
1 

 

 

Raquel Martins de Oliveira Borda d’ Água 

 

                               Licenciada em Bioquímica 

     

 
 

Desenvolvimento de técnicas de impregnação de 
nanopartículas de óxido de zinco de baixo custo com 

propriedades antimicrobianas em tecidos 
 

 

   

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Bioquímica pela Faculdade de 
Ciências e Tecnologia – Universidade Nova de Lisboa 

 

 

  

Orientador: Doutora Rita Maria Mourão Branquinho, Faculdade de 
Ciências e Tecnologia – Universidade Nova de Lisboa, 

 
Co-orientador: Professora Doutora Maria Paula Duarte, Faculdade de 
Ciências e Tecnologia – Universidade Nova de Lisboa 

 

 

 

 

 

Júri: 
 

Presidente: Professor Doutor Carlos Alberto Gomes Salgueiro 

Arguente: Engenheiro Paulo Jorge Nico Casimiro 

Vogal: Doutora Rita Maria Mourão Salazar Branquinho 

             

 

 

                      

Setembro 2015 



 

 

ii 

 

 

       

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

iii 

 

 

 

 

Raquel Martins de Oliveira Borda d’ Água 

 

                            Licenciada em Bioquímica 

 

 
 

Desenvolvimento de técnicas de impregnação de 
nanopartículas de óxido de zinco de baixo custo com 

propriedades antimicrobianas em tecidos 
 

 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Bioquímica pela Faculdade de 
Ciências e Tecnologia – Universidade Nova de Lisboa 

 

 

  

Orientador: Doutora Rita Maria Mourão Branquinho, Faculdade de 
Ciências e Tecnologia – Universidade Nova de Lisboa, 

 
Co-orientador: Professora Doutora Maria Paula Duarte, Faculdade de 
Ciências e Tecnologia – Universidade Nova de Lisboa 

 

 

 

 

 

 

Júri: 
 

Presidente: Professor Doutor Carlos Alberto Gomes Salgueiro 

Arguente: Engenheiro Paulo Jorge Nico Casimiro 

Vogal: Doutora Rita Maria Mourão Salazar Branquinho 

 

 

Setembro 2015 







 

 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

 

Desenvolvimento de técnicas de impregnação de nanopartículas de 

óxido de zinco de baixo custo com propriedades antimicrobianas em 

tecidos 

 

Este Copyright© pertence a Raquel Martins de Oliveira Borda d’ Água e à Faculdade de Ciências 

e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa.  

 
A Faculdade de Ciências e Tecnologia e a Universidade Nova de Lisboa têm o direito, perpétuo e 

sem limites geográficos, de arquivar e publicar esta dissertação através de exemplares impressos 

reproduzidos em papel ou de forma digital, ou por qualquer outro meio conhecido ou que venha a ser 

inventado, e de a divulgar através de repositórios científicos e de admitir a sua cópia e distribuição 

com objetivos educacionais ou de investigação, não comerciais, desde que seja dado crédito ao autor e 

editor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página em Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

 

Agradecimentos 

 

À Doutora Rita Branquinho, minha orientadora e à Professora Doutora Paula Duarte, minha co-

orientadora, pela orientação, disponibilidade e apoio que sempre me prestaram durante esta etapa 
académica.  
  

À Professora Doutora Elvira Fortunato pela possibilidade de realização deste projeto. 

 

À Professora Doutora Ana Luísa Fernando, do Departamento de Ciências e Tecnologia da Biomassa, 

da FCT-UNL pelos conselhos transmitidos.  
 

Aos meus colegas de laboratório do Centro de Investigação de Materiais (CENIMAT) e do 

Departamento de Ciências e Tecnologia da Biomassa da FCT-UNL com quem vivi um ambiente de 
verdadeira aprendizagem colaborativa. 
 

À Joana Ribeiro, à Elisabete Bicho, à Mariana Coutinho, à Ana Inês, à Lara Fidalgo, à Elisabeth 

Pires, pelos intermináveis desabafos e pela partilha dos bons (e menos bons) momentos.  
 

Aos meus pais e ao meu avô pelo apoio e amor incondicional e por sempre me incentivarem 

perante os desafios, a fazer mais e melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página em Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

 

 

Resumo 

 

Em condições de humidade e temperatura adequadas, os materiais têxteis são excelentes meios 

para a proliferação de microrganismos, particularmente bactérias e fungos podendo, em ambiente 

hospitalar, podendo contaminar doentes e profissionais de saúde. Deste modo, é crucial o 

desenvolvimento de novos acabamentos têxteis, nomeadamente acabamentos que confiram 

propriedades antimicrobianas, que permitam contribuir para a redução deste risco.   

Face a esta necessidade, o objetivo do presente trabalho consistiu no desenvolvimento de 

tecidos com propriedades antimicrobianas, para aplicação em batas ou resguardos de camas 

hospitalares, bem como de compressas. Para tal, os têxteis foram funcionalizados com nanopartículas 

de óxido de zinco e com nanopartículas de prata sintetizadas in situ, uma vez que estas são as mais 

utlizadas neste tipo de aplicações. 

A atividade antimicrobiana dos têxteis funcionalizados foi avaliada através do método de 

difusão em agar e através do método de absorção ISO 20743:2013(E), 2013, nas estirpes Escherichia 

coli (ATCC8739), Pseudomonas aeruginosa (ATCC9027), Staphylococcus aureus (ATCC6538) e 

RN4220, Enterococcus faecalis (ATCC29212) e Candida albicans (ATCC10231). Através da 

metodologia de difusão em agar, verificou-se que as nanopartículas de prata funcionaram como agente 

antimicrobiano apenas contra C. albicans (ATCC10231), enquanto as nanopartículas de óxido de 

zinco funcionaram como agente antimicrobiano contra a RN4220. A partir do método de absorção 

verificou-se que as amostras funcionalizadas com nanopartículas de óxido de zinco sintetizado a 50ºC, 

foram eficientes no controlo do crescimento das duas estirpes de S. aureus testadas. O tamanho das 

nanopartículas pode ter sido um fator determinante para os resultados obtidos nestes ensaios. Os testes 

realizados com peróxido de hidrogénio sugerem que a atividade antimicrobiana das nanopartículas de 

óxido de zinco envolva a produção de espécies reativas de oxigénio.  

 

 

Palavras-chave: nanopartículas de óxido de zinco, nanopartículas de prata, tecido antimicrobiano, 

Staphylococcus aureus, espécies reativas de oxigénio. 
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Abstract 

 

With the right levels of humidity and temperature, the textile materials are excellent 

environment to the proliferation of micro-organisms, in particular bacteria and fungi, can in hospital 

environment infecting patients and healthcare professionals. Therefore, it’s crucial the development of 

new textiles finishes including finishes that confer antimicrobial properties which enable it to 

contribute to reducing this crucial risk. 

Due to this necessity, the aim of this work consisted in the development of textiles with 

antimicrobial properties, to be applied on medical gowns or medical bed sheets, and compress. To 

achieve this, textiles were functionalized with zinc oxide and silver nanoparticles synthesized in situ, 

since these are the most commonly used in this type of applications. 

The antimicrobial activity of the functionalized textiles was inspected by using the agar 

diffusion method and by the absorption method ISO 20743: 2013, the Escherichia coli (ATCC8739), 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC9027), Staphylococcus aureus (ATCC6538) and RN4220, 

Enterococcus faecalis (ATCC29212) and Candida albicans (ATCC10231). Through the agar 

diffusion method, it was found that textiles with silver nanoparticles acted as an antimicrobial agent 

only against C. albicans (ATCC10231), while textiles zinc oxide nanoparticles acted as an 

antimicrobial agent against RN4220. From the absorption method we found that the samples with zinc 

oxide nanoparticles synthesized at 50°C, were efficient in controlling the growth of the two S. aureus 

strains tested. The size of nanoparticles may have been a determining factor for the results obtained in 

these tests. Tests conducted with hydrogen peroxide suggested the involvement of reactive oxygen 

species in the antimicrobial activity of zinc oxide nanoparticles. 

 

 

Key-words: zinc oxide nanoparticles, silver nanoparticles, antimicrobial fabric, Staphylococcus 

aureus, reactive oxygen species. 
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Capítulo 1 

 

Fundamentação Teórica 

 

Com a preocupação de melhorar a qualidade de vida dos seres humanos, nos últimos anos, a 

comunidade científica tem-se focado no desenvolvimento de materiais têxteis multifuncionais para as 

mais diversas áreas. Um exemplo desses novos produtos são os têxteis com características 

antimicrobianas. Os microrganismos podem causar diversos efeitos indesejáveis nos tecidos, tais como 

a perda de propriedades e redução do tempo de vida do têxtil, sendo ainda os principais responsáveis 

pelo odor desagradável e contaminações em diversos ambientes, nomeadamente em ambientes 

hospitalares.  

Neste trabalho pretendeu-se estudar a possibilidade de utilização de nanopartículas de óxido 

de zinco (ZnO NPs) para o desenvolvimento de tecidos com propriedades antimicrobianas, de forma a 

combater a proliferação destes organismos nos materiais têxteis, em particular, em materiais têxteis de 

utilização hospitalar onde esta problemática pode ser mais relevante. Neste contexto, escolheu-se 

como suporte têxtil o tecido 100% algodão, que pode ser utilizado no fabrico de batas, resguardos de 

camas hospitalares, etc, e uma compressa comercial.  

As principais etapas deste trabalho englobaram: 

(i) Caraterização morfológica, química e estrutural dos dois tecidos escolhidos; 

(ii) Síntese in situ de nanopartículas de óxido de zinco e de nanopartículas de prata (Ag 

NPs) em diferentes condições experimentais, através da utilização de técnicas de 

baixo custo e que não impliquem a utilização de equipamentos muito sofisticados; 

(iii) Realização de testes antimicrobianos de forma a estudar a eficácia dos tecidos 

funcionalizados com as nanopartículas obtidas nas diversas sínteses, contra vários 

microrganismos, com diferentes características morfológicas e fisiológicas que 

incluíram algumas das espécies mais relevantes em ambiente hospitalar.  

 

 

1.1. Fibras têxteis e atividade antimicrobiana 

 

A manufatura de tecidos é uma das mais velhas tecnologias do Homem. Desde há muito 

tempo que as fibras são usadas como matéria-prima para a elaboração de tecidos. Contrariamente às 

fibras existentes na natureza como o algodão, o linho, a seda, a lã, entre outras, as fibras químicas são 
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produzidas pelo homem e constituem dois grandes grupos: fibras artificiais e fibras sintéticas. 

Enquanto as fibras artificiais são maioritariamente produzidas a partir da celulose (viscose, modal, 

lanital, etc), as fibras sintéticas são obtidas de derivados do petróleo (acrílico, elastano, poliamida, 

poliéster, etc1,2. 

A mistura de fibras químicas e naturais, nomeadamente o algodão, para além de melhorar o 

desempenho, resistência, durabilidade e apresentação das mesmas, permite satisfazer todas as 

necessidades da indústria têxtil, visto que nenhuma fibra isoladamente o consegue fazer1.  

 

1.1.1. Algodão  

 

O algodão é o material utilizado mais importante, como fibra natural na indústria têxtil3. A 

fibra de algodão é composta maioritariamente por celulose (80-90%), com alguns componentes não-

celulósicos localizados em torno do núcleo de celulose. Estas impurezas não celulósicas incluem 

pectinas (0,4-1,2%), ceras (0,4-1,2%), proteínas (1,0-1,9%), cinzas (0,7-1,6%), e outros4.  

As fibras de algodão apresentam uma estrutura fibrilar que consiste, essencialmente, em 

quatro camadas distintas: cutícula, parede secundária, parede primária e lúmen (Figura 1). A cutícula 

consiste numa parede fina exterior, não celulósica, é constituída por ceras, gorduras, proteínas e 

pectinas, sendo por isso responsável pelas propriedades hidrofóbicas das fibras de algodão no seu 

estado natural. A parede primária é constituída por celulose (>50%), ceras, proteínas e pectinas. A 

parede secundária é maioritariamente celulósica, sendo a camada mais espessa e cristalina de todas. 

Finalmente a parede do lúmen só se observa em fibras de algodão muito maduras, representando a 

parte mais interna da fibra. É constituída por ceras, pectina e restos de protoplasma5,6. 

 

  

 

Figura 1 – A) Estrutura do algodão. Adaptado de5. 

