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Resumo 
O algodão é a fibra natural mais utilizada a nível mundial, sendo que representa 

aproximadamente 31% da produção de fibra têxtil global. Esta fibra é proveniente da semente 
do algodoeiro e é composta maioritariamente por celulose, cuja fórmula empírica é 
(C6H10O5)n. O restante são impurezas que incluem ceras naturais, pectina, água e compostos 
de azoto e que são removidas por lavagem e branqueamento. 

A utilização do algodão na indústria têxtil tem inúmeras vantagens principalmente 
devido à sua versatilidade, desempenho e conforto. Através da funcionalização química, 
normalmente efetuada em tecido, malha ou peça confecionada, é possível conciliar estas 
características do algodão com características das fibras não-naturais. Funcionalizar o 
algodão em rama tem como principal vantagem conseguir-se uma maior flexibilidade de 
processos e diversidade de efeitos, sendo possível combinar num fio várias mechas com 
funcionalidades diferentes. 

Neste estudo o algodão foi branqueado, tingido e por fim foram aplicados os 
acabamentos por funcionalização química, que pode ser feita por esgotamento ou por 
impregnação. Foram testadas quatro funcionalidades diferentes, sendo estas a repelência à 
água, a retardância à chama, a atividade antibacteriana e a incorporação de aromas. 

Para a repelência à água aplicaram-se os produtos Ecoperl Active, Tubicoat ZP Neu e 
Tubiguard 27. Todos eles foram aplicados por esgotamento nas mesmas condições. Aqui, o 
Tubiguard 27 mostrou ser o produto mais eficaz mesmo após 20 ciclos de lavagem. 

Relativamente à retardância à chama, foram testados dois produtos: o 
Flamegard® Penta e o Flamegard® PX. O melhor resultado foi obtido com o Flamegard® Penta 
aplicado por impregnação, sendo que nos ensaios em que o acabamento é aplicado por 
esgotamento o desempenho deste não é satisfatório. 

A atividade antibacteriana foi testada através da aplicação do Mædical® V2 e do 
Sanitized® T 99-19. A avaliação do desempenho destes dois produtos foi feita com base na 
norma NP EN ISO 20645:2004, segundo a qual o efeito antibacteriano foi, para todas as 
amostras realizadas, insuficiente. 

Por fim, foi analisada a possibilidade de aplicação de aromas em rama de algodão e a 
sua durabilidade após vários ciclos de lavagem, verificando-se que o efeito diminui com o 
número de lavagens. 
Palavras-chave: Algodão, Rama, Funcionalização química , Repelência à água, Retardância à 
chama. Atividade antibacteriana, Aromas 
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Abstract 
Cotton is the most commonly used natural fiber worldwide, since it represents 

approximately 31% of the overall textile fiber production. This fiber comes from the cotton 
seed and is composed mostly of cellulose, whose empirical formula is (C6H10O5)n. The rest are 
impurities, which include natural waxes, pectin, water and nitrogen compounds. These are 
removed through the processes of washing and bleaching. 

The use of cotton in the textile industry has numerous advantages, which are mainly 
due to its versatility, performance, and comfort. Through chemical functionalization, which is 
normally done on woven, knitted or on the final piece, it is possible to conciliate these 
characteristics of cotton with the characteristics of synthetic fibers. The main advantage of 
functionalizing raw cotton is that by doing so, a greater flexibility of processes and diversity 
of effects can be achieved, since it becomes possible to combine several rovings with 
different functionalities in a single yarn. 

In this study cotton was bleached, dyed and finally finishes were applied by chemical 
functionalization, which can be made by exhaustion or impregnation. Four different features 
were tested, these being the water repellency, flame retardancy, antibacterial activity and 
the incorporation of scents. 

For the water repellency the products Ecoperl Active, Tubicoat ZP Neu and 
Tubiguard 27 were applied. All of them were applied by exhaustion under the same 
conditions. Here, the Tubiguard 27 proved to be the most effective product, even after 
20 washing cycles. 
 Regarding the flame retardancy, two products were tested: Flamegard® Penta and 
Flamegard® PX. The best result was obtained with Flamegard® Penta applied by 
impregnation. In the assays in which the finish was applied by exhaustion the performance 
thereof was not satisfactory. 

 Antibacterial activity was tested by applying the products Mædical® V2 and 
Sanitized® T 99-19. The evaluation of the performance of these two products was based on 
the norm NP EN ISO 20645:2004, according to which the antibacterial effect of all the samples 
was insufficient. 

 Finally, the possibility of applying scents on raw cotton and its durability over the 
washing cycles was evaluated. It can be seen that it decreases with the number of washes. 
Keywords: Cotton, Raw, Chemical functionalization, Water repellency, Flame retardancy, 
Antibacterial activity, Scents  
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Introdução 1 

1 Introdução 
1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

A Indústria Têxtil e do Vestuário (ITV) é um dos maiores e dos mais importantes 
sectores empresariais nacionais, uma vez que representa cerca de 20% do emprego e 8% da 
produção da Indústria Transformadora em Portugal. Nos últimos anos, a ITV tem vindo a 
crescer, sendo que segundo a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) as exportações 
em 2015 aumentaram em 5% em relação ao ano anterior, tendo atingido o valor de 4,8 mil 
milhões de euros. Em particular, as exportações dos têxteis técnicos registaram um 
incremento de 10% no ano passado, o que demonstra que a procura por estes materiais tem 
aumentado, justificando assim a aposta da indústria têxtil na funcionalização. 

Esta dissertação enquadra-se neste âmbito, sendo que trata mais concretamente da 
funcionalização do algodão em rama através de acabamentos químicos. Para tal, são testados 
vários produtos existentes no mercado e com diferentes funcionalidades, mas que foram 
desenvolvidos essencialmente para tecidos ou peças confecionadas, com o objetivo de 
averiguar quais os que poderão ser aplicados no algodão em rama. Pretende-se ainda estudar, 
para cada produto, quais as condições e qual o melhor processo de acabamento para que a 
funcionalidade pretendida se manifeste na fibra. Por fim, são feitos testes de validação por 
forma a poder comparar o desempenho dos acabamentos químicos utilizados. 

1.2 Apresentação da Empresa 
O CITEVE – Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal, é uma 

organização privada sem fins lucrativos e que se encontra sediada em Vila Nova de Famalicão. 
A sua missão é apoiar 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 
sector. 

O CITEVE é uma organização de referência no panorama nacional e europeu, sendo 
que tem uma relação muito estreita com as empresas e um conhecimento profundo da 
realidade e do desempenho do setor. A sua atividade de apoio à indústria é desenvolvida em 
seis grandes áreas de intervenção: atividade laboratorial, consultoria e assistência técnica, 
vigilância e desenvolvimento tecnológico, valorização de recursos humanos, cooperação com 
a administração pública e consultoria internacional. 
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Introdução 2 

1.3 Contributos do Trabalho 
Sendo esta Dissertação realizada em ambiente empresarial, o tema da mesma é do 

interesse particular da empresa, uma vez que é esta que o propõe com base nos benefícios 
que o trabalho realizado lhe poderá trazer. Uma vez que o CITEVE é um centro tecnológico, 
um dos seus objetivos é inovar e investigar novas tecnologias que contribuam para o 
desenvolvimento dos têxteis técnicos. A funcionalização do algodão em rama surge, deste 
modo, como um tema de estudo de interesse para o CITEVE, visto que ao incorporar a 
funcionalidade no início da cadeia produtiva da indústria têxtil, torna-se possível combinar 
num único fio mechas com diferentes funcionalidades. 

1.4 Organização da Tese 
A presente Tese é constituída por quatro capítulos distintos, sendo estes: 

 Contexto e Estado da Arte  Apresentação do tema da dissertação e 
enquadramento do mesmo na Indústria Têxtil e do Vestuário. 

 Materiais e Métodos  Descrição dos materiais e métodos utilizados tanto na 
preparação e funcionalização do algodão em rama, como na validação dos 
resultados obtidos. 

 Resultados  Apresentação e discussão dos resultados obtidos com o objetivo de 
analisar quais os produtos com um melhor desempenho no algodão em rama. 

 Conclusões  Resumo dos principais resultados obtidos e conclusões extraídas a 
partir destes. 
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2 Contexto e Estado da Arte 
2.1 Fibras Têxteis 

A fibra têxtil, segundo o Regulamento nº 1007/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 27 de Setembro de 2011, “é um elemento caracterizado pela sua flexibilidade, 
finura e grande comprimento relativamente à dimensão transversal máxima, que o tornam 
apto para fins têxteis”. Esta constitui a matéria-prima que, após passar pelo processo de 
fiação, dá origem aos fios utilizados nos processos de tecelagem e tricotagem para produzir 
tecidos e malhas, respetivamente. Posteriormente estes passam por processos de tinturaria, 
estampagem, acabamentos e confeção de modo a que estejam aptos para a sua utilização 
final. 

As fibras têxteis são classificadas consoante a sua origem, que pode ser natural ou não 
natural. As fibras naturais podem ser de origem vegetal, como é o caso do algodão, do linho e 
do sisal; animal, tais como a lã e a seda; ou mineral, nomeadamente o amianto. As fibras não 
naturais, por sua vez, são produzidas por processos industriais a partir de polímeros. 
Classificam-se como fibras artificiais aquelas que são sintetizadas a partir de polímeros 
naturais, como a celulose, por ação de reagentes químicos. Exemplos deste tipo de fibras são 
a viscose, o acetato, o lyocel, entre outros. Por outro lado, as fibras sintéticas são produzidas 
por síntese química e podem ser de origem orgânica, como é o caso do polietileno, do 
poliéster, da poliamida e do elastano, ou de origem inorgânica, tais como o vidro e da 
cerâmica (Salem, 2010). 
2.1.1 O Algodão 

O algodão é a fibra natural mais utilizada a nível mundial, sendo que representa 
aproximadamente 31% da produção de fibra têxtil global (Cotton Australia, 2016). Os maiores 
produtores são a China e a Índia com uma produção de 6,5 mil toneladas cada de um total de 
25 mil toneladas produzidas em 2015 (Statista, 2016). 
2.1.1.1 Estrutura 

Esta fibra é proveniente da semente do algodoeiro e é composta maioritariamente por 
celulose, cuja fórmula empírica é (C6H10O5)n. O restante são impurezas que incluem ceras 
naturais, pectina, água e compostos de azoto e que são removidas por lavagem e 
branqueamento. A celulose é um polímero constituído por uma longa cadeia de moléculas de 
glicose, que estabelecem ligações intermoleculares e hidrofóbicas entre si através dos grupos 
hidroxilo (Araújo, et al., 1986). A unidade repetitiva da celulose encontra-se na Figura 1. 
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Figura 1  Unidade repetitiva da celulose (Cotton Incorporated, 2016). 

