenvolvimento de novos materiais e estruturas para vestuário de proteção 
 

ix 

Notação e Glossário 

Unidades 

g Gramas  
GPa Giga Pascal  
Hz Hertz  
m2 Metros quadrados  
MeV Mega eletrão volt  
mm Milímetros  
nm Nanómetros  
keV Quilo eletrão volt  
kg Quilogramas  
kVp Pico de volt  
kV Quilo Volt  

𝜇Sv Micro Sievert  

 

Letras gregas 

𝜇 Coeficiente de atenuação linear  

 

Acrónimos 

ALARA As Low As Reasonably Achievable  
ALP. ALPATEC  
ASE Alkali Soluble Emulsions  
DOP Dioctil ftalato  
FDA Food and Drug Administration  
HASE Hidrophobically Modified Alkali Soluble Emulsion  
1L Uma lavagem  
5L Cinco lavagens  
% (m/m)  Fração mássica  
Nº Número  
N.L. Não lavada  
N.P. Não Prensada e não lavada  
N.P. 1L Não Prensada com uma lavagem  
N.P. 5L Não Prensada com cinco lavagens  
NTC Nanotubos de Carbono  
P Prensada e não lavada  
P. 1L Prensada com uma lavagem  
P. 5L Prensada com cinco lavagens  
PET Polietileno tereftalato ou poliéster  
PVC Cloreto de polivinilo  
TC Tomografia Computorizada  
T.T. Tratamento térmico  
XRD X-Rays Diffraction  

 

 

 



Estudo e desenvolvimento de novos materiais e estruturas para vestuário de proteção 
 

x 

Variáveis 

𝐴𝑟𝑣 Área do revestimento m2 

𝐶𝑉 Desvio padrão relativo  
𝑒 Espessura mm 

𝐺 Massa por unidade de área, com o revestimento g/m2 
𝐺𝑀 Massa por unidade de área, só do tecido g/m2 

𝐺𝑟𝑣 Massa por unidade de área do revestimento g/m2 
GT Massa por unidade de área da tipologia do tecido, sem revestimento g/m2 
𝐼 Intensidade do feixe transmitido pela amostra cps 

𝐼0 Intensidade do feixe transmitido pelo silício cps 

𝑚1 Massa do tecido antes da aplicação g 
𝑚2 Massa do tecido depois da aplicação g 

𝑚𝑇 Massa do tecido  g 
𝑚𝑟𝑣 Massa do revestimento g 

𝑛 Número total de valores  
𝑥𝑖 Cada valor  

𝑠 Desvio padrão  

𝑠2 Variância amostral  

𝜌𝑟𝑣 Massa volúmica da pasta do revestimento g/cm3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudo e desenvolvimento de novos materiais e estruturas para vestuário de proteção 
 

 

1. Introdução 1 

 

1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

A área da imagiologia médica revolucionou-se quando, em 1895, Wihelm Conrad 

Roentgen, na continuidade da sua investigação na área dos raios catódicos, verificou que a mão 

da sua esposa, ao ser intercetada por esta radiação, proveniente de tubos de descarga elétrica, 

conduzia a obtenção de uma imagem realista da sua constituição óssea. Roentgen acabara por 

denominar aquela radiação por radiação-X, cuja descoberta impulsionou a invenção de 

máquinas de raios-X e respetiva utilização para tratamentos médicos, como a radioterapia, ou 

para exames de diagnóstico.[1] 

A importância desta descoberta revela-se na frequência com que este tipo de radiação é 

utilizada. Só em 2010, foram realizados cerca de 182,9 milhões de procedimentos que 

envolviam radiação-X.[2] 

De facto, a descoberta dos raios-X e a invenção das Tomografias Computorizadas (TC) 

potenciaram o avanço da medicina. A utilização da radiação-X é benéfica na medida em que 

auxilia tanto o diagnóstico, não invasivo e indolor, como a monitorização de terapias, além de 

apoiar no planeamento do tratamento médico e cirúrgico, e de auxiliar médicos durante 

intervenções cirúrgicas, como sendo a inserção de cateteres, ou a remoção de coágulos 

sanguíneos.[3] 

Contudo, o conhecimento dos inconvenientes e efeitos nefastos desta radiação para a 

saúde humana, como a rutura de ligações da cadeia de ADN, potenciaram a investigação e o 

desenvolvimento de vestuário de proteção, de uso indispensável e inquestionável.[4] A maioria 

deste tipo de vestuário é constituído por chumbo envolvido numa matriz polimérica.[5] Tendo 

em conta que este se trata de um metal pesado, compreende-se que o desconforto que advém 

da sua utilização seja o principal inconveniente relatado em diversos estudos científicos e 

patentes. Além disso, o chumbo é um elemento químico tóxico e prejudicial à saúde humana.[6] 

As desvantagens decorrentes do uso deste elemento químico, levantou o desafio de se 

investigar novas alternativas, de preferência sem chumbo, oferecendo, contudo, o mesmo nível 

de atenuação/proteção à radiação-X e outras características adicionais como maior resistência, 

flexibilidade e leveza. 

O presente trabalho centra-se na investigação e desenvolvimento de uma nova estrutura 

para vestuário de proteção, utilizando substratos têxteis com revestimentos metálicos. Tendo 

em consideração a gama de energias mais comumente utilizadas, pretende-se que este novo 



Estudo e desenvolvimento de novos materiais e estruturas para vestuário de proteção 
 

 

1. Introdução 2 

 

material demonstre boa atenuação a feixes de radiação com valores de energia entre os 60 e 

os 120 kVp. Pretende-se ainda que esta nova estrutura apresente elevada resistência, 

durabilidade, flexibilidade e respirabilidade. 

1.2 Apresentação da Empresa  

O Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal (CITEVE), ativo 

desde de 1989 em Vila Nova de Famalicão, tem como principal missão auxiliar o 

desenvolvimento das capacidades técnicas e tecnológicas das indústrias têxtil e do vestuário, 

através do fomento e da difusão da inovação, da promoção da melhoria da qualidade e do 

suporte instrumental à definição de políticas industriais para o setor.  

O CITEVE fornece serviços de certificação de produtos, ensaios laboratoriais, consultoria 

técnica e tecnológica, investigação e desenvolvimento, formação, moda e design.  

Esta organização privada sem fins lucrativos possui ainda delegações comerciais no Brasil, 

Tunísia, Argentina, Paquistão, Chile e México.  

O presente trabalho de dissertação foi realizado no Departamento de Tecnologia e 

Engenharia (DTE), o qual se debruça na conceção e desenvolvimento de produtos inovadores, 

considerada uma das atividades mais importantes do CITEVE.[7] 

1.3 Contributos do Trabalho 

O presente trabalho contribuirá para o desenvolvimento de uma alternativa têxtil para a 

proteção contra a radiação-X, que proporcionará maior leveza e, consequentemente, maior 

conforto para o utilizador.  

Todas as etapas do procedimento experimental foram realizadas por mim. A primeira fase 

do procedimento experimental, que consistiu no teste de vários metais e/ou seus compostos 

foi executada no Laboratório Associado de Processos de Separação e Reação – Laboratório de 

Catálise e Materiais (LSRE-LCM), do Departamento de Engenharia Química da Faculdade da 

Engenharia da Universidade do Porto. Depois de selecionado o composto metálico mais 

promissor, o estudo de obtenção de diferentes espessuras utilizando a racla, a termofixação, a 

secagem e o estudo da solidez à lavagem foram realizados no Departamento de Tecnologia e 

Engenharia, no CITEVE. A medição da atenuação a 40 kVp foi feita no Departamento de Física 

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. 

1.4 Organização da Tese 

A presente dissertação está dividida em seis capítulos principais: 
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Introdução: o primeiro capítulo visa fornecer ao leitor a informação indispensável para se 

compreender a problemática sobre a qual a dissertação se debruça; 

Contexto e estado da arte: constituído por um conteúdo mais descritivo, revela a gama de 

produtos já existentes e explora as respetivas características. Inclui, ainda, a explicação da 

interação da radiação em questão com a matéria, os inconvenientes que advêm dessa 

interação, assim como as aplicações conseguidas graças à mesma;  

Materiais e métodos: este capítulo introduz os materiais e os equipamentos utilizados durante 

o desenvolvimento deste produto, bem como o procedimento experimental adotado; 

Resultados e discussão: os principais resultados obtidos, nomeadamente os valores de 

gramagem, espessura, solidez à lavagem e atenuação a 40 kVp são analisados e discutidos neste 

capítulo;  

Conclusões: da análise exaustiva realizada no capítulo anterior, retiraram-se as principais 

ilações; 

Avaliação do trabalho realizado: este capítulo constitui a apreciação final do trabalho, a qual 

implica a identificação dos objetivos realizados e as limitações encontradas, e a proposta de 

atividades futuras que se julgam ser importantes para a conceção do produto em questão. 
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2 Contexto e Estado da Arte 

2.1 Radiação e as suas aplicações 

A radiação definida como sendo a energia que viaja através do espaço ou da matéria, 

pode ser classificada em eletromagnética e particulada. A primeira caracteriza-se por não ser 

afetada por campos magnéticos ou elétricos, não ter massa, ter uma constante de velocidade 

num dado meio e por se propagar através da matéria, ainda que este fator não constitua uma 

premissa necessária para a sua propagação. Além destas peculiaridades, o comprimento de 

onda, a frequência e a energia dos fotões são ainda fatores que caracterizam esta radiação. O 

conjunto de todos os comprimentos de onda, frequências e energias resulta no espetro da 

radiação eletromagnética, do qual fazem parte as ondas rádio, a radiação infravermelha, 

visível, ultravioleta, raios-X e raios-gama (Figura 1).[8]  

 

Dentro da radiação eletromagnética destaca-se a radiação ionizante, que integra os raios-

X e que é definida, de acordo com o Decreto-Lei nº 222/2008 de 17 de novembro, como sendo 

a transferência de energia sob a forma de partículas ou ondas eletromagnéticas com um 

comprimento de onda igual ou superior a 100 nm, ou uma frequência igual ou superior a 

3 × 1015 Hz e capaz de produzir iões, direta ou indiretamente.[9] 

A produção de raios-X pode envolver uma desaceleração de uma corrente de eletrões, 

causada por forças entre esses eletrões e o núcleo atómico do material alvo. Esta desaceleração 

implica perda de energia cinética que, por sua vez, se traduz na libertação de fotões de raios-

X, com uma energia correspondente à perda de energia cinética. Este fenómeno é denominado 

por bremsstrahlung ou braking radiation. A eficiência de produção de raios-X por este método 

Figura 1 Espetro da radiação eletromagnética.[8] 
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é diretamente proporcional ao produto entre o número atómico do alvo e a energia cinética 

dos eletrões. Como a energia cinética dos eletrões incidentes que não é convertida em raios-X 

aquece o material alvo, é desejável a utilização de eletrões de elevada energia e materiais alvo 

com elevado número atómico para aumentar a eficiência deste processo.  

Alternativamente, os raios-X podem ser obtidos através da interação entre os eletrões 

direcionados ao alvo, e os eletrões dos átomos constituintes do alvo. Se a energia cinética do 

eletrão incidente for igual ou superior à energia de ligação do eletrão da orbital, esse eletrão 

pode ser removido do átomo como consequência dessa interação. Quando o espaço vazio 

resultante é preenchido por outro eletrão, há libertação de um fotão com energia igual à 

diferença entre os estados energéticos das orbitais envolvidas. O fotão libertado é denominado 

por raio-X característico. Devido à quantificação da energia dos níveis energéticos dos eletrões, 

os raios-X característicos têm energias específicas independentes da energia cinética original 

dos eletrões acelerados.[10] 

A radiação-X é principalmente aplicada em procedimentos de imagiologia médica como a 

Tomografia Computorizada (TC), a Fluoroscopia e a Radiografia. Estes distinguem-se pelas 

diferentes técnicas e tecnologias a que recorrem, mas partilham o mesmo princípio, ou seja, a 

passagem de um feixe de raios-X pelo corpo do paciente, sendo que uma parte desse feixe é 

absorvida ou dispersa pelas estruturas internas, e outra parte é transmitida a um detetor que 

grava e/ou processa a imagem posteriormente.[3]  

2.2 Interação da radiação com a matéria  

Tal como o nome sugere, a radiação ionizante tem energia suficientemente elevada capaz 

de danificar o ADN, os tecidos e/ou os órgãos humanos. De acordo com a Food and Drug 

Administration (FDA), a exposição aos raios-X contribui para o aumento, ainda que pouco 

significativo, da probabilidade de ocorrência de cancro.[3] Quando os níveis de radiação são 

mais elevados, podem surgir cataratas, vermelhidão na pele ou perda de cabelo. É de ressalvar 

que a probabilidade de ocorrência destes efeitos é proporcional à dose de radiação.[11] 

Na gama de energia à qual os exames de diagnóstico são realizados, situada entre os 60 

e os 120 kVp, gama à qual corresponde uma energia média de 35 a 60 keV, o efeito fotoelétrico 

é a interação que predomina entre os raios-X e a matéria.[12]  

Este consiste na transferência da totalidade da energia do fotão incidente para um 

eletrão, posteriormente libertado. A energia cinética deste é determinada pela subtração da 

energia de ligação à energia do fotão incidente. Assim sendo, a energia do fotão necessita de 

ser superior ou igual à energia de ligação do eletrão. A probabilidade de se dar a absorção 

fotoelétrica por unidade de massa é aproximadamente proporcional à razão entre o número 
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atómico (Z) de um dado elemento, e a energia do fotão incidente (E), elevada ao cubo.[8] Desta 

forma, quanto maior o número atómico do material, maior a probabilidade de ocorrência deste 

fenómeno, o que justifica o recurso ao chumbo como principal constituinte do vestuário 

protetor.[13] 

Além do efeito fotoelétrico, existem outros tipos de interações entre os raios-X e a 

matéria. No caso do efeito de Rayleigh, o fotão incidente interage com o átomo, provocando a 

emissão de um fotão, com o mesmo comprimento de onda e energia, e na mesma direção que 

o fotão incidente. Como não há emissão de eletrões, não se dá a ionização do átomo.  

O efeito de Compton ocorre normalmente entre os fotões incidentes e os eletrões de 

valência. Nesta interação, a energia do fotão incidente resulta na emissão de um fotão e do 

eletrão de Compton, pelo que o átomo fica ionizado. O efeito pair production ocorre quando a 

energia dos raios-X excede os 1,02 MeV. Neste caso, os raios-X interagem com o campo elétrico 

do núcleo do átomo, permitindo a formação de um par eletrão-positrão.[8] 

As interações existentes entre a radiação e a matéria, particularmente o efeito 

fotoelétrico, permitem a absorção dos raios-X e, consequentemente, a sua atenuação. Isto 

significa que a atenuação não é mais do que a remoção de fotões do feixe, quer por absorção, 

quer por dispersão. Considerando um feixe de raios-X com 𝑁 fotões que incide sobre uma placa 

com uma determinada espessura (𝑑𝑥), e sendo 𝜇 a probabilidade de interação, a redução no 

número de fotões (𝑑𝑁) é calculada pela equação 2.1.  

𝑑𝑁 = −µ 𝑁 𝑑𝑥 (2.1) 

Ao integrar a equação anterior, resulta a lei de Lambert-Beer:  

𝑁 = 𝑁0 𝑒−µ𝑥 (2.2) 

O coeficiente de atenuação linear (𝜇) resulta da soma da probabilidade de ocorrência de 

cada tipo de interação. Como o coeficiente de atenuação depende da densidade do material, 

pode-se normalizar a equação anterior por forma a se obter o coeficiente de atenuação 

mássico:[14] 

𝑁 = 𝑁0 𝑒
−(

µ
𝜌)𝑥

 
(2.3) 

2.3 Riscos da radiação-X 

Apesar das inúmeras vantagens associadas à imagiologia médica, a radiação-X, ao ser 

ionizante, tem a capacidade de danificar as células devido à sua ação física e/ou química nos 

átomos constituintes. Da ionização e excitação dos átomos advém a rutura de ligações 

moleculares na cadeia de ADN (efeito direto) e a formação de radicais livres que vão reagir 
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quimicamente (efeito indireto), podendo causar danos às células, tecidos e órgãos, assim como 

afetar o funcionamento de todo o organismo.  

Os efeitos causados pela radiação ionizante dividem-se em duas categorias principais: 

efeitos determinísticos e estocásticos. 

Os efeitos determinísticos ou tecidulares resultam da exposição do corpo inteiro ou de 

alguma parte à radiação ionizante e, quando em dose suficiente, provocam danos nas células 

ou a sua morte, prejudicando a função do tecido ou órgão irradiado. Esta categoria caracteriza-

se pela existência de uma dose limiar abaixo da qual o número ou a proporção de células 

afetadas é insuficiente para ocasionar o dano.  

Contudo, quanto maior for a dose de radiação, menos células sobrevivem e, por isso, a 

gravidade e a frequência do efeito determinístico aumentam linearmente com o incremento da 

dose. O momento do aparecimento de danos varia de algumas horas a vários meses após a 

exposição (“latência”), dependendo do tipo de efeito e das características do tecido irradiado. 