 

Tal como foi referido, as fibras de algodão são compostas maioritariamente por celulose. A 

celulose é um polímero linear composto por unidades de glucose unidas através de ligações 

glicosídicas β-1→4; duas unidades de glucose unidas formam uma unidade de celobiose. A sua 

fórmula empírica é [C6H10O5]n (Figura 2)7,8. 
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Figura 2 – Fórmula estrutural da celulose. Adaptado de7. 

 

A celulose tornou-se num substrato de vasta utilização, e um alvo de investigação em atual e 

constante evolução por ser um substrato de fácil manipulação, flexível, abundante e por apresentar 

vantagens relacionadas com a sua estrutura regular e porosa; elevada densidade de grupos hidroxilo, 

nos quais podem ocorrer diferentes reações; elevada resistência à maioria dos solventes orgânicos e 

excelente capacidade de adesão a substratos inorgânicos devido às pontes de hidrogénio9. Dadas as 

potencialidades deste substrato, o algodão tornou-se num material extensivamente utilizado em 

nanotecnologia, como suporte para nanopartículas metálicas.  

 

Embora as fibras naturais sejam mais propensas ao ataque microbiano, uma vez que são 

facilmente digeridas por bactérias e fungos, também as fibras químicas, como é o caso da viscose e 

poliéster, são suscetíveis ao ataque microbiano10.  

 

1.1.2. Viscose  

 

A viscose é a mais versátil das fibras artificiais. Esta fibra é obtida através da regeneração da 

celulose. Esta é tratada com hidróxido de sódio de modo a formar “celulose alcalina” sendo 

posteriormente tratada com dissulfureto de carbono formando-se xantato de celulose de sódio 

(Equações 1 e 2)2,11. 

 

(C6H10O5)n + nNaOH → (C6H9O4Na)n + NH2O Equação 1 
 

 
 

(C6H9O4Na)n + nCS2 → n(SC—OC6H9O4) Equação 2 
 

As fibras de viscose são semelhantes às fibras do algodão a nível de absorção de humidade e 

resistência à tração. Estas possuem um alto grau de tingimento e uma elevada elasticidade quando 

comparadas com outras fibras naturais, excetuando o algodão. A viscose é utilizada em malhas, 

SNa 
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vestidos, casacos, blusas e trajes desportivos e pode ser utilizada pura ou em combinação com outras 

fibras, em diferentes proporções. 

 

1.1.3. Poliéster 

 

As fibras de poliéster dominam o mundo da indústria das fibras sintéticas. Estas constituem, 

por uma margem considerável, o maior volume (≈18 milhões de toneladas/ano em 200012) de fibras 

sintéticas. As fibras deste material são de baixo custo, são facilmente produzidas a partir de fontes 

petroquímicas e possuem uma gama desejável de propriedades físicas. Os poliésteres são utilizados 

extensivamente em confeções e têxteis-lar de camisas, calças, casacos, chapéus, lençóis, cortinados e 

móveis estofados, entre outros. As suas fibras podem ser utilizadas puras ou em mistura com algodão, 

viscose, linho ou lã, em proporções variadas. 

Apesar de existirem vários tipos de poliéster, o polímero dominante refere-se ao politereftalato 

de etileno (PET). Estes são definidos como a condensação de polímeros que contêm unidades de 

ésteres na cadeia principal. 

O poliéster possui características vantajosas como a ótima resistência, baixo encolhimento, 

secagem rápida, resistente ao amarrotamento e abrasão, sobre os tecidos de fibras naturais12.   

 

1.1.4. Microrganismos nos materiais têxteis  

 

O crescimento de microrganismos nos têxteis é bastante frequente. As fibras são um excelente 

meio para a proliferação de microrganismos, por permitirem o alojamento e nutrição destes seres 

vivos. O crescimento de microrganismos em têxteis causa efeitos indesejáveis não só no tecido, mas 

também para o usuário. Esses efeitos incluem o desenvolvimento de odores desagradáveis, 

descoloração, deformação, tingimento, perda de propriedades, tais como a viscosidade e resistência à 

tração e redução do tempo de vida do têxtil, principalmente algodão e lã13. 

Noutros casos, a elevada taxa de sobrevivência de organismos patogénicos em têxteis, pode 

contribuir para a transmissão de doenças, como acontece em meios hospitalares. Os trabalhadores de 

saúde, tais como médicos, enfermeiros, pessoal de laboratório e profissionais técnicos, são 

frequentemente expostos a sangue e a fluídos corporais. Estes fluídos podem transmitir bactérias, 

incluindo organismos multi resistentes a antibióticos (MDROs) como Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina (MRSA), Escherichia coli (E. coli), Klebsiella pneumoniae, entre muitos outros 

que causam colonização ou infeções14. Vários estudos relatam que 2 a 15% dos profissionais de saúde 

são colonizados ou infetados por MRSA15,16.  

De acordo com Kotowa17 as principais espécies a desenvolverem-se nos têxteis são bactérias e 

fungos. Em termos estruturais e biológicos os fungos e as bactérias são microrganismos distintos. Os 
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fungos são organismos eucariotas, com um núcleo organizado, possuem uma parede celular rígida, 

carecem de clorofila e diferem das bactérias também pelo facto de alguns deles serem organismos 

pluricelulares (fungos filamentosos) (Tabela 1)18.  

 

Tabela 1 – Principais diferenças entre Fungos e Bactérias. Adaptado de18. 
 

Propriedades 
 

Fungos 
 

Bactérias 

 

Núcleo 

 

Eucariota; membrana nuclear; mais 

de um cromossoma; mitose 

 

Procariota; sem membrana 

nuclear; apenas um cromossoma 

 

Citoplasma 

 

Mitocôndria; reticulo 

endoplasmático; ribossomas 80S 

 

Sem mitocôndrias; sem reticulo 

endoplasmático; ribossomas 70S 
 

Membrana citoplasmática 
 

Esteróis (ergosterol) 
 

Sem esteróis 
 

Parede celular 
 

Glucanos, galactomananas, quitina, 
 

Peptidoglicano, ácidos teicóicos 

 

Metabolismo 

 

Heterotróficos; principalmente 

aeróbios; sem fotossíntese 

 

Heterotróficos; aeróbios e 

anaeróbios obrigatórios, 

anaeróbios facultativos 

 

Tamanho, diâmetro médio 

 

Células de leveduras: 3–5–10 µm 

Bolores: indefiníveis 

 

1-5 µm 

 

Dimorfismo 
 

Em algumas espécies 
 

Nenhum 

 

As bactérias são organismos unicelulares capazes de se desenvolver rapidamente em 

ambientes húmidos e quentes. Este grupo de microrganismos pode dividir-se em Gram-positivas 

(Gram +) e Gram-negativas (Gram -) (Figura 3)19.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Características estruturais das membranas das bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. 
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A divisão destes microrganismos foi realizada de acordo com as diferenças observadas a nível 

da estrutura, componentes e funções da parede celular bacteriana. A parede celular das bactérias Gram 

+ contém uma camada de espessura entre 20 a 50 nm de peptidoglicano, que se encontra ligada a 

ácidos teicóicos, exclusivos da parede celular de bactérias Gram-positivas. Em contraste, as bactérias 

Gram - são mais complexas, tanto estruturalmente como quimicamente. Nestas bactérias, a parede 

celular compreende uma camada fina de peptidoglicano, recoberta por uma membrana externa, 

contendo lipopolissacarídeos. Esta membrana externa confere resistência a compostos hidrofóbicos, 

incluindo detergentes, uma vez que os lipopolissacarídeos aumentam a carga negativa das membranas 

celulares20.  

A estrutura da parede celular desempenha um papel extremamente importante, na tolerância 

ou suscetibilidade das bactérias na presença de nanopartículas20. No entanto, esta não está apenas 

relacionada com a estrutura da parede celular das bactérias Gram + e Gram -21. Vários outros fatores, 

como a taxa de crescimento e a formação de biofilmes têm vindo a ser apontados, como podendo 

influenciar a tolerância das bactérias à presença das nanopartículas22–24. Bactérias de crescimento 

rápido são mais suscetíveis aos antibióticos e às nanopartículas, do que bactérias de crescimento lento. 

Os biofilmes são comunidades microbianas complexas, que se formam por intermédio de adesão a 

uma superfície sólida, e pela secreção de uma matriz polimérica que cobre a comunidade de células 

bacterianas, protegendo-as da ação das nanopartículas20.   

 

 

1.2. Agentes antimicrobianos incorporados em têxteis  

 

Os têxteis são ubíquos e são usados todos os dias, em todo o mundo com diferentes 

finalidades. Estes podem ser tratados com agentes antimicrobianos por variadíssimas razões, 

dependendo da área de aplicação e do setor de mercado. 

A aplicação de agentes antimicrobianos em têxteis é feita desde a antiguidade, quando os 

egípcios usavam uma grande variedade de substâncias naturais durante o processo de mumificação. Os 

agentes antimicrobianos naturais eram utilizados para inibir o crescimento de bactérias e bolores nos 

tecidos e assim preservar os corpos25.  

 Durante a segunda guerra mundial, os tecidos de algodão eram frequentemente utilizados em 

tendas e em recobrimentos de camiões. Estes tecidos precisavam de ser protegidos do desgaste 

causado pelo ataque microbiano. No início da década de 1940, começaram-se a pesquisar e a 

desenvolver produtos para a prevenção de ataques microbianos em têxteis, contudo, problemas como 

os efeitos poluentes da aplicação destes materiais e a sua toxicidade não eram tomados em 

consideração26.  
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 A prevenção de ataques microbianos em têxteis tem vindo a ser cada vez mais importante para 

os consumidores e produtores têxteis. Uma porção dos têxteis que são utilizados hoje em dia, é tratada 

com biocidas que impedem ou inibem o crescimento de microrganismos. Os biocidas são utilizados 

tanto para proteger o tecido dos efeitos do crescimento microbiano como para proteger o utilizador 

contra microrganismos nocivos.  

 O primeiro material têxtil com propriedades antimicrobianas foi desenvolvido em 1867 por 

Lister que demonstrou a relação entre o material têxtil e as infeções27–29. Atualmente, estudos 

demonstram que os materiais têxteis são um vetor na proliferação microbiana e na transferência de 

agentes patogénicos30, sendo portanto necessário, o desenvolvimento de compostos capazes de 

responderem a estas necessidades. Para serem bem sucedidos no mercado, estes compostos e 

tratamentos têm que ser duráveis e ter uma atividade seletiva contra certos organismos indesejados. As 

investigações nesta área comprovam que os compostos devem apresentar as seguintes características26: 

 

 Fáceis de aplicar; 

 Compatíveis com outros processos químicos do acabamento têxtil; 

 Custo reduzido; 

 Não afetar de forma negativa as propriedades das fibras; 

 Ser resistente às condições atmosféricas; 

 Resistentes à lavagem doméstica, limpeza a seco e engomar; 

 Não originarem efeitos de toxicidade para o Homem. 

 

Hoje em dia, existe uma enorme variedade de agentes antimicrobianos disponíveis no 

mercado. Entre os mais usados na indústria têxtil, encontram-se os compostos de amónio quaternário, 

fenóis halogenados tais como o triclosan, complexos organo-metálicos, sais de metais, entre outros. 

Na última década, as nanopartículas metálicas e de óxidos de metais, como é o caso das nanopartículas 

de prata e de óxido de zinco, respetivamente, têm sido utilizadas extensivamente nos acabamentos 

têxteis31,32. 

 

 

1.3. Nanotecnologia – Contribuição das nanopartículas para o tratamento 
antimicrobiano em têxteis  

 

Segundo Sawhney et al.33 a nanotecnologia consiste na criação e manipulação de materiais 

funcionais, dispositivos e sistemas, através do controlo da matéria à escala manométrica (domínio da 

nanotecnologia encontra-se compreendido entre 1 a 100 nm), e a exploração de novos fenómenos e 

propriedades (físicas, químicas, biológicas, mecânicas, elétricas) que surgem nesta escala. O aumento 
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da área superficial relativamente ao volume e a manifestação dos efeitos quânticos são dois dos fatores 

que mais impacto causa34. 

As propriedades únicas dos nanomateriais, rapidamente atraíram a atenção mundial, devido à 

ampla gama de usos finais que estes materiais oferecem. A nanotecnologia tem atraído não só 

investigadores como também empresas, devido ao seu enorme potencial económico35. 