A fibra do algodão tem cadeias cristalinas orientadas paralelamente com regiões 
amorfas. A elevada resistência e estabilidade dimensional associada ao algodão deve-se 
precisamente ao facto de este possuir um elevado grau de polimerização e de cristalização. 
As regiões amorfas são responsáveis pela penetração do corante e de agentes químicos na 
fibra nos processos de tingimento e de acabamento, respetivamente (Araújo, et al., 1986). 
2.1.1.2 Características do algodão em rama 

Na avaliação da qualidade do algodão há várias propriedades da fibra a ter em conta. 
A primeira e talvez a mais importante é o comprimento da fibra, uma vez que esta afeta a 
eficiência do processo, bem como a qualidade do fio. A fibra do algodão pode ser classificada 
como curta, se tiver um comprimento entre 20,5 e 24,0 mm; média, se tiver um comprimento 
entre 24,0 e 28,5 mm; longa, se tiver um comprimento entre 28,5 e 35,0 mm; e extralonga, 
se tiver um comprimento superior a 35,0 mm. A finura e a resistência da fibra são outras duas 
características relevantes. O algodão pode ser classificado como extrafino, se tiver um 
diâmetro igual ou inferior a 16,5 µm; fino, se tiver um diâmetro entre 16,5 e 18  µm; e grosso, 
se tiver um diâmetro superior a 20  µm. A maturidade da fibra está relacionada com a 
espessura da parede da fibra relativamente ao seu perímetro exterior. O índice Micronaire 
mede a resistência de uma determinada massa de fibras a um fluxo de ar, a pressão contante, 
numa câmara de volume definido, pelo que é função tanto da finura como da maturidade da 
fibra. Por fim, características como a cor e as impurezas também são tomadas em 
consideração aquando da avaliação da qualidade da fibra do algodão (Araújo, et al., 1986). 

Os ensaios realizados para determinar estas propriedades são feitos através de 
aparelhos de alto volume (HVI), que permitem prever a qualidade do fio. 
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2.1.1.3 Vantagens do algodão na indústria têxtil 
A utilização do algodão na indústria têxtil tem inúmeras vantagens principalmente 

devido à sua versatilidade, desempenho e conforto. 
O algodão é hipoalergénico, não irrita a pele e tem um toque agradável. Para além 

disto, o algodão tem uma elevada taxa de absorção de humidade, sendo que, deste modo, 
tem a capacidade de absorver o suor do corpo para que este se evapore na atmosfera. Estas 
características tornam o algodão apropriado para peças de vestuário que estejam em 
contacto direto com o corpo, como é o caso da roupa interior, bem como para roupa de 
desporto e roupa para bebés (Rodrigues, 2016). 

Outra vantagem do algodão é que este é um bom isolador térmico, sendo que é uma 
fibra que mantém o corpo quente no inverno e fresco no verão. Além do mais, o algodão não 
gera eletricidade estática, razão pela qual o algodão é uma fibra adequada para têxteis lar. 

Por último, o algodão tem uma elevada resistência, sendo que esta aumenta em 30% 
quando o algodão está molhado, fazendo com que aguente várias lavagens em água quente. O 
algodão é também muito fácil de tingir e lavar em meio aquoso, devido ao elevado número de 
grupos hidroxilo presentes na fibra (Wakelyn, 2012). 

2.2 Funcionalização de Têxteis 
A evolução do vestuário tem vindo a acompanhar a trajetória da existência humana. 

De modo a responder às necessidades do consumidor do século XXI, surgiram os têxteis 
funcionais, desenvolvidos principalmente pelas suas propriedades técnicas e pelo seu 
desempenho e não por razões estéticas. Segundo o CITEVE os têxteis funcionais “são 
substratos que além das suas características estéticas e decorativas se caracterizam pelo seu 
desempenho funcional face aos vários estímulos externos que podem condicionar o seu ciclo 
de vida” (Morgado, 2014). 

Existem três formas de funcionalizar substratos têxteis, sendo estas através da 
modificação da matéria-prima, através da modificação superficial ou através da combinação 
inteligente de materiais. A modificação da matéria-prima compreende a procura de novos 
tipos de fibra, quer pela descoberta de novos polímeros, quer pela nova configuração das 
fibras, bem como a aditivação da matéria-prima base de fabrico das fibras. A modificação 
superficial pode ser química, física ou através da deposição de camadas superficiais. Por fim, 
a combinação inteligente de materiais inclui a aplicação de membranas inteligentes, de 
materiais de mudança de fase e de materiais com memória de forma (Morgado, 2014). 

Segundo o CITEVE, os têxteis funcionais abrangem três áreas distintas: 
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 Saúde e proteção, onde se incluem as funcionalidades antimicrobiana, 
analgésica, antifogo, proteção UV, etc. 

 Fácil cuidado, onde se destacam as funcionalidades de manutenção e limpeza 
fácil, alteração da hidrofilidade, resistência e durabilidade, etc. 

 Valorização estética e conforto, onde se incluem as funcionalidades de absorção 
e neutralização de odor, hidratante, policromáticos, aromas, etc. 

2.2.1 Funcionalização Química – Impregnação e Esgotamento 
O conceito de funcionalização ou acabamento químico surgiu da possibilidade de 

conciliar características próprias das fibras naturais com características das fibras sintéticas. 
A aplicação do acabamento faz-se, normalmente, em meio aquoso por processos contínuos, 
igualmente designados por impregnação, ou por processos descontínuos, também 
denominados por esgotamento. 

Nos processos por esgotamento, a fibra está em contacto frequente com o banho, 
sendo que para que o produto se desloque do meio para a fibra é necessário que haja 
agitação mecânica, que a temperatura seja apropriada e que o banho possua os produtos 
auxiliares adequados. Numa primeira etapa o produto é absorvido à superfície da fibra, de 
seguida ele, penetrando pelas regiões amorfas, difunde-se para o interior da mesma e por fim 
dá-se a fixação (Salem, 2010). 

Nos processos por impregnação, também designados de contínuos, o banho permanece 
estagnado enquanto o substrato passa continuamente por ele, é espremido mecanicamente 
(foulardagem) e depois fixado. A fixação do produto pode ser por calor seco – pad-dry e 
pad-thermosol -, por calor húmido (vapor) – pad-steam -, repouso a frio – pad-batch -, 
repouso a quente – pad-roll – ou por banho alcalino – pad-jig (Salem, 2010). 

O produto e a tecnologia utilizados no acabamento químico têm de preencher alguns 
requisitos, tais como facilidade de aplicação, baixo custo, elevada eficiência e 
sustentabilidade. Para além disto, as propriedades físicas e o desempenho do substrato têxtil 
devem permanecer inalterados. 
2.2.2 Algodão em Rama 

Relativamente à funcionalização do algodão em rama, não existe muita informação 
disponível, uma vez que este é um tema ainda pouco estudado. 

O método utilizado a nível industrial para branquear e tingir a rama é o esgotamento, 
mas o tingimento de algodão neste estado de processamento é praticamente inexistente, 
devido à dificuldade de uniformidade e reprodutibilidade de cores. 
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Verifica-se que os processos de aplicação de acabamentos químicos foram 
desenvolvidos para serem aplicados em fio, tecido, ou malha, pelo que a sua utilização em 
rama à escala industrial é incerta e deverá ser alvo de estudo. Ainda relativamente à 
funcionalização química da rama é necessário ter em consideração que durante os processos 
de fiação, tecelagem ou tricotagem, e confeção, esta é submetida a elevados coeficientes de 
abrasão e desgaste, que podem levar a uma perda parcial, ou mesmo total, da 
funcionalidade. 

A maior vantagem que a funcionalização do algodão em rama apresenta e que 
constitui a principal razão que levou à elaboração deste projeto, é que deste modo consegue-
se uma maior flexibilidade de processos e diversidade de efeitos, sendo possível combinar 
num fio várias mechas com funcionalidades diferentes. 
2.2.3 Funcionalizações estudadas 
2.2.3.1 Repelência à água 

A repelência é uma propriedade que permite uma limpeza mais facilitada de 
substratos têxteis, tais como tapetes e revestimentos de móveis. Um material repelente atua 
através da diminuição da energia superficial para que o líquido passe a ter um ângulo de 
contacto com a superfície elevado (Howells, 2009). 

Para que uma superfície seja hidrofóbica, esta necessita de ser quimicamente similar a 
materiais apolares. Usualmente considera-se que a superfície é hidrofóbica quando o ângulo 
de contacto desta com a água é igual ou superior a 90°. Do mesmo modo, para que um 
material apresente características de repelência ao óleo, este tem de conter grupos polares 
na sua superfície (Mahltig, 2015). 
 Na indústria têxtil, existem vários tipos de acabamentos químicos com o propósito de 
conferir repelência aos substratos têxteis. Os fluoroquímicos são a classe de repelentes mais 
usados nos têxteis, uma vez que estes são os únicos que apresentam repelência tanto à água 
como ao óleo. O desempenho destes produtos depende da presença de cadeias de 
hidrocarbonetos perfluorados, sendo que normalmente para aplicação têxtil os compostos 
devem ter no mínimo oito átomos de carbono fluorados. Comercialmente estes repelentes 
estão disponíveis como emulsões ou como soluções. Contudo, a segunda opção é cada vez 
menos comum, devido a preocupações ambientais e relativamente à toxicidade (Howells, 
2009). 
 Outra categoria de repelentes são os silicones. Estes possuem resistência a manchas à 
base de água, boa solidez à lavagem, uma maior resistência mecânica e um toque macio. 
 Para além destes, existem ainda repelentes à água à base de resinas e de ceras 
(Howells, 2009). 
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2.2.3.2 Retardância à chama 
A inflamabilidade de um substrato têxtil depende de vários fatores, nomeadamente do 

polímero que o constitui, da sua construção, dos aditivos presentes na fibra, do tratamento 
químico a que este foi submetido, entre outros. O algodão é uma fibra que é inflamada com 
facilidade e que arde rapidamente, pelo que a aplicação de agentes retardadores de chama é 
de extrema importância, principalmente em vestuário de proteção e em têxteis utilizados no 
interior de veículos. 

Os aditivos retardadores de chama podem conter vários compostos, tais como fósforo, 
halogéneos, silicone, boro, azoto, antimónio e alguns metais. Quando em exposição à chama, 
estes tornam-se ativos, inibindo ou retardando a combustão dos polímeros presentes na fibra 
(Gaan, et al., 2011). 