Os tecidos mais radiossensíveis incluem os ovários, os testículos, medula óssea e tecido 

linfático, pelo que os principais efeitos determinísticos são a indução da esterilidade 

temporária e permanente, a redução da eficácia do processo formador de sangue, vermelhidão 

da pele, descamação, cataratas e processos inflamatórios.  

Os efeitos estocásticos envolvem a modificação não letal de uma célula, ao invés da sua 

morte. Esta modificação é convencionalmente considerada como sendo devida a uma mutação 

do ADN do núcleo da célula. Os efeitos estocásticos caracterizam-se por uma relação 

probabilística, ou seja, a probabilidade para que ocorra o efeito. O surgimento da modificação 

é atribuído a mutações no ADN do núcleo da célula quando esta não é adequadamente reparada, 

provocando cancro no indivíduo exposto caso ocorra numa célula somática. Caso ocorra numa 

célula germinativa, podem surgir anomalias genéticas hereditárias nos descendentes, embora 

tal seja um evento extremamente raro. A longo prazo podem surgir como efeitos estocásticos 

o cancro e as anomalias genéticas hereditárias. A severidade apenas depende da probabilidade 

da modificação pertinente de uma célula e da sua progressão para cancro.[4] 

2.4 Vestuário de proteção  

Tendo em conta os efeitos nefastos que este tipo de radiação causa, facilmente se 

depreende que a adoção de metodologias e comportamentos de proteção por parte dos 

profissionais de saúde é imperativa e indispensável. A estratégia de proteção, por forma a 

diminuir a exposição dos médicos e técnicos radiologistas, pode passar pela utilização de 

vestuário capaz de bloquear a radiação, ou adotar o principio ALARA (As Low As Reasonably 
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Achievable), que aconselha a minimização do recurso a procedimentos de fluoroscopia, ou o 

aumento da distância relativamente à fonte de radiação.[15] 

O equipamento de proteção contra a radiação-X inclui, por exemplo, toucas para proteção 

da cabeça, cuja constituição à base de sulfato de bário e óxido de bismuto permite que o peso 

total da touca seja tolerável (125 g). As luvas de chumbo, apesar de impedirem que as mãos 

recebam quantidades significativas de radiação (45-1500 µSv por procedimento) não são as 

indicadas para quando os procedimentos exigem destreza. Nesses casos pode-se optar por luvas 

de latex que, de acordo com a literatura, conseguem proteger cerca de 58 % da radiação 

incidente na mão. Existem ainda elementos para proteção de órgãos radiossensíveis, como os 

olhos e a tiróide. Para o caso dos olhos, os óculos com lentes de chumbo providenciam uma 

atenuação de cerca de 87 %.[16] 

Os aventais comumente utilizados para a atenuação da radiação são constituídos por 

chumbo impregnado em folhas poliméricas ou de elastómeros, posteriormente incorporadas no 

vestuário de proteção. Os polímeros atuam como matriz para a incorporação do chumbo, ou de 

outros metais de elevado número atómico. O cloreto de polivinilo (PVC), o polietileno e outras 

olefinas, são os recorrentemente usados. O processo consiste primeiramente na mistura do PVC 

com um plastificante, como o dioctil ftalato (DOP), seguido da adição do pó metálico e o 

ligante, sendo a última etapa a cura da resina a 204 °C. A produção de folhas de PVC envolve 

misturas com elevadas viscosidades que comprometem a boa dispersão do metal e, 

consequentemente, a atenuação à radiação.[5]  

Comercialmente estão disponíveis camadas únicas de polímeros com chumbo, com 

diferentes níveis de proteção, consoante a espessura da camada e a quantidade de chumbo. 

Enquanto que a uma espessura de 0,25 mm corresponde uma transmitância de 2,9-7,6 %, a uma 

espessura de 0,50 mm corresponde um valor de 0,4-2,2 %.[5] A capacidade de atenuação 

depende ainda da energia do feixe. Por exemplo, a 70 kVp, 0,25 mm de chumbo permitem 

atenuar cerca de 97 % do feixe de raios-X, enquanto que a 100 kVp, a capacidade de proteção 

diminui, sendo apenas de 90 %.[17]  

Contudo, este tipo de vestuário acarreta alguns inconvenientes, nomeadamente o facto 

de a sua durabilidade, aproximadamente igual a 10 anos, ficar comprometida devido ao uso 

abusivo ou ao mau acondicionamento. Adicionalmente, este material protetor que contém, 

normalmente, uma espessura de 1,5 mm, pesa cerca de 4,5 kg, provocando desconforto aos 

seus utilizadores.[12] Estudos demonstraram que 53 % dos cardiologistas, que executam vários 

procedimentos com este tipo de vestuário, apresentavam dores nas costas ou no pescoço e uma 

maior incidência de hérnias na cervical.[18] 
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Além disso, a ocorrência de defeitos como fissuras e/ou cavidades põem em causa a 

finalidade deste vestuário, uma vez que permitem a passagem da radiação.[19]  

 

 

 

 

 

 

A falta de limpeza regular e conveniente dos aventais de chumbo pode fazer com que se 

alojem microrganismos com potencial para serem patogénicos, quando em contacto com os 

pacientes. Além disso, constatou-se que diferentes áreas dos aventais apresentavam diferenças 

nos níveis de contaminantes, nomeadamente na zona adjacente aos ombros, uma vez que o 

material nessa zona continha uma composição distinta.[20] 

Segundo a Agency for Toxic Substances and Disease Registry, o chumbo é um elemento 

químico que afeta a maioria dos órgãos do corpo humano, salientando-se os efeitos prejudiciais 

que causa no sistema nervoso. Por outro lado, a exposição a longo termo pode provocar o 

enfraquecimento dos dedos e dos pulsos e aumentar a pressão sanguínea. Para além disso, 

níveis elevados deste metal podem danificar o cérebro e os rins em adultos e, no limite, podem 

provocar a morte de crianças.[6] 

2.5 Novos desenvolvimentos no vestuário de proteção  

A investigação e o desenvolvimento de alternativas que possibilitem a substituição do 

chumbo por outros elementos e/ou componentes mais leves e menos tóxicos, tem vindo a 

suscitar um interesse crescente.  

Uma das alternativas consiste na utilização dos têxteis técnicos, que mais não são do que 

materiais têxteis e produtos fabricados primeiramente a pensar no seu desempenho, mais do 

que nas suas características estéticas. O vestuário de proteção é uma aplicação cada vez mais 

reconhecida como fundamental e crucial. A variedade de funções que podem ser 

implementadas é ampla e diversificada. No entanto, este tipo de vestuário além de ter de 

garantir a proteção para um perigo identificado e definido, deve ser confortável e proporcionar 

também um design apelativo.[21] 

Os têxteis são estruturas constituídas por fibras de elementos de baixo peso molecular, 

tais como carbono, oxigénio e hidrogénio que, apesar de proporcionarem leveza, não conferem 

Figura 2 Exemplo de fissuras que podem surgir no vestuário de proteção com chumbo.[19] 
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proteção aos raios-X, devido à sua elevada porosidade, que permite a passagem da radiação. 

Este problema pode ser solucionado através da utilização de revestimentos metálicos e/ou de 

várias camadas de tecido.[19],[22]  

A Tabela 1 inclui diversos estudos no desenvolvimento de vestuário de proteção à 

radiação-X, sem a incorporação do chumbo. É indicado qual o substrato têxtil utilizado (quando 

aplicável) e respetiva matriz polimérica, a energia do feixe, a espessura do material, a 

atenuação alcançada e os testes realizados durante o estudo.  
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Tabela 1 Estudos científicos sobre o avanço de vestuário de proteção contra a radiação-X. 

ESTUDOS CIENTÍFICOS 

Substrato têxtil Matriz polimérica Compostos químicos Atenuação 
Energia do 

feixe 
Espessura Testes feitos Referência 

- 
Polidimetilsiloxano 

(PDMS) 
Bi2O3 (nanopartículas: 

90 - 210 nm) 
56 % 
90 % 

150 kV; 
120 kV. 

-; 
6,15 mm 

- [13] 

100 % Algodão 
Borracha de 
silicone (SR) 

60 % (m/m) Bi; 40 % 
(m/m) SR 
 

90 %  
µ=15,589 cm-1 

100 kV 1,55 mm - [19] 

Poliéster - 

BaSO4 (num lado); 
Bi2O3 (noutro lado); 
Camada adicional de 
tecido de poliéster 

para proteger o 
revestimento 

80 %  
84,10 %  

100 mAs 
40 mAs 

1,8 mm - [22] 

Fibras de 
poliéster 

revestidas com 
8 % de 

nanotubos de 
carbono 

- 
Fibras com 2,5 % 
(m/m) de TiO2 

µ=0,66 cm2g-1  50 kV (10 mA) - - [23] 

Tecido de 
algodão 

Poliacrilato 
(espessante) 

Emulsão acrílica 
(ligante) 

BaSO4 (50 % m/m) 
 

70 % 70 kV 

10 camadas 
de tecido 

(não 
especifica 
espessura) 

Superfície 
morfológica 
(SEM e EDS); 

Testes à 
lavagem e à 

fricção 

[24] 
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ESTUDOS CIENTÍFICOS 

Substrato têxtil Matriz polimérica Compostos químicos Atenuação 
Energia do 

feixe 
Espessura Testes feitos Referência 

100 % Poliamida 
100 % Poliéster 

PVC Bi2O3 

Transmitância 
de 46 %; 

Transmitância 
de 8 % 

80 kVp 
1,47 mm 
1,33 mm 

SEM [25] 

- - 

Micropartículas de CuO 
com 56 µm e 97 % de 

pureza; 
Nanopartículas com 

13,4 nm 

Os valores de 
transmitância 

para as 
nanopartículas 

foram 
menores 

26-30 kV - - [26] 

Fibra 1: 77,2 % 
celulose 

Fibra 2: 67 % 
celulose 

- 

*F1:19 % (m/m) BaSO4 

+ 3,8 % (m/m) grafite 
*F2: 30 % (m/m) Bi2O3+ 

3 % (m/m) grafite 

Transmitância 
< 25 %; 

Transmitância 
de 72 % 

20 keV; 
35 keV 

- 

SEM; EDS; 
Resistência à 

lavagem; 
Permeabilidade 

do ar 

[27] 

- 
Polímero à base de 

nanotubos de 
carbono 

Revestimento de Al - - - - [28] 

*  

SR Silicone rubber 

F1 Fibra 1 

F2 Fibra 2 
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A análise da Tabela 1 revela que, nos casos em que se recorreu ao uso de substratos 

têxteis, cerca de 50 % desses casos usaram poliéster. Adicionalmente, o óxido de bismuto (Bi2O3) 

é o composto mais encontrado na maioria dos estudos científicos analisados, seguido do sulfato 

de bário (BaSO4). Note-se que a energia dos feixes surge em diferentes unidades nos diversos 

artigos. Devido à escassez de dados, nomeadamente relativos à potência, a conversão de 

ampere (A) em Volt (V) é impossível.  

Verifica-se ainda o recurso aos nanotubos de carbono, definidos como estruturas com 

elevado grau de cristalinidade e elevada condutividade elétrica que podem ser utilizadas para 

o bloqueio da radiação eletromagnética, particularmente quando as frequências são elevadas. 

Além disso, reúnem características vantajosas como a baixa densidade e a elevada área 

superficial.[23][28] O revestimento de fibras de poliéster com 8% de nanotubos de carbono de 

parede múltipla e 2,5 % de dióxido de titânio (TiO2), proporcionou uma atenuação mássica de 

0,66 cm2 g-1 a 50 kV, não sendo indicada a espessura obtida.[23] 

Recentemente surgiram novas fibras compósitas constituídas por celulose (componente 

orgânico), e por metais não tóxicos (componente inorgânico), nomeadamente o BaSO4, o 

zirconato de bário (BaZrO3) e o Bi2O3, visto que estes elementos possuem elevados coeficientes 

de absorção aos raios-X. O estudo provou que é possível a obtenção de fibras celulósicas com 

elevado conteúdo de compostos inorgânicos, sem que estas sejam danificadas com a lavagem 

e a abrasão, e que a transmitância para feixes com 20 keV é menor do que 25 %. Contudo, para 

feixes de 35 keV o valor de transmitância é de 72 %.[27] 

Por outro lado, as nanopartículas têm vindo a adquirir reconhecimento devido à sua 

potencial aplicação em vários campos científicos e tecnológicos, como os catalisadores, 

sensores de gases ou em supercondutores. Os materiais nanoestruturados caracterizam-se por 

terem dimensões entre 1 a 100 nm, o que lhes permite fornecer novas e melhores propriedades 

químicas e físicas relativamente ao mesmo composto. De acordo com um estudo recente, para 

feixes com 26 a 30 kV, as nanopartículas de óxido de cobre (CuO) apresentaram melhor 

capacidade de atenuação do que as micropartículas do mesmo composto.[26] 

Na maioria das patentes exploradas (Tabela 2), verificou-se que todas recorriam a 

matrizes poliméricas maioritariamente à base de silicone. As matrizes funcionam como 

recetores dos metais de proteção, sendo que é necessário garantir a homogeneidade da 

distribuição metálica na matriz, por forma a obter uma superfície resistente e capaz de 

proteger eficazmente contra a radiação. É importante avaliar se o material da matriz é 

inofensivo, tanto para o ambiente como para os utilizadores. O material pode também 

apresentar na sua constituição enchimentos (fibras de algodão ou sintéticas), compostos de 
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reforço (sílica extremamente dispersa, óxido de ferro), bem como plastificantes que 

contribuem para as propriedades do produto final.[29] 

Noutras patentes, a invenção relaciona-se com a produção de um material constituído 

por duas ou mais camadas. Uma primeira camada composta por metais com número atómico 

entre os 56 e os 65, e outra camada mais próxima do corpo cujo objetivo é a proteção contra 

a radiação secundária (aquela que é dispersa). Os resultados foram mais satisfatórios aquando 

da utilização de três camadas, sendo o bário e o césio os metais mais indicados para a camada 

mais interna.[30] 

Opcionalmente, podem-se obter folhas flexíveis através da mistura dos metais 

protetores, ou os seus compostos, com polímeros à temperatura ambiente, resultando uma 

mistura líquida. Esta pode ser vertida sobre uma superfície não aderente de tal forma que, 

depois de seca, a folha é removida para ser utilizada no fabrico de aventais protetores. Noutro 

caso, a mistura pode ser vertida para uma superfície aderente como tecidos de algodão, fibras 

poliméricas ou fibras de carbono.[5] 

As patentes indicam a espessura do material final em termos de espessura equivalente 

de chumbo, ou seja, a espessura de chumbo que confere a mesma proteção que o material 

obtido. De acordo com a literatura, 0,5 mm de chumbo pesa entre 3 a 7 kg, atenua 99,9 % da 

radiação a 50 kVp e 75 % a 200 kVp.[31] 
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Tabela 2 Produtos de proteção contra os raios-X patenteados. 

 

 

Patentes 

Substrato 
têxtil 

Matriz polimérica Compostos químicos Atenuação Energia do feixe Espessura Testes feitos Referência 

- 
79,4 g de 

polímero acrílico 
1,5 kg de Sn em pó; 
0,5 kg de W em pó. 

- 100 kVP 
Equivalente a 

0,5 mm de 
chumbo 

- [5] 

- Silicone W e BaSO4 0,2886 mm-1 60 kVP 1,6 mm - [23] 

- 
16 % silicone; 
16 % silicone 

50 % (m/m) Sn; 11 % 
(m/m) W; 23 % (m/m) 

Gd; 
59 % (m/m) Sn; 24 % 

(m/m) Gd; 1 % (m/m) W 

4,5 kg/m2; 
Redução de 
peso de 35 % 

60-125 kV; 
60-90 kV 

Equivalente a 
0,5 mm de 
chumbo; 

- [29] 

- 

*C.i e C.int: 
polímero de 

etileno flexível; 
*C.e: vinil ou 
polímero de 

olefinas 

C.i: 50-90 % (m/m) Sb; 
C.int: 50-90 % (m/m) 

BaSO4 
C.e: 60-90 % (m/m) Pb 

- 100 keV 
Equivalente a 

0,5 mm de 
chumbo 

- [30] 

- 
Latex ou 

elastómero 

*C.s: 54 % (m/m) Sn, 36 
% (m/m) Ce, 10% (m/m) 

matriz; 
*C.b: 54 % (m/m) Gd, 36 
% (m/m) Bi, 10 % (m/m) 

matriz. 