Os chamados tecidos “inteligentes” ou “funcionais” incorporam hoje uma vasta gama de 

aplicações da engenharia química, mecânica, e aplicações práticas da nanotecnologia. Esta está 

associada a diversas áreas, como a medicina, eletrónica, física, química, biologia e engenharia dos 

materiais36. A dimensão da aplicação da nanotecnologia é de tal forma vasta que chegou à indústria 

têxtil. O uso da nanotecnologia nos têxteis permitiu a abertura de novos caminhos no acabamento 

químico dos mesmos, resultando não só em processos melhorados, mas também no desenvolvimento 

de tecidos com novas propriedades30,37.  

Através da utilização de materiais nano, é possível conferir aos têxteis propriedades que 

incluem a repelência à água, proteção à radiação ultravioleta (UV), resistência ao enrugamento, 

melhoria na capacidade de coloração, capacidade de neutralização de odores, efeito antimicrobiano, 

entre outros38. A incorporação de nanopartículas nos materiais têxteis abre um campo inteiramente 

novo, no sentido de melhorar o desempenho das fibras convencionais.  

 Os materiais inorgânicos tais como os metais e óxidos de metais têm chamado a atenção nos 

últimos anos, devido à sua elevada durabilidade, maior seletividade e capacidade de resistência sob 

condições de processo severas. O uso de nanopartículas de prata e óxido de zinco tem sido visto como 

uma solução viável para combater doenças infeciosas devido às propriedades antimicrobianas destas 

nanopartículas39,40.  

 

1.3.1. Nanopartículas de Prata 

 

As AgNPs são das nanopartículas mais utilizadas devido às suas inúmeras aplicações41,42.   

De acordo com o Project on Emerging Nanotechnologies (PEN) 

(http://www.nanotechproject.org), entraram no mercado comercial, mais de 1300 produtos ativados 

nanotecnologicamente, entre os quais, 313 produtos com nanopartículas de prata, tornando-as na 

classe de nanopartículas mais utilizadas em produtos de consumo43.  

Devido ao largo espetro de atividade antimicrobiana comprovada, contra uma vasta gama de 

microrganismos, as nanopartículas de prata são uma escolha comum, para o controlo do crescimento 

microbiano em produtos de consumo, incluindo plásticos, sabonetes, adesivos, metais e têxteis43–45.  

A nanotecnologia e a química de síntese moderna têm sido utilizadas para desenvolver 

métodos de síntese no sentido de melhorar o desempenho das nanopartículas. A redução química é o 

http://www.nanotechproject.org/
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método mais frequentemente utilizado, para a síntese de AgNPs. Nesta técnica ocorre a redução 

química de uma solução de sal de prata, por um agente redutor tal como NaBH4, citrato, e ascorbato46.  

Embora a atividade antimicrobiana das AgNPs seja evidente contra vários microrganismos, 

muitos investigadores alertam para o problema da toxicidade da prata para plantas aquáticas e 

terrestres, algas, células humanas e seres superiores. Torna-se por isso necessária, a regulamentação da 

utilização de nanomateriais nas mais diversas áreas e setores47–49.   

 

1.3.2. Nanopartículas de óxido de zinco 

 

 Recentemente, o óxido de zinco (ZnO) tornou-se num material bastante promissor devido às 

suas propriedades químicas, óticas, mecânicas, elétricas e magnéticas.  

Os nanomateriais de ZnO foram investigados como potencial alternativa às nanopartículas de 

prata, sobretudo baseado em critérios mais favoráveis, como o baixo custo e a facilidade de 

preparação. Adicionalmente, ao contrário do que ocorre com a prata, o óxido de zinco pertence ao 

grupo de agentes inorgânicos antimicrobianos mais seguros50,51. 

O ZnO exibe uma série de nanoestruturas, com diversos tamanhos e morfologias e atende às 

mais variadas aplicações, tais como, em células solares, sensores, monitores, protetores solares, 

bloqueadores de UV, revestimentos antirreflexo, cosméticos, tintas, entre muitas outras52–57.  

Tem sido igualmente demonstrado que as nanopartículas de óxido de zinco possuem 

propriedades antimicrobianas podendo ser utilizadas na indústria têxtil, não só como agentes 

antimicrobianos, mas também como repelentes de água, na produção de têxteis self cleaning e 

bloqueadores UV58,59. 

 As propriedades específicas deste material têm promovido uma grande quantidade de estudos 

que comprovam o poder antimicrobiano das ZnO NPs contra uma ampla vasta gama de 

microrganismos, tais como Staphyloccocus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumonae, 

Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus flavus, entre outros60–64.  

 Adicionalmente foram realizadas diversas investigações de modo a avaliar quais os fatores 

responsáveis pelo efeito antimicrobiano observado neste material. Consensualmente, verificou-se que 

parâmetros como a concentração, morfologia, tamanho das nanopartículas, entre outros, são os 

principais responsáveis pelos efeitos tóxicos exibidos pelas ZnO NPs contra vários microrganismos. 

Verificou-se ainda que uma maior concentração e um menor tamanho das nanopartículas conduzem a 

uma maior eficácia antimicrobiana58,65,66.  

O ZnO puro apresenta-se como um pó branco, mas na natureza, encontra-se na forma de 

zincita (mineral), que geralmente contém impurezas de ferro e manganês que lhe conferem uma cor 

avermelhada67. 
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Fibra Têxtil Nucleação 

 O óxido de zinco pode adotar três estruturas cristalinas: do tipo wurtzite, zinc blende e 

rocksalt.  

Em condições ambiente, a estrutura cristalina do tipo wurtzite - é a estrutura 

termoninamicamente mais estável e portanto mais comum. É uma estrutura hexagonal compacta, com 

dois parâmetros de rede, a e c, pertencendo ao grupo espacial P63mc (Figura 4 C)). Nesta estrutura 

cristalina os átomos (iões) de oxigénio são dispostos na estrutura hexagonal e os átomos (iões) de 

zinco compõem metade das posições intersticiais tetragonais, possuindo o mesmo arranjo relativo dos 

átomos de oxigénio. Ambos os átomos de zinco e oxigénio são coordenados por quatro iões de carga 

oposta sendo a ligação química do tipo iónica. Devido à diferença de tamanho, estes iões ocupam 

apenas 44% do volume da célula unitária, deixando grandes espaços na rede68–70.  

 

A aplicação de nanopartículas em tecidos pode ser feita através de um processo de uma etapa 

(in situ) ou através de um processo de duas etapas (ex situ). Durante a atividade experimental, optou-se 

por se realizar a síntese in situ (Figura 4), uma vez que este método oferece várias vantagens: (i) 

possibilita uma produção em massa, (ii) permite uma forte ligação entre as fibras do tecido e as 

nanopartículas, uma vez que a síntese é realizada diretamente sobre as fibras têxteis, (iii) permite uma 

maior resistência à lavagem e (iv) uma elevada performance dos materiais utilizados71–74.   

 

 

 

Figura 4 – Esquema da metodologia in situ. Adaptado de51,75. 
 

Um dos aspetos importantes a focar relativamente às nanopartículas de óxido de zinco é a sua 

síntese. Com a aplicação dos diferentes métodos que têm vindo a ser desenvolvidos, já é possível a 

síntese de nanopartículas com diferentes morfologias e tamanhos57.   

Algumas das técnicas de síntese de óxido de zinco utilizadas atualmente, englobam a 

deposição química de vapores, eletrodeposição, síntese hidrotérmica, sol-gel, micro-emulsão, 

evaporação térmica, ablasão laser, moagem mecânica e micro-ondas, sendo que de todas estas 

resultam ZnO NPs com diferentes morfologias76. A escolha da metodologia a adotar deve ser feita de 

acordo com as características que se pretendem obter no produto final. 
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1.3.3. Método de síntese sol-gel 

 

Tal como foi referido, as nanopartículas de óxido de zinco, podem ser obtidas através de 

vários processos, entre os quais o método sol-gel. Este método é popular devido ao facto de ser uma 

metodologia de baixo custo, simples, reprodutível e de utilizar condições de síntese suaves (‘‘soft 

chemistry”)77,78.  

Adicionalmente, os materiais produzidos através deste processo possuem diversas aplicações 

em ótica, eletrónica, biossensores, medicina (por exemplo, na liberação controlada de fármacos) e na 

produção de têxteis antimicrobianos77.  

Neste procedimento químico, a "sol" (ou solução) evolui gradualmente para a formação de um 

sistema bifásico de tipo gel, que contém uma fase líquida e uma fase sólida, cuja morfologia varia de 

partículas discretas para redes de polímeros contínuas. Esta metodologia consiste na conversão de uma 

solução percursora num sólido inorgânico através de reações de polimerização. Em geral, o precursor 

do composto de partida pode ser um sal metálico inorgânico, ou um composto metálico orgânico.  

Em geral, o processo sol-gel consiste nas seguintes etapas (Figura 5): (i) preparação de uma solução 

homogénea através da dissolução de sais inorgânicos em água; (ii) conversão da solução homogénea 

para uma sol, por tratamento com reagentes adequados; (iii) envelhecimento; (iv) modelação; e (v) 

tratamento térmico79,80. 

 

 
 

Figura 5 - Etapas do processo sol-gel. Adaptado de80. 
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1.4. Mecanismo de atuação das nanopartículas 

 

 Tal como foi referido, as nanopartículas metálicas têm sido exploradas e extensivamente 

estudadas como potenciais agentes antimicrobianos. A atividade antimicrobiana observada nestes 

materiais deve-se à elevada área superficial que permite um maior contato com os microrganismos. 

Embora existam várias hipóteses relativamente aos mecanismos de atuação das nanopartículas 

nas bactérias, estes ainda não são completamente compreendidos. O mecanismo de interação 

nanopartículas/bactérias depende de múltiplos fatores, como a composição, modificação superficial, 

propriedades intrínsecas das espécies bacterianas, concentração das nanopartículas e densidade 

bacteriana, tamanho e forma das nanopartículas, temperatura, entre outros20. 

Os mecanismos mais frequentemente apontados como os principais responsáveis pelo efeito 

tóxico das nanopartículas são: (i) libertação de iões, (ii) interação das nanopartículas com os 

microrganismos que conduz a danos na integridade da parede celular e (iii) formação de espécies 

reativas de oxigénio (ROS) (Figura 6)81–86.  

 

 
Figura 6 – Diferentes mecanismos de atuação das nanopartículas enquanto agentes antimicrobianos. Adaptado de19.  
 

Diversos investigadores consideraram que a produção de ROS é a principal responsável pela 

toxicidade das nanopartículas87–89. Espécies como o radical anião superóxido (O2
•-), o peroxido de 

hidrogénio (H2O2) e o radical hidroxilo (•OH) podem interagir e causar lesões em componentes 

celulares, tais como lípidos, proteínas e ácido desoxirribonucleico (ADN).  

 Tomando como exemplo o ZnO e tendo em conta que o ZnO é um material semicondutor, a 

radiação incidente (fotões) de energia superior ao valor do seu hiato ótico ou band gap (~ 3,3 eV), 

provoca o movimento dos eletrões da banda de valência (vb) para a banda de condução (cb) das 
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nanopartículas. Como resultado deste processo, forma-se uma área positiva, conhecida como buraco 

ou electron hole (h +) na banda de valência e um eletrão livre (e-) na banda de condução.  

 O buraco ou electron hole reage com as moléculas de água (H2O) (da suspensão de ZnO) 

separando-as em •OH e ião hidrogénio (H+). Adicionalmente, moléculas de oxigénio (O2) (dissolvidas 

no meio) são transformadas em aniões superóxido (O2
•-) que reagem com H+ e produzem HO2

•. 

Consequentemente colidem com os eletrões, e produzem aniões de peróxido de hidrogénio (HO2
-). 

Estes reagem com H+ dando origem ao peróxido de hidrogénio. Este composto é capaz de penetrar nas 

células provocando danos nas mesmas90.  

 

 

1.5. Metodologias de estudo da atividade antimicrobiana em têxteis  

 

Para desenvolver novos produtos para aplicação têxtil, torna-se necessário avaliar as 

propriedades dos mesmos. Para avaliar o efeito antimicrobiano dos têxteis, resultante da incorporação 

de diferentes agentes antimicrobianos, é fundamental determinar a sua atividade antimicrobiana após o 

processo de acabamento. Nesse sentido, a eficácia dos agentes incorporados nos materiais têxteis é 

normalmente avaliada por testes antimicrobianos. Os métodos utilizados para avaliar a eficácia dos 

agentes incorporados nos materiais têxteis, devem apresentar resultados num curto espaço de tempo. 

Dentro dos métodos disponíveis, a escolha de um deles deve basear-se na sua praticidade, 

flexibilidade, custo de automação, reprodutibilidade e precisão91. 