Os retardadores de chama halogenados sempre foram, ao longo do tempo, muito 
utilizados. Contudo, a sua aplicação está a ser restringida devido a problemas ambientais, 
uma vez que cada vez mais é feito um controle legislativo rigoroso do comércio e da 
disposição de substâncias potencialmente perigosas quer para o ser humano quer para o meio 
ambiente. Como tal, os produtos à base de fósforo e azoto têm vindo a ser empregues como 
uma boa alternativa às formulações halogenadas, visto que não são tóxicos e são 
ambientalmente amigáveis (Neisius, et al., 2015). 
2.2.3.3 Atividade antibacteriana 

Quando a fonte de nutrientes e as condições de temperatura e humidade são ótimas, 
os microrganismos podem atacar e corroer os têxteis, o que é prejudicial tanto para a peça 
de vestuário como para quem a veste. A celulose, polímero constituinte do algodão, é 
degradada por enzimas produzidas pelos microrganismos que quebram a ligação glicosídica, o 
que leva à fragmentação da cadeia e à subsequente despolimerização da celulose em 
moléculas de açúcar simples. A taxa de biodegradação é tanto maior, quanto menor for o 
nível de polimerização, a cristalinidade da fibra e o grau de orientação da celulose (Dhende, 
et al., 2012). 

Os fungos e as bactérias podem causar problemas como a formação de manchas 
coloridas, a libertação de odores desagradáveis e a perda de resistência mecânica, pelo que a 
aplicação de acabamentos antimicrobianos é fundamental para que estes problemas não 
aconteçam. Este acabamento pode conferir ao substrato têxtil duas funções diferentes: 
proteção deste contra os danos causados pelos microrganismos e proteção do utilizador 
contra microrganismos patogénicos ou que provoquem a libertação de odores desagradáveis 
(Nayak, et al., 2015). 
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Os agentes antimicrobianos podem conter diferentes produtos químicos, tais como 
compostos orgânicos, compostos minerais, compostos organometálicos e compostos naturais e 
podem ser classificados em biostáticos ou biocidas conforme a sua forma de atuar. A primeira 
baseia-se na inibição do crescimento dos microrganismos através do impedimento da 
reprodução celular, do bloqueamento das enzimas ou duma reação com a membrana celular e 
a segunda consiste na morte dos microrganismos através da destruição das paredes celulares 
ou do envenenamento da célula a partir do seu interior (Nayak, et al., 2015). 

Os têxteis com acabamento antimicrobiano têm diversas aplicações, nomeadamente 
em mobiliário doméstico, como tapetes, revestimento de colchões e estofos; em têxteis em 
museus, por razões de preservação; e para têxteis de vestuário usados em hospitais, lares de 
idosos, escolas, hotéis e outras áreas públicas. Algumas das aplicações específicas em têxteis 
médicos e de higiene incluem suturas, batas cirúrgicas, máscaras faciais, cortinas, lençóis e 
cobertores, entre outros (Nayak, et al., 2015). 
2.2.3.4 Incorporação de aromas 

Os cosmetotêxteis – a fusão de cosméticos com os têxteis – oferecem uma plataforma 
única de administração de produtos cosméticos, nomeadamente de fragrâncias, hidratantes, 
entre outros. O desenvolvimento dos cosmetotêxteis acarreta vários desafios técnicos, uma 
vez que os produtos cosméticos necessitam de estar distribuídos uniformemente pelo 
substrato têxtil e de serem incorporados nele de maneira a não alterar o seu aspeto e 
propriedades, mas permitindo uma libertação eficaz do produto. Para além disto, é preciso 
garantir que a quantidade de produto perdida durante as lavagens é mínima. A principal 
tecnologia utilizada para este fim é a microencapsulação, que consiste no envolvimento de 
um agente ativo por uma membrana ou uma parede esférica. A fixação ao substrato têxtil 
pode ser efetuada por meio de um ligante ou através de vapor ou calor seco. No caso dos 
aromas, esta técnica vai impedir que os ingredientes voláteis se evaporem, melhorando, 
deste modo, o desempenho do produto bem como a sua durabilidade (Mathis, et al., 2011). 
 Existem vários fatores que afetam a forma de libertação do conteúdo da cápsula, 
sendo estes o material que constitui o revestimento da cápsula, a estrutura da mesma, o 
material encapsulado e o processo de encapsulação utilizado (Meirowitz, 2010). A libertação 
do agente ativo pode ser desencadeada por vários fatores externos, como por exemplo 
alterações na temperatura ou no pH, a submissão a tensões mecânicas, entre outros 
(Buschmann, et al., 2015). 

As microcápsulas costumam ter diâmetros compreendidos entre 1 e 10 µm e podem ser 
constituídas por diferentes materiais, sendo que a escolha destes é feita tendo em conta as 
propriedades físicas que são necessárias no ambiente em que a microcápsula está inserida 
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(Mathis, et al., 2011). Os materiais comumente utilizados como agentes encapsulantes são as 
gelatinas, as poliuréias e as ciclodextrinas (Meirowitz, 2010). 
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3 Materiais e Métodos 
3.1 Tratamento Prévio 

Antes dos processos de ultimação, é necessário que o algodão passe por um 
tratamento prévio. Este vai melhorar a estrutura do material, bem como eliminar as 
impurezas inerentes à fibra, tais como ceras, gorduras e corantes, para que o artigo têxtil se 
encontre apto para as operações posteriores. 

O algodão em rama utilizado neste trabalho foi submetido a dois processos – fervura e 
branqueamento. A fervura consiste num tratamento com uma solução alcalina a uma 
temperatura próxima da ebulição para que se dê a hidrólise das gorduras e ceras presentes na 
fibra, obtendo-se assim um algodão hidrófilo. O branqueamento, por sua vez, tem por fim 
eliminar o corante natural e os restos de cascas do algodão. Em muitos casos e tal como neste 
trabalho, estes dois processos são feitos simultaneamente. Para a rama, estas operações são 
efetuadas de forma descontínua numa autoclave, uma máquina cilíndrica na qual se deposita 
a rama e se faz a circulação do banho (Araújo, et al., 1987). Neste trabalho foi utilizada uma 
autoclave Thies, Figura 2, com capacidade para 20 kg de rama. 

 
Figura 2  Autoclave Thies, CITEVE. 

 O banho, cujo receituário se encontra na Tabela 1, foi constituído por peróxido de 
hidrogénio para o branqueamento do algodão, hidróxido de sódio, um detergente molhante e 
um estabilizador. A relação de banho utilizada foi de 1:10. Dadas as características da cor que 
se pretende estudar, este processo foi efetuado com quantidades moderadas de peróxido de 
hidrogénio e de hidróxido de sódio, pelo que usualmente é designado de “meia branqueação”. 
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Tabela 1  Produtos utilizados no banho dos processos de tratamento prévio. 

Produto Fórmula 
Molecular Concentração Função Fornecedor 

Peróxido de hidrogénio, 
50 % H2O2 3 mL·L-1 Agente 

branqueador 
José Manuel 

Lopes de 
Barros, Lda. 

Hidróxido de sódio, 50 % NaOH 2 mL·L-1 Álcali 
José Manuel 

Lopes de 
Barros, Lda. 

Diadavin® UN  0,5 mL·L-1 Detergente 
molhante Grupo ADI © 

Baystabil® DB  0,5 mL·L-1 Estabilizador Grupo ADI © 
O processo dá-se a um pH alcalino e a elevadas temperaturas, sendo que a evolução da 

temperatura ao longo do tempo se encontra exemplificada na Figura 3. 

 
Figura 3  Evolução da temperatura em função do tempo nos processos de tratamento prévio. 

 O processo inicia-se com a introdução do algodão em rama na autoclave, onde se 
encontra o banho preparado com os produtos da Tabela 1 à temperatura ambiente. De 
seguida, o banho é aquecido até uma temperatura de 98 °C com um gradiente de 
3,5 °C·min-1, onde permanece durante 30 min. Por fim, arrefece-se o banho até à 
temperatura de 70 °C. 
 Terminado este processo, o algodão em rama é submetido a mais duas etapas: o 
acerto do pH e a eliminação do peróxido de hidrogénio. Os produtos utilizados encontram-se 
na Tabela 2 e a evolução da temperatura em função do tempo para ambos os processos 
encontra-se na Figura 4. 
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Tabela 2  Produtos utilizados no acerto do pH e na eliminação do peróxido de hidrogénio. 
Etapa Produto Concentração Fornecedor 

Acerto do pH Ácido Acético, 99,8 + % 0,5 mL·L-1 José Manuel Lopes de 
Barros, Lda. 

Eliminação do peróxido 
de hidrogénio Baylase® EFR 1 mL·L-1 Grupo ADI © 

 
Figura 4  Evolução da temperatura em função do tempo no acerto do pH e na eliminação do peróxido de 

hidrogénio. 
3.2 Tingimento 

O tingimento é uma operação destinada a colorir uniformemente o substrato têxtil e 
pode fazer-se, tal como a aplicação do acabamento, de duas formas distintas: por 
esgotamento ou por impregnação, processos que foram descritos na secção 2.2.1. No 
tingimento é necessário ter vários fatores em conta, nomeadamente o material a tingir, o 
corante, os produtos auxiliares, a maquinaria, entre outros. O material a tingir é 
determinante de todo o processo, bem como da gama de corantes possível. 

No caso do algodão, que é uma fibra celulósica, os corantes mais utilizados são os 
reativos, os diretos, os sulfurosos e os de cuba. Destes os mais frequentemente usados são os 
corantes reativos, uma vez que estes possuem uma elevada abrangência de cores, assim como 
uma elevada solidez aos vários efeitos externos condicionadores do ciclo de vida das cores. 
Estes corantes têm a capacidade de formar ligações covalentes com os grupos hidroxilo 
presentes na celulose a um pH alcalino e numa gama alargada de temperaturas. É, então, 
necessária a presença de um álcali para que se dê a reação. Este vai aumentar a alcalinidade 
do banho, ionizar a celulose e neutralizar o ácido que se forma durante a reação (Salem, 
2010). 

Os corantes reativos também reagem com a água, formando o que se denomina por 
corante hidrolisado. Este deposita-se sobre a fibra, pelo que é essencial removê-lo 
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eficazmente para que não surjam manchas no substrato têxtil após as lavagens domésticas. 
No tingimento com corantes reativos é, pois, importante estabelecer condições que 
maximizem o rendimento da reação com a fibra e, consequentemente, minimizem a reação 
com a água (Salem, 2010). 

O processo de tingimento com corantes reativos pode ser subdividido em duas etapas: 
adição do eletrólito e adição do álcali. A primeira, a adição do eletrólito, auxilia o 
deslocamento do corante para a fibra, ocorrendo, nesta fase, dois fenómenos: adsorção do 
corante à superfície da fibra e difusão do mesmo para o interior da fibra. Se se prolongar este 
processo na temperatura de tingimento e antes da adição do álcali, dá-se o fenómeno de 
migração, que depende essencialmente da temperatura de tingimento e da estrutura 
molecular do corante. A adição do álcali, por sua vez, permite um esgotamento adicional do 
corante, bem como a fixação do corante na fibra (Salem, 2010). 