- 80 kV 
Equivalente a 
0,71 mm de 

chumbo 
- [32] 

*     **  

C.i. Camada interior C.e. Camada exterior  C.b. Camada barreira 

C. int Camada intermédia    C.s. Camada secundária 
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3 Materiais e Métodos  

Esta dissertação foi dividida em duas fases principais. Na primeira fase, denominada por 

fase de screening, testaram-se diversos compostos metálicos com vista à seleção do mais 

promissor em termos de capacidade de atenuação. Tal como se pode observar na Tabela 3, 

para as duas matrizes alvo de estudo nesta fase, experimentaram-se diferentes percentagens 

mássicas (% m/m) de metais/compostos metálicos, averiguou-se a capacidade de atenuação de 

revestimentos obtidos com a mistura de dois compostos metálicos e variou-se o número de 

tratamentos térmicos (Nº T.T.). 

Tabela 3 Parâmetros experimentais testados na fase de screening. 

Matrizes Substratos têxteis  Nº T.T. % (m/m)  

Poliuretano 
Silicone 

Poliamida 
Fio de carbono 

1 
2 

20 
40 
60 

 

Mediante os valores de atenuação alcançados na primeira fase, na fase pós-screening 

repetiu-se o procedimento experimental apenas para o melhor composto. Nesta fase testaram-

se diferentes espessuras de revestimento (variando a altura da racla ou variando o número de 

tratamentos térmicos), analisou-se a solidez à lavagem das várias amostras, o efeito do 

aumento do número de tratamentos térmicos na capacidade de atenuação e a influência da 

prensagem das amostras no toque e na atenuação. Para além das matrizes exploradas na 

primeira fase, nesta fase estudou-se, ainda, uma terceira matriz (ver Tabela 4). 

Tabela 4 Parâmetros experimentais testados na fase de pós-screening. 

Matrizes  Substrato têxtil Nº T.T. 
Altura racla 

(mm) 
Nº Lavagens % (m/m) 

Poliuretano (2) 
Silicone 

Poliamida 
1 
3 
6 

3 a 2,20 
1 
5 

40 
60 

 

3.1 Materiais 

3.1.1 Substratos têxteis utilizados 

Para este trabalho foram utilizadas duas fibras têxteis com diferentes constituições 

químicas: fibras de poliamida e fibras de carbono poliacrilonitrilo (PAN). Em ambos os casos 

usaram-se substratos têxteis na forma de tecidos, ou seja, estruturas compostas por dois tipos 
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de fios dispostos perpendicularmente entre si, a teia (fios longitudinais) e a trama (fios 

transversais). A força, espessura, extensibilidade, porosidade e durabilidade são características 

variáveis e dependentes da trama utilizada, do número de fios por centímetro, das matérias-

primas e dos fatores de torção dos fios da teia e da trama. Podem ser obtidos tecidos com 

maiores resistências e maior estabilidade com os fios entrelaçados. 

O ponto de um tecido indica o modo técnico como foi feito o entrelaçamento dos fios de 

trama com os fios de teia. O ponto sarja é caracterizado pelos efeitos oblíquos resultantes da 

deslocação de um fio para a direita ou para a esquerda, em todos os cruzamentos de passagem 

de trama. Os modelos das sarjas são sempre quadrados, pelo que têm tantos fios como 

passagens. As sarjas adotam o nome do tamanho de modelo. Os quadrados pretos significam 

que a teia passa sobre a trama, enquanto que os quadrados a branco indicam que a trama está 

sobre a teia (Figura 3).[33] 

 

 

 

Figura 3 Ponto sarja 2x, utilizado nos dois substratos têxteis usados. 

Nos dois tecidos utilizados, a teia era constituída por fios 100 % poliéster. Apesar de 

existirem diferentes tipos de poliéster, todos resultam de reações de policondensação e todos 

contêm o grupo éster (COO) como grupo funcional. O polietileno tereftalato (PET) ou poliéster 

resulta da reação de policondensação entre o etileno diglicol e o ácido tereftálico (Figura 4).[34] 

 

 

 

 

A trama de um dos substratos era de poliamida 6.6, também conhecida como nylon 6.6, 

uma fibra usada para a produção de fios de grande importância na indústria têxtil, vestuário e 

têxteis industriais (Figura 5). Esta é produzida através da policondensação da diamina de 

hexametileno com o ácido adípico, resultando polímeros com grupos terminais constituídos por 

aminas e grupos carboxilo.[35] 

 

 

 

   

   

   

Figura 4 Estrutura química do polietileno tereftalato.[34] 

Figura 5 Estrutura química da poliamida.[35] 
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As fibras de carbono referem-se a fibras com pelo menos 92 % (m/m) de carbono na sua 

composição. A sua estrutura atómica é semelhante à da grafite, isto é, é constituída por folhas 

de átomos de carbono, arranjadas segundo um padrão hexagonal regular. As fibras de carbono 

possuem uma resistência à tração superior a 6 GPa, um módulo de elasticidade superior a 600 

GPa e elevada rigidez.[36] 

3.1.2 Matriz  

3.1.2.1 Matriz 1 

A matriz 1 é uma dispersão aquosa de poliuretano aniónica, adequada para revestimentos 

de têxteis técnicos constituídos por celulose, fibras sintéticas ou misturas. De acordo com o 

fabricante, possui um conteúdo de sólidos significativo, elevada elasticidade, é livre de 

solventes orgânicos e de emulsificantes. O poliuretano é um polímero constituído por vários 

grupos uretanos ligados entre si (Figura 5). Estes resultam da reação entre o poliisocianato com 

dois ou mais grupos hidroxilo. Ao longo dos tempos tem-se vindo a constatar um interesse 

crescente na aplicação dos poliuretanos para revestimentos de superfície devido às suas 

características vantajosas como a elevada resistência à abrasão e a químicos, e a baixa 

temperatura de cura.[37]  

 

3.1.2.2 Matriz 2  

A matriz 2 é uma dispersão de poliuretano concentrada, adequada para revestimentos e 

acabamentos de têxteis técnicos constituídos por celulose, fibras sintéticas ou misturas. O 

fabricante refere que o revestimento resultante possui boa flexibilidade e boa resistência à 

abrasão. É ainda referido que esta tipologia se caracteriza pelo elevado conteúdo de sólidos, 

pela boa elasticidade, excelente resistência à hidrólise, à abrasão e ao cracking e boa solidez 

à luz. 

3.1.2.3 Matriz 3  

Esta matriz é composta por silicone tixotrópico vulcanizado à temperatura ambiente 

(RTV-Room Temperature Vulcanizing Silicone) bicomponente. A vulcanização é o processo 

químico que permite melhorar as propriedades físicas do material. O silicone RTV 

bicomponente, tal como o nome indica, é constituído por dois componentes, sendo que um 

Figura 6 Estrutura química do poliuretano e do respetivo monómero, uretano (a azul).[38]  
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contém o polímero e, se necessário, aditivos e enchimentos, e o outro um crosslinker e um 

catalisador.  

O silicone é um composto constituído por silício, oxigénio e grupos orgânicos. Possui 

estabilidade química e térmica tal como as sílicas e os silicatos, e alguma da reatividade, 

solubilidade e plasticidade típica dos materiais orgânicos. A elevada energia da ligação Si-O 

tem como consequência a elevada resistência térmica e termooxidativa, e a maior resistência 

à radiação eletromagnética do que a maioria dos plásticos orgânicos. A elevada elasticidade e 

compressibilidade advêm do formato helicoidal das moléculas de silicone e do facto de as forças 

intermoleculares serem fracas.[39] 

Segundo o fornecedor esta matriz é isenta de metais pesados, confere boa estabilidade 

aos produtos químicos, transparência elevada, excelentes propriedades mecânicas, é de fácil 

manuseamento. Ambos os componentes, A e B, são misturados numa razão de 1:1 e agitados 

mecanicamente por forma a obter-se uma mistura homogénea.  

3.1.3 Espessante  

Na aplicação de um revestimento num substrato têxtil importa considerar as propriedades 

reológicas da pasta a aplicar, nomeadamente a sua viscosidade e o seu escoamento, que têm 

de ser ótimas a fim de que a pasta permaneça somente na superfície do tecido. Posto isto, é 

importante recorrer a espessantes que permitam alcançar as propriedades desejadas. 

Atendendo à viscosidade da matriz 3, o espessante foi adicionado somente nas formulações de 

poliuretano.  

O espessante utilizado é descrito pelo fornecedor com sendo um espessante sintético 

neutralizado e muito concentrado, com uma viscosidade constante, capaz de produzir uma 

pasta homogénea. Do ponto de vista químico, trata-se de uma solução aquosa aniónica de 

poliacrilato, sendo este um polímero cujos monómeros (acrilato) são constituídos por um grupo 

vinilo e por um grupo carboxílico. Os espessantes à base de poliacrilato são reconhecidos por 

serem amigos do ambiente, por serem baratos e por serem solúveis em água. 

Da categoria de espessantes aniónicos fazem parte as emulsões solúveis alcalinas (ASE – 

Alkali Soluble Emulsions) e os espessantes solúveis alcalinos hidrofobicamente modificados 

(HASE- Hidrophobically Modified Alkali Soluble Emulsion). O comportamento dos espessantes 

ASE difere consoante o pH. A pH ácido estes espessantes permanecem na forma de partículas 

hidrofóbicas, enquanto que a pH básico os grupos ácidos ionizam e as cadeias poliméricas 

desenrolam, produzindo soluções viscosas transparentes devido à repulsão entre as moléculas 

vizinhas (Figura 7 (a)). A adição de pequenas quantidades de monómeros hidrofóbicos à 

estrutura dos espessantes ASE origina os espessantes HASE. Estes melhoram a viscosidade 
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devido à agregação dos grupos hidrofóbicos, que permitem o crosslink entre as cadeias 

desenroladas (Figura 7 (b)). Os HASE são mais comuns devido ao seu desempenho técnico (boa 

fluidez) mas também porque o seu processo produtivo é mais económico.[40] 

 

3.1.4 Termofixante 

Os termofixantes são polímeros que favorecem a reação de crosslinking entre as cadeias 

macromoleculares, de tal forma que se forma uma rede tridimensional. Este fenómeno ocorre 

no processo de cura, durante o qual o tecido revestido é sujeito a temperaturas elevadas para 

que se dê o endurecimento do revestimento.[41] 

O termofixante selecionado consiste numa dispersão aquosa de poliuretano, não iónica, 

que se caracteriza por não conter formaldeído e por melhorar a resistência à lavagem. A 

ausência de formaldeído é benéfica, na medida em que este composto provoca irritação nasal, 

aumenta o risco de asma e foi reconhecido como sendo um composto carcinogénico.[42] 

O termofixante foi aplicado nas formulações com poliuretano (matriz 1 e 2). 

3.1.5 Compostos químicos  

Para o revestimento das amostras utilizaram-se vários compostos químicos, em diferentes 

percentagens mássicas (Tabela 5). A justificação para o uso destes metais, ou dos seus 

compostos, relaciona-se com o seu elevado número atómico e com a frequência com que são 

referidos na literatura.  

Tabela 5 Metais e/ou seus compostos e respetiva fração mássica testada. 

 

 

 

 

Metais e/ou compostos metálicos % (m/m)  

Bi 40 

Bi2O3 40;60 

BaSO4 20;40 

SnO2 40 

 

Figura 7 Representação esquemática do funcionamento dos dois tipos de espessantes: (a) espessantes 

ASE; (b) espessantes HASE.[40] 
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3.2 Preparação das formulações a aplicar 

Para a preparação das formulações pesaram-se diferentes quantidades dos compostos da 

Tabela 5, consoante a fração mássica de metal pretendida e a quantidade total de formulação 

necessária para revestir o substrato têxtil. As dimensões da amostra também foram tidas em 

conta aquando da preparação da formulação. Para a fase de screening foram utilizados 

retângulos de 10 x 12 cm2; na fase pós-screening foram utilizados retângulos 38 x 20 cm2. 

A título de exemplo, quando se pretendia obter ao todo 200 g de pasta, pesaram-se 40 g 

da matriz pretendida e 3 g do termofixante, acrescentando-se posteriormente 157 mL de água 

destilada. Caso se pretendesse 40 % (m/m) de metal na mistura total, tinham que ser pesadas 

26,68 g do mesmo. À medida que a mistura da matriz e água destilada era agitada 

mecanicamente, ia-se adicionando o metal para a homogeneidade da mistura. Posto isto, 

acrescentava-se o espessante até se obter a consistência pretendida. No caso de se querer 

preparar uma pasta com o silicone (matriz 3), o procedimento era igual ao anteriormente 

descrito, exceto que para esse caso não era necessária a adição de espessante e termofixante.  

A maioria dos testes foi realizada tendo como substrato têxtil o tecido de poliamida, 

atendendo a que este apresenta um menor custo quando comparado com o tecido de fio de 

carbono. A informação sobre as diversas formulações aplicadas assim como o número de 

tratamentos térmicos efetuados para cada tecido pode ser consultada no Anexo 1 (Tabela 14 

para a fase de screening e Tabela 15 para a fase de pós-screening).  

3.3 Equipamentos utilizados 

3.3.1 Racla improvisada 

A fase inicial deste trabalho visava descobrir, essencialmente, qual o composto químico 

que possibilitava maior atenuação. Assim sendo, como não se justificava testar em substratos 

têxteis com dimensões consideráveis, improvisou-se uma racla constituída por uma placa à qual 

estavam acoplados dois arames (Figura 8). Depois de o substrato têxtil ter sido colocado e 

fixado na placa com fita-cola, colocou-se a pasta e com a ajuda de uma vareta de vidro, que 

deslizava sobre os arames laterais, cobriu-se a amostra até que esta ficasse revestida.  

 

 

 

1 2 
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3.3.2 Racla  

Na fase pós-screening recorreu-se ao equipamento esquematizado na Figura 9. Após a 

colocação da formulação no tecido sob tensão, este era percorrido pela lâmina por forma a 

obter um revestimento uniforme ao longo de toda a sua área. A distância entre o tecido e a 

lâmina podiam ser ajustadas, caso se pretendessem obter diferentes espessuras. A disposição 

lâmina sobre o rolo é adequada para aplicar camadas finas de revestimentos, cuja pasta 

apresenta elevada viscosidade, para assegurar que o revestimento fica apenas à superfície.[43] 

 

 

 

 

 

 

 

A racla no CITEVE (Figura 10) permitia a aplicação de revestimentos em substratos têxteis 

com uma dimensão máxima de 40 x 38 cm2. Por forma a utilizar a menor quantidade possível 

de compostos metálicos, apenas se utilizou metade do comprimento da racla (20 cm). 

Figura 10 Racla utilizada na fase pós-screening. 

3.3.3 Secadeira  

Após o revestimento do substrato têxtil, o processo de secagem foi realizado na secadeira 

(Figura 11) a 100 °C durante 15 a 20 minutos, seguido do processo de termofixação (ou cura) 

realizado no mesmo equipamento, mas a 150 °C durante 5 minutos. 

Figura 8 Racla improvisada, utilizada na fase de screening: (1) tecido; (2) fita-cola utilizada. 

Figura 9 Representação esquemática da disposição lâmina sobre rolo. 

Lâmina 

 

Lâmina 

Substrato têxtil 

Revestimento 

Rolo 
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3.3.4 Prensa 

A prensagem consiste na aplicação de calor, humidade e pressão para moldar e dar forma 

aos tecidos. Esta técnica pode ser feita durante a montagem das peças para facilitar outras 

operações e melhorar a qualidade, ou pode ser realizada no fim do processo. O objetivo da 

prensagem é tornar o tecido macio e/ou dar-lhe forma. O calor é necessário neste processo 

para suavizar as fibras, estabilizar e conferir a forma pretendida. A pressão é aplicada para 

alterar a forma e aumentar a permanência da mesma.[44] No presente trabalho a prensagem foi 

realizada após a termofixação, a 140 °C, 4 bar e durante 30 segundos (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Máquina de lavar 

De acordo com a Norma EN ISO 13688:2015, o vestuário de proteção não deve afetar 

adversamente a saúde ou higiene do utilizador. Nesse sentido, avaliou-se o comportamento das 

amostras revestidas com o aumento dos ciclos de lavagem. Analisou-se, ainda, o impacto das 

lavagens na perda de revestimento e na capacidade de atenuação das amostras.  

Começou-se por sujeitar as amostras a um ciclo de lavagem para averiguar se a perda de 

revestimento era significativa e, seguidamente, fizeram-se mais quatro ciclos de lavagem, 

como sugerido na referida norma. 

Figura 11 Secadeira utilizada para os processos de secagem e termo fixação. 

Figura 12 Prensa utilizada. 
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As lavagens foram efetuadas numa máquina de lavar equivalente às domésticas, a uma 

temperatura de 40°C e sem detergente. Após as lavagens, as amostras secaram ao ar (Figura 

13). 