Entre os vários protocolos laboratoriais, comumente utilizados na determinação da atividade 

antimicrobiana em têxteis, encontram-se a AATCC TM 147, ISO 20645, AATCC TM 100, ASTM 

E2149, JIS I 1902, ISO 20743 e teste de difusão em agar. Estes dois últimos serão estudados mais 

pormenorizadamente92.  

No método de difusão em agar, a atividade antimicrobiana, é expressa através da inibição do 

crescimento microbiano, observada pela formação de uma zona de inibição em torno da amostra 

funcionalizada. Na norma ISO 20743, as amostras são inoculadas com suspensões bacterianas e, em 

seguida, incubadas por um determinado período de tempo, antes de ser examinado o tamanho da 

população microbiana presente39,93,94.  
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Capítulo 2 

 

Descrição Experimental 

 

 

Neste capítulo é feita a descrição experimental do trabalho realizado, o que inclui a 

funcionalização de tecidos com nanopartículas, o crescimento de bactérias e os ensaios 

antimicrobianos. 

 

 

2.1. Síntese das nanopartículas  

 

2.1.1. Síntese das nanopartículas de ZnO “in situ” 

 

Neste trabalho, foi efetuado um estudo sobre a influência da temperatura na síntese das ZnO 

NPs. Com este objetivo foram produzidas várias amostras de tecidos com ZnO NPs sintetizadas a 

diferentes temperaturas (0°C, T. amb. e a 50°C), numa solução aquosa de acetato de zinco e hidróxido 

de sódio, processo designado por sol-gel. Assim, utilizaram-se amostras de tecido 100% algodão (com 

0,18 g e 4 cm x 4 cm cortadas através de um laser de dióxido de carbono (CO2) de corte (Universal 

Laser Systems) com uma potência 20, velocidade 90 e resolução 100), cedidas atenciosamente pelo 

Mestre Kasra Kardarian FCT/UNL e amostras de uma compressa adquirida comercialmente de marca 

Steripan® (com 0,06 g e 4 cm x 4 cm cortadas com uma potência 20, velocidade 100 e resolução 100). 

Todos os substratos mencionados foram conservados em ambiente seco e não foram submetidos a 

nenhum tratamento antes de serem utilizados. 

 

O protocolo de produção das ZnO NPs foi executado segundo Jaber e Laânab95 com ligeiras 

alterações.  

Para todas as sínteses realizadas ao longo do trabalho experimental, todo o material utilizado 

foi previamente limpo em água-régia (Ácido Nítrico, HNO3 – Fisher Scientific 70%, e Ácido 

Clorídrico, HCl – Valente e Ribeiro lda, 33% 1:3) durante a noite e, no dia seguinte, rigorosamente 

bem lavado com água ultra-pura (Millipore, 18 MΩ cm-1), evitando-se assim, possíveis 

contaminações. Todas as soluções utilizadas foram preparadas de fresco. 

Resumidamente, para a síntese de nanopartículas a 50°C, adicionou-se uma amostra de tecido 

a um balão de fundo redondo que contem 50 mL de uma solução de acetato de zinco dihidratado 



 

 

15 

 

(Zn(CH3COO)2 ∙ 2H2O – Sigma-Aldrich 98%) 0,08 M. Adaptou-se um condensador ao balão e a 

solução foi submetida a aquecimento sob refluxo, através da utilização de uma placa de alumínio 

(Heidolph MR Hei-Tec) (Figura 7). Após se atingir a temperatura pretendida, controlada através de um 

termómetro (TFA, Digital Einstich—Thermometer, gama de medição -40°C a +250°C), adicionou-se 

10 mL de uma solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH – Sigma-Aldrich 97%) 1M, sob controlo 

de fluxo (1mL/min) e agitação magnética constante a uma velocidade de 800 rpm verificando-se a 

formação de um precipitado branco. A temperatura da mistura reacional foi mantida durante 1h e 

depois arrefecida à temperatura ambiente. Após 1h o tecido foi removido, enxaguado com água ultra-

pura e deixou-se secar à temperatura ambiente. As experiências de aquecimento e arrefecimento foram 

realizadas num banho de óleo e gelo respetivamente. 
 

 

 
Figura 7 – Ilustração da montagem experimental utilizada na síntese in situ das nanopartículas de óxido de zinco. 

 

2.1.2. Síntese das nanopartículas de Ag “in situ” 

 

O processo de produção das Ag NPs baseou-se no processo modificado descrito por Kardarian 

K. et al.96.  

Em suma, adicionou-se uma amostra de tecido 100% algodão a um balão de fundo redondo. 

Foram adicionados 300 µL de uma solução de hidróxido de sódio 3 mol/L, diretamente sobre o tecido 

e em vários pontos do mesmo, garantindo que toda a área foi coberta pela solução. Adaptou-se um 

condensador ao balão e adicionou-se 50 mL de uma solução de nitrato de prata (AgNO3 – Sigma-

Aldrich 99%) 1,25 g/L sendo esta submetida a um aquecimento sob refluxo, através da utilização de 

uma placa de aquecimento e sob agitação magnética constante a uma velocidade de 800 rpm. A adição 

da solução de nitrato de prata resultou numa mudança brusca da cor da solução. Após a solução entrar 
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em ebulição adicionou-se 1,75 mL de uma solução de citrato trissódico (C6H5Na3O7 ∙ 2H2O – Carl 

Roth GmbH) 10% (p/p). Após 15 min o tecido foi removido, enxaguado com água ultra-pura e deixou-

se secar à temperatura ambiente. 

 

2.1.3. Síntese das nanopartículas de ZnO  

 

A síntese nas nanopartículas de ZnO foi feita de forma análoga à descrita no ponto 2.1.1, com 

exceção da adição das amostras de tecido. Imediatamente após a síntese o precipitado foi centrifugado 

(Focus Instruments) durante 5 min a 4000 rpm e descartou-se o sobrenadante. Repetiu-se o passo 

anterior até não restar solução. O precipitado foi lavado com água ultra-pura e com etanol 96% (Aga), 

centrifugado durante 5 min a 4000 rpm e o sobrenadante descartado. O passo anterior foi repetido 3 

vezes tanto para a lavagem com água ultra-pura como para a lavagem com etanol 96%. 

 

 

2.2. Análise elementar: determinação do teor de zinco por espetroscopia de 
absorção atómica de chama  
 

O protocolo para a determinação do teor de zinco foi adaptado a partir de Bagdatlioglu N. et 

al.97. 

Colocou-se uma amostra de tecido com 2 cm de diâmetro num tudo de digestão, adicionou-se 

10 mL de ácido nítrico (HNO3 – Panreac 65%) concentrado no tubo e aqueceu-se o tubo (digestor 

HTX) durante 3 h a 130ºC. Posteriormente, as amostras foram filtrados para balões volumétricos de 50 

mL, tendo o volume final sido aferido com água ultra-pura. O zinco foi determinado nas soluções 

digeridas, ou nas suas diluições, num espetrofotómetro de absorção atómica (SOLAAR Thermo 

Electron Corporation M Series), com chama de acetileno/ar. A calibração necessária para a medição 

do zinco foi realizada recorrendo a soluções padrão monoelementares em água acidificada a pH 2,0 

com ácido nítrico.  

O processo para a determinação do teor de zinco foi realizado em triplicado para amostras de 

tecido isentas de nanopartículas (controlo) sem lavagem e para amostras de tecidos com depósitos de 

ZnO NPs com e sem lavagem. A lavagem efetuada aos tecidos foi efetuada a 120ºC (realizado em 

autoclave), em condições que tentaram simular uma esterilização em meio hospitalar.  
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2.3. Determinação da atividade antimicrobiana  

 

Após a funcionalização dos tecidos com nanopartículas, realizaram-se ensaios antimicrobianos 

de modo a avaliar o efeito dos materiais têxteis impregnados com nanopartículas enquanto agentes 

antimicrobianos. 

A atividade antimicrobiana foi estudada testando a sensibilidade aos extratos dos seguintes 

microrganismos: Staphylococcus aureus (ATCC6538), Escherichia coli (ATCC8739), Staphylococcus 

aureus (RN4220), Pseudomonas aeruginosa (ATCC9027), Enterococcus faecalis (ATCC29212) e 

Candida albicans (ATCC10231). As estirpes foram gentilmente cedidas pela Doutora Elisabete 

Maurício (Elisa Câmara, Lda) com exceção da Staphylococcus aureus (RN4220) que foi gentilmente 

cedida pelo DCV da FCT/UNL. 

Recorreu-se a dois métodos distintos para a avaliação da atividade antimicrobiana nos 

materiais têxteis. Realizou-se um teste qualitativo, designado por teste de difusão em agar, descrito 

em98 com todos os microrganismos acima enunciados e realizou-se um teste quantitativo, denominado 

por método de absorção, de acordo com a norma ISO 20743:2013 (E), 2013 para ambas as estirpes de 

Staphylococcus aureus ATCC6538 e RN4220 e para a Escherichia coli. 

Os ensaios antimicrobianos foram realizados numa câmara de fluxo laminar vertical (S Steril-

VBH) de maneira a garantir a obtenção de um ambiente totalmente estéril na área de trabalho. Todo o 

material e meios usados nos ensaios experimentais foram previamente esterilizados por autoclavagem 

(DARLAB K - 400) a 122 °C e a 1,2 atm durante 15 min.  

 

2.3.1. Metodologia qualitativa: teste de difusão em agar  

 

 O método utilizado envolveu as seguintes etapas: seleção de colónias, preparação da 

suspensão do inóculo, standardização da suspensão do inóculo, inoculação de placas, adição das 

amostras, incubação de placas, medição das zonas de inibição e interpretação dos resultados.  

Para a realização do teste usaram-se amostras de tecido impregnadas com nanopartículas, 

cortadas em círculos com 6 mm de diâmetro e esterilizadas em autoclave. 

Realizaram-se ainda dois tipos de controlos negativos: ensaio com tecidos sem nenhum 

tratamento (brancos); e ensaios com tecidos sujeitos a um tratamento semelhante ao da síntese das 

nanopartículas, mas em que se substituiu o nitrato de prata por nitrato de potássio (KNO3 – Merck 

99%) ou o acetato de zinco por acetato de cálcio (Ca(C2H3O2)2 – Sigma – Aldrich 99%). Estes ensaios 

foram realizados para aferir a possibilidade de existência de quaisquer interferências por parte dos 

restantes reagentes utilizados na síntese das nanopartículas.  

A suspensão dos microrganismos utilizada para os ensaios foi preparada transferindo-se 

diversas colónias, com crescimento entre 18-24 h, bem isoladas, do meio Muller Hinton Agar (MHA – 



 

 

18 

 

Becton Dickinson) para um tubo contendo meio salino (0,85% cloreto sódio, NaCl – Panreac 99%), de 

modo a obter uma turbidez ótica comparável à solução padrão 0,5 na escala McFarland 

(correspondente a aproximadamente 1,5 X 108 UFC/mL98 para bactérias e 1-5 X 106 UFC/mL99 para 

leveduras) (1% (p/v) cloreto de bário dihidratado, BaCl2 ∙ 2H2O – Riedel-de Haën 99% e 1% (v/v) 

ácido sulfúrico, H2SO4 – Fisher Scientific 95%). De seguida, usou-se o vortex para homogeneizar a 

suspensão. A distribuição do inóculo foi feita com recurso a uma zaragatoa, mergulhando-a na 

suspensão, tendo o cuidado de se remover o excesso de líquido da mesma, pressionando-a contra a 

parede do tubo. A inoculação iniciou-se no topo da placa de MHA (preparada anteriormente, contendo 

15 mL de meio). Cobriu-se toda a placa movendo a zaragatoa para trás e para a frente de ponta a ponta 

da placa. Girou-se a placa cerca de 60° e repetiu-se o procedimento anterior mais duas vezes de forma 

a assegurar que o inóculo foi distribuído de maneira uniforme. Com o auxílio de uma pinça, submetida 

à chama sempre que se trocava de amostra, aplicaram-se os discos com e sem nanopartículas, um de 

cada vez sobre a placa e, pressionou-se cada disco para garantir um contacto completo com o agar. Os 

discos foram colocados distanciados entre si e entre os bordos da placa de modo a evitar possíveis 

sobreposições das zonas de inibição. As placas foram depois colocadas durante 2 h a 4ºC para difusão 

completa e, em seguida, foram a incubar em estufa (Memmert B 50) a 37ºC ± 1 ºC durante 24 h, no 

caso das bactérias, ou a 30ºC ± 1 ºC durante 48 h, no caso da levedura. Os ensaios foram realizados em 

triplicado a partir de inóculos diferentes. A atividade antimicrobiana foi estimada a partir do diâmetro 

dos halos de inibição à volta da amostra, com o auxílio de uma régua (Figura 8).  