Os produtos utilizados neste trabalho para o processo de tingimento encontram-se na 
Tabela 3 e a relação de banho foi de 1:10. 

Tabela 3  Produtos do banho de tingimento do algodão em rama. 
Produto Fórmula Molecular Concentração Função Fornecedor 
Levafix® 
Vermelho 

Brilhante E-6BA 
 2% Corante DyStar® 

Levegal® RL  1 g·L-1 Agente 
dispersante Grupo ADI © 

Cloreto de Sódio NaCl 60 g·L-1 Eletrólito José Manuel Lopes 
de Barros, Lda. 

Carbonato de 
Sódio Na2CO3 10 g·L-1 Álcali José Manuel Lopes 

de Barros, Lda. 
Hidróxido de 

Sódio NaOH 2 mL·L-1 Álcali José Manuel Lopes 
de Barros, Lda. 

Uma vez que neste trabalho se tingiu algodão em rama, o equipamento utilizado foi 
uma autoclave, Figura 2. Na Figura 5 encontra-se a evolução da temperatura em função do 
tempo para este processo. 
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Figura 5  Evolução da temperatura em função do tempo no processo de tingimento. 

O processo inicia-se com a adição do algodão em rama à autoclave que contém o 
banho de tingimento à temperatura ambiente, ponto 1. Nesta fase, o banho de tingimento é 
composto apenas pelo corante, pelo agente dispersante e pelo sal. A temperatura do banho é 
aquecida a um gradiente térmico de 1 °C·min-1 até atingir a temperatura de tingimento de 
60 °C. 10 min após a temperatura de tingimento ter sido atingida, é adicionado o carbonato 
de sódio. Esta adição é repartida em duas fases com um intervalo de 5 min, em que em cada 
uma delas é adicionada metade da quantidade total de carbonato de sódio, pontos 2 e 3. Isto 
vai prevenir o aparecimento de manchas no substrato têxtil. Passados 10 min, nos pontos 4 e 
5, é adicionada a soda cáustica da mesma forma que o carbonato de sódio, em duas fases com 
a mesma quantidade de cada vez e espaçadas entre si 5 min. Depois da segunda adição de 
soda cáustica, o processo de tingimento prossegue por mais 60 min. 

De seguida é feito o acerto do pH do mesmo modo que foi feito no tratamento prévio, 
secção 3.1. 

Após o tingimento são feitos processos de lavagem e ensaboamento para se eliminar o 
corante hidrolisado e assim obter um maior grau de solidez aos tratamentos húmidos. O 
produto utilizado neste trabalho e a evolução da temperatura em função do tempo para o 
processo de ensaboamento encontram-se na Tabela 4 e na Figura 6, respetivamente. 

Tabela 4  Produto utilizado no processo de ensaboamento. 
Produto Concentração Função Fornecedor 

Tanaterge® Pura 1 mL·L-1 Detergente ensaboador Grupo ADI © 
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Figura 6  Evolução da temperatura em função do tempo para o processo de ensaboamento. 

 Por fim, a rama é submetida a um processo de secagem num secador Tumble TT600 da 
Quiminova, Figura 7, a uma temperatura de 75 °C. 

 
Figura 7  Tumble TT600 da Quiminova, Lda, CITEVE. 

3.3 Acabamento Químico 
Depois do algodão estar tingido, aplicaram-se vários produtos com quatro acabamentos 

diferentes, sendo estes a repelência à água, a retardância à chama, a atividade 
antibacteriana e o aroma, para testar o seu desempenho na rama. Os produtos utilizados 
foram escolhidos com base na sua disponibilidade no armazém do CITEVE e na experiência do 
técnico relativamente ao desempenho dos mesmos no algodão. 

Tal como dito na secção 2.2.1, os acabamentos químicos podem ser aplicados por 
impregnação ou por esgotamento. Uma vez que neste trabalho se pretende funcionalizar o 
algodão em rama, o ideal é que os acabamentos possam ser aplicados por esgotamento, uma 
vez que este é o processo utilizado na indústria atualmente. Como tal, no caso de as 
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empresas pretenderem funcionalizar o algodão em rama, estas não necessitarão de adquirir 
novos equipamentos ou de alterar o processo. 

Para os acabamentos aplicados por impregnação, utiliza-se um foulard. Este é 
constituído por um recipiente, onde se deposita o banho, e pelos rolos espremedores, que são 
revestidos a borracha. A pressão aplicada pode ser regulada, sendo que esta é determinante 
da taxa de absorção, que é definida por: 

Equação 1 
A taxa de absorção é não só influenciada pela pressão aplicada, mas também pela 

textura e composição do substrato têxtil, a temperatura e composição do banho de 
impregnação, o diâmetro dos rolos, entre outros. Normalmente, nas fichas técnicas 
disponibilizadas pelas empresas que comercializam os produtos de acabamento, está 
discriminada uma gama de valores aconselhados para este parâmetro de modo a que o 
desempenho do produto seja ótimo. 

Neste trabalho utilizou-se um foulard Mathis HVF na posição vertical, Figura 8. 

 
Figura 8  Foulard Mathis HVF, CITEVE. 

Para produtos aplicados por esgotamento recorreu-se ao equipamento laboratorial 
Mathis Labomat BFA-24, Figura 9, com capacidade para 24 copos de volumes compreendidos 
entre 50 e 400 mL. 

  çã =     à í      
   × 100  
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Figura 9  Mathis Labomat BFA-24 (a) exterior e (b) interior, CITEVE. 
 Após o processo de impregnação ou de esgotamento, procede-se a uma secagem e, na 
maior parte dos casos, segue-se um tratamento térmico a alta temperatura, denominado por 
termofixação. Estes dois processos podem ser efetuados numa mesma máquina. Como tal, 
neste trabalho, recorreu-se ao secador laboratorial Mathis DHE, Figura 10, que opera numa 
gama de temperaturas entre os 40 °C e os 240 °C. 

 
Figura 10  Secador Mathis DHE, CITEVE. 

3.3.1 Repelência à água 
Para esta funcionalidade foram testados 3 produtos diferentes, que se encontram mais 

detalhadamente na Tabela 5. 
  

(a) (b) 
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Tabela 5  Produtos utilizados para a repelência à água. 
Produto Composição Aspeto físico Aplicação 

recomendada Fornecedor 
Ecoperl 
Active 

Polímeros/ Ceras 
funcionalizadas Dispersão branca Impregnação CHT/Bezema 

Tubicoat ZP 
Neu 

Combinação de 
ceras de parafina e 

sais inorgânicos 
Dispersão branca e 

de baixa viscosidade Impregnação CHT/Bezema 

Tubiguard 27 Dispersão de 
fluorocarbonos 

Dispersão branca e 
de baixa viscosidade 

Impregnação, 
pulverização ou 

esgotamento 
CHT/Bezema 

Todos os produtos para repelência à água foram aplicados por esgotamento devido às 
razões mencionadas acima. Contudo, e como é possível verificar na tabela acima, o 
Tubiguard 27 é o único produto para aplicação tanto por impregnação como por esgotamento 
e como tal o receituário utilizado foi o fornecido pela empresa na ficha técnica do produto. 
Para os outros 2 produtos, o receituário foi adaptado, tendo em conta as indicações dadas 
para aplicação por impregnação na ficha técnica de cada um dos acabamentos. 

Os banhos de acabamento para cada produto foram preparados de acordo com os 
receituários que se encontram na Tabela 6. 

Tabela 6  Receituário de aplicação dos acabamentos de repelência à água. 

Amostra Produto de 
acabamento 

Processo de 
aplicação 

Temperatura 
e duração do 

processo 
Concentração Produtos 

auxiliares 
pH do 
banho 

1 Ecoperl 
Active  

Esgotamento 
com relação 

de banho 
1:10, a 

20 rpm e 
gradiente de 
temperatura 
3,5 °C·min-1 

40 °C durante 
20 min 

8% Ácido 
acético 

60% para 
ajustar o 
pH caso 

necessário 

4  6 

2 Tubicoat ZP 
Neu 8% 3,5  5 

3 Tubiguard 
27 5% 

1 g·L-1 de 
ácido 

acético 
60% 

 

 A temperatura e a duração do processo foram os aconselhados na ficha técnica do 
Tubiguard 27, pois este possui indicações de aplicação por esgotamento. Para os outros dois 
produtos utilizaram-se as mesmas condições para que os resultados relativos ao desempenho 
de cada um dos acabamentos possam ser comparados entre si. 
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 Após este processo, as amostras foram submetidas aos processos de secagem e de 
termofixação, cujas condições são apresentadas na Tabela 7. 

Tabela 7  Condições das operações de secagem e termofixação nos ensaios de repelência à água. 
Operação Temperatura Duração 
Secagem 100 °C 10 min 

Termofixação 150 °C 5 min 
3.3.2 Retardância à chama 

Para a retardância à chama, testaram-se 2 produtos diferentes. As propriedades de 
ambos os produtos encontram-se na Tabela 8. 

Tabela 8  Produtos utilizados para a retardância à chama. 
Produto Composição Aplicação recomendada Fornecedor 

Flamegard® 
Penta 

Solução aquosa dum derivado 
do ácido fosfónico 

Técnicas de imersão, 
pulverização ou impregnação Grupo ADI © 

Flamegard® PX À base de fósforo Esgotamento em poliéster ou 
misturas deste Grupo ADI © 

 Uma vez que o Flamegard® Penta não foi desenvolvido para ser aplicado por 
esgotamento, não existem especificações para o processo na ficha técnica do produto. Como 
tal, foram feitos dois ensaios por esgotamento em que se variou a temperatura e a duração 
do processo para poder comparar o desempenho do acabamento. Aplicou-se, também, o 
acabamento por impregnação, visto este ser o método recomendado pela empresa que 
comercializa o Flamegard® Penta. Por último, testou-se um produto, o Flamegard® PX, 
próprio para aplicação por esgotamento em poliéster ou em misturas deste com outras fibras. 

 Na Tabela 9 encontra-se o receituário para cada ensaio realizado com a propriedade 
de retardância à chama. 

Por fim, as amostras foram submetidas aos processos de secagem e termofixação 
segundo as condições apresentadas na Tabela 10. 
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Tabela 9  Receituário de aplicação dos acabamentos de retardância à chama. 