3.3.6 Medidor da atenuação à radiação-x 

Neste trabalho recorreu-se a um equipamento de difração de raios-X (XRD- X Ray 

Diffraction) para calcular a atenuação das várias amostras. A técnica de XRD é não destrutiva 

e permite a análise de todo o tipo de matéria desde fluídos, pós ou cristais. O XRD é um método 

indispensável para a caracterização e controlo de qualidade dos materiais.[45] 

Esta técnica baseia-se na dispersão dos fotões constituintes da radiação, pelos átomos de 

um dado material. No caso de um material cristalino, cuja estrutura se caracteriza pelo arranjo 

organizado e regular dos átomos, a interação entre o feixe e os átomos da rede cristalina é 

descrita pela lei de Bragg. De acordo com esta, quando um feixe de raios-X incide na superfície 

de um cristal, o seu ângulo de incidência e de reflexão são iguais (Figura 14). Caso a distância 

entre os planos dos átomos (d) seja igual a um número inteiro, n, do comprimento de onda 

ocorre uma interferência construtiva. A radiação difratada é recolhida num detetor, 

originando-se um padrão de difração. Com a informação do comprimento de onda do feixe da 

radiação incidente, a distância entre os planos constituintes da rede cristalina e o padrão de 

difração, é possível determinar as dimensões da célula do cristal, conhecer as fases cristalinas 

presentes (através das posições dos picos) e a concentração relativa de cada fase (através da 

razão das áreas dos picos).[46] [47] 

 

 

 

 

 

Figura 14 Representação esquemática da lei de Bragg.  

Ângulo de 

reflexão 

Ângulo de 

incidência 

Figura 13 Máquina de lavar usada. 
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Os equipamentos de XRD são constituídos por diversos componentes: o goniómetro, que 

é a plataforma que suporta e movimenta a amostra, a fonte de raios-X e o detetor que, tal 

como o nome sugere, deteta os fotões que chegam à sua entrada (Figura 15). O equipamento 

utilizado, Smart Lab da Rigaku, continha ainda um monocromador cuja função se relaciona com 

a filtração da radiação dispersa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A geometria adotada foi a de Bragg-Brentano, referida na literatura como a disposição 

mais simples dos diferentes componentes. Nesta o detetor e a amostra movimentam-se de tal 

forma que o detetor está sempre a 2𝜃 e a amostra a 𝜃, em relação ao feixe incidente. Este 

feixe e o feixe difratado movimentam-se num círculo centrado na amostra (Figura 16). O feixe 

de raios-X proveniente da fonte atinge a amostra em diferentes pontos da sua superfície. Este 

arranjo permite a melhor combinação da intensidade, forma de pico, e resolução angular para 

um grande número de amostras.[48] 

 

 

 

 

 

 

Tubo de raios-X 

Detetor 

2𝜃 𝜃 

Figura 16 Representação esquemática da geometria de Bragg Brentano. 

Figura 15 Interior do equipamento de XRD utilizado: (1) Fonte de raios-X; (2) Plataforma para a 

amostra; (3) Detetor. 

3 

1 
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Recorreu-se ao silício para alinhar o equipamento, uma vez que possui uma estrutura bem 

definida e próxima da de um cristal. Depois do alinhamento, a amostra a analisar foi colocada 

junto ao detetor, e fixada com fita-cola (Figura 15). Para cada amostra foram realizados três 

ensaios.  

3.3.7 Determinação da permeabilidade das amostras ao ar  

A determinação da permeabilidade de uma dada amostra ao ar relaciona-se com a 

higienização e o conforto que o resultante equipamento de proteção proporcionará. Para o 

cálculo deste parâmetro cumpriu-se a norma NP EN ISO 9237:1997, a qual define 

permeabilidade ao ar como sendo a velocidade de um fluxo de ar ao passar perpendicularmente 

através de um provete, sob condições específicas de área de ensaio, pressão e tempo.  

Assim, colocou-se o provete no suporte circular, colocando a superfície revestida virada 

para o lado onde a pressão era mais baixa (Figura 17). O aparelho foi ligado por forma a forçar 

a passagem do ar e registaram-se os valores obtidos. Repetiu-se o teste em várias zonas da 

amostra. A Tabela 6 reúne as condições experimentais usadas.  

Tabela 6 Condições experimentais usadas na determinação da permeabilidade ao ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de provetes 

testados 

Área testada 

(cm2) 

Pressão 

utilizada (Pa) 

Temperatura 

(°C) 

Humidade 

Relativa (%) 

10 20 100 20 ± 2 65 ± 4 

Figura 17 Equipamento do teste à permeabilidade do ar. 



Estudo e desenvolvimento de novos materiais e estruturas para vestuário de proteção 
 

 

4. Resultados e Discussão 29 

  

 

4 Resultados e Discussão 

4.1 Resultados da fase de screening 

4.1.1 Análise da uniformidade dos revestimentos aplicados 

Nesta etapa a formulação do revestimento foi feita de acordo com o procedimento 

descrito na Secção 3.2, tendo sido a sua aplicação feita recorrendo à racla improvisada (Figura 

8). Os revestimentos obtidos comprovaram que a racla improvisada não era um método rigoroso 

e preciso. A inexistência de uma estrutura que permitisse ter o substrato sobre tensão, obrigou 

a que a fixação deste tivesse de ser alcançada recorrendo a fita-cola. No entanto, verificou-se 

que este método era insuficiente uma vez que o substrato enrolava com muita facilidade, 

levando à obtenção de um revestimento não uniforme, com zonas de diferentes relevos (ver 

Figura 18). 

Dependendo do composto utilizado e da correspondente fração mássica na pasta, 

obtiveram-se revestimentos variados no seu aspeto final. No caso da aplicação com BaSO4, 

recorrendo à matriz 1 (de poliuretano), constatou-se que para uma fração mássica de 40 %, a 

aplicação do revestimento foi dificultada pela própria consistência da pasta e pela existência 

de grumos (Figura 19, (a)). Com a redução da fração mássica do mesmo composto para 20 % e 

com a mesma matriz, a aplicação foi mais bem conseguida, resultando num revestimento mais 

uniforme, fácil de aplicar e com uma menor concentração de grumos (Figura 19, (b)).  

 

 

 

 

Figura 18 Tecido de poliamida revestido com a matriz 3 (de silicone) e 40 % (m/m) Bi2O3. 

Figura 19 Tecidos de poliamida revestidos com BaSO4 na matriz 1: (a) 40 % (m/m) BaSO4; (b) 20 % (m/m) 

BaSO4. 

(a) (b) 
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Ao usar a matriz 3 (de silicone), para ambas as percentagens mássicas, a aplicação da 

pasta foi mais fácil, tendo-se verificado uma melhor aderência ao substrato têxtil do que com 

a matriz 1 (de poliuretano). Ainda assim, o comportamento seguiu a mesma tendência do que 

os tecidos anteriores. Isto é, o aspeto final do revestimento melhorou com a redução da fração 

mássica do composto para metade, resultando num revestimento mais uniforme (ver Figura 20).  

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Coeficiente de atenuação 

4.1.2.1 Estudo da atenuação para as duas matrizes  

A Figura 21 inclui a espessura do revestimento (calculada conforme o Anexo 2.2) e a 

atenuação (Anexo 2.3) das amostras da matriz 1 (de poliuretano) e da matriz 3 (de silicone). 

Tal como se pode observar na Figura 21, a atenuação conseguida apenas com a matriz 3 foi 

bastante superior à conseguida com a matriz 1. Apesar das diferentes estruturas químicas, as 

massas molares dos compostos não são muito diferentes, pelo que se pode afirmar que o efeito 

fotoelétrico tem pouca relevância para este caso. Da consulta de outros estudos científicos, 

sabe-se que o silicone RTV proporciona matrizes não porosas que terão impossibilitado a 

transmissão da radiação em causa.[49] Além disso, o valor de atenuação pode ser consequência 

Figura 21 Atenuação conferida pelas duas matrizes: matriz 1 – poliuretano; matriz 3 - silicone. 

(a) (b) 

Figura 20 Tecidos de poliamida revestidos com BaSO4 na matriz 3: (a) 40 % (m/m) BaSO4; (b) 20 % 

(m/m) BaSO4. 
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da dispersão da radiação, em vez da sua absorção, e da maior espessura do revestimento da 

amostra da matriz 3.  

4.1.2.2 Estudo da relação da atenuação com a espessura para os diferentes metais/compostos 

metálicos estudados 

A capacidade de a radiação atravessar um dado material depende, quer da energia dos 

fotões, quer das próprias características do material, como por exemplo, a sua espessura. 

Quanto maior o nível de transmissão da radiação, menor a atenuação. Assim, a espessura do 

material de proteção deve ser tal que impeça a passagem da radiação ionizante, sendo 

expetável que quanto maior for a espessura, maior será a atenuação. Por exemplo, enquanto 

que uma espessura de 1,0 mm de chumbo é capaz de atenuar cerca de 99 % dos raios-X, uma 

espessura de 0,01 mm apenas consegue atenuar 25 %. [25] 

A Figura 22 inclui os valores de atenuação e espessura obtidos para as formulações com a 

matriz de silicone (matriz 3). Conforme abordado na secção 2.2, o efeito fotoelétrico é a 

interação mais relevante na atenuação da radiação. Sabendo que a probabilidade de absorção 

fotoelétrica é aproximadamente proporcional ao número atómico do material usado, esperava-

se que a atenuação decrescesse à medida que número atómico dos compostos diminuísse, isto 

é, a atenuação do óxido de bismuto deveria ser maior do que a do sulfato de bário que, por sua 

vez, deveria ser maior do que a do bismuto e esta maior do que a do óxido de estanho. [8] 

Bi2O3 > BaSO4 > Bi > SnO 

Contudo, mantendo a fração mássica constante, verificou-se que a atenuação seguiu a 

seguinte tendência SnO > BaSO4 > Bi > Bi2O3, que não corresponde à teoria anteriormente 

mencionada. A justificação para esta incoerência prende-se com o facto de a espessura do 

Figura 22 Valores de atenuação e espessura obtidos para a matriz de silicone. 
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revestimento para a amostra com óxido de estanho ter sido superior à das restantes amostras, 

tendo-se sobreposto o efeito da espessura ao efeito do número atómico.  

Além disso, a falta de uniformidade nos revestimentos, fruto da utilização da racla 

improvisada, pode ter contribuído para a ausência de conformidade nos resultados e, 

consequentemente, para a obtenção de uma conclusão bem estabelecida.  

Estes resultados permitiram, contudo, verificar que o aumento da fração mássica 

proporcionava uma maior atenuação, quer para o BaSO4, quer para o Bi2O3. Importa ressalvar 

que embora o incremento na atenuação seja mais notório para o BaSO4, o revestimento para 

esta amostra não foi bem conseguido, pelo que o feixe de radiação aquando da medição pode 

ter sido direcionado para uma região da amostra com maior quantidade de BaSO4 e, 

consequentemente, com maior atenuação à radiação.  

Os resultados obtidos para as formulações com a matriz 1, de poliuretano, (Figura 23) 

seguiram a mesma tendência dos obtidos para a matriz 3, ou seja, não se constatou a 

correspondência entre o número atómico e a atenuação. Além disso, neste caso, não foi possível 

retirar uma conclusão acerca da relação entre a espessura e a atenuação.  

 

No geral, os valores de atenuação obtidos foram ligeiramente superiores para as 

formulações com a matriz 3, o que vai de encontro aos resultados já discutidos na Secção 

4.1.2.1. O facto de não se ter conseguido encontrar uma relação entre a espessura e a 

atenuação das amostras revestidas com a matriz 1 pode ser explicado pelas baixas espessuras 

obtidas usando esta matriz, não sendo possível avaliar se estas diferenças são ou não 

significativas. 

Figura 23 Valores de atenuação e espessura obtidos para a matriz 1. 
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De entre os compostos testados, o óxido de bismuto e o bismuto metálico foram os que 

originaram valores de atenuação equivalentes, independentemente da matriz utilizada. Porém, 

para a fase experimental seguinte, optou-se por aprofundar o estudo do comportamento do 

Bi2O3, visto este ter sido um dos compostos mais referidos na literatura consultada. 

4.1.2.3 Comparação da atenuação entre revestimentos com duas camadas e revestimentos 

resultantes de mistura 

Nesta etapa do trabalho optou-se por comparar a atenuação de um revestimento 

resultante de dois tratamentos térmicos, com um revestimento resultante da mistura dos 

mesmos metais, usando a matriz de silicone (matriz 3). Assim, selecionou-se o BaSO4 e o Bi2O3 

por serem os compostos com maior número atómico. Conforme a literatura, a camada com 

maior número atómico foi a primeira a ser colocada seguida da camada com menor número 

atómico.[30] Desta forma garante-se que qualquer radiação que seja transmitida pelo BaSO4 será 

atenuada pela camada de Bi2O3, mais perto do corpo humano. O outro revestimento foi 

resultado da mistura de 20 % (m/m) de cada composto metálico com o silicone.  

Tal como se pode observar na Figura 24, os resultados obtidos demonstraram uma ligeira 

melhoria da atenuação para a amostra com dois tratamentos térmicos. Face à ausência de 

bibliografia com valores de atenuação medidos à mesma energia que o presente trabalho (40 

kVp), para que a comparação fosse possível foi necessário extrapolar os valores de atenuação 

correspondentes a 60 kVp. De acordo com a literatura, a atenuação do mesmo revestimento 

com dois tratamentos térmicos, decresceu com o aumento da energia do feixe. Assim, se no 

referido estudo a 60 kVp a atenuação foi perto de 96 %, é possível inferir que a 40 kVp a 

atenuação tenha sido de 98 %, aproximadamente.[22] Assim sendo, comparando com os valores 

da literatura, o valor obtido encontra-se na mesma gama de valores. Ainda que a amostra da 

mistura tenha demonstrado boa atenuação, a ligeira diferença encontrada em relação à 

amostra com dois tratamentos térmicos, pode advir da menor homogeneidade dos compostos 

metálicos na pasta. 

Contudo, torna-se difícil tirar ilações, uma vez que para ambas as amostras a atenuação 

foi superior a 95 %, podendo estes valores estar no limite de medição do equipamento utilizado. 
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4.2 Resultados da fase pós-screening 

4.2.1 Solidez à lavagem  

Os equipamentos de proteção contra a radiação-X são maioritariamente utilizados nos 

departamentos de imagiologia médica, que lida com grupos de pacientes variados, suscetíveis 

de serem hospedeiros de microrganismos, estando em risco de infeção. Desta forma, pode 

ocorrer a transmissão de microrganismos entre os pacientes, equipa técnica e médica e o 

próprio equipamento.[20] Ainda que não tenha sido encontrada nenhuma relação entre a limpeza 

dos aventais e os critérios de destruição dos mesmos, é importante clarificar o comportamento 

do tecido antes e após lavagem, bem como verificar se há perda de revestimento e a influência 

na capacidade de atenuação.[50] 

Para comparar a solidez à lavagem selecionou-se a amostra revestida com 40 % (m/m) de 

Bi2O3, não prensada e com um tratamento térmico, de cada matriz. A solidez à lavagem foi 

calculada como explicado no Anexo 3.1 (à amostra da matriz 1 corresponde uma altura da racla 

de 3-1,40 mm). Com estes ensaios, obtiveram-se os resultados apresentados na Figura 25, a 

qual reúne as gramas de revestimento perdidas após uma e cinco lavagens. 

 

 

 

 

Figura 24 Valores de atenuação para amostras revestidas com BaSO4 e Bi2O3 usando um e dois 

tratamentos térmicos. 
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A análise atenta da Figura 25 mostra que a perda mássica após o primeiro ciclo de lavagem 

é maior para a matriz 1, diminuindo para a matriz 2 e para a matriz 3. Esta relação linear já 

não se constata após os cinco ciclos de lavagem, o que indica que a não prensagem das amostras 

origina revestimento menos uniformes, com diferentes níveis de adesão.  

De uma forma geral, a matriz 1 foi a pior em termos de resistência aos ciclos de lavagem, 

o que pode ter sido consequência da pior adesão ao substrato resultante da presença de 

sujidades que podem ter contaminado o substrato e dificultado essa ligação. Estes resultados 

não eram os expectáveis, uma vez que esta matriz era tida como uma matriz resistente à 

abrasão.  

Embora as matrizes 1 e 2 sejam à base de poliuretano, de acordo com a ficha técnica 

consultada, a matriz 2 contém policarbonatos responsáveis por conferir resistência à hidrólise 

e, por isso, esta foi a matriz mais resistente aos ciclos de lavagem.  

Apesar da força de ligação Si-O, a matriz 3 teve uma resistência às lavagens intermédia. 

Segundo teoria a força da adesão interfacial entre o silicone e o substrato de poliamida se 

relaciona diretamente com o tempo e temperatura de cura, de tal forma que a força necessária 

para a rutura é máxima quando o processo de cura é completo.[51] Assim, pode-se inferir que a 

insuficiente duração da secagem culminou na presença de compostos indesejáveis, como água 

e outros polímeros constituintes da matriz 3 que não volatilizaram, afetando o crosslinking e a 

formação de uma “rede” tridimensional estável. [52] 
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matrizes. 
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A Tabela 7 mostra as perdas mássicas de revestimento para amostras prensadas (P) e não 

prensadas (N.P.), após uma lavagem (1L) e cinco lavagens (5L), da matriz 2. Relativamente às 

amostras prensadas submetidas a um ciclo de lavagem, a análise destes dados torna percetível 

que com o aumento do número de tratamentos térmicos, a perda de revestimento diminui. 