 

Figura 8 – Ilustração representativa das diferentes etapas do teste de difusão em agar. Adaptado de98. 
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2.3.2. Metodologia quantitativa: método de absorção 

 

O método utilizado compreende as seguintes fases: preparação das amostras, período de 

incubação, preparação do inóculo, operação do teste e interpretação dos resultados. Tal como no teste 

qualitativo, usaram-se amostras de tecidos sem nanopartículas (controlos) e amostras de tecido 

impregnadas com nanopartículas. 

 

Começou-se por obter amostras cortadas em círculos com 3,5 cm de diâmetro. Utilizaram-se 

seis amostras de teste como controlo (tecido não tratado) e seis amostras de teste com nanopartículas 

(agente antimicrobiano). Três das amostras de controlo e três das amostras com nanopartículas foram 

utilizadas para o tempo zero, imediatamente após a inoculação. Os restantes seis exemplares foram 

utilizados para o tempo de contacto após 18 h de incubação.  

Inoculou-se uma placa com meio TSA (Tryptone Soya Agar – Biokar Diagnostics) e incubou-

se a 37°C ± 2°C em estufa (Memmert B 50) durante 24 h. Em seguida retirou-se uma colónia da placa 

previamente incubada, inoculou-se em 20 mL de meio TSB (Tryptone Soya Broth – Biokar 

Diagnostics) e incubou-se a 37°C ± 2°C, a uma taxa de agitação de 110 rpm durante 18h (New 

Brunswick Innova 4000). Findo este tempo diluiu-se a cultura (0,4 mL em 20 mL de meio TSB) e 

incubou-se a 37°C ± 2°C, a uma taxa de agitação de 110 rpm, durante 3h ± 1h. No final acertou-se a 

cultura a uma turbidez ótica comparável à solução padrão 0,5 na escala McFarland, garantindo-se 

assim uma densidade celular de cerca de 1 X 108 UFC/mL. Em seguida, realizaram-se diluições 

seriadas, em meio TSB, até se obter uma cultura com uma densidade final de 1 X 105 a 3 X 105 

UFC/mL que foi, então, utilizada como solução de trabalho.  

Os tecidos foram colocados em erlenmeyers de 100 mL tendo, em seguida, sido aplicados 0,4 

mL da solução de trabalho diretamente sobre as amostras controlo e a testar, em várias zonas dos 

tecidos de forma a assegurar que o inóculo cobriu toda a superfície. Após a adição da solução de 

trabalho, 6 amostras (3 amostras controlo e 3 amostras a testar) foram colocadas na estufa e incubadas 

a 37ºC ± 2°C, durante 18h. As restantes 6 amostras foram usadas para o tempo zero. Para as amostras 

do tempo zero, 1 min após a adição da solução de trabalho adicionaram-se 20 mL da solução shake-

out phisiological (0,85% (p/v) NaCl, 0,2% (p/v) Polissorbato 80 – Acros Organics para 1 L) a cada um 

dos erlenmeyers, tendo estes, de seguida, sido agitados num vortex em 5 ciclos de 5 segundos. A 

suspensão assim obtida foi serialmente diluída em peptona-sal (0,1% (p/v) Peptona – BD DIFCO, 

0,85% (p/v) NaCl para 1 L), tendo-se plaqueado 1 mL de cada diluição por incorporação em placas de 

meio TSA. As placas foram depois colocadas a incubar em estufa a 37ºC ± 2°C durante 24 h para a 

contagem de células viáveis. As diluições foram realizadas em duplicado e de cada diluição foram 

efetuadas três placas. Após incubação, contou-se o número de colónias na série de diluições onde se 
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observou o crescimento entre 30 UFC a 300 UFC. Repetiu-se o mesmo processo para os erlenmeyers 

após terem sido levados a incubar durante 18h. A Figura 9 resume todo este procedimento. 

   

 

Figura 9 - Ilustração representativa das diferentes etapas do teste de absorção. 

 

 

A atividade antimicrobiana foi calculada de acordo com a seguinte equação 3, descrita na ISO 

20743:2013(E), 2013:  

 

A = (lgCt– lgC0) – (lgTt – lgT0) = F – G Equação 3 

 

em que: 

A, corresponde ao valor da atividade antimicrobiana;  

F, corresponde ao valor do crescimento dos controlos (lgCt– lgC0); 

G, corresponde ao valor do crescimento das amostras com as nanopartículas (lgTt – lgT0); 

lgTt ou lgCt, corresponde ao logaritmo da média aritmética do número de UFC, obtido nas amostras 

com nanopartículas (lnTt) ou nos brancos (lnCt) após 18 h de incubação (18 h de contacto); 

lgT0 ou lgC0 corresponde ao logaritmo da média aritmética do número de UFC, obtido nas amostras 

com nanopartículas (lnT0) ou nos brancos (lnC0) no tempo zero. 
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2.3.3. Avaliação da atividade antimicrobiana com soluções padrão 

 

 O método utilizado para a avaliação da atividade antimicrobiana com soluções padrão 

assemelha-se ao descrito em 2.3.1., embora as amostras têxteis tenham sido substituídas por discos de 

papel comercial (Bacto), especificamente preparados para os testes de suscetibilidade a 

antimicrobianos. Os discos foram colocados na superfície de uma placa de meio MHA, inoculada com 

uma suspensão bacteriana tendo, posteriormente, sido impregnados com concentrações conhecidas dos 

compostos a testar. Este ensaio foi realizado para avaliar a sensibilidade de ambas as estirpes de S. 

aureus ao peróxido de hidrogénio (H2O2 – Panreac 33%) e ainda dos vários antibióticos utilizados 

como controlo positivo para cada um dos microrganismos utilizados (vancomicina (Sigma – Aldrich) 

para ambas as estirpes de S. aureus e para E. faecalis, meticilina (Sigma – Aldrich) para ambas as 

estirpes de S. aureus, tetraciclina (Sigma – Aldrich) para E. coli e P. aeruginosa e E. faecalis e 

ampicilina (Sigma – Aldrich) para E. coli.  

 

 

2.4. Preparação de amostras biológicas para microscopia eletrónica de 
varrimento  
 

No decorrer deste trabalho, foram preparadas e vistas por microscopia eletrónica de 

varrimento (SEM, do inglês Scanning Electron Microscopy) as células de Staphylococcus aureus 

(ATCC6538) e de Staphylococcus aureus (RN4220) após contacto com as amostras têxteis sem 

tratamento (brancos) e após impregnação com ZnO NPs.  

O protocolo para a preparação destas amostras baseou-se no descrito pela Mestre Carolina 

Marques100 embora com algumas alterações.  

As suspensões bacterianas foram preparadas conforme o descrito no método de absorção para 

as 5 h de contacto (ponto 2.3.2.), tendo-se transferido os 20 mL da suspensão celular em shake-out 

phisiological para tubos de falcon de 50 mL. De seguida, centrifugaram-se as suspensões a 6000 x g e 

a 4°C durante 10 min e removeram-se os sobrenadantes. Os pellets obtidos foram ressuspensos em 2 

mL de glutaraldeído 3 % (preparado a partir de glutaraldeído 25% (OHC(CH2)3CHO – Sigma 

Aldrich), água ultra-pura e tampão cacodilato trihidratado ((CH3)2AsO2Na ∙ 3H2O – Sigma Aldrich 

98%) 0,2 M, pH 7,4), tendo-se procedido a nova centrifugação nas mesmas condições. Os pellets 

obtidos foram novamente ressuspensos em glutaraldeído 3 % e, após 2 h, centrifugados nas mesmas 

condições, tendo o sobrenadante sido descartado e o pellet ressuspendido em 2 mL de tampão 

cacodilato 0,1 M pH 7,4. Repetiu-se o ponto anterior novamente. Transferiu-se o conteúdo dos tubos 

de falcon para eppendorfs de 2 mL. A suspensão foi lavada primeiro com 1 mL de etanol absoluto 

70%, depois com 1 mL de etanol absoluto 95% e por fim com 100 µL de etanol absoluto 100% 
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(Fisher Scientific). Esperou-se 10 min entre cada lavagem. Colocou-se uma gota da suspensão final na 

bolacha de silício monocristalino e adicionou-se umas gotas de hexametildissilazano (HDMS – Sigma 

Aldrich 99%) por cima da bolacha, de modo a cobrir toda a superfície, para secar. As soluções de 

etanol 70% e 95% foram preparadas a partir da solução de etanol 100%. Para o acerto do pH das 

soluções tampão utilizou-se ácido clorídrico 3M (HCl – Fisher Scientific – 37%).  
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Capítulo 3 

 

Técnicas de caracterização 

 

 Dependendo de qual o fim dos materiais a serem estudados, a caracterização dos mesmos 

poderá abranger a avaliação de diversas propriedades. Este capítulo incidirá sobre as técnicas elegidas 

para a caracterização das amostras em estudo em termos de estrutura, morfologia e composição 

química. As amostras biológicas foram caracterizadas em termos de morfologia. 

 

 

3.1. Caracterização estrutural e morfológica 

 

3.1.1. Difração de raios-X 

 

A difração de raios-X (XRD, do inglês X-rays Diffraction) corresponde a uma das principais 

técnicas de caracterização de estruturas cristalinas presentes em materiais na forma de pó, filme ou 

bulk, através da interpretação da difração de raios-X a partir de muitas moléculas idênticas ordenadas 

num cristal101.  

O método mais utilizado para a produção de raios-X consiste em fazer colidir um eletrão de 

elevada energia (gerado no cátodo do tubo catódico) com um alvo metálico (ânodo). A dispersão dos 

raios-X pela estrutura ordenada de um cristal resulta na interferência entre os raios dispersos, de forma 

construtiva ou destrutiva, ocorrendo o fenómeno de difração (Figura 10 A))102. A radiação é produzida 

quando um feixe de raios-X incide sobre a amostra em estudo e é difratado pela fase cristalina da 

amostra de acordo com a Lei de Bragg descrita pela Equação 4 a qual estabelece a relação entre o 

ângulo de difração e a distância entre os planos que a originaram (característicos para cada fase 

cristalina), 

 

n  = 2d(hkl) sen θ Equação 4 

 

em que d é a distância entre os planos cristalinos que dependem da orientação (hkl), θ o ângulo 

formado entre os planos atómicos e o feixe de raios-X incidente (e difratado),  o comprimento de 

onde da radiação incidente e n o número da reflexão que toma valores inteiros. A intensidade dos 

raios-X difratados é medida como uma função do ângulo de difração 2θ101.  
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Através da variação do ângulo de incidência da radiação e medindo num contador a 

intensidade do feixe difratado, obtém-se um difratograma, onde as interferências construtivas 

aparecem na forma de picos101. 

O estudo estrutural foi feito através da comparação do difratograma obtido com padrões 

existentes depositados em bases de dados oficiais101. 

A técnica de XRD foi utilizada para a caracterização de amostras de tecido com e sem 

nanopartículas, assim como para verificar as fases cristalinas das ZnO NPs e Ag NPs. Os 

difratogramas foram adquiridos num intervalo de 2θ variando-se de 10 a 90° com intervalo de 0,03°. 

As medidas foram realizadas num difratômetro de raios-X X’Pert Pro da PANalytical (Figura 10 B)), 

utilizando radiação à linha Kα do cobre (1,5406 Å). 

 

 

 

Figura 10 – A) Difração de raios-X, a partir da difração de um feixe de raios-X, com os planos de átomos de um 
cristal de acordo com a condição de Bragg. B) Ilustração do equipamento utilizado na difração de raios-X. 

 

3.1.2. Microscopia eletrónica de varrimento 

 

A microscopia eletrónica de varrimento (SEM, do inglês Scanning Electron Microscopy) é um 

dos métodos mais versáteis disponíveis para avaliação e análise das características morfológicas de 

amostras biológicas e não biológicas.  

O princípio de funcionamento baseia-se na incidência de um feixe de eletrões num ponto da 

superfície da amostra-alvo, e a subsequente recolha dos sinais eletrónicos emitidos pelo material-alvo. 