Amostra Produto de 
acabamento 

Processo de 
aplicação 

Temperatura 
e duração do 

processo 
Concentração1 Produtos 

auxiliares 
pH do 
banho 

1 

Flamegard® 
Penta 

Esgotamento 
com relação 

de banho 
1:20, a 20 

rpm e 
gradiente de 
temperatura 
3,5 °C·min-1 

30 °C 
durante 
30 min 

20%   

2 
80 °C 

durante 
60 min 

20%   

3 
Impregnação 
com taxa de 
absorção de 

78% 
 200 mL·L-1   

4 Flamegard® 
PX 

Esgotamento 
com relação 

de banho 
1:20, a 20 

rpm e 
gradiente de 
temperatura 
3,5 °C·min-1 

100 °C 
durante 
30 min 

(Adição dos 
produtos aos 

50 °C) 

10% 
3% de 

Tanasperse® 
Olg-PX 

4,5  5 

Tabela 10  Condições das operações de secagem e termofixação nos ensaios de retardância à chama. 
Operação Temperatura Duração 
Secagem 100 °C 10 min 

Termofixação 150 °C 3 min 
3.3.3 Atividade antibacteriana 

Para esta funcionalidade foram testados 2 produtos diferentes, conforme apresentado 
na Tabela 11. O primeiro é utilizado para conferir um tratamento antibacteriano a materiais 
têxteis que tenham que obedecer a normas hospitalares rigorosas. O segundo é um 
acabamento higiénico para substratos têxteis em contacto com a pele humana. 
  

                                            
1 Para os processos de esgotamento, a concentração do produto é expressa em percentagem 
relativa à quantidade de substrato têxtil a funcionalizar. Para os processos de impregnação, a 
concentração do produto é expressa em mL·L-1. 
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Tabela 11  Produtos utilizados para a atividade antibacteriana. 
Produto Composição Aplicação recomendada Fornecedor 

Mædical® V2 Silano 
organofuncional 

Técnicas de imersão, 
pulverização, impregnação ou 

esgotamento 
© Devan 

chemicals 

Sanitized® T 
99-19 

Compostos de tetra-
alquilamónio em éter 

de glicol 
Pulverização, impregnação ou 

esgotamento 
Clariant 

(Portugal), Lda. 
Na Tabela 12 está apresentado o receituário para cada ensaio realizado para conferir a 

propriedade antibacteriana ao algodão em rama. Após o processo de aplicação do 
acabamento, procedeu-se à secagem das amostras à temperatura de 100 °C. Para estes 
produtos não foi necessário recorrer à termofixação, uma vez que tal não é requisitado na 
ficha técnica. 

Tabela 12  Receituário de aplicação dos acabamentos de atividade antibacteriana. 

Amostra Produto de 
acabamento 

Processo de 
aplicação 

Temperatura 
e duração do 

processo 
Concentração Produtos 

auxiliares 
pH do 
banho 

1 

Mædical® V2 

Esgotamento 
com relação 

de banho 
1:10, a 20 

rpm e 
gradiente de 
temperatura 
3,5 °C·min-1 

50 °C 
durante 
45 min 

6% 
3% do 

Mædical® 
MED 

5  6 

2 
Impregnação 
com taxa de 
absorção de 

78% 
 60 g·L-1 

30 g·L-1 
do 

Mædical® 
MED  

5  6 

3 Sanitized® 
T 99-19 

Esgotamento 
com relação 

de banho 
1:10, a 20 

rpm e 
gradiente de 
temperatura 
3,5 °C·min-1 

50 °C 
durante 
45 min 

0,5%   

3.3.4 Incorporação de aromas 
Por último aplicaram-se dois aromas no algodão em rama, Tabela 13. 
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Tabela 13  Produtos utilizados na aplicação dos aromas. 
Produto Estrutura Química Aplicação recomendada Fornecedor 

Aroma Granule 
AQ Ink Apple 

Cápsula de 
fragrância/água/espessante 

Esgotamento ou 
impregnação 

Horquim  
Representações, 

Lda. 
Aroma Granule 

AQ Ink 
Strawberry 

Cápsula de 
fragrância/água/espessante 

Esgotamento ou 
impregnação 

Horquim  
Representações, 

Lda. 
Estes produtos foram aplicados por impregnação, conforme as condições indicadas na 

Tabela 14. 
Tabela 14 – Receituário de aplicação dos aromas. 

Amostra Produto de 
acabamento 

Processo de 
aplicação Concentração Produtos 

auxiliares 
pH do 
banho 

1 Aroma Granule AQ 
Ink Apple Impregnação 

com taxa de 
absorção de 78% 

50 g·L-1 

50 g·L-1 do 
Baypret® USV  

2 Aroma Granule AQ 
Ink Strawberry 

50 g·L-1 do 
Baypret® 
Nano-Pu 

 

 Depois de aplicado o acabamento as amostras foram submetidas aos processos de 
secagem e termofixação, segundo as condições da Tabela 7. 

3.4 Preparação das Amostras – Penteação 
Por forma a facilitar as etapas seguintes de validação dos resultados, procedeu-se à 

penteação do algodão em rama. Este processo mecânico tem por objetivo paralelizar as 
fibras, bem como remover fibras curtas e impurezas. Neste trabalho, realizou-se esta 
operação para uniformizar a superfície do algodão. 

Este processo foi realizado após a aplicação dos diferentes acabamentos. Para tal, 
utilizou-se uma penteadeira, constituída, essencialmente, por um pente circular com agulhas 
que penteiam o algodão em rama alimentado. Cada amostra foi passada na penteadeira duas 
vezes, uma de cada lado. O equipamento utilizado neste trabalho encontra-se na Figura 11. 
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Figura 11  (a) Penteadeira e (b) Pente circular com agulhas, CITEVE. 
Na Figura 12, é possível observar as diferenças do algodão em rama antes e depois de 

ser penteado. 

     
  

Figura 12  Algodão em rama (a) não penteado e (b) penteado. 

3.5 Validação de Resultados 
3.5.1 Avaliação do desempenho 
3.5.1.1 Repelência à água 

Uma forma de avaliar o desempenho desta funcionalidade é através da medição do 
tempo de absorção de uma gota de água pelo algodão. Contudo, ao fazer este teste, 
observou-se que, para todos os produtos utilizados, o tempo de absorção era superior a 15 h. 
Para tempos de absorção tão elevados, supõe-se que a gota de água desaparece, não devido à 

(a) (b) 

(a) (b) 
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sua absorção pelo algodão, mas sim por causa de fenómenos de evaporação, pelo que este 
método não é viável. 

Sendo assim, optou-se por medir o ângulo de contacto de uma gota de água com a 
superfície do algodão em rama. Para tal foi necessário, primeiramente, prensar o algodão em 
rama, uma vez que mesmo depois de penteado, este apresenta pelos na sua superfície, o que 
interfere com a leitura do equipamento. Recorreu-se a uma prensa manual da PerkinElmer, 
Figura 13 (a) com um molde da Specac, Figura 13 (b), que produz pastilhas com um diâmetro 
de 10 mm e suporta uma carga máxima de 5 t, pelo que foi este o valor da carga exercida na 
prensagem do algodão. De notar que para cada amostra da Tabela 6 se fizeram 4 pastilhas, 
sendo que para cada um deles se selecionou uma amostra de algodão de uma zona diferente 
da amostra original para que a análise do ângulo de contacto seja representativa. 

     
 

Figura 13  (a) Prensa PerkinElmer e (b) molde Specac, FEUP. 
Depois de obter as pastilhas, é então possível medir o ângulo de contacto. Para tal, 

utilizou-se o equipamento Attension Theta, Figura 14. Este possui uma agulha que regula o 
volume da gota e uma câmara digital capaz de filmar durante um certo período de tempo o 
comportamento da gota na superfície a estudar. Através do software instalado no 
computador, é possível controlar o equipamento, bem como analisar o ângulo de contacto. 

Neste trabalho o volume das gotas foi de 3 µL e o tempo de medição de 10 s. 

(a) (b) 
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Figura 14  Equipamento para medição do ângulo de contacto Attension Theta, FEUP. 

3.5.1.2 Retardância à chama 
Para avaliar o desempenho dos acabamentos de retardância à chama, desenvolveu-se 

um método interno, que consiste na aplicação de uma chama ao centro da extremidade 
inferior de uma amostra do algodão em rama funcionalizado e penteado. Mediram-se vários 
parâmetros, nomeadamente o tempo de propagação da chama a toda a superfície, o tempo 
de duração da chama e a percentagem de massa ardida. Esta última é determinada pela 
Equação 2. 

Equação 2 
As amostras foram cortadas de modo a terem as dimensões aproximadas de 13 cm de 

largura por 18 cm de comprimento e uma massa de 2 g. No total fizeram-se 3 ensaios para 
cada uma das amostras da Tabela 9. 

Na Figura 15 pode-se ver a instalação usada para testar a retardância à chama nas 
várias amostras. 

 
Figura 15 - Instalação usada para testar o desempenho dos agentes retardadores de chama. 

%  =  −  
 × 100 
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3.5.1.3 Atividade antibacteriana 
A atividade antibacteriana das amostras realizadas foi avaliada com base na norma 

NP EN ISO 20645:2004, que permite a determinação qualitativa da atividade antibacteriana. 
Para a realização deste teste, cortaram-se amostras circulares com 25 mm de 

diâmetro, sendo que no total se realizaram 2 ensaios para cada uma das amostras da Tabela 
12 e outros 2 para o algodão sem qualquer funcionalidade. Estas foram condicionadas à 
temperatura ambiente entre 12 a 24 h. Posteriormente, as amostras foram colocadas em 
contacto em meio agar sólido com a estirpe Staphylococcus aureus, contra a qual se pretende 
testar o acabamento, e postas a incubar a uma temperatura de 37 °C entre 18 a 24 h, que 
constituem as condições ideais para que se dê o crescimento bacteriano. Após o período de 
incubação, o estado da cultura é avaliado de acordo com a Tabela que se encontra no Anexo 
1. Se o acabamento antibacteriano tiver um bom desempenho, então o crescimento de 
bactérias terá sido inibido na zona de contacto. No caso de haver uma zona de inibição, esta 
é medida em quatro pontos distintos, sendo depois feita a média destes. 
3.5.1.4 Incorporação de aromas 

A avaliação do aroma é feita através de um método qualitativo. Este consiste na 
classificação da intensidade do aroma ao longo dos vários ciclos de lavagem depois de 
esfregar e de cheirar o material testado. Esta avaliação é feita, não por máquinas, mas pelo 
sentido humano do olfato. As amostras são classificadas em: A  Aroma intenso; B  Aroma 
ligeiramente menos intenso; C  Aroma existe, mas com baixa intensidade; D  Aroma existe 
mas com muito baixa intensidade; e E  Não se sente o cheiro do aroma. 