Aumentar o número de tratamentos térmicos implica aumentar o número de termofixações, 

responsáveis por garantir a coesão e compactação do revestimento. Além disso, a amostra com 

seis tratamentos térmicos tem mais quantidade de pasta inicial do que a amostra com um 

tratamento térmico. Portanto, faz sentido que a perda seja menos significativa na amostra com 

seis tratamentos térmicos do que na amostra com apenas um. 

Tabela 7 Perdas mássicas de revestimento para as amostras P.1L, P. 5L, N.P. 1L e N.P. 5L da matriz 2 

com 40 % (m/m) Bi2O3. 

MATRIZ 2 + 40 % (m/m) Bi2O3 

Nº T.T. P. 1L P. 5L N.P. 1L N.P. 5L 

1 5,00 x 10-3 1,00 x 10-3 5,00 x 10-3 2,00 x 10-3 

3 4,00 x 10-3 2,00 x 10-3 0 6,00 x 10-3 

6 2,00 x 10-3 1,00 x 10-3 5,00 x 10-3 9,80 x 10-1 

 

Após as cinco lavagens das amostras P., a perda de revestimento foi pouco relevante, o 

que corrobora a resistência à hidrólise da matriz em questão. A perda mássica insignificante 

destas amostras indicou que a ação do calor durante a prensagem não perturbou as ligações 

entre os diferentes componentes da pasta, nem a ligação da pasta ao substrato têxtil. Por outro 

lado, a abrasão ocorrida durante as lavagens também não influenciou a perda de revestimento.  

No caso das amostras N.P.1L, não se verificou a mesma tendência decrescente com o 

aumento do número de tratamentos térmicos. A não prensagem das amostras resultou num 

revestimento menos uniforme, quer em termos de aspeto final, quer em termos da adesão ao 

substrato têxtil e, consequentemente, na inexistência de uma relação explícita entre estas 

variáveis. De facto, os valores obtidos após as cinco lavagens comprovaram o efeito da não 

prensagem. De modo geral, ainda para as amostras N.P., a perda mássica aumentou com o 

aumento dos ciclos de lavagem.  

4.2.2 Gramagem do revestimento 

A gramagem, ou massa por unidade de área, é um parâmetro indicador do peso da 

amostra. Atendendo a que este é um aspeto que se pretende melhorar, a sua determinação é 

indispensável, uma vez que é importante assegurar que a amostra obtida tem um peso aceitável 

e, idealmente, inferior ao equipamento de proteção tradicional, para que o conforto seja 

melhorado, sem comprometer a capacidade de atenuação.  
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O cálculo da gramagem do revestimento foi feito de acordo com o Anexo 3.2. 

O gráfico da Figura 26 pretende comparar os valores de gramagem obtidos para os 

diferentes ligantes utilizados, para amostras apenas com um tratamento térmico, N.P., e com 

40 % (m/m) de Bi2O3 (à matriz 1 corresponde uma altura da racla de 3-1,40 mm). Note-se que 

as áreas das respetivas amostras têm a mesma ordem de grandeza, sendo a área média das 

amostras não lavadas de 52,2 cm2 e das lavadas 52,0 cm2, com um desvio padrão de 1,24 cm2 e 

1,14 cm2, respetivamente. Para as diferentes tipologias de amostras, a gramagem aumentou no 

sentido da matriz 1 para a matriz 3, tal como se pode observar na Figura 26. 

A consulta das fichas técnicas dos respetivos ligantes informou que a matriz 3 era a mais 

viscosa, sendo que quanto maior a viscosidade do silicone maior o peso molecular 

correspondente e, consequentemente, maior será o peso por metro quadrado. Embora as 

viscosidades das dispersões de poliuretano sejam semelhantes, tal como referido nas fichas 

técnicas, verifica-se uma ligeira diferença entre as gramagens correspondentes, que pode ser 

justificada pela menor homogeneidade das amostras.  

Para um mesmo ligante, dever-se-ia verificar a diminuição da gramagem com o aumento 

dos ciclos de lavagem, uma vez que há perda mássica após as lavagens, tal como a Figura 25 

demonstrou. No entanto, tal apenas sucedeu para as matrizes 2 e 3.  

Para a matriz 1 constatou-se um ligeiro aumento após um ciclo de lavagem, mesmo tendo 

havido perda mássica de revestimento (Figura 25). Importa relembrar que a amostra não lavada 

era independente da amostra submetida aos ciclos de lavagem. Sabendo que a gramagem do 

tecido sem revestimento era constante, isto implica que a gramagem da amostra N.P. era 

menor do que do que a da amostra N.P. 1L.  

Figura 26 Gramagem de revestimento para as diferentes tipologias das amostras de cada matriz. 
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Este resultado pode ter sido consequência da utilização de uma balança não analítica, 

que não permitiu uma pesagem rigorosa e precisa. De facto, durante a pesagem da referida 

amostra após a secagem, verificou-se a variação da massa no mostrador da balança utilizada. 

Tal pode significar que a amostra era higroscópica, ou seja, que absorvia humidade do ar 

circundante, mediante o estabelecimento de pontes de hidrogénio entre a água do meio 

circundante e as próprias fibras de poliamida, sendo a amostra submetida a uma lavagem mais 

higroscópica do que a submetida a cinco lavagens e do que a amostra N.P.  

A diferença na capacidade de absorção de água pode ser resultado de o tecido não ter 

sido devidamente estabilizado do ponto de vista mecânico. Durante o próprio processo de 

produção de tecidos, as fibras são sujeitas a tensões que normalmente relaxam quando sujeitas 

a calor e água, resultando na contração das fibras constituintes do tecido.[53] Desta forma, a 

mesma amostra de tecido pode ter áreas distintas antes e após lavagens e, por isso, a gramagem 

pode ter aumentado. 

4.2.3 Valores de atenuação obtidos a 40 kVp 

Os valores de espessura do revestimento foram determinados conforme explicado no 

Anexo 3.3 e os da atenuação conforme o Anexo 3.4. 

4.2.3.1 Matriz 1 

Devido à dificuldade de se perceber a relação entre a espessura e a atenuação com os 

resultados obtidos na fase de screening, na fase de pós-screening repetiu-se este estudo, no 

qual foi utilizada uma racla que possibilitou um revestimento do substrato têxtil mais 

controlado e rigoroso. 

Para esta matriz, variou-se a altura da racla e calculou-se a espessura do revestimento 

através da razão entre a gramagem do revestimento e a sua massa volúmica (Anexo 3.3). O 

gráfico da percentagem da atenuação em função da espessura, para as amostras não prensadas 

e sujeitas a um ciclo de lavagem é apresentado na Figura 27. Através da sua análise, verifica-

se uma tendência crescente da atenuação com a espessura, corroborando a teoria 

consultada.[25] A espessura máxima de 0,48 mm permitiu atenuar cerca de 97,5 % da radiação-

X.  
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Da bibliografia consultada, sabe-se que 0,25 mm de chumbo transmite 4,28 % da radiação, 

ou seja, atenua 95,7 % da radiação para um feixe de 60 kVp. Sabe-se ainda que 0,50 mm de 

chumbo transmitem 0,42 % da radiação, ou seja, atenuam 99,6 % da radiação. À medida que 

aumenta a energia do feixe, a capacidade de atenuação do chumbo diminui.[12] Assim sendo, a 

40 kVp a atenuação conferida pelo chumbo estará perto dos 100 %. Admitindo a veracidade 

desta relação, foi então possível obter amostras com uma atenuação equivalente à do chumbo, 

visto que com 0,48 mm a atenuação foi de 97,5 %.  

O comportamento da atenuação em função da espessura das mesmas amostras, quer as 

não lavadas, quer as sujeitas a cinco ciclos de lavagem, adotou uma tendência distinta da 

anterior (Tabela 8), uma vez que nem sempre se verifica o aumento da atenuação com a 

espessura. Tal pode ter sido decorrente destas amostras terem resultado da aplicação de várias 

camadas de revestimento, mas sem nenhum tratamento térmico intermédio. Isto pode ter 

levado a que zonas do substrato ficassem substancialmente com mais revestimento do que 

outras. 

Tabela 8 Variação da atenuação com a espessura do revestimento, para as tipologias N.P. e N.P. 5L.das 

amostras da matriz 1. 

Tecido 
N.P. N.P. 5L 

Atenuação  Espessura  Atenuação Espessura 

2 50,9 0,17 49,1 0,14 

5 52,8 0,27 49,9 0,27 

4 84,1 0,34 52,7 0,17 

3 66,5 0,16 66,5 0,16 

6 71,6 0,19 82,9 0,46 

 

Figura 27 Valores de atenuação, em percentagem, em função da espessura para as amostras com a 

matriz 1. 
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No entanto, constatou-se uma redução da atenuação média entre as amostras N.P. 1L e 

N.P.5L, fruto da perda mássica de revestimento após as lavagens. No caso do tecido 6, o 

aumento de espessura verificado entre a amostra N.P. e a amostra N.P. 5L relaciona-se mais 

uma vez com os erros já apresentados anteriormente, isto é, do tecido não ter sido estabilizado 

mecanicamente (Tabela 8). 

4.2.3.2 Matriz 2  

Para o caso desta matriz, obtiveram-se diferentes espessuras a partir da variação do 

número de tratamentos térmicos (Tabela 9). A variação da atenuação com o número de 

tratamentos térmicos (e, consequentemente, com a espessura) continuou a seguir uma 

tendência crescente, independentemente da tipologia da amostra. 

Quanto à relação entre os ciclos de lavagem e a atenuação, era expetável que os 

resultados da Tabela 7 não tivessem grande impacto na capacidade de atenuação, à exceção 

da amostra N.P. 5L com seis tratamentos térmicos. Contudo, na maioria dos casos, constatou-

se o aumento da atenuação com o número de ciclo de lavagens. Como já foi discutido na Secção 

4.2.2, os ciclos de lavagem podem ter contribuído para danificar a estrutura do tecido, no 

sentido de provocar o seu encolhimento de tal forma que, a massa de revestimento na mesma 

área aumentou, verificando-se o aumento da atenuação.  

Mais uma vez, importa relembrar que as amostras lavadas e não lavadas, apesar de serem 

provenientes de uma mesma amostra, são independentes, o que pode ter levado a erros 

experimentais. Além disso, os valores de atenuação seriam mais precisos se a medição da 

atenuação fosse realizada em vários pontos da amostra. 

Tabela 9 Variação da atenuação com a espessura do revestimento, para as tipologias P., P. 1L e P. 5L 

das amostras da matriz 2. 

 

No caso das amostras não prensadas (Tabela 10), o comportamento da atenuação com os 

ciclos de lavagem não difere muito do das amostras prensadas. Para a amostra N.P. 5L com seis 

tratamentos térmicos, a perda mássica de revestimento não teve impacto na capacidade de 

atenuação. 

T.T. 

P. P. 1L P. 5L 

Espessura 
(mm)  

Atenuação 
(%) 

Espessura 
(mm) 

Atenuação 
(%) 

Espessura 
(mm)  

Atenuação 
(%) 

1 0,23 58,6 0,22 58,7 0,23 58,7 

3 0,41 90,8 0,46 83,5 0,46 90,6 

6 0,62 96,1 0,60 98,2 0,60 97,8 
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Tabela 10 Variação da atenuação com a espessura do revestimento, para as tipologias N.P., N.P. 1L e 

N.P. 5L das amostras da matriz 2. 

T.T. 

N.P. N.P. 1L N.P. 5L 

Espessura 
(mm)  

Atenuação 
(%) 

Espessura 
(mm) 

Atenuação 
(%) 

Espessura 
(mm)  

Atenuação 
(%) 

1 0,20 60,04 0,19 69,32 0,19 55,93 

3 0,36 82,43 0,37 88,88 0,37 82,13 

6 0,59 95,23 0,82 98,10 0,82 98,12 

 

Focando a análise nas amostras que não foram submetidas a ciclos de lavagem, a 

atenuação média das amostras prensadas foi ligeiramente superior à atenuação média das 

amostras não prensadas. Tal pode ser consequência da maior uniformidade dos revestimentos 

conseguida com a prensagem.  

Note-se que para todas as amostras, independentemente da sua tipologia, a espessura 

aumentou sempre com o número de tratamentos térmicos, o que comprovou que este era o 

método mais fiável para obter espessuras sucessivamente crescentes.  

4.2.3.3 Matriz 3  

O comportamento das amostras com silicone é idêntico ao das matrizes anteriores, tendo-

se verificado o aumento da espessura com o aumento do número de tratamentos térmicos 

(Tabela 11). Constatou-se ainda o aumento da atenuação à medida que o número de 

tratamentos térmicos aumentou. 

Tabela 11 Variação da atenuação com a espessura do revestimento, para as tipologias N.P., N.P. 1L e 

N.P. 5L das amostras da matriz 3. 

T.T. 

N.P. N.P. 1L N.P. 5L 

Espessura 
(mm)  

Atenuação 
(%) 

Espessura 
(mm) 

Atenuação 
(%) 

Espessura 
(mm)  

Atenuação 
(%) 

1 0,28 54,35 0,26 48,01 0,25 49,42 

1 0,41 65,31 0,40 68,63 0,40 71,07 

3 0,69 86,38 0,92 95,10 0,93 95,20 

 

4.2.3.4 Comparação entre as matrizes  

Na primeira fase do trabalho avaliou-se a diferença de atenuação entre a matriz de 

silicone e uma das matrizes de poliuretano (matriz 1), sem a presença do composto metálico 
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(Figura 21). Com este estudo pretendia-se confirmar se, ao revestimento da matriz 3 

correspondia a maior atenuação.  

Por forma a comparar os revestimentos das três matrizes testadas, selecionaram-se 

amostras correspondentes a um tratamento térmico, não prensadas e não lavadas, com 

espessuras o mais semelhantes possível, para 40 % (m/m) de Bi2O3 (ver Figura 28). Entre as 

dispersões de poliuretano, a diferença de atenuação verificada é pouco significativa.  

Os valores da Figura 28 contradizem os da Figura 21, a qual demonstrava a maior 

capacidade de atenuação do silicone, devido à sua capacidade de formar matrizes não porosas. 

Ainda que o método de revestimento utilizado nesta fase fosse mais rigoroso, importa tentar 

clarificar o motivo para esta incoerência.  

Noutros estudos científicos, a matriz de silicone com 44 % (m/m) de Bi2O3 e uma espessura 

de 1,23 mm, ao ser incidida com um feixe de 40 kVp atenuou cerca de 96 % dos fotões.[13] Assim, 

efetuando um cálculo simplista, 0,29 mm atenuariam 22,63 % da radiação. Para essa mesma 

espessura, o mesmo revestimento atenuou 54,35 % da radiação (Figura 28). 

Estas amostras resultaram da aplicação de duas camadas de pasta, sem tratamento 

térmico intermédio. Mais uma vez, esta metodologia pode ter levado à obtenção de zonas com 

mais pasta do que outras, ou seja, à obtenção de um revestimento pouco uniforme que se 

refletiu na proteção contra a radiação-X. Adicionalmente, tendo todas as amostras a mesma 

área, então tal implica que a massa de revestimento da matriz 3 é superior à das restantes. O 

comportamento díspar quando comparado com o da Figura 21, pode ter sido resultado de uma 

Figura 28 Valores de atenuação, em percentagem, em função da espessura para as amostras das 3 

matrizes em estudo. 
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pior dispersão do composto metálico no silicone e da menor espessura do revestimento da 

respetiva amostra.  

4.2.4  Determinação da permeabilidade ao ar 

A permeabilidade do ar relaciona-se com as propriedades do próprio tecido que podem 

permitir, ou não, a passagem do ar através dos seus interstícios. Este parâmetro é 

extremamente importante uma vez que se relaciona diretamente com as propriedades térmicas 

e sua respirabilidade, aspetos diretamente associados ao conforto.  

De entre os fatores que afetam a permeabilidade ao ar destacam-se a sua porosidade, a 

espessura do tecido, o número, profundidade e tamanho dos poros do tecido e a sua própria 

construção: uma malha tem maior permeabilidade do que um tecido, por exemplo.[54]  

A amostra com maior atenuação (correspondente à matriz 2 com 40 % m/m Bi2O3 e seis 

tratamentos térmicos) foi a sujeita a este teste. Avaliou-se, também, a permeabilidade ao ar 

da amostra com 60 % (m/m) de Bi2O3 com a matriz 2, mas apenas com um tratamento térmico, 

para inferir a preponderância do número de tratamentos térmicos neste parâmetro. As tabelas 

6 e 7 incluem os respetivos resultados.  

Tabela 12 Fluxo de ar, em mm/s, para a amostra com 40 % (m/m) de Bi2O3 e seis tratamentos 

térmicos. 

 

 

Tabela 13 Média e desvio padrão relativo para a amostra com 60 % (m/m) de Bi2O3 e um tratamento 

térmico. 

Dados estatísticos (60% (m/m) Bi2O3 e 1 T.T.) 