As amostras são percorridas sequencialmente por um feixe de eletrões acelerado por uma tensão, 

finamente focado através de um sistema de lentes eletromagnéticas. Da interação do feixe eletrónico 

com a amostra resulta a emissão de diversos tipos de radiação e eletrões, entre os quais os eletrões 

secundários utilizados na formulação da imagem da amostra, e os eletrões retrodifundidos. Enquanto 

A) B) 
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os eletrões secundários tornam possível a obtenção de excelentes imagens, possibilitando a observação 

do contraste topográfico, os eletrões retrodifundidos permitem a observação clara da rugosidade das 

amostras em estudo, devido ao efeito de sombra103–105. 

Para que as amostras possam ser caracterizadas por microscopia eletrónica, estas têm que ser 

condutoras. Uma vez que as amostras em estudo não apresentam condutividade superficial, estas 

tiveram que ser metalizadas, através da aplicação de um revestimento ultrafino de ouro melhorando 

assim a sua condutividade elétrica. Em algumas ocasiões, utilizou-se também, um revestimento 

constituído por uma mistura de ouro e paládio. A preparação das amostras envolveu, no caso dos 

tecidos, o corte de pequenas porções dos mesmos e a sua colagem numa fita de carbono (Figura 11 

A)). Relativamente à análise das nanopartículas, utilizou-se novamente uma fita de carbono à qual foi 

colada uma bolacha de silício monocristalino, onde foram adicionadas as nanopartículas dispersas em 

etanol.  

Esta técnica foi utilizada para analisar a morfologia das amostras de tecido antes e após 

impregnação com nanopartículas, das ZnO NPs, das Ag NPs e das duas estirpes de S. aureus. A 

preparação das amostras biológicas para observação de SEM encontra-se descrita no ponto 2.4. da 

seção experimental. As análises foram realizadas num microscópio eletrónico de varrimento Carl 

Zeiss AURIGA Crossbeam SEM-FIB (Figura 11 B)). Na obtenção das imagens foi utilizada uma 

tensão de aceleração de 5 kV, uma abertura de diafragma de 30 m e uma distância de trabalho entre a 

amostra e a coluna de SEM de aproximadamente 5,7 mm. 

 

 

 

Figura 11 – A) Preparação das amostras de tecidos e de nanopartículas para caracterização por Microscopia 
eletrónica de varrimento. B) Ilustração do equipamento utilizado na Microscopia eletrónica de varrimento.  
 

 

A) B) 
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3.1.3. Espetroscopia dispersiva de raios-X 

 

A espetroscopia dispersiva de raios-X (EDS, do inglês Energy Dispersive Spectroscopy) é 

uma técnica analítica usada para a análise elementar ou caracterização química de uma amostra, 

geralmente acoplado ao SEM. 

Esta técnica utiliza os raios-X emitidos por uma amostra sólida bombardeada por um feixe de 

eletrões localizado de modo a obter-se uma análise química localizada. Tendo em conta que cada 

elemento químico possui uma estrutura atómica única, o impacto do feixe de eletrões sobre a espécie a 

analisar produz raios-X, característicos dos elementos químicos presentes na amostra, obtendo-se 

assim picos característicos de cada elemento num espetro de intensidade (número de fotões registados) 

em função da energia dos raios-X. Os detetores podem ser ajustados de modo a passaram apenas uma 

gama de pulsos correspondentes ao pico de raios-X caraterístico de um determinado elemento. A 

análise qualitativa envolve a identificação das linhas do espetro enquanto a análise quantitativa 

(determinação das concentrações dos elementos presentes) envolve a medição das intensidades de 

linha para cada elemento na amostra e para os mesmos elementos em padrões de calibração, de 

composição conhecida106.  

Para a obtenção dos espetros EDS dos materiais estudados utilizou-se um detetor Oxford 

INCA xact com uma tensão de aceleração de 15 kV e abertura de diafragma de 60 m de modo a 

maximizar o sinal de raios-X emitidos pelas amostras de tecido e nanopartículas.  

Tal como foi referido em 3.1.2., para que as amostras possam ser caracterizadas por SEM, 

estas têm que ser condutoras e para tal, utilizaram-se várias camadas de revestimento (referidas 

anteriormente). Assim, torna-se importante referir, que o ouro possuiu uma contribuição a uma energia 

E = 2,12 keV, o paládio a E = 2,84 keV e E = 2,99 keV. 

 

 

3.2. Caracterização Química 

 

Espetroscopia de infravermelho por transformada de Fourier com modo ATR 

 

A espetroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR, do inglês Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy) é uma importante técnica de caracterização de materiais, sendo 

muito utilizada na identificação da natureza química de vários tipos de amostras.  

A ligação de dois átomos em moléculas envolve diferentes tipos de energia, tais como a 

energia translacional, vibracional e eletrónica. No caso da espetroscopia de infravermelho, esta tem 

por base os movimentos relativos dos átomos numa molécula, isto é, as suas vibrações. Assim, esta 

espetroscopia deteta a radiação que é absorvida pelas ligações vibracionais moleculares. As vibrações 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Caracteriza%C3%A7%C3%A3o_(ci%C3%AAncia_dos_materiais)&action=edit&redlink=1
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moleculares podem ser classificadas em dois tipos, vibração de deformação axial (stretching) e 

vibração de deformação angular (bending) (Figura 12 A)). As deformações axiais ou por estiramento 

são oscilações radiais das distâncias entre os núcleos, e as deformações angulares envolvem mudanças 

dos ângulos entre o plano que contém a ligação e um plano de referência107.  

O espetro de infravermelho obtém-se geralmente pela passagem da radiação de infravermelho 

através da amostra e pela determinação da radiação incidente absorvida a uma determinada energia. A 

energia de cada pico num espetro de absorção corresponde à frequência de vibração de parte da 

molécula da amostra. Para que uma molécula apresente absorção no infravermelho esta necessita que 

o seu momento dipolar sofra uma variação durante a vibração. O espetro infravermelho pode ser 

apresentado em função da transmitância ou da absorvância da amostra105,108.  

Quando a amostra se revela inapropriada para medição da transmitância, por exemplo por ser 

opaca, pode ser utilizada uma configuração que permita medir a reflectância. No modo ATR 

(Attenuated Total Reflection) a interação entre o feixe e a amostra é realizada na interface entre a 

amostra e um cristal. O feixe infravermelho é direcionado através do cristal e, devido à alteração do 

índice de refração na sua superfície, o feixe é refletido para trás em vários pontos ao longo do 

comprimento do cristal, até finalmente sair para o detetor. Quando a amostra é colocada em contacto 

com a superfície do cristal, o feixe vai interagir com a amostra em diversos pontos105,109.  

O aparelho utilizado foi o espetrofotómetro Thermo Scientific com acessório ATR de cristal de 

diamante (Figura 12 B)). Os espetros foram obtidos na gama de números de onda 525 a 4000 cm-1. 

Esta técnica foi utilizada para caracterizar as amostras de tecido e as ZnO NPs. 

 

 

 

Figura 12 – A) Ilustração de diferentes tipos de vibrações moleculares. B) Ilustração do equipamento utilizado na 
espetroscopia de infravermelho por transformada de Fourier. 
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3.3. Técnicas de Análise Elementar  

 

Espetroscopia de Absorção Atómica de Chama 

 

Os métodos de espetrometria atómica utilizam a radiação eletromagnética que é absorvida ou 

emitida pelos átomos da amostra. Através destes, é possível obter informações das amostras em 

estudo, quer a nível qualitativo, quer a nível quantitativo. A informação qualitativa é fornecida pelo 

comprimento de onda no qual a radiação é absorvida ou emitida e a informação quantitativa é 

fornecida pela quantidade de radiação eletromagnética que é absorvida ou emitida108.  

A espetroscopia de absorção atómica de chama (FAAS do inglês, Flame Atomic Absorption 

Spectroscopy) é um dos diversos métodos analíticos disponíveis para a caracterização química de 

amostras. Na espetrometria de absorção atómica de chama, quer de ar/acetileno ou de protóxido de 

azoto/acetileno, a chama é utilizada para evaporar o solvente e dissociar a amostra nos seus 

componentes atómicos. Quando a luz de uma lâmpada catódica oca (selecionada com base no 

elemento a ser determinado) passa através da nuvem de átomos, os átomos de interesse absorvem a luz 

da lâmpada. Esta é medida por um detetor, e utilizada para calcular a concentração do referido 

elemento na amostra original110 (Figura 13 A)). 

O aparelho utilizado foi o espetrofotómetro de absorção atómica SOLAAR Thermo Electron 

Corporation M Series, com chama de acetileno/ar (Figura 13 B)). 

 

 

 

 

Figura 13 – A) Ilustração esquemática do sistema FAAS. B) Ilustração do equipamento utilizado na espetroscopia 
de absorção atómica de chama ar/acetileno. 
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Capítulo 4 

 

Apresentação e Discussão de Resultados 

 

Os materiais têxteis são potenciais portadores de microrganismos tais como bactérias e fungos, 

possibilitando também o seu crescimento. A diminuição da proliferação microbiana não é conseguida 

por controlo das condições físicas do meio ambiente normal, nem pelos processos de lavagem 

frequentes, à exceção da lavagem a temperaturas elevadas, desaconselhável na maioria dos materiais 

têxteis. Assim, os tratamentos com agentes antimicrobianos adquirem cada vez mais um papel 

preponderante visto que aumentam o tempo de vida útil dos tecidos, protegendo o utilizador muitas 

vezes de alergias e infeções. 

Assim sendo, no decorrer do trabalho experimental pretendeu-se estudar as propriedades 

antimicrobianas de dois tecidos distintos, um de 100% algodão, e uma compressa comercial 

Steripan®, através da imobilização de nanopartículas de óxido de zinco e de prata nas fibras têxteis. A 

escolha de dois tecidos distintos prende-se com o facto de poderem ser utilizados em aplicações 

diferentes. Enquanto o tecido 100% algodão, poderá ser utilizado no fabrico de batas, ou resguardos 

para camas hospitalares, a compressa, tendo em conta que a sua finalidade consiste em promover a 

proteção e recuperação de uma determinada lesão, seria conferir-lhe um efeito adicional (efeito 

antimicrobiano), contra potenciais infeções causadas por microrganismos oportunistas. Para o 

acabamento antimicrobiano foram sintetizadas separadamente, e in situ, nanopartículas de prata e de 

óxido de zinco.  

Com base neste enquadramento, inicialmente será apresentada a caracterização morfológica, 

química e estrutural dos dois tecidos estudados, das nanopartículas de óxido de zinco, assim como dos 

tecidos funcionalizados com as nanopartículas de óxido de zinco e de prata. Realizaram-se estudos 

mais detalhados para caracterizar o tecido 100% algodão e as nanopartículas de óxido de zinco. 

Por último, e tendo em conta que os métodos de avaliação da atividade antimicrobiana nos 

materiais têxteis, podem ser usados para avaliar a eficácia do tratamento antimicrobiano, serão 

apresentados e discutidos os resultados obtidos no método de difusão em agar e no método de 

absorção de acordo com a norma ISO 20743:2013(E), 2013, utilizados para a análise microbiológica. 
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4.1. Caracterização dos tecidos 

  

No presente trabalho foi feita a caracterização dos dois tecidos utilizados: tecido 100% 

algodão e compressa comercial Steripan® (Figura 14), tendo sido o primeiro caracterizado mais 

detalhadamente. Tendo em conta que estes tecidos são utilizados como suportes para a impregnação 

de nanopartículas, torna-se importante fazer a sua caracterização morfológica, estrutural e química, 

utilizando-se para isso técnicas como a microscopia eletrónica de varrimento acoplada com 

espetroscopia dispersiva de raios-X, difração de raios-X e espetroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier. 

 
Figura 14 - Tecidos utilizados no desenvolvimento da atividade experimental. A) Compressa Steripan®; B) Tecido 
100% algodão. 

 

De modo a evidenciar as diferenças entre os dois tecidos, começou por se realizar uma análise 

macroscópica aos mesmos. Detalhes como a forma, textura e espessura são descrições importantes e 

que permitem complementar a posterior caracterização.   

 Através da utilização de um micrómetro digital (Mitutoyo, faixa de medição 0-25 mm, 

resolução 0,001 mm) determinou-se a espessura de ambos os tecidos, tendo-se obtido uma espessura 

de 0,20 mm e 0,19 mm para os tecidos 100% algodão e para a compressa Steripan®, respetivamente.  

 Embora as espessuras dos tecidos sejam semelhantes, visualmente, e através da análise 

microscópica (Figura 14), é possível concluir que a compressa Steripan® (Figura 14 – A)) apresenta, 

na sua rede de fibras, poros com uma área superior quando comparados com os poros apresentados 

pelo tecido 100% algodão. Esta característica torna o tecido 100% algodão mais disponível para uma 

impregnação mais eficaz. 