Para realizar este teste, recorreu-se a um painel, constituído por 12 pessoas, das quais 
6 são homens e 6 são mulheres, com idades compreendidas entre os 20 e os 50 anos. Aos 
membros do painel deu-se a cheirar, numa sequência aleatória, 8 amostras diferentes do 
algodão em rama penteado: sem lavagens, com 1 lavagem, com 2 lavagens, com 3 lavagens, 
com 4 lavagens, com 5 lavagens, com 10 lavagens e com 20 lavagens. As lavagens foram feitas 
ao algodão em rama com os aromas aplicados por impregnação e consoante o descrito na 
secção 3.5.2. 

O formulário de registo da avaliação olfativa dado a cada membro do painel encontra-
se no Anexo 1. 
3.5.2 Ensaios de lavagem 

Dependendo da função aplicada e dos resultados obtidos, fizeram-se ensaios de 
lavagem para testar a durabilidade do acabamento. Estes foram feitos de acordo com a 
Norma NP EN ISO 105-C06:2010, que especifica os métodos destinados a determinar a 
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resistência da cor ou do acabamento de todo o tipo de substratos têxteis aos procedimentos 
de lavagem doméstica ou comerciais, utilizando para tal um detergente de referência. 

Neste trabalho utilizou-se um detergente com fosfatos, que não possui branqueadores 
óticos, Tabela 15. 

Tabela 15  Produto utilizado nas lavagens. 
Produto Concentração Fornecedor 

ECE Phosphate Reference Detergent (B) 4 g·L-1 Charles Small, Lda. 
Para realizar as operações de lavagem, foi necessário acondicionar devidamente o 

algodão em rama em sacos fechados, para que este não se desfizesse. As lavagens foram 
efetuadas numa panela com capacidade para 5 L, que foi introduzida no equipamento Mathis 
Labomat BFA-12, Figura 16. 

     
 

Figura 16  (a) Panela e (b) Panela introduzida no Mathis Labomat BFA-12. 
 As condições operatórias utilizadas no decorrer dos ensaios encontram-se na Tabela 
16. 

Tabela 16  Condições operatórias das lavagens. 
Temperatura 40 °C 

Duração 30 min 
Gradiente de temperatura 3,5 °C·min-1 

Relação de banho 1:20 
Rotações 20 rpm 

(a) (b) 
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 Ao todo obtiveram-se 8 ensaios, cada um com um diferente número de ciclos de 
lavagens: 0 lavagens, 1 lavagem, 2 lavagens, 3 lavagens, 4 lavagens, 5 lavagens, 10 lavagens e 
20 lavagens. 
 Após as lavagens, as amostras secaram à temperatura de 100 °C. Dependendo do 
acabamento aplicado, estas foram passadas a ferro, pois para alguns produtos a 
funcionalidade é reativada através do calor. 
3.5.3 Medição da diferença de cor 

Como um complemento ao trabalho realizado, fez-se a medição da diferença de cor, 
uma vez que nalguns casos esta sofre alterações com a aplicação do acabamento. Como tal, é 
importante saber qual a influência do produto de acabamento na cor para que esse fator 
entre em conta aquando da preparação do banho de tingimento. Para além disto, também foi 
objetivo de estudo a alteração da cor com as lavagens, uma vez que este é um problema 
frequente na indústria têxtil. 

A colorimetria consiste na técnica de medição de cor, em que estas são feitas em 
espetrofotómetros sob fontes de luz normalizadas. As fontes de luz empregues são: D 65, que 
é o iluminante padrão para a luz do dia; A, que corresponde a lâmpadas incandescentes; e 
TL 84, que corresponde à luz fluorescente Philips TL 84 (Salem, 2010). 

Atualmente na indústria têxtil é utilizado o sistema CIELAB. Este consiste num sistema 
de coordenadas retangular, cujos eixos são designados por: L*, claridade, sendo este o eixo 
vertical cuja base é o preto e o topo o branco; a*, eixo vermelho/verde; e b*, eixo 
amarelo/azul. O sistema de coordenadas CIELAB encontra-se representado na Figura 17. 

 
Figura 17  Sistema de coordenadas CIELAB. 

As instalações de colorimetria fazem a leitura da diferença de cor entre um tingimento 
padrão e um ensaio. Sendo assim, a diferença total de cor, ∆E, é dada pela Equação 3. 

Equação 3 ∆ = (∆ ∗) + (∆ ∗) + (∆ ∗)  
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 Em termos empíricos, diz-se que para duas amostras com um valor de ∆E igual ou 
inferior a 0,7, o olho humano não consegue perceber qualquer diferença. Para diferenças de 
cor entre 0,7 e 1,5, apenas pessoas com experiência na área e com o olho treinado 
conseguem visualizar diferenças. Já para valores de ∆E superiores a 1,5, as diferenças de cor 
são percetíveis para qualquer pessoa. Na indústria têxtil o habitual é aceitar diferenças de 
cor até 1. 
 Neste trabalho, utilizou-se um espectrofotómetro Spectraflash SF450 da Datacolor 
International, Figura 18. 

 
Figura 18  Spectraflash SF450 da Datacolor International, CITEVE. 

Para cada amostra o espectrofotómetro faz três medições das coordenadas de cor. 
Estas são lidas em diferentes direções, de modo a que os resultados sejam representativos e 
precisos. Estes valores são transmitidos ao software do equipamento, que faz a média destes 
e determina o valor da diferença de cor entre o padrão e a amostra. 

 Primeiro é necessário calibrar o equipamento com dois padrões  um branco e um 
preto  de acordo com as instruções do fabricante. De seguida, é feita a leitura do padrão, 
seguindo-se a leitura de cada uma das amostras em estudo. 

Neste trabalho foram feitas duas análises diferentes. Num primeiro estudo, pretendeu-
se averiguar a diferença de cor ao aplicar um acabamento. Para tal, utilizou-se como padrão 
o algodão em rama penteado e tingido, mas sem qualquer acabamento e fez-se a leitura da 
diferença de cor entre as amostras de algodão funcionalizado e do padrão. O segundo estudo 
teve como objetivo analisar a diferença de cor com as lavagens. Neste caso, o padrão 
utilizado foi o algodão penteado com o acabamento, mas sem lavagens para determinar a 
diferença de cor das amostras com lavagens. 
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4 Resultados e Discussão 
4.1 Avaliação do desempenho 
4.1.1 Repelência à água 

Como já foi mencionado na secção 3.5.1.1, antes de medir o ângulo de contacto, foi 
necessário prensar o algodão em rama. Desta operação resultam pastilhas de algodão, Figura 
19. 

     
Figura 19  Pastilhas de algodão. 

De notar que a prensagem do algodão pode afetar as características do algodão, bem 
como o desempenho do acabamento aplicado. Contudo, e como já foi mencionado 
anteriormente, o algodão em rama passa por vários processos até se obter a peça 
confecionada. Como tal, a prensagem pode simular a abrasão e o desgaste a que o algodão é 
submetido durante todo o processo de confeção têxtil. 

Após obter as pastilhas, foi feita a leitura do ângulo de contacto. Os resultados obtidos 
apresentam-se na Figura 20. No Anexo 3 encontram-se as imagens captadas pela câmara do 
equipamento, bem como os gráficos da variação do ângulo de contacto com o tempo para 
cada ensaio realizado. 
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Figura 20  Ângulos de contacto das amostras de algodão com os diferentes produtos de acabamento. 

Como se pode observar pelos resultados obtidos, todos os produtos de acabamento 
conferem a funcionalidade desejada de repelência à água ao algodão, uma vez que o ângulo 
de contacto entre a gota de água e a superfície do Pastilha é superior a 90°. Verifica-se ainda 
que o Tubiguard 27 é o produto que apresenta maiores valores de ângulo de contacto. Os 
outros dois produtos apresentam um desempenho semelhante, sendo que o Ecoperl Active 
tem resultados ligeiramente melhores que o Tubicoat ZP Neu. 

Face a estes resultados, decidiu-se submeter os dois produtos com melhor 
desempenho, o Tubiguard 27 e o Ecoperl Active, a ensaios de lavagem, por forma a analisar a 
variação do ângulo de contacto das amostras ao longo dos ciclos de lavagem. 
4.1.2 Retardância à chama 

Conforme indicado na secção 3.5.1.2, a propriedade de retardância à chama no 
algodão em rama foi avaliada através de um método interno. Na Figura 21 é possível observar 
o estado final das amostras. 
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Figura 21  (a) Flamegard® Penta por esgotamento a 30 °C, (b) Flamegard® Penta por esgotamento a 80 °C, 
(c) Flamegard® Penta por impregnação e (d) Flamegard® PX. 

É de notar que o único ensaio que retarda a chama eficazmente, é o do Flamegard® 
Penta aplicado por impregnação. No caso do Flamegard® PX, verifica-se que a amostra 
ensaiada ardeu quase completamente. Nos outros 2 ensaios, a chama propaga-se a toda a 
superfície, mas extingue-se passado algum tempo. 

Na Tabela 17 apresentam-se os parâmetros medidos, através dos quais é possível 
comparar quantitativamente o desempenho dos ensaios. 
  

(a) (b) (c) 

(d)  
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Tabela 17  Resultados da avaliação do desempenho dos acabamentos de retardância à chama. 

Amostra Produto Aplicação 
Tempo de 

propagação da 
chama a toda a 

superfície 

Tempo de 
duração da 

chama 

% massa 
ardida 

1 

Flamegard® 
Penta 

Esgotamento a 
30 °C durante 

30 min 
1,5 ± 0,2 s 11,1 ± 0,1 s 88,2 ± 0,1% 

2 
Esgotamento a 
80 °C durante 

60 min 
2,3 ± 0,3 s 10,7 ± 1,1 s 80,3 ± 1,9% 

3 
Impregnação com 
taxa de absorção 

de 78% 
Chama não se propaga 

4 Flamegard® 
PX 

Esgotamento a 
100 °C durante 

30 min (Adição dos 
produtos aos 50 °C) 

2,7 ± 1,1 s 27,7 ± 1,9 s ≈100% 

Pela Tabela é possível verificar que a amostra 1 é a que tem um tempo de propagação 
da chama menor, seguindo-se a amostra 2 e por fim a amostra 3. Apesar de esta última ter o 
maior tempo de propagação da chama, esta é também aquela que arde durante mais tempo e 
que apresenta uma maior percentagem de massa ardida. Para além disso, os valores obtidos 
para esta amostra têm um maior erro associado, o que leva a induzir que o produto não ficou 
uniformemente distribuído. 