𝒙 (mm/s) 3,7 

CV (%) 108,8 

 

A análise das tabelas anteriores mostrou que a amostra com 40 % (m/m) de Bi2O3 não é 

permeável ao ar, tal como já era esperado pois a realização de seis tratamentos térmicos 

garantiu o bloqueio de qualquer interstício que poderia existir. Os valores diferentes de zero 

dizem respeito a uma região da amostra menos uniforme e, por isso, a passagem do fluxo de ar 

não foi impedida.  

No caso da amostra com 60 % (m/m) de Bi2O3, o panorama foi o oposto ao descrito 

anteriormente, comprovando que quanto menor o número de tratamentos térmicos, mais 

Fluxo de ar (mm/s) 2,3 2,3 1,7 0 0 0 0 0 0 0 
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interstícios livres existirão e, consequentemente, maior será a permeabilidade ao ar e a sua 

respirabilidade.  

Posto isto, é crucial a existência de um compromisso entre a capacidade de atenuação 

dos futuros equipamentos e o conforto que estes proporcionarão. 
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5 Conclusões 

Na primeira etapa do trabalho constatou-se que a fração mássica do metal influenciava o 

aspeto final do revestimento e a capacidade de atenuação, ainda que ligeiramente. Por 

exemplo, enquanto que 40 % (m/m) de Bi2O3 atenuaram 97,8 % dos fotões, 60 % m/m atenuaram 

98,1 %. A matriz de silicone teve a maior atenuação, tendo-se concluído que a formação de 

matrizes não porosas por parte do silicone justificava a notável proteção contra a radiação-X. 

Verificou-se que ao composto com maior número atómico (Bi2O3, 467,96) não correspondia a 

maior capacidade de atenuação, contrariando a teoria. De facto, para uma das matrizes, a 

maior atenuação (99,03 %) pertencia ao bismuto metálico (209,98). A não homogeneidade dos 

revestimentos justificou a ausência de uma relação explícita entre a espessura e a atenuação.  

A conclusão acerca da maior atenuação ser alcançada com duas camadas de revestimento, 

ou com um revestimento resultante da mistura do mesmo composto metálico, foi dificultada 

por se estar no limite de medição do próprio equipamento, já que a atenuação foi elevada para 

os dois casos (98,13% e 99,75%). No entanto, foi possível selecionar a combinação 40 % (m/m) 

de Bi2O3 como a mais promissora, dado esta ter demonstrado boa atenuação 

independentemente da matriz utilizada (96,6 % de atenuação com a matriz 3 e 97,8 % com a 

matriz 1).  

Na segunda etapa concluiu-se que a amostra da matriz 3 foi a menos resistente aos ciclos 

de lavagem como resultado da termofixação incompleta. Além disso, a presença de 

policarbonatos na amostra da matriz 2 tornaram-na mais resistente do que a da matriz 1. Para 

as amostras da matriz 2, constatou-se o decréscimo da perda de revestimento com o aumento 

do número de tratamentos térmicos: perderam-se 0,005 g com um T.T. e 0,002 g com seis T.T. 

A não prensagem das amostras provocou um revestimento menos uniforme e com menor adesão 

ao substrato, dado que as perdas mássicas de revestimento não seguiram uma tendência regular 

com o aumento do número de T.T. 

A gramagem do revestimento nem sempre diminuiu com o aumento do número de ciclos 

de lavagem para uma mesma matriz, como consequência de umas amostras serem mais 

higroscópicas do que outras. O impacto da espessura na atenuação foi bem visível para as 

amostras da matriz 1, observando-se uma tendência crescente da espessura e da atenuação. 

Concluiu-se que o encolhimento do tecido após as lavagens pode ter sido responsável pelo 

aumento da espessura e maior atenuação após os ciclos. Verificou-se, ainda, que a amostra 

com maior atenuação (96 %) demonstrou ser impermeável ao ar, uma vez que esta continha 

seis tratamentos térmicos que bloquearam os interstícios do tecido usado.  
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6 Avaliação do trabalho realizado 

6.1 Objetivos Realizados 

O presente trabalho tinha como principal objetivo alcançar uma estrutura têxtil que 

proporcionasse proteção contra a radiação-X, mediante a utilização de um revestimento 

metálico. Este objetivo foi concretizado, uma vez que após a obtenção de amostras revestidas 

com diversos compostos metálicos, e da seleção do mais promissor, foi possível obter uma 

amostra com 96 % de atenuação (a 40 kVp). Além disso, foi possível estudar intensivamente o 

melhor revestimento, analisar a importância da espessura na capacidade de atenuação, 

concluir sobre a sua solidez à lavagem e o impacto desta na atenuação, bem como averiguar a 

sua respirabilidade.  

6.2 Limitações e Trabalho Futuro 

A presente dissertação foi pautada pelo surgimento de alguns obstáculos, como a 

inexistência do equipamento para a medição da atenuação na gama que se pretendia como alvo 

de estudo (60-120 kVp). Assim, a atenuação foi medida a 40 kVp, visto esta ser a gama máxima 

do equipamento existente. Para avaliar a atenuação a 100 kVp foi necessário enviar as amostras 

para Lisboa, o que retardou a obtenção e análise dos resultados, impedindo a melhoria dos 

revestimentos por impossibilidade temporária. Adicionalmente, a demora na chegada da 

encomenda do óxido de bismuto condicionou a continuidade do trabalho experimental durante 

algumas semanas. 

Os trabalhos futuros incluirão testar novas combinações de metais e/ou os seus 

compostos, tantas quantas possíveis, e testar os revestimentos obtidos, sujeitando-os à gama 

energética desejada. Adicionalmente seria interessante obter uma estrutura têxtil cujos fios 

constituintes fossem revestidos com a melhor combinação obtida por acabamento. Depois de 

feita esta estrutura, seria necessário medir a atenuação antes e após os ciclos de lavagens por 

forma a comparar os resultados com os obtidos para as amostras revestidas por acabamento. 

Após a determinação da amostra com melhor capacidade de atenuação, seguir-se-á a 

prototipagem e a recolha de informação dos seus utilizadores mediante um questionário, para 

assim avaliar a eficiência, utilidade e conforto do produto obtido e, mediante os resultados 

obtidos, indagar possíveis oportunidades de melhoria.  
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6.3 Apreciação Final 

Creio que o trabalho desenvolvido com esta dissertação arrecadou resultados 

interessantes e relevantes para o desenvolvimento de uma estrutura têxtil com proteção à 

radiação-X, para ser utilizada futuramente em departamentos de imagiologia. 

Além disso, a pesquisa inerente à realização deste trabalho bem como a realização da 

formação “Têxtil de A a Z” contribuiu para a aquisição e consolidação de conhecimentos numa 

indústria tão importante e histórica como a indústria têxtil. Por outro lado, este trabalho 

proporcionou a aprendizagem de outras técnicas, o desenvolvimento de espírito crítico e o 

contacto com a realidade empresarial.  
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Anexo 1 Formulações Aplicadas 

1.1 Fase de screening  

Tabela 14 Variáveis testadas na fase de screening e o seu aspeto final. 

Nº da 
amostra 

Substrato têxtil Matriz 
Composto 
Químico 

% 
(m/m) 

Nº T.T. Amostra 

1 Fio de carbono 1 - - 1 

 

2 Poliamida 1 - - 1 

 

3 Poliamida 1 Bi2O3 40 1 

 

 

4 Poliamida 1 SnO 40 1 

 

5 Poliamida 3 - - 1 

 

6 Fio de carbono 3 - - 1 

 

5* Poliamida 1 Bi2O3 40 1 

 

6* Poliamida 1 SnO 40 1 
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Nº da 
amostra 

Substrato têxtil Matriz 
Composto 
Químico 

% 
(m/m) 

Nº T.T. Amostra 

7 Poliamida 1 Bi 40 1 

 

8 Poliamida 1 Bi 40 1 

 

 

9 Poliamida 1 BaSO4 40 1 

 

10 Poliamida 3 BaSO4 40 1 

 

11 Poliamida 1 BaSO4 20 1 

 

12 Poliamida 3. 
Bi2O3 + 
BaSO4 

20 + 20 2 

 

13 Poliamida 3 BaSO4 20 1 

 

14 Poliamida 3 
Bi2O3 + 
BaSO4 

20 + 20 1 

 

15 Poliamida 1 
Bi2O3 + 
BaSO4 

20 + 20 1 
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Nº da 
amostra 

Substrato têxtil Matriz 
Composto 
Químico 

% 
(m/m) 

Nº T.T. Amostra 

16 Poliamida 1 Bi2O3 60 1 

 

17 Poliamida 3 Bi2O3 60 1 

 

 

1.2 Fase pós-screening 

Nesta fase, a poliamida foi o substrato têxtil usado revestido sempre com 40% (m/m) de 

Bi2O3. Note-se que as amostras da matriz 1 foram apenas sujeitas a um tratamento térmico 

(T.T.).  

Tabela 15 Variáveis testadas na fase de pós screening. 

Nº da 
amostra 

Matriz 
Nº 

T.T. 
Altura da 

racla (mm) 
Nº 

camadas 
Nº 

Lavagens 
Nº 

amostras P 

Nº 
amostras 

NP 

1 1 1 3,40-1,80 1 0; 1 e 5 0 3 

2 1 1 3-1,40 1 0; 1 e 5 0 3 

3 1 1 3,20-1,80 1 0; 1 e 5 0 3 

4 1 1 3,80-2,20 1 0; 1 e 5 0 3 

5 1 1 3,40-1,80 1 0; 1 e 5 0 3 

6 1 1 3-1,80 1 0; 1 e 5 0 3 

8 3 1 3,80-1,10 6 0; 1 e 5 0 3 

9 3 1 3-1,40 1 0; 1 e 5 0 3 

10 3 3 3,80-1,30 3 0; 1 e 5 0 3 

12 3 + 1 3 3-1,10 3 0; 1 e 5 3 3 

13 2 6 3-1,10 6 0; 1 e 5 3 3 

14 2 1 3-1,10 1 0; 1 e 5 3 3 

15 2 3 3-1,10 3 0; 1 e 5 3 3 

22 2 1 3-1,10 1 0; 1 e 5 3 3 
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Anexo 2 Resultados da fase de screening 

2.1 Gramagem do revestimento 

A gramagem do revestimento (𝐺𝑟𝑣) das amostras da fase de screening foi calculada através da razão entre a massa do revestimento (𝑚𝑟𝑣)  e a 

área do mesmo (𝐴𝑟𝑣). A massa de revestimento foi calculada fazendo a subtração entre a massa do tecido depois da aplicação (𝑚2) e antes (𝑚1).  

𝐺𝑟𝑣 =
𝑚𝑟𝑣

𝐴𝑟𝑣
 (a) 

 

Tabela 16 Dados utilizados para o cálculo da gramagem das amostras com a matriz 1. 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ 1 

Formulação, % (m/m) 𝒎𝟏 (g) 𝒎𝟐 (g) 𝒎𝒓𝒗 (g) 𝑨𝒓𝒗 (× 𝟏𝟎−𝟑 m2) 𝑮𝒓𝒗 (g/m2) 

Matriz 1 2,28 2,92 0,640 5,33 119 

40 % Bi2O3 2,32 4,04 1,72 5,85 293 

40 % SnO 2,30 4,23 1,92 6,30 304 

40 % Bi 2,38 4,61 2,24 6,89 325 

40 % BaSO4 2,55 3,34 0,795 5,64 141 

20 % BaSO4 2,34 3,10 0,760 6,69 114 

(20 % BaSO4 +20 % Bi2O3) 2,40 4,07 1,67 5,37 311 

 60 % Bi2O3 2,34 6,00 3,67 7,65 479 
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A média aritmética (�̅�) da gramagem do revestimento foi calculada através da equação (b),  𝑛 é o 

número total de valores e 𝑥𝑖  cada valor, sendo que 𝑖 = 1 …n.  

 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

(b) 

 

O desvio padrão (𝑠) foi determinado a partir da equação (c), na qual 𝑠2 designa a variância 

amostral. Esta, por sua vez, foi calculada recorrendo à equação (d), na qual �̅� é a média 

aritmética, 𝑛 é o número total de valores e 𝑥𝑖  cada valor, sendo que 𝑖 = 1 …n.  

 

O desvio padrão relativo (𝐶𝑉) foi calculado a partir da equação (e): 

 

Tabela 17 Média, desvio padrão e desvio padrão obtidos para a gramagem do revestimento (𝐺𝑟𝑣) da 

matriz 1. 

𝑠 = √𝑠2 (c) 

𝑠2 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

(d) 

𝐶𝑉 =
𝑠

�̅�
 × 100 (e) 

𝒙 (g/m2) 𝒔 𝑪𝑽 (%) 

261 127 48,8 
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Tabela 18 Dados utilizados para o cálculo da gramagem das amostras com a matriz 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 19 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo obtidos para a gramagem do revestimento (𝐺𝑟𝑣) da matriz 3. 

𝒙 (g/m2) 𝒔 𝑪𝑽 (%) 

630 170 27,0 

MATRIZ 3 

Formulação 𝒎𝟏 (g) 𝒎𝟐 (g) 𝒎𝒓𝒗 (g) 𝑨𝒓𝒗 (× 𝟏𝟎−𝟑 m2) 𝑮𝒓𝒗 (g/m2) 

Matriz 3 2,30 5,90 3,60 7,13 505 

40 % Bi2O3 2,38 8,03 5,65 6,60 856 

40 % SnO 2,37 7,30 4,93 5,68 869 

40 % Bi 2,28 5,47 3,19 5,49 582 

40 % BaSO4 2,63 6,21 3,58 6,38 562 

(40 % Bi2O3) + (40 % BaSO4) 2,50 7,92 5,41 7,22 750 

20 % BaSO4 2,25 4,28 2,03 5,94 342 

(20 % BaSO4 +20 % Bi2O3) 2,39 6,68 4,29 6,86 625 

 60 % Bi2O3 2,35 6,15 3,80 6,57 579 
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2.2 Espessura do revestimento 

De acordo com a literatura, a espessura efetiva (𝑒) de um revestimento é determinada através 

da razão entre a gramagem do revestimento (𝐺𝑟𝑣) e a massa volúmica da pasta do revestimento 

(𝜌𝑟𝑣).[19] Esta, por sua vez, é calculada atendendo à fração mássica e massa molar do composto 

metálico (%𝐶 e 𝑀𝐶, respetivamente), e à fração mássica e massa molar da matriz utilizada (%𝑀 

e 𝑀𝑀, respetivamente).  

 

Tabela 20 Compostos químicos utilizados e as respetivas massas volúmicas e massas molares. 

Composto químico Massa volúmica (g/cm3) Massa Molar (g/mol) 

Bi2O3 8,90 418 

SnO 6,95 135 

Bi 9,78 209 

BaSO4 4,50 233 

 

Tabela 21 Densidades das matrizes testadas. 

 

 

 

Tabela 22 Espessuras dos revestimentos correspondentes a cada matriz. 

𝑒 =
𝐺𝑟𝑣

𝜌𝑟𝑣
 

(f) 

𝜌𝑟𝑣 = %𝐶  × 𝑀𝐶 + %𝑀  × 𝑀𝑀 (g) 

Matriz Massa volúmica (g/cm3) 

1 1,10 

3 1,10 

Formulação, % (m/m) 𝝆𝒓𝒗 (g/cm3) 𝒆𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 𝟏 (mm) 𝒆𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 𝟑 (mm) 

- 1,10 0,459 0,109 

40 % Bi2O3 4,22 0,0700 0,203 

40 % SnO 3,44 0,0880 0,253 

40 % Bi 4,57 0,0710 0,127 

40 % BaSO4 2,46 0,0570 0,228 

(40 % Bi2O3) + (40 % BaSO4) 6,68 - 0,0370 

20 % BaSO4 1,78 0,0460 0,192 

40 % (20 % BaSO4 + 20 % Bi2O3) 3,34 0,0930 0,187 

 60 % Bi2O3 5,78 0,0830 0,100 
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Tabela 23 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo obtidos para a gramagem do revestimento 

(𝐺𝑟𝑣) da matriz 1. 

 

 

 

2.3 Medição da atenuação 

Para medir a atenuação recorreu-se ao equipamento de raios-X apresentado na Secção 3.3.4. 

O cálculo do valor da atenuação, em percentagem, foi determinado a partir da equação (h), 

tendo em conta o valor da intensidade do feixe transmitido pelo silício (𝐼0) e o valor da 

intensidade do feixe transmitido pela amostra (𝐼), em contagens por segundo (cps). A subtração 

de 𝐼0 a 𝐼 iguala a energia absorvida pela amostra em questão, ao ser atingida por um feixe com 

intensidade 𝐼0. 

 

 

Com os resultados de intensidade do silício obtidos no início da medição e no fim construíram-

se dois difratogramas para comprovar que a amostra de silício não tinha sido desalinhada 

durante a sessão. Note-se que, quer para o silício, quer para as restantes amostras, fizeram-se 

três medições (v1, v2 e v3). 