 

A) B) 

1 cm 

500 µm 
500 µm 
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4.1.1. Microscopia eletrónica de varrimento 

 

A utilização da microscopia eletrónica de varrimento permite a caracterização morfológica 

detalhada dos dois tecidos utilizados. As imagens de SEM do tecido 100% algodão e da compressa 

Steripan® encontram-se na Figura 15.  

 
Figura 15 – Morfologia dos tecidos utilizados. A) Imagem de SEM tecido 100% algodão e respetiva ampliação. B) Imagem 
de SEM Compressa Steripan® e respetiva ampliação. 
 

 Através da análise das imagens SEM é possível observar que, tal como espectável, existem 

diferenças na morfologia dos dois tecidos. Embora ambos sejam maioritariamente constituídos por 

uma rede tridimensional de fibras entrelaçadas, é possível observar na imagem de SEM do tecido 

100% algodão (A)), uma matriz de fibras mais compacta e mais densa do que a matriz apresentada 

pela compressa Steripan® (B)). Tendo em conta esta característica, embora ambas apresentem um 

entrelaçado semelhante, o tecido 100% algodão é menos poroso do que a compressa Steripan®, ou 

seja, na mesma área de tecido, esta última possui uma área maior sem fibras.  

Durante o desenvolvimento das fibras, nomeadamente no processo de dissecação e 

desidratação, a perda de fluídos a partir dos lúmens faz com que as fibras entrem em colapso e formem 
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voltas e espirais. A perda de água aproxima as cadeias de celulose. O colapso das paredes das células 

provoca alterações morfológicas irreversíveis, como a diminuição da porosidade. Quanto maior for a 

densidade mais próximas estarão as fibras e, consequentemente, menor será a sua porosidade37.  

Comparando as imagens SEM dos dois tecidos, verifica-se que as fibras do tecido 100% 

algodão são mais achatadas ao contrário das da compressa Steripan®, que têm uma geometria mais 

cilíndrica. Observa-se ainda nestas últimas a presença de fibras lisas e fibras rugosas.  

 Com a análise SEM, foi possível constatar-se que as características apresentadas anteriormente 

estão de acordo com a observação macroscópica e microscópica realizada aos dois tecidos, 

evidenciando a elevada porosidade da matriz da compressa Steripan® quando comparada com o tecido 

100% algodão.  

 

4.1.2. Espetroscopia dispersiva de raios-X 

 

De forma a complementar os conhecimentos adquiridos pelas técnicas anteriores, e tendo em 

conta que a EDS é uma técnica analítica usada para a análise elementar ou caracterização química de 

uma amostra, foi possível fazer a identificação dos elementos químicos presentes em ambos os 

tecidos. A Figura 16 ilustra os espetros obtidos do tecido 100% algodão e da compressa Steripan® em 

função da energia da radiação secundária emitida pelos elementos. 

 

  

Figura 16 – Análise EDS dos tecidos estudados. Tecido 100% algodão, A) e Compressa Steripan®, B). Respetivas 
imagens de SEM à qual a análise foi realizada (representadas a roxo). 
 

A partir da análise da Figura 16 verifica-se que ambos os tecidos apresentam na sua 

constituição átomos de carbono, correspondente a uma energia E = 0,28 keV, e átomos de oxigénio, de 

energia E = 0,52 keV. Tendo em conta que estes elementos são comuns a ambos os tecidos, este 

resultado era esperado.  

A) B) 
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 O pico presente a E = 0 keV, comum aos dois tecidos analisados, é característico do 

equipamento, não fornecendo qualquer informação adicional. Os restantes picos a energias E = 2,12 

keV, E = 2,84 keV, E = 2,99 keV, também comuns a ambos os tecidos, são referentes à camada de 

revestimento (mistura de ouro e paládio) utilizada nas amostras de tecido de modo a tornar possível a 

observação dos mesmos por SEM.  

 Através da análise do espetro A), tal como esperado, e com exceção dos picos referentes à 

camada de revestimento, apenas se verifica a presença dos picos referentes ao carbono e ao oxigénio 

uma vez que estes são os constituintes únicos presentes no tecido 100% algodão. Assim, é possível 

confirmar a inexistência de quaisquer aditivos adicionados ao tecido durante a sua produção. 

 Já no espetro B), referente à compressa, o pico do carbono é o que apresenta uma maior 

intensidade. Adicionalmente, verifica-se que apesar de este tecido apresentar fibras com morfologias 

distintas, quimicamente são semelhantes, à exceção da razão carbono/titânio. Para além dos elementos 

mencionados anteriormente, comuns aos dois tecidos, no espetro da compressa Steripan® detetou-se a 

presença de quantidades residuais de titânio (E = 4,51 keV). Este composto é muitas vezes utilizado 

como corante na indústria têxtil111.  

 

4.1.3. Difração de raios-X 

 

Através da técnica de Difração de raios-X, foi possível fazer a caracterização estrutural do 

tecido 100% algodão e da compressa Steripan®. Os difratogramas obtidos e a atribuição das estruturas 

cristalinas são apresentados na Figura 17. 

 

  
Figura 17 – Padrão de difração de raios-X obtido para o tecido 100% algodão, A) e para a compressa comercial Steripan®, 
B). 
 

A) B) 
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Pela análise do difratograma obtido para o tecido 100% algodão, verifica-se a presença dos 

picos característicos da celulose do tipo I (ICDD #00-056-1718). No caso deste tecido, verifica-se a 

existência de quatro picos a 14,81°, 16,42°, 22,64° e a 34,53°, correspondendo aos planos 

cristalográficos (-110), (110), (200) e (004), respetivamente.  

 A presença de dois picos bem definidos abaixo de 20° sugere que o tecido em questão não 

possuiu na sua constituição materiais amorfos, como a hemicelulose e a lenhina. A sua presença seria 

indicada através da fusão dos dois picos abaixo de 20°.  

De acordo com as informações fornecidas pelo fabricante da compressa Steripan®, o tecido 

mencionado anteriormente é maioritariamente constituído por uma mistura de viscose e poliéster. A 

partir da informação disponibilizada pelo fabricante, e através da comparação do difratograma obtido 

com difratogramas publicados de viscose e de poliéster, foi possível atribuir cada um dos picos 

identificados, aos constituintes da compressa comercial (Figura 17 B)). De acordo com a literatura112–

114, embora se observem ligeiras diferenças entre autores, a viscose apresenta picos a 

aproximadamente 12,15º, 20,10º e 21,92º. Do mesmo modo, encontra-se reportado os picos 

característicos do poliéster a aproximadamente 17,4º, 23,5º e 26,1º 115,116. Assim, é possível inferir, que 

os picos presentes a 17,45º e a 25,28º são característicos do poliéster. O pico identificado a 22,03º 

poderá conter a contribuição da viscose e poliéster.  

Tendo em conta que não foi possível obter informação quanto à percentagem de cada um dos 

compostos constituintes do tecido estudado, não é possível fazer-se uma identificação exata de cada 

um dos picos. A ligeira discrepância observada entre os picos identificados pelos autores, e os picos 

aqui assinalados, pode dever-se à diferente composição dos tecidos analisados. Uma vez que se tratam 

de fibras, a sua própria produção pode conduzir a variações nos resultados obtidos por difração de 

raios-X. Os difratogramas reportados pela literatura da viscose e do poliéster encontram-se no anexo 

A.  

A determinação da cristalinidade dos materiais celulósicos torna-se importante pois o 

desempenho prático dos materiais depende dessa característica. Existem diversas metodologias para a 

determinação da cristalinidade dos materiais. Segal et al.117propôs um índice de cristalinidade (ICR), 

que se baseia nos resultados de uma experiência de raios-X, como meio de determinação da 

cristalinidade relativa de várias amostras. A premissa do método de Segal consiste na existência de 

dois componentes do material celulósico: uma região cristalina e uma região não cristalina ou amorfa. 

A quantidade de material cristalino é representado pela altura do pico de maior intensidade de 

difração, e a quantidade de material amorfo é representado pela altura do pico de intensidade mínima 

entre os picos principais. O ICR é simplesmente a diferença entre estas duas intensidades, divididas 

pela intensidade do pico mais alto119. 
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O índice de cristalinidade (ICR) do tecido 100% algodão pode ser calculado a partir da 

intensidade máxima do plano (002) da estrutura cristalina da celulose do tipo I (pico a 22,64°), usando 

o método empírico de Segal, descrito pela Equação 5:  

 ��� % = � 002 − � ��� 002   �  Equação 5 

 

onde I(am) é a intensidade correspondente à componente amorfa que, para o tecido em estudo, que se 

verifica para um ângulo 2θ = 18º 119.  

Assim, obteve-se um índice de cristalinidade para o tecido 100% algodão de 64%. A elevada 

cristalinidade do tecido 100% algodão já era prevista, pelo facto, dos dois picos abaixo de 20º, 

aparecerem separados.  

 

4.1.4. Espetroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

 

A técnica de Espetroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR-ATR) foi 

utilizada para identificação da natureza química dos tecidos estudados. Esta técnica permitiu confirmar 

a natureza química das ligações dos compostos anteriormente identificados por XRD. Os espetros de 

FTIR do tecido 100% algodão e da compressa Steripan® e as respetivas atribuições feitas pelo 

aparelho encontram-se ilustrados na Figura 18.  
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Figura 18 – Espetro FTIR-ATR obtido para o tecido 100% algodão, A) e para a compressa comercial Steripan®, B). Os 
principais componentes dos tecidos atribuídos pelo software OMNIC encontram-se representados por ---- e ∙∙∙∙. 
 

 O espetro de infravermelho é constituído por quatro regiões distintas. A primeira região, com 

números de onda compreendidos entre 4000 cm-1 e 2500 cm-1, está associada ao estiramento de 

ligações como C-H, N-H ou O-H. A maioria dos átomos constituintes de uma molécula orgânica (por 

exemplo C, N, O) possui pesos semelhantes. O peso do átomo de hidrogénio é uma ordem de grandeza 

inferior e, por isso, domina a frequência de estiramento da ligação. A segunda região localiza-se entre 

os 2500 cm-1 e os 2000 cm-1 e corresponde às ligações covalentes triplas (C≡C ou C≡N). A região 

seguinte corresponde às ligações duplas (C=C ou C=O) para números de onda entre 1900 cm-1 e 1500 

cm-1. Por último, e na região mais à direita do espetro (números de onda inferiores a 1500 cm-1), 

encontram-se as ligações covalentes simples. Esta região é denominada por impressão digital, uma vez 

que é característica do composto a ser analisado120.  

A partir dos espetros obtidos na Figura 18 A), foi possível identificar os picos da celulose. O 

espetro FTIR apresenta um pico a 3340 cm-1 e 2897 cm-1 que corresponde às vibrações OH e CH, 

respetivamente. A banda larga a 1645 cm-1 é atribuída à deformação dos grupos OH da água presente 

na celulose. As bandas de 1427 cm-1 e 1369 cm-1 são características da deformação assimétrica e 

simétrica dos grupos metileno CH2, respetivamente. A banda de 1315 cm-1 corresponde à deformação 

da ligação C-OH do anel da glucose. A banda de absorção a 1161 cm-1 é atribuída à deformação 

assimétrica da ligação C-O-C, enquanto que a banda a 1110 cm-1 é típica da vibração simétrica da 

ligação C-O-C. As bandas de 1053 cm-1 e 1030 cm-1 são relativas à vibração do anel de carbono da 

glucose, representando o estiramento das ligações C-O e C-H. Por fim, a banda a 895 cm-1 

corresponde à deformação da ligação C1-O-C4 do anel da glucose121–123. 

 

Tal como foi referido na análise XRD, de acordo com as informações fornecidas pelo 

fabricante, este material é maioritariamente constituído por uma mistura de viscose e poliéster. A 
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partir a literatura disponível112,113,124–126 e através da comparação do espetro obtido com espetros 

publicados (anexo B), identificaram-se os picos a 2888 cm-1, 1241 cm-1, 894 cm-1, como pertencentes à 

viscose e os picos a 1710 cm-1, 1407 cm-1, 1338 cm-1, 871 cm-1, 846 cm-1e a 721 cm-1 como 

pertencentes ao poliéster. O pico identificado a 1016 cm-1 é comum aos dois compostos e por isso pode 

ter a contribuição de ambos (Figura 18 B)).  

Através da utilização do software OMNIC Spectra, associado ao equipamento de FTIR-ATR, 

foi possível identificar os componentes principais dos dois tecidos estudados.  