Entre a amostra 1 e 2, em que se variou a temperatura e a duração do processo, pode-
se observar diferenças significativas. Na amostra 1 a chama propaga-se mais rapidamente e 
demora mais tempo a extinguir-se do que na amostra 2, pelo que a percentagem de massa 
ardida é maior. Por outro lado, o erro associado aos parâmetros determinados para a amostra 
1 é menor, o que leva a crer que com o aumento da temperatura do processo de aplicação do 
acabamento, se obtém uma menor uniformização da distribuição do mesmo. 

É possível concluir que entre as amostras 1, 2 e 4, em que o acabamento é aplicado 
por esgotamento, a 2 é a que apresenta um melhor desempenho. Contudo, este fica muito 
aquém da amostra 3, em que o acabamento é efetuado por impregnação. 
4.1.3 Atividade antibacteriana 

As amostras de algodão com acabamento antibacteriano foram avaliadas com base na 
norma NP EN ISSO 20646:2004. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 18. 
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Tabela 18  Resultados da avaliação do desempenho dos acabamentos de atividade antibacteriana. 

Amostra Produto Aplicação 
Crescimento 

sob o 
provete 

Descrição 
Zona de 
inibição 

(mm) 
Avaliação 

1 

Mædical® 
V2 

Esgotamento 
com relação 

de banho 
1:10, a 20 

rpm e 
gradiente de 
temperatura 
3,5 °C·min-1 

Acentuado 

Sem zona 
de inibição, 

sem 
redução do 
crescimento 
ou alguma 
redução 
ligeira 
quando 

comparado 
com o 

controlo 

0 Efeito 
insuficiente 

2 
Impregnação 
com taxa de 
absorção de 

78% 
Moderado 

Sem zona 
de inibição, 
crescimento 
reduzido a 

metade 
quando 

comparado 
com o 

controlo 

0 Efeito 
insuficiente 

3 Sanitized® 
T 99-19 

Esgotamento 
com relação 

de banho 
1:10, a 20 

rpm e 
gradiente de 
temperatura 
3,5 °C·min-1 

Moderado 

Sem zona 
de inibição, 
crescimento 
reduzido a 

metade 
quando 

comparado 
com o 

controlo 

0 Efeito 
insuficiente 

4 Sem 
acabamento  Acentuado 

Sem zona 
de inibição, 

sem 
redução do 
crescimento 
ou alguma 
redução 
ligeira 
quando 

comparado 
com o 

controlo 

0 Efeito 
insuficiente 
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Como se pode observar, a amostra 1, em que o Mædical® V2 é aplicado por 
esgotamento, tem o mesmo desempenho que a amostra sem acabamento, sendo que o 
crescimento bacteriano sob o provete é acentuado. Deste modo, o efeito antibacteriano é 
insuficiente. Já as amostras 2 e 3 são aquelas que apresentam melhores resultados, pois 
reduzem, em parte, o crescimento bacteriano. Contudo, como não há formação de uma zona 
de inibição e como a redução do crescimento é ligeira, o efeito antibacteriano também é 
considerado insuficiente. Na Figura 22 é possível observar a zona de inibição formada no 
controlo positivo (provete mais à direita da fila de baixo), bem como a ausência desta em 
todas as outras amostras. 

 
Figura 22  Resultado final do ensaio de atividade antibacteriana. 

4.2 Ensaios de lavagem 
4.2.1 Repelência à água 

Conforme mencionado na secção 4.1.1, submeteram-se os dois melhores produtos, o 
Tubiguard 27 e o Ecoperl Active, a vários ciclos de lavagem para testar a solidez dos 
acabamentos empregues no algodão em rama. Contudo, o Ecoperl Active perde a 
funcionalidade ao fim da primeira lavagem, visto que o ângulo de contacto da água com a 
superfície diminui ao longo do tempo. Por esta razão, não é possível determinar um valor 
absoluto para este parâmetro, pelo que a representação gráfica do ângulo de contacto em 
função do número de ciclos de lavagem foi feita somente para o Tubiguard 27, Figura 23. 
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Figura 23  Ângulo de contacto das amostras de algodão com o Tubiguard 27 ao longo dos ciclos de lavagem. 

Através da Figura é possível concluir que, em geral, se dá um decréscimo do ângulo de 
contacto com os ciclos de lavagem, sendo que se pode observar uma descida mais acentuada deste 
logo após a primeira lavagem. Com as seguintes lavagens, o valor deste parâmetro mantém-se mais 
ou menos constante, notando-se, no final, uma ligeira descida da décima para a vigésima lavagem. 
Contudo, mesmo com 20 lavagens, este produto continua a apresentar um carácter hidrofóbico, 
uma vez que o ângulo de contacto é superior a 90°. 

Os gráficos da variação do ângulo de contacto com o tempo para cada amostra, bem como 
as imagens captadas pela câmara do equipamento podem ser consultados no Anexo 3. Aí pode 
notar-se que, no caso do Ecoperl Active, existe alguma irregularidade nos resultados, mesmo nos 
ensaios retirados da mesma amostra. Isto pode dever-se ao facto de com a prensagem do algodão 
as fibras ficarem dispostas duma forma irregular, pelo que o tempo de absorção da gota varia de 
Pastilha para Pastilha. Para além disso, a penetração da água na fibra provoca o inchamento da 
mesma, o que pode levar a erros de leitura por parte do equipamento. 
4.2.2 Incorporação de aromas 

Neste capítulo é importante referir que se nota um aumento na intensidade do aroma 
no algodão após este ser penteado. Isto acontece porque no processo de penteação as agulhas 
do pente quebram as microcápsulas, o que leva à libertação do aroma encapsulado. 

Dos dois aromas testados, o de morango perdeu a fragrância logo após a primeira 
lavagem. Como tal, o procedimento descrito na seção 3.5.1.4, só foi realizado para o aroma 
de maçã. 

A avaliação da intensidade do aroma segundo o painel de 12 pessoas, encontra-se na 
Figura 24. 
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Figura 24  Avaliação da intensidade do aroma de maçã ao longo dos ciclos de lavagem. 

Através da Figura é possível observar que os membros do painel identificaram a 
amostra sem lavagens como sendo aquela com o aroma mais intenso, uma vez que mais de 
80% do painel lhe atribuiu a classificação A. Logo após a primeira lavagem, dá-se uma quebra 
na intensidade do aroma. Ao longo das lavagens, pode-se reparar uma diminuição das 
classificações A e B e um consequente aumento de C, D e até mesmo E. 

A análise desta Figura, bem como o desempenho do aroma de morango, levam a crer 
que a aplicação de aromas pode não ser a melhor funcionalidade a aplicar no algodão em 
rama. Isto porque o algodão em rama é submetido a vários processos mecânicos no processo 
de fiação e tecelagem ou tricotagem que através de fricção e abrasão vão quebrar as 
microcápsulas, pelo que a funcionalidade, muito provavelmente, não se manifestará no 
produto final. Para além disto, como se pôde ver através da realização dos vários ciclos de 
lavagem, a intensidade do aroma é significativamente diminuída. Tal pode dever-se ao facto 
de a superfície do algodão em rama ser irregular e de no processo de impregnação as 
microcápsula não se conseguirem fixar bem na fibra. 

4.3 Medição da diferença de cor 
4.3.1 Diferença de cor com a aplicação do acabamento 

A aplicação de um acabamento químico pode alterar a cor de um substrato têxtil. Em 
função disto o receituário do processo de tingimento pode ter de ser ajustado para que o 
produto final tenha a cor pretendida pelo cliente.  

Na Figura 25 encontra-se o gráfico com os resultados obtidos para a medição da 
diferença de cor entre o algodão penteado sem funcionalização e as diferentes amostras 
funcionalizadas. 
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Figura 25  Representação gráfica do ∆E das amostras de algodão em rama após funcionalização. 

 Conforme indicado no capítulo 3.5.3, apenas nos casos em que o ∆E é superior a 1,5 é 
que as diferenças de cor são percetíveis por qualquer ser humano. Assim, através da Figura 
25, é possível concluir que o único acabamento que altera substancialmente a cor do algodão 
em rama é a incorporação do aroma de maçã. O aroma de morango e o Mædical® V2 aplicado 
por impregnação têm valores de ∆E muito próximos de 1,5, pelo que algumas pessoas, 
especialmente as que trabalham na área de colorimetria, podem notar diferenças de cor. 
Para todos os outros acabamentos, a diferença de cor, quando comparando com o algodão 
sem qualquer acabamento, não é considerada significativa. 
4.3.2 Diferença de cor com os ciclos de lavagem 

Um problema frequente na indústria têxtil é a alteração da cor com as lavagens 
domésticas. Como tal, neste trabalho, também se fez esta análise. Os resultados obtidos 
encontram-se na Figura 26. 
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Figura 26  Representação gráfica do ∆E das amostras de algodão funcionalizadas ao longo dos ciclos de 

lavagem. 
Como se pode observar, os aromas são os acabamentos cuja cor se altera mais ao 

longo das lavagens, principalmente o aroma de maçã. Os acabamentos de repelência à água 
apresentam valores de ∆E muito baixos, pelo que a diferença de cor relativamente ao original 
não é substancial. 
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5 Conclusões 
Neste trabalho fez-se o estudo da aplicação de acabamentos químicos no algodão em 

rama com quatro funcionalidades diferentes, sendo estas a repelência à água, a retardância à 
chama, a atividade antibacteriana e a incorporação de aromas.  

Os produtos testados para conferir repelência à água ao algodão em rama foram o 
Ecoperl Active, o Tubicoat ZP Neu e o Tubiguard 27. Estes foram todos aplicados por 
esgotamento, tendo-se usado as mesmas condições em todas as amostras. Através da medição 
do ângulo de contacto, o Tubiguard 27 mostrou ser o produto mais eficaz mesmo após 20 
ciclos de lavagem. 

Já para testar a retardância à chama, escolheram-se dois produtos: o 
Flamegard® Penta e o Flamegard® PX. O Flamegard® Penta aplicado por impregnação foi a 
única amostra que demonstrou ter o desempenho pretendido. Todos os outros não 
apresentaram resultados satisfatórios. 

A atividade antibacteriana foi testada através da aplicação do Mædical® V2 e do 
Sanitized® T 99-19. O Mædical® V2 aplicado por impregnação e o Sanitized® T 99-19 
mostraram ter um maior efeito antibacteriano quando comparados com o Mædical® V2 
aplicado por esgotamento ou com o algodão não-funcionalizado. Contudo, a diferença não foi 
significativa para que o efeito antibacteriano fosse considerado satisfatório segundo a norma 
utilizada. 

Por fim, a intensidade dos aromas aplicados foi avaliada ao longo dos ciclos de 
lavagem, sendo possível observar uma diminuição acentuada desta logo após as primeiras 
lavagens. 