Matriz 𝒙 (mm) 𝒔 𝑪𝑽 (%) 

1 0,0730 0,0390 53,9 

3 0,161 0,0820 50,9 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎çã𝑜 (%) = |
𝐼 − 𝐼0

𝐼0
| × 100 (h) 
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Figura 29 Difratograma do silício: (a) no ínicio da sessão; (b) no fim da sessão. 



Estudo e desenvolvimento de novos materiais e estruturas para vestuário de proteção 
 

 

Anexo 2 59 

  

 

Tabela 24 Cálculo da percentagem de atenuação para a matriz 1. 

 

Tabela 25 Cálculo da percentagem de atenuação para a matriz 3. 

Formulação, % (m/m)   
Intensidade (cps) 

𝒔 𝑪𝑽 (%)  
Atenuação 

(%) v1 v2 v3 𝒙 

Matriz 1 69,1 2,73 x 106 2,73 x 106 2,72 x 106 2,72 x 106 1,22 x 103 0,0450 0,901 9,91 

40 % Bi2O3 69,1 8,36 x 104 8,42 x 104 8,45 x 104 4,30 x 102 4,30 x 102 0,511 0,0220 97,8 

20 % BaSO4 69,1 1,01 x 106 1,00 x 106 9,97 x 105 1,00 x 106 7,41 x 103 0,738 0,257 74,28 

(20 % BaSO4 +20 % 
Bi2O3) 

69,1 3,80 x 105 3,75 x 105 3,75 x 105 3,77 x 105 2,59 x 103 0,688 0,0950 90,5 

60 % Bi2O3 69,1 7,54 x 104 7,64 x 104 7,72 x 104 7,63 x 104 8,80 x 102 1,15 0,0200 98,0 

40 % Bi 69,1 3,89 x 104 3,77 x 104 3,72 x 104 3,79 x 104 8,42 x 102 2,22 0,0100 99,0 

 % SnO2 69,1 1,10 x 106 1,11x 106 1,11 x 106 1,11 x 106 7,73 x 103 0,699 0,283 71,7 

Formulação, %(m/m) 
 Intensidade (cps) 

𝒔 𝑪𝑽 (%)  
Atenuação 

(%) v1 v2 v3 𝒙 

60 % Bi2O3 69,1 8,83 x 103 8,90 x 103 8,71 x 103 8,81 x 103 9,59 x 101 1,09 0,00200 99,8 

20 % BaSO4 69,1 1,95 x 106 1,94 x 106 1,94 x 106 1,94 x 106 4,02 x 103 0,207 0,497 50,3 

40 % Bi 69,1 1,36 x 105 1,34 x 105 1,33 x 105 1,34 x 105 1,39 x 103 1,04 0,0340 96,6 

40 % SnO2 69,1 3,24 x 104 3,19 x 104 3,15 x 104 3,19 x 104 4,39 x 102 1,38 0,00800 99,2 

40 % Bi2O3 +40 % BaSO4 69,1 9,72 x 103 9,81 x 103 9,76 x 103 9,76 x 103 4,15 x 101 0,425 0,00200 99,8 

40 %  Bi2O3 69,1 1,49 x 105 1,49 x 105 1,49 x 105 1,49 x 105 2,62 x 102 0,176 0,0380 96,2 

40 % BaSO4 69,1 1,08 x 105 1,11 x 105 1,11 x 105 1,10 x 105 1,97 x 103 1,789 0,0280 97,2 

𝟐𝜽𝒎𝒂𝒙(°) 

𝟐𝜽𝒎𝒂𝒙(°) 



Estudo e desenvolvimento de novos materiais e estruturas para vestuário de proteção 
 

 

Anexo 3 61 

  

 

Anexo 3 Resultados da fase pós screening 

3.1 Análise da solidez à lavagem 

As perdas mássicas de revestimento foram calculadas usando os valores de 𝑚𝑖 e de 𝑚𝑓 que 

constam nas tabelas 14, 15 e 16. A estes valores subtraiu-se a massa média do tecido, que 

consta na Tabela 26, para se obter a massa de revestimento inicial (𝑚𝑟𝑣,𝑖) e a massa de 

revestimento após um e cinco ciclos de lavagens (𝑚𝑟𝑣,1 e 𝑚𝑟𝑣,5 respetivamente).  

A perda mássica de revestimento após um e cinco ciclos de lavagem (𝑚𝑟𝑣,1𝑃 e 𝑚𝑟𝑣,5𝑃, 

respetivamente) foi contabilizada recorrendo à equação (l) e (m). 

 

Note-se que a amostra submetida a um ciclo de lavagem foi depois submetida a mais quatro 

ciclos de lavagem, por forma a se atingir os cinco ciclos.  

Tabela 26 Massa de revestimento inicial, após um e cinco ciclos de lavagem e massa de revestimento 

perdida para cada amostra da matriz 1. 

MATRIZ 1 + 40 % (m/m) Bi2O3 

Nº Tecido 𝒎𝒓𝒗,𝒊 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟏 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟏𝑷 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟓 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟓𝑷 (g) 
Altura da 

racla (mm) 

2 0,379 0,363 0,0160 0,318 0,0450 3-1,40 

3 0,596 0,592 0,00400 0,571 0,0210 3,20-1,80 

4 0,468 0,461 0,00700 0,423 0,0380 3,80-2,20 

5 0,118 0,113 0,00500 0,0780 0,0350 3,40-1,80 

6 0,979 0,967 0,0120 0,980 -0,0130 3-1,80 

 

Tabela 27 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da solidez à lavagem das amostras revestidas 

com a matriz 1 e 40 % (m/m) de Bi2O3. 

Dado estatístico 𝒎𝒓𝒗,𝒊 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟏 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟏𝑷 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟓 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟓𝑷 (g) 

𝒙 (g) 0,508 0,499 0,00900 0,474 0,02500 

𝒔 0,316 0,315 0,00500 0,335 0,02300 

𝑪𝑽 % 62,2 63,1 57,6 70,7 91,5 

 

 

𝑚𝑟𝑣,1𝑃 = 𝑚𝑟𝑣,𝑖 − 𝑚𝑟𝑣,1  (l) 

𝑚𝑟𝑣,5𝑃 = 𝑚𝑟𝑣,1 − 𝑚𝑟𝑣,5 (m) 
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Tabela 28 Solidez à lavagem das amostras revestidas com a matriz 2 e 40 % (m/m) de Bi2O3, para as 

duas tipologias 

 

Tabela 29 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da solidez à lavagem das amostras revestidas 

com a matriz 2 e 40 % (m/m) de Bi2O3. 

 

Tabela 30 Solidez à lavagem das amostras revestidas com a matriz 3 e 40 % (m/m) de Bi2O3, para as 

duas tipologias. 

 

Tabela 31 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da solidez à lavagem das amostras revestidas 

com a matriz 3 e 40 % (m/m) de Bi2O3. 

 

 

MATRIZ 2 + 40 % (m/m) Bi2O3 

Tipologia 𝒎𝒓𝒗,𝒊 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟏 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟏𝑷 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟓 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟓𝑷 (g) 
Nº 

T.T. 

P. 0,613 0,608 0,00500 0,607 0,00100 
1 

N.P. 0,423 0,418 0,00500 0,416 0,00200 

P. 0,756 0,752 0,00400 0,750 0,00200 
3 

N.P. 0,788 0,788 0 0,782 0,00600 

P. 1,45 1,45 0,00200 1,45 0,00100 
6 

N.P. 1,90 1,89 0,00500 1,89 0,980 

Dado 
estatístico 

𝒎𝒓𝒗,𝒊 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟏 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟏𝑷 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟓 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟓𝑷 (g) 

P. N.P. P. N.P. P. N.P. P. N.P. P. N.P. 

𝒙 (g) 0,940 1,04 0,936 1,03 0,00400 0,00300 0,935 1,03 0,00100 0,329 

𝒔 0,448 0,767 0,450 0,766 0,00200 0,00300 0,450 0,768 0,00100 0,563 

𝑪𝑽 % 48 74,1 48 74 42 87 48 74,6 43 171 

MATRIZ 3 + 40 % (m/m) Bi2O3 

𝒎𝒓𝒗,𝒊 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟏 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟏𝑷 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟓 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟓𝑷 (g) 
Altura da racla 

(mm) 
Nº T.T. 

0,500 0,497 0,00300 0,492 0,00500 3,80-1,10 1 

1,92 1,92 0,00200 1,92 -0,00100 3-1,30 3 

Dado estatístico 𝒎𝒓𝒗,𝒊 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟏 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟏𝑷 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟓 (g) 𝒎𝒓𝒗,𝟓𝑷 (g) 

𝒙 (g) 1,11 1,11 0,00500 1,10 0,00300 

𝒔 0,730 0,731 0,00400 0,734 0,00300 

𝑪𝑽 % 65,7 66,1 87,2 66,6 115 
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3.2 Gramagem do revestimento 

Para o cálculo da gramagem do revestimento das amostras teve-se em consideração o facto de 

estas terem características distintas: prensadas (P.), não prensadas (N.P.), prensadas com uma 

lavagem e cinco lavagens (P. 1L e P. 5L, respetivamente), e não prensadas com uma e cinco 

lavagens (N.P. 1L e N.P. 5L, respetivamente). Inicialmente, averiguou-se o impacto que a 

tipologia teria neste parâmetro, tendo-se calculado a gramagem do tecido com a tipologia 

correspondente à amostra em questão (𝐺𝑇) a partir da equação (i), na qual 𝑚𝑇 corresponde à 

massa do tecido e 𝐴 à respetiva área. 

 

Face à gama de valores obtida para a massa, área e gramagem serem muito próximas, 

considerou-se o valor médio (Tabela 32).  

Tabela 32 Cálculo da gramagem para as diferentes tipologias de tecido (𝐺𝑇). 

 

 

 

 

 

 

Assim, a gramagem do revestimento foi determinada a partir da equação (f), na qual 𝐺𝑟𝑣 

designa a gramagem do revestimento, 𝐺 a gramagem do tecido com o revestimento e 𝐺𝑀 a 

gramagem média só do tecido. 

𝐺 =
𝑚𝑇

𝐴
 (i) 

Tipologia 𝒎𝑻 (g) 𝑨 (× 𝟏𝟎−𝟑 m2) 𝑮𝑻 (× 𝟏𝟎𝟐 g/m2) 

P. 0,960 5,42 1,77 

N.P. 0,952 5,27 1,81 

P. 1L 0,938 5,25 1,79 

N.P. 1L 1,14 5,63 2,02 

P. 5L 0,951 5,25 1,81 

N.P. 5L 0,940 5,00 1,88 

Média 0,980 5,32 1,85 

𝐺𝑟𝑣 = 𝐺 − 𝐺𝑀 (j) 
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Tabela 33 Cálculo da gramagem do revestimento, para cada tipologia, das amostras revestidas com a matriz 1 e 40 % (m/m) de Bi2O3. 

 MATRIZ 1 + 40 % (m/m) Bi2O3 

Tecido Tipologia A × 𝟏𝟎−𝟑 (m2) 𝒎𝒊 (g) 𝒎𝒇 (g) 𝑮 (g/m2) 𝑮𝒓𝒗 (g/m2) 
Altura racla 

(mm) 

2 

N.P. 5,38 1,35 - 251 65,9 
3-1,40 N.P. 1L 5,29 1,36 1,34 254 69,1 

N.P. 5L 5,29 1,36 1,30 245 60,6 

3 

N.P. 5,33 1,58 - 296 111 
3,20-1,80 N.P. 1L 5,18 1,58 1,57 304 119 

N.P. 5L 5,18 1,58 1,55 299 114 

4 

N.P. 5,44 1,76 - 324 139 
3,80-2,20 N.P. 1L 5,44 1,45 1,44 265 80,2 

N.P. 5L 5,44 1,45 1,40 258 73,2 

5 

N.P. 4,22 1,05 - 248 62,9 
3,40-1,80 N.P. 1L 4,16 1,10 1,09 263 78,2 

N.P. 5L 4,16 1,10 1,06 254 69,7 

6 

N.P. 5,29 1,38 - 260 75,1 
3-1,80 N.P. 1L 5,04 1,96 1,95 386 201 

N.P. 5L 5,04 1,96 1,91 379 194 

 

Tabela 34 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da gramagem para as tipologias das amostras revestidas com a matriz 1 e 40 % (m/m) de Bi2O3. 

Dado estatístico N.P. N.P.1L N.P.5L 

𝒙 (g/m2) 90,8 109 102 

𝒔 33,1 54,9 55,5 

𝑪𝑽 % 36,5 50,1 54,1 
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Tabela 35 Cálculo da gramagem do revestimento, para cada tipologia, das amostras revestidas com a matriz 2 e 40 % (m/m) de Bi2O3. 

MATRIZ 2 + 40 % (m/m) Bi2O3 

Tipologia A × 𝟏𝟎−𝟑 (m2) 𝒎𝒊 (g) 𝒎𝒇 (g) 𝑮 (g/m2) 𝑮𝒓𝒗 (g/m2) Nº T.T. 

P. 5,83 1,63 - 280 95,0 

1 

P. 1L 5,77 1,59 1,588 532 90,7 

P. 5L 5,78 1,59 1,587 532 90,5 

N.P. 5,21 1,41 - 270 85,7 

N.P. 1L 5,27 1,40 1,398 265 80,6 

N.P. 5L 5,21 1,40 1,396 265 80,2 

P 4,29 1,53 - 357 173 

3 

P. 1L 4,59 1,73 1,732 275 192 

P. 5L 4,59 1,74 1,730 377 192 

N.P. 5,12 1,72 - 335 151 

N.P. 1L 5,19 1,77 1,768 341 156 

N.P. 5L 5,19 1,77 1,762 340 155 

P 5,29 2,36 - 447 262 

6 

P. 1L 5,53 2,43 2,429 440 255 

P. 5L 5,53 2,43 2,428 439 255 

N.P. 5,23 2,28 - 435 251 

N.P. 1L 5,39 2,88 2,871 532 348 

N.P. 5L 5,19 1,77 1,762 340 348 

P. 5,42 1,05 - 193 8,17 

1 

P. 1L 5,66 1,09 1,09 192 7,16 

P. 5L 5,66 1,09 1,09 193 8,05 

N.P. 4,96 1,00 - 202 17,5 

N.P. 1L 5,40 1,05 1,05 194 9,18 

N.P. 5L 5,40 1,05 1,05 194 9,18 
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Tabela 36 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da gramagem para as tipologias das amostras revestidas com a matriz 2 e 40 % (m/m) de Bi2O3. 

Dado estatístico P. P.1L P.5L N.P. N.P.1L N.P.5L 

𝒙 (g/m2) 134 136 136 126 148 148 

𝒔 108 110 109 99,2 146 146 

𝑪𝑽 % 80,6 80,3 80,0 78,7 98,2 98,5 

 

Tabela 37 Cálculo da gramagem do revestimento, para cada tipologia, das amostras revestidas com a matriz 3 e 40 % (m/m) de Bi2O3. 

MATRIZ 3 + 40 % (m/m) Bi2O3  

Tipologia A × 𝟏𝟎−𝟑 (m2) 𝒎𝒊 (g) 𝒎𝒇 (g) 𝑮 (g/m2) 𝑮𝒓𝒗 (g/m2) 
Altura racla 

(mm) 
Nº T.T. 

N.P. 5,27 1,88 - 357 173 

3,80-1,10 1 N.P. 1L 5,31 1,90 1,89 355 170 

N.P. 5L 5,31 1,90 1,88 354 169 

N.P. 5,07 1,53 - 301 117 

3-1,40 1 N.P. 1L 5,04 1,48 1,48 293 108 

N.P. 5L 5,04 1,48 1,47 292 107 

N.P. 4,94 2,36 - 477 293 
3-1,30 3 N.P. 1L 5,04 2,90 2,90 574 390 

N.P. 5L 5,04 2,90 2,90 575 390 
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Tabela 38 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da gramagem para as tipologias das amostras 

revestidas com a matriz 3 e 40 % (m/m) de Bi2O3. 

Dado estatístico N.P. N.P.1L N.P.5L 

𝒙 (g/m2) 194 223 222 

𝒔 89,8 148 148 

𝑪𝑽 % 46,3 66,4 66,9 

 

3.3 Espessura do revestimento  

A equação usada para o cálculo da espessura foi a equação (f). Os valores da gramagem do 

revestimento foram retirados do Anexo 3.1. A densidade do revestimento foi determinada 

conforme a equação (g), utilizando a densidade correspondente à do Bi2O3. Note-se que as 

matrizes 1 e 2 tinham a mesma densidade. 

Tabela 39 Espessuras, para cada tipologia de amostra, revestidas com a matriz 1. 