 No geral e com vista aos objetivos propostos, pode concluir-se, que das 
funcionalidades estudadas, a repelência à água é aquela com melhores resultados. Para além 
de o produto Tubiguard 27 ter demonstrado um bom desempenho ao ser aplicado por 
esgotamento, este também manteve a sua funcionalidade ao longo dos ciclos de lavagem. 
Para retardância à chama, o Flamegard® Penta demonstrou ser eficaz quando aplicado por 
impregnação. Deste modo, para que a industrialização desta funcionalidade seja possível, 
será necessário que as empresas procedam a uma adaptação tanto do processo como do 
equipamento usualmente utilizados no processamento de rama de algodão. 
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5.1 Limitações e Trabalho Futuro 
Neste trabalho estudaram-se 4 funcionalidades diferentes, contudo, existem muitos 

outros acabamentos químicos que podem ser testados no algodão em rama, tais como a 
proteção UV, anti mosquito, hidratante, entre outros. Para além disso, pode-se, ainda para as 
funcionalidades estudadas neste trabalho, analisar o desempenho de outros produtos 
existentes no mercado. 

Para as funcionalidades de retardância à chama e aromas, deve-se, ainda, procurar 
uma forma de os produtos de acabamento poderem ser aplicados por esgotamento, de modo a 
que, caso seja pretendido, a sua utilização no algodão em rama a nível industrial seja 
facilitada. 

Por fim, para os produtos que obtiveram o desempenho pretendido, principalmente 
para o Tubiguard 27, projeta-se, como trabalho futuro, a fiação e a tecelagem ou tricotagem 
do algodão em rama com estes acabamentos, de forma a analisar se a funcionalidade se 
manifesta eficientemente no produto final. 

5.2 Apreciação final 
Com a realização desta Tese no CITEVE, foi possível ter contacto com várias 

tecnologias da indústria têxtil, principalmente na área de tinturaria e acabamentos. Através 
da formação “Têxtil de A a Z”, a qual tive o privilégio de frequentar, foi possível adquirir 
conhecimentos gerais de toda a cadeia processual da ITV, desde a fibra até à peça 
confecionada. 

Para além disso, esta contou como uma primeira experiência no mundo do trabalho, a 
qual contribuiu para um crescimento tanto pessoal como profissional. 
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Anexo 1 Determinação da atividade antibacteriana 
Zona de inibição 

(mm) 
Valor médio 

Crescimento a) Descrição Avaliação 

>1 Nenhum Zona de inibição excedendo 1 mm, sem 
crescimento b) 

Efeito bom 1-0 Nenhum Zona de inibição até 1 mm, sem 
crescimento b) 

0 Nenhum Sem zona de inibição, sem crescimento c) 

0 

Ligeiro 
Sem zona de inibição, apenas algumas 
colónias restritas, crescimento quase 

totalmente suprimido d) 
Limite de 
eficácia 

Moderado 
Sem zona de inibição, comparar com o 

crescimento de controlo reduzido a 
metade e) Efeito 

insuficiente 
Acentuado 

Sem zona de inibição, comparar com o 
controlo sem redução de crescimento ou só 

de crescimento ligeiramente reduzido 
a) O crescimento da bactéria só no meio nutriente sob o provete. 
b) A extensão da inibição só deve ter sida em conta parcialmente. Uma zona de inibição 
grande pode indicar certas reservas de substâncias ativas ou uma fraca fixação de um produto 
no substrato. 
c) A ausência de crescimento, mesmo sem zona de inibição, pode ser vista como efeito bom, 
pois a formação de tal zona de inibição pode ter sido evitada por uma baixa difusão de 
substância ativa. 
d) “Tão bom como o não crescimento” indica os limites de eficácia. 
e) Densidade reduzida de crescimento de bactérias refere-se quer ao número de colónias, que 
ao diâmetro da colónia. 
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Anexo 2 Formulário de registo da avaliação olfativa 
 
Género: 
 
Idade: 
 
Classificar as amostras consoante a seguinte escala: 
A – Aroma intenso 
B – Aroma ligeiramente menos intenso 
C – Aroma existe mas com baixa intensidade 
D – Aroma existe mas com muito baixa intensidade 
E – Não se sente o cheiro do aroma 
 

 A B C D E 
Amostra 1      
Amostra 2      
Amostra 3      
Amostra 4      
Amostra 5      
Amostra 6      
Amostra 7      
Amostra 8      
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Anexo 3 Gráficos e imagens da repelência à água 
Neste anexo encontram-se os gráficos da variação do ângulo de contacto com o tempo 

para cada amostra, bem como as imagens captadas pela câmara do equipamento. Para cada 
amostra apresenta-se apenas uma imagem de um dos ensaios realizados, a título de exemplo. 
Nos casos em que o ângulo de contacto diminui com o tempo, apresentam-se duas imagens da 
gota de água na superfície do Pastilha: uma no início da medição e outra no final, para que se 
possa observar a absorção da água pela fibra e o seu consequente inchamento. 

 Tubicoat ZP Neu, sem lavagens: 

 
Figura 27  Ângulo de contacto das amostras de algodão com o Tubicoat ZP Neu ao longo do tempo. 

 
Figura 28  Gota de água na superfície de uma pastilha de algodão com o produto Tubicoat ZP Neu. 
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 Ecoperl Active, sem lavagens: 

 
Figura 29  Ângulo de contacto das amostras de algodão com o Ecoperl Active ao longo do tempo. 

 
Figura 30  Gota de água na superfície de uma pastilha de algodão com o produto Ecoperl Active. 

 Ecoperl Active, 1 lavagem: 

 
Figura 31  Ângulo de contacto das amostras de algodão com o Ecoperl Active com 1 lavagem ao longo do 

tempo. 
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Figura 32  Gota de água na superfície de uma pastilha de algodão com o produto Ecoperl Active com 1 
lavagem (a) no início da medição e (b) no final da medição. 

 Ecoperl Active, 2 lavagens: 

 
Figura 33  Ângulo de contacto das amostras de algodão com o Ecoperl Active com 2 lavagens ao longo do 

tempo. 

     
 

Figura 34  Gota de água na superfície de uma pastilha de algodão com o produto Ecoperl Active com 2 
lavagens (a) no início da medição e (b) no final da medição. 
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 Ecoperl Active, 3 lavagens: 

 
Figura 35  Ângulo de contacto das amostras de algodão com o Ecoperl Active com 3 lavagens ao longo do 

tempo. 

     
 

Figura 36  Gota de água na superfície de uma pastilha de algodão com o produto Ecoperl Active com 3 
lavagens (a) no início da medição e (b) no final da medição. 

 Ecoperl Active, 4 lavagens: 

 
Figura 37  Ângulo de contacto das amostras de algodão com o Ecoperl Active com 4 lavagens ao longo do 

tempo.  
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Figura 38  Gota de água na superfície de uma pastilha de algodão com o produto Ecoperl Active com 4 
lavagens (a) no início da medição e (b) no final da medição. 

 Ecoperl Active, 5 lavagens: 

 
Figura 39  Ângulo de contacto das amostras de algodão com o Ecoperl Active com 5 lavagens ao longo do 

tempo. 

     
 

Figura 40  Gota de água na superfície de uma pastilha de algodão com o produto Ecoperl Active com 5 
lavagens (a) no início da medição e (b) no final da medição. 
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 Ecoperl Active, 10 lavagens: 

 
Figura 41  Ângulo de contacto das amostras de algodão com o Ecoperl Active com 10 lavagens ao longo do 

tempo. 

     
 

Figura 42  Gota de água na superfície de uma pastilha de algodão com o produto Ecoperl Active com 10 
lavagens (a) no início da medição e (b) no final da medição. 

 Ecoperl Active, 20 lavagens: 

 
Figura 43  Ângulo de contacto das amostras de algodão com o Ecoperl Active com 20 lavagens ao longo do 

tempo.  
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Figura 44  Gota de água na superfície de uma pastilha de algodão com o produto Ecoperl Active com 20 
lavagens (a) no início da medição e (b) no final da medição. 

 Tubiguard 27, sem lavagens: 

 
Figura 45  Ângulo de contacto das amostras de algodão com o Tubiguard 27 ao longo do tempo. 

 
Figura 46  Gota de água na superfície de uma pastilha de algodão com o produto Tubiguard 27. 
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 Tubiguard 27, 1 lavagem: 

 
Figura 47  Ângulo de contacto das amostras de algodão com o Tubiguard 27 com 1 lavagem ao longo do 

tempo. 

 
Figura 48  Gota de água na superfície de uma pastilha de algodão com o produto Tubiguard 27 com 1 

lavagem. 

 Tubiguard 27, 2 lavagens: 

 
Figura 49  Ângulo de contacto das amostras de algodão com o Tubiguard 27 com 2 lavagens ao longo do 

tempo. 
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Figura 50  Gota de água na superfície de uma pastilha de algodão com o produto Tubiguard 27 com 2 

lavagens. 

 Tubiguard 27, 3 lavagens: 

 
Figura 51  Ângulo de contacto das amostras de algodão com o Tubiguard 27 com 3 lavagens ao longo do 

tempo. 

 
Figura 52  Gota de água na superfície de uma pastilha de algodão com o produto Tubiguard 27 com 3 

lavagens. 
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 Tubiguard 27, 4 lavagens: 

 
Figura 53  Ângulo de contacto das amostras de algodão com o Tubiguard 27 com 4 lavagens ao longo do 

tempo. 

 
Figura 54  Gota de água na superfície de uma pastilha de algodão com o produto Tubiguard 27 com 4 

lavagens. 

 Tubiguard 27, 5 lavagens: 

 
Figura 55  Ângulo de contacto das amostras de algodão com o Tubiguard 27 com 5 lavagens ao longo do 

tempo. 
  

020406080100120140160

0 2 4 6 8 10Ân
gul

o d
e C

ont
act

o [
°]

t [s]
Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4

020406080100120140160

0 2 4 6 8 10Ân
gul

o d
e C

ont
act

o [
°]

t [s]
Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 Ensaio 4



Funcionalização do Algodão em Rama 

Gráficos e imagens da repelência à água 59 

 
Figura 56  Gota de água na superfície de uma pastilha de algodão com o produto Tubiguard 27 com 5 

lavagens. 

 Tubiguard 27, 10 lavagens: 

 
Figura 57  Ângulo de contacto das amostras de algodão com o Tubiguard 27 com 10 lavagens ao longo do 

tempo. 

 
Figura 58  Gota de água na superfície de uma pastilha de algodão com o produto Tubiguard 27 com 10 

lavagens. 
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 Tubiguard 27, 20 lavagens: 

 
Figura 59  Ângulo de contacto das amostras de algodão com o Tubiguard 27 com 20 lavagens ao longo do 

tempo. 

 
Figura 60  Gota de água na superfície de uma pastilha de algodão com o produto Tubiguard 27 com 20 

lavagens. 
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