Matriz 1 + 40 % (m/m) Bi2O3 

𝒆𝑵.𝑷. (mm) 𝒆𝑵.𝑷.𝟏𝑳 (mm) 𝒆𝑵.𝑷.𝟓𝑳 (mm) 
Altura da racla 

(mm) 

0,166 0,164 0,144 3-1,40 

0,273 0,283 0,271 3,20-1,80 

0,339 0,190 0,173 3,80-2,20 

0,159 0,185 0,165 3,40-1,80 

0,188 0,478 0,461 3-1,80 

 

Tabela 40 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da espessura do revestimento das amostras 

revestidas com a matriz 1 e 40 % (m/m) de Bi2O3. 

Dado estatístico 𝒆𝑵.𝑷. (mm) 𝒆𝑵.𝑷.𝟏𝑳 (mm) 𝒆𝑵.𝑷.𝟓𝑳 (mm) 

𝒙 (mm) 0,225 0,260 0,243 

𝒔 0,0780 0,130 0,132 

𝑪𝑽 % 34,9 50,1 54,1 

 

Tabela 41 Espessuras, para cada tipologia de amostra, revestidas com a matriz 2. 

Matriz 2 + 40 % (m/m) Bi2O3 

𝒆𝑵.𝑷.(mm) 𝒆𝑵.𝑷.𝟏𝑳(mm) 𝒆𝑵.𝑷.𝟓𝑳(mm) 𝒆𝑷.(mm) 𝒆𝑷.𝟏𝑳(mm) 𝒆𝑷.𝟓𝑳(mm) Nº T.T. 

0,203 0,191 0,190 0,225 0,215 0,215 1 

0,357 0,370 0,368 0,409 0,456 0,455 3 

0,594 0,824 0,824 0,621 0,604 0,604 6 

0,0410 0,0220 0,0220 0,0190 0,0170 0,0190 1 
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Tabela 42 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da espessura do revestimento das amostras 

revestidas com a matriz 2 e 40 % de Bi2O3. 

Dado estatístico 𝒆𝑵.𝑷. (mm) 𝒆𝑵.𝑷.𝟏𝑳 (mm) 𝒆𝑵.𝑷.𝟓𝑳 (mm) 𝒆𝑷.(mm) 𝒆𝑷.𝟏𝑳(mm) 𝒆𝑷.𝟓𝑳(mm) 

𝒙 (mm) 0,299 0,352 0,351 0,319 0,323 0,323 

𝒔 0,235 0,345 0,345 0,257 0,260 0,258 

𝑪𝑽 % 78,7 98,2 98,5 80,6 80,3 80,0 

 

Tabela 43 Espessuras, para cada tipologia de amostra, revestidas com a matriz 3. 

Matriz 3 + 40 % (m/m) Bi2O3 

𝒆𝑵.𝑷.(mm) 𝒆𝑵.𝑷.𝟏𝑳(mm) 𝒆𝑵.𝑷.𝟓𝑳(mm) Nº camadas  Nº T.T. 
Altura da racla 

(mm) 

0,276 0,257 0,254 1 1 3-1,40 

0,409 0,403 0,401 6 1 3,80-1,10 

0,693 0,924 0,925 3 3 3-1,30 

 

Tabela 44 Média, desvio padrão e desvio padrão relativo da espessura do revestimento das amostras 

revestidas com a matriz 3 e 40 % (m/m) de Bi2O3. 

Dado estatístico 𝒆𝑵.𝑷. (mm) 𝒆𝑵.𝑷.𝟏𝑳 (mm) 𝒆𝑵.𝑷.𝟓𝑳 (mm) 

𝒙 (mm) 0,460 0,528 0,527 

𝒔 0,213 0,351 0,352 

𝑪𝑽 % 46,3 66,4 67,00 

 

3.4 Medição da atenuação 

O procedimento efetuado para o cálculo da atenuação foi igual ao descrito no Anexo 2.3.  
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Tabela 45 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 1, não prensadas. 

 

Tabela 46 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 1, não prensadas, submetidas a um ciclo de lavagem. 

  Matriz 1 + 40 % (m/m) Bi2O3 – Amostras N.P. 1L     

Altura da racla 
(mm) 

  
Intensidade (cps) 

𝒔 𝑪𝑽 (%)  Atenuação 
(%) v1 v2 v3 𝒙 

3-1,40 69,2 1,50 x 105 1,50 x 105 1,49 x 105 1,50 x 105 4,97 x 102 0,333 0,379 62,1 

3,20-1,80 69,2 9,52 x 104 9,53 x 104 9,44 x 104 9,50 x 104 4,89 x 102 0,514 0,241 75,9 

3,80-2,20 69,2 1,42 x 105 1,42 x 105 1,43 x 105 1,43 x 105 3,30 x 102 0,230 0,361 63,9 

3,40-1,80 69,2 1,46 x 105 1,47 x 105 1,46 x 105 1,46 x 105 1,82 x 102 0,124 0,371 62,9 

3-1,80 69,2 9,89 x 103 9,89 x 103 9,91 x 103 9,90 x 103 1,07 x 101 0,108 0,0250 97,5 
 

 

  Matriz 1 + 40 % (m/m) Bi2O3 – Amostras N.P.     

Altura da racla 
(mm) 

  
Intensidade (cps) 

𝒔 𝑪𝑽 (%)  Atenuação 
(%) v1 v2 v3 𝒙 

3-1,40 69,1 1,49 x 106 1,49 x 106 1,48 x 106 1,49 x 106 1,92 x 103 0,129 0,491 50,9 

3,20-1,80 69,1 1,02 x 106 1,01 x 106 1,01 x 106 1,01 x 106 1,77 x 103 0,175 0,335 66,5 

3,80-2,20 69,1 4,82 x 105 4,82 x 105 4,81 x 105 4,82 x 105 8,44 x 102 0,175 0,159 84,1 

3,40-1,80 69,1 1,44 x 106 1,43 x 106 1,41 x 106 1,43 x 106 1,27 x 104 0,888 0,472 52,8 

3-1,80 69,1 8,61 x 105 8,59 x 105 8,60 x 105 8,59 x 105 1,06 x 103 0,123 0,284 71,6 

𝟐𝜽𝒎𝒂𝒙(°) 𝐼/𝐼0 

𝟐𝜽𝒎𝒂𝒙(°) 𝐼/𝐼0 
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Tabela 47 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 1, não prensadas, submetidas a cinco ciclos de lavagem. 

 

Tabela 48 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 2, prensadas. 

  Matriz 2 + 40% (m/m) Bi2O3 – Amostras P.     

Nº T.T.   
Intensidade (cps) 

𝒔 𝑪𝑽 (%)  
Atenuação 

(%) v1 v2 v3 𝒙 

3 69,1 8,11 x 105 8,06 x 105 8,04 x 105 8,07 x 105 3,36 x 103 0,416 0,203 79,7 

6 69,1 1,69 x 105 1,49 x 105 1,51 x 105 1,57 x 105 1,08 x 104 6,88 0,0390 96,1 

1 69,1 1,65 x 106 1,64 x 106 1,64 x 106 1,64 x 106 2,70 x 103 0,164 0,414 58,6 

3 69,1 6,57 x 105 6,54 x 105 6,52 x 105 6,54 x 105 2,51 x 103 0,384 0,165 83,5 

1 (só matriz) 69,1 3,73 x 106 3,72 x 106 3,73 x 106 3,73 x 106 1,02 x 103 0,0270 0,938 6,23 

 

  Matriz 1 + 40 % (m/m) Bi2O3 – Amostras N.P. 5L     

Altura da racla 
(mm) 

  
Intensidade (cps) 

𝒔 𝑪𝑽 (%)  
Atenuação 

(%) v1 v2 v3 𝒙 

3-1,40 69,1 1,54 x 106 1,54 x 106 1,54 x 106 1,54 x 106 2,25 x 103 0,146 0,509 49,1 

3,20-1,80 69,1 1,02 x 106 1,01 x 106 1,01 x 106 1,01 x 106 1,77 x 103 0,175 0,335 66,5 

3,80-2,20 69,1 1,43 x 106 1,43 x 106 1,43 x 106 1,43 x 106 2,58 x 103 0,180 0,473 52,7 

3,40-1,80 69,1 1,57 x 106 1,56 x 106 1,41 x 106 1,51 x 106 8,76 x 104 5,79 0,501 49,9 

3-1,80 69,1 1,29 x 105 1,30 x 106 1,29 x 105 5,18 x 105 6,74 x 105 130 0,171 82,9 

𝟐𝜽𝒎𝒂𝒙(°) 𝐼/𝐼0 

𝟐𝜽𝒎𝒂𝒙(°) 𝐼/𝐼0 
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Tabela 49 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 2, prensadas, submetidas a um ciclo de lavagem. 

 

Tabela 50 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 2, prensadas, submetidas a cinco ciclos de lavagem. 

  Matriz 2 + 40 % (m/m) Bi2O3 – Amostras P. 5L     

Nº T.T.   
Intensidade (cps) 

𝒔 𝑪𝑽 (%)  Atenuação 
(%) v1 v2 v3 𝒙 

3 69,1 7,67 x 105 7,66 x 105 7,65 x 105 7,66 x 105 9,51 x 102 0,124 0,253 74,7 

6 69,1 7,03 x 104 7,03 x 104 5,69 x 104 6,58 x 104 7,71 x 103 11,7 0,0220 97,8 

1 69,1 1,25 x 106 1,25 x 106 1,25 x 106 1,25 x 106 4,00 x 103 0,320 0,413 58,7 

3 69,1 2,83 x 105 2,83 x 105 2,83 x 105 2,83 x 105 2,09 x 102 0,0740 0,0940 90,6 

1 (só matriz) 69,1 2,84 x 106 2,84 x 106 2,84 x 106 2,84 x 106 3,35 x 103 0,118 0,939 6,11 

 

 

  Matriz 2 + 40 % (m/m) Bi2O3 – Amostras P. 1L     

Nº T.T.   
Intensidade (cps) 

𝒔 𝑪𝑽 (%)  Atenuação 
(%) v1 v2 v3 𝒙 

3 69,1 1,08 x 106 1,07 x 106 1,07 x 106 1,08 x 106 4,15 x 103 0,386 0,271 72,9 

6 69,1 7,06 x 104 6,97 x 104 6,95 x 104 6,99 x 104 5,93 x 102 0,848 0,0180 98,2 

1 69,1 1,64 x 106 1,64 x 106 1,64 x 106 1,64 x 106 4,69 x 102 0,0290 0,413 58,7 

3 69,1 3,65 x 105 3,64 x 105 3,62 x 105 3,64 x 105 1,41 x 103 0,389 0,0920 90,8 

1 (só matriz) 69,1 3,71 x 106 3,71 x 106 3,71 x 106 3,71 x 106 3,23 x 103 0,0870 0,934 6,60 

𝟐𝜽𝒎𝒂𝒙(°) 𝐼/𝐼0 

𝟐𝜽𝒎𝒂𝒙(°) 𝐼/𝐼0 
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Tabela 51 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 2, não prensadas. 

 

Tabela 52 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 2, não prensadas, submetidas a um ciclo de lavagem. 

 

  Matriz 2 + 40 % (m/m) Bi2O3 – Amostras N.P.     

Nº T.T.   
Intensidade (cps) 

𝒔 𝑪𝑽 (%)  Atenuação 
(%) v1 v2 v3 𝒙 

3 69,1 1,28 x 106 1,28 x 106 1,28 x 106 1,28 x 106 4,58 x 103 0,358 0,322 67,8 

6 69,1 1,93 x 105 1,89 x 105 1,87 x 105 1,90 x 105 3,03 x 103 1,60 0,0480 95,2 

1 69,1 1,21 x 106 1,21 x 106 1,21 x 106 1,21 x 106 5,42 x 102 0,0450 0,400 60,0 

3 69,1 6,47 x 105 6,45 x 105 6,44 x 105 6,45 x 105 1,54 x 103 0,238 0,178 82,2 

1 (só matriz) 69,1 2,85 x 106 2,85 x 106 2,84 x 106 2,84 x 106 6,86 x 103 0,241 0,940 5,95 

  Matriz 2 + 40 % (m/m) Bi2O3 – Amostras N.P. 1L     

Nº T.T.   
Intensidade (cps) 

𝒔 𝑪𝑽 (%)  Atenuação 
(%) v1 v2 v3 𝒙 

3 69,2 5,39 x 104 5,33 x 104 5,31 x 104 5,35 x 104 4,12 x 102 0,772 0,135 86,5 

6 69,2 7,50 x 103 7,49 x 103 7,51 x 103 7,50 x 103 1,13 x 101 0,150 0,0190 98,1 

1 69,2 1,21 x 105 1,21 x 105 1,21 x 105 1,21 x 105 2,11 x 102 0,174 0,307 69,3 

3 69,2 4,45 x 104 4,37 x 104 4,36 x 104 4,39 x 104 5,03 x 102 1,15 0,111 88,9 

1 (só matriz) 69,2 3,44 x 105 3,44 x 105 3,45 x 105 3,44 x 105 3,52 x 102 0,102 0,872 12,8 

𝟐𝜽𝒎𝒂𝒙(°) 𝐼/𝐼0 

𝟐𝜽𝒎𝒂𝒙(°) 𝐼/𝐼0 
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Tabela 53 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 2, não prensadas, submetidas a cinco ciclos de lavagem. 

  Matriz 2 + 40 % (m/m) Bi2O3 – Amostras N.P. 5L     

Nº T.T.   
Intensidade (cps) 

𝒔 𝑪𝑽 (%)  
Atenuação 

(%) v1 v2 v3 𝒙 

3 69,1 5,10 x 105 5,08 x 105 5,07 x 105 5,08 x 105 1,56 x 103 0,307 0,168 83,2 

6 69,1 5,70 x 104 5,69 x 104 5,69 x 104 5,69 x 104 4,58 x 101 0,0810 0,0190 98,1 

1 69,1 1,38 x 106 1,38 x 106 1,25 x 106 1,33 x 106 7,45 x 104 5,59 0,441 55,9 

3 69,1 5,42 x 105 5,40 x 105 5,39 x 105 5,40 x 105 1,48 x 103 0,274 0,179 82,1 

1 (só matriz) 69,1 2,82 x 106 2,84 x 106 2,84 x 106 2,83 x 106 7,12 x 103 0,251 0,936 6,36 

 

 

Tabela 54 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 3, não prensadas. 

   Matriz 3 + 40 % (m/m) Bi2O3 – Amostras N.P.     

Nº 
T.T. 

Altura da racla 
(mm) 

  
Intensidade (cps) 

𝒔 𝑪𝑽 (%)  Atenuação 
(%) v1 v2 v3 𝒙 

1 3,80-1,30 69,1 1,36 x 106 1,35 x 106 1,36 x 106 1,35 x 106 3,49 x 103 0,258 0,347 65,3 

1 3-1,40 69,1 1,38 x 106 1,38 x 106 1,38 x 106 1,38 x 106 8,16 x 102 0,0590 0,456 54,3 

3 3-1,30 69,1 4,14 x 105 4,11 x 105 4,11 x 105 4,12 x 105 1,56 x 103 0,378 0,136 86,4 

 

 

𝟐𝜽𝒎𝒂𝒙(°) 𝐼/𝐼0 

𝟐𝜽𝒎𝒂𝒙(°) 𝐼/𝐼0 
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Tabela 55 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 3, não prensadas, submetidas a um ciclo de lavagem. 

   Matriz 3 + 40 % (m/m) Bi2O3 – Amostras N.P.1L     

Nº 
T.T. 

Altura da racla 
(mm) 

  
Intensidade (cps) 

𝒔 𝑪𝑽 (%)  
Atenuação 

(%) v1 v2 v3 𝒙 

1 3,80-1,10 69,1 1,23 x 106 1,22 x 106 1,22 x 106 1,22 x 106 4,57 x 103 0,373 0,314 68,6 

1 3-1,40 69,1 2,03 x 106 2,03 x 106 2,03 x 106 2,03 x 106 1,99 x 103 0,0980 0,520 48,1 

3 3-1,30 69,1 1,92 x 105 1,91 x 105 1,91x 105 1,91 x 105 5,49 x 102 0,287 0,0490 95,1 

 

Tabela 56 Cálculo da atenuação para amostras revestidas com a matriz 3, não prensadas, submetidas a cinco ciclos de lavagem. 

   Matriz 3 + 40 % (m/m) Bi2O3 – Amostras N.P.5L     

Nº 
T.T. 

Altura da racla 
(mm) 

  
Intensidade (cps) 

𝒔 𝑪𝑽 (%)  Atenuação 
(%) v1 v2 v3 𝒙 

1 3,80-1,10 69,1 8,78 x 105 8,75 x 105 8,71 x 105 8,75 x 105 3,43 x 103 0,392 0,289 71,1 

1 3-1,40 69,1 1,53 x 106 1,53 x 106 1,53 x 106 1,53 x 106 1,71 x 103 0,112 0,506 49,4 

3 3-1,30 69,1 1,46 x 105 1,46 x 105 1,4 x 105 1,45 x 105 9,10 x 102 0,627 0,0480 95,2 

𝟐𝜽𝒎𝒂𝒙(°) 𝐼/𝐼0 

𝟐𝜽𝒎𝒂𝒙(°) 𝐼/𝐼0 