De acordo com os resultados fornecidos pela análise, o tecido de algodão, apresenta 

maioritariamente (97,76%) uma composição de algodão. Relativamente à compressa comercial, esta 

apresenta uma correspondência de 89,87% para o composto denim, e uma equivalência de 78,89% 

para o composto poliéster. A elasticidade da compressa comercial, pode justificar a presença do 

composto denim na sua constituição127.  

Embora a base de dados utilizada não seja uma base de dados de referência, como é o caso do 

software HighscorePlus utilizado na análise de difração de raios–X, este permitiu identificar os 

constituintes maioritários mais prováveis dos tecidos,  dentro de certas limitações, bem como estimar a 

proporção entre estes.  

 

 

4.2. Caracterização das nanopartículas de óxido de zinco sintetizadas 

  

Tal como já foi referido, nos últimos anos, vários investigadores em todo o mundo, têm 

desenvolvido diferentes técnicas para sintetizar nanopartículas de óxido de zinco. Neste estudo, a 

síntese das nanopartículas de óxido de zinco foi realizada a partir de um sal de zinco (acetato de zinco 

dihidratado) e de NaOH, em água de acordo com Jaber e Laânab95. A reação é ilustrada através das 

equações seguintes: 

 

Zn(CH3COO)2 ∙ H2O+ NaOH → Zn OH 2 + 2CH3COONa + 2H2O Equação 6 

Zn(OH)2 + 2H2O → Zn OH 42− + 2H+ Equação 7 

Zn OH 42− → ZnO + H2O + 2OH- Equação 8 

 

As nanopartículas de óxido de zinco foram preparadas através da decomposição do percursor 

(acetato de zinco) na presença de NaOH. A adição de uma base (NaOH) conduz à formação de um 

intermediário, hidróxido de zinco (Zn(OH)2), mediante reação com o sal de zinco. A conversão dos 

hidróxidos em ZnO é promovida pelo excesso de NaOH, na presença de um solvente, neste caso a 

água128,129. 
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Inicialmente começou por se realizar uma caraterização morfológica, química e estrutural às 

nanopartículas sintetizadas a várias temperaturas (0ºC, T. amb. e a 50ºC), com uma agitação magnética 

lenta (300 rpm), tal como descrito por Jaber e Laânab95. Esta caracterização em simultâneo com a 

análise posterior realizada aos tecidos funcionalizados com as nanopartículas, permitem ter uma noção 

da influência dos tecidos durante o processo de síntese. 

 

4.2.1. Microscopia eletrónica de varrimento 

 

 As propriedades morfológicas das nanopartículas de óxido de zinco em função da temperatura 

de síntese, foram examinadas por SEM. A partir da Figura 19, verifica-se que ocorre uma mudança 

significativa na dimensão e na forma das partículas, à medida que a temperatura aumenta. 

   

 

Figura 19 – Imagens de SEM das nanopartículas de óxido de zinco sintetizadas a várias temperaturas. A) 0ºC, B) 
Temperatura Ambiente, C) 50ºC. 
 

Numa primeira análise dos resultados na Figura 19, é notória a heterogeneidade de formas e 

dimensões das nanopartículas, nas três temperaturas de síntese.  

 As diversificações nas aplicações das nanopartículas levaram a que estes materiais passassem 

a requerer propriedades cada vez mais específicas, de modo que, além da estrutura e tamanho, também 

a morfologia passou a despertar interesse de estudo.  

 A morfologia das partículas de ZnO pode ser controlada através da variação da técnica de 

síntese, das condições do processo, precursores, pH do sistema, agitação, temperatura ou da 

concentração dos reagentes. Existe uma grande variedade de morfologias, como nano flores, nano 

aneis, nano espirais, nano hélices entre muitas outras, em que cada uma é produzida sob um conjunto 

específico de condições52.   

As imagens adquiridas para as ZnO NPs sintetizadas à temperatura ambiente (B)), descrevem 

estruturas que se assemelham a nanoflores130. As estruturas apresentam comprimentos entre 50 e 200 

nm e larguras entre 30 e 120 nm. As partículas sintetizadas a 0ºC (A)), apresentam uma forma mal 

definida, e como tal, não se determinou o tamanho das mesmas. No entanto, observam-se algumas 
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semelhanças entre as partículas sintetizadas a 0ºC e à temperatura ambiente. Por fim, as partículas 

sintetizadas à temperatura mais elevada (C)) possuem uma estrutura semelhante a nanofolhas131.  

 Estas imagens demonstram que a alteração da temperatura de síntese conduz à formação de 

nanopartículas de dimensões e formas variadas.  

 

4.2.2. Espetroscopia dispersiva de raios-X 

 

A partida da análise EDS foi possível analisar os elementos químicos presente nas 

nanopartículas de óxido de zinco sintetizadas a várias temperaturas. A Figura 20 ilustra os espetros 

obtidos das nanopartículas sintetizadas nas condições mencionadas anteriormente.   

 

 

 

Figura 20 – Análise EDS das nanopartículas de óxido de zinco sintetizadas a várias temperaturas (0ºC, T.amb., e a 
50ºC). Respetivas imagem SEM das zonas onde a análise foi realizada (representadas a roxo). 

 

Tal como foi mencionado, a Figura 20 ilustra um padrão representativo de EDS, onde é 

possível visualizar-se a presença, de átomos de oxigénio (E = 0,52 keV), zinco (E = 1,01 e 8,64 keV) e 

silício (E = 1,74 keV) em todas as temperaturas de síntese.  

A presença dos átomos de oxigénio e zinco era esperada, uma vez que se pretendia sintetizar 

nanopartículas de óxido de zinco e se utilizou como reagentes de partida acetato de zinco e hidróxido 

de sódio. 

A preparação de SEM das nanopartículas foi realizada com o auxílio de uma bolacha de silício 

monocristalino (tal como descrito no ponto 3.1.2.) onde são adicionadas as nanopartículas. A presença 

do átomo de silício na análise EDS é assim justificada. 

 

 

Si 
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4.2.3. Difração raios-X  

 

 Os difratogramas das nanopartículas sintetizadas a várias temperaturas, encontram-se 

ilustrados na Figura 21.  

 

 
Figura 21 – Padrão de difração de raios-X obtido para as ZnO NPs sintetizadas a várias temperaturas (0ºC, à T. 
amb. e a 50ºC).   

 

A partir dos difratogramas obtidos e de acordo com a ficha cristalográfica com a referência 

#00-056-1718 (representada pelas linhas a preto na Figura 21) é possível identificar os picos 

característicos do óxido de zinco a 31,73º, 34,40º, 36,21º, 47,49º, 56,52º, 62,80º, 66,28º, 67,87º e 

68,99º correspondentes aos planos cristalográficos (100), (002), (101), (102), (110), (103), (200), 

(112) e (201), respetivamente. A identificação dos picos e da estrutura cristalográfica do ZnO foi feita 

com o auxílio do software HighscorePlus, PANalytical, por comparação com as fichas cristalográficas 

depositadas na base de dados do International Centre for Diffraction Data (ICDD) com a referência 

#00-056-1718.  

 Os picos de difração indicam a formação de óxido de zinco com uma geometria hexagonal, 

mesmo a baixas temperaturas, sem a presença de fases secundárias como o acetato de zinco ou 

hidróxido de zinco.  

  Contrariamente ao observado por Jaber e Laânab95, observam-se picos intensos e bem 

definidos mesmo a baixas temperaturas (0ºC). Através da análise dos difratogramas adquiridos, 

constata-se que o aumento da temperatura não traduz o aumento significativo da intensidade dos picos 

de difração, como reportado por Jaber e Laânab95.  

 A difracção de raios-X é um método útil para a determinação do tamanho médio de 

nanopartículas com um único cristal, ou cristalites de materiais a granel nanocristalinos. Paul Scherrer 

foi o primeiro cientista a investigar, o efeito do tamanho da partícula nos padrões de difração de raios-

T. amb. 
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X. Este publicou os seus resultados num artigo que inclui o que ficou conhecido como a equação de 

Scherrer132.  

 Assim, o tamanho médio da cristalite das ZnO NPs foi estimado a partir do pico (101) através 

da equação de Scherrer (Equação 9): 

 Dh, , = KλB cos θ
  Equação 9 

 
 
em que D - diâmetro médio da cristalite; K – constante de Scherrer, cujo valor depende da forma da 

partícula (K = 1);  - comprimento de onda da radiação de raios-X ( Cu-Kα = 1,540598 Å,); θ - ângulo 

de difração de Bragg e B - largura a meia altura do pico de difração (em radianos)133–135.  

Assim, obteve-se um tamanho médio na ordem dos 34 nm, 31 nm e 36 nm para as 

nanopartículas sintetizadas a 0ºC, à temperatura ambiente e 50ºC, respetivamente. Os resultados 

obtidos estão de acordo com os resultados reportados pelo autor Jaber e Laânab95 (tamanho médio das 

cristalites na ordem dos 27 nm, 29 nm e 30 nm para ZnO NPs sintetizadas a 0ºC, 25ºC e 50ºC, 

respetivamente) e dentro do erro associado ao cálculo do tamanho médio das partículas. Após a análise 

dos resultados, é possível concluir que foram sintetizadas com sucesso nanopartículas de óxido de 

zinco a todas as temperaturas. 

 

 

4.3. Caracterização dos tecidos funcionalizados com nanopartículas  

 

Através de técnicas como Microscopia eletrónica de varrimento acoplada com Espetroscopia 

dispersiva de raios-X e Difração de raios-X foi possível fazer-se a caracterização dos tecidos 

revestidos. A funcionalização das fibras foi efetuada através da incorporação de nanopartículas de 

óxido de zinco e de prata. Para tal, o tipo de abordagem utilizado consistiu em sintetizar as 

nanopartículas diretamente sobre a superfície das fibras, método in situ. Neste método, os iões 

metálicos são fixados nas fibras por adsorção electroestática ou iónica, e consequente produção de 

nanopartículas. Esta abordagem simples permite uma forte ligação entre as nanopartículas e as 

fibras136. Através deste método as nanopartículas penetram na estrutura do tecido, o que resulta numa 

maior durabilidade à lavagem72,74.  

 

4.3.1. Caracterização dos tecidos funcionalizados com nanopartículas de prata 
 

Assim como foi referido no início deste capítulo, realizou-se, em simultâneo, um estudo da 

prata devido à sua grande utilização como agente antimicrobiano.  
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O método para a síntese das nanopartículas de prata baseou-se na redução química de um sal 

de prata (nitrato de prata) por um agente redutor (citrato trissódico), tal como reportado por Kardarian 

et al96. em meio aquoso. 

Através da reação do NaOH com a solução de nitrato de prata, os iões de Ag+ reagem com 

OH- e forma-se hidróxido de prata (AgNO3 + NaOH → NaNO3 + AgOH). Como este é insolúvel, 

precipita. Através da adição do agente redutor, os iões Ag+ são convertidos em prata metálica, Ag0 137–

139. 

 

4.3.1.1. Microscopia eletrónica de varrimento 

 

As imagens de SEM das fibras de algodão, tratadas com nanopartículas de prata, encontram-se 

na Figura 22. Embora sejam apenas apresentadas algumas imagens de SEM, é importante referir, que 

durante a atividade experimental, foram adquiridas várias imagens de SEM, em diversas áreas das 

fibras dos tecidos, de forma confirmar a homogeneidade do revestimento, por parte das nanopartículas 

estudadas.    

 

  

Figura 22 – Morfologia do tecido 100% algodão. Imagens de SEM das fibras de algodão após impregnação com Ag 
NPs. 

 

É visível que a morfologia da superfície das fibras de algodão varia com a presença das 

nanopartículas. As fibras do tecido funcionam como um suporte para o crescimento das nanopartículas 

de prata, tanto no interior como à superfície das fibras, o que resultou num tecido completamente 

revestido.  

A ativação das fibras do tecido resulta na formação de aglomerados de grandes dimensões e de 

aglomerados de pequenas nanopartículas. A síntese resulta na formação de uma densa camada de 

nanopartículas nas fibras de algodão recobrindo de forma homogénea toda a área do tecido, 

conferindo-lhe um aspeto rugoso (Figura 22). A uniformidade do recobrimento da amostra de tecido é 

20 m 2 m 
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também visível macroscopicamente, pois após a síntese, o tecido apresenta uma cor cinzenta 

homogénea.   

Através da caracterização morfológica, pode-se constatar que a amostra é constituída por 

aglomerados formados por um grande número de grãos com tamanhos que variam entre 35 nm e 380 

nm.  

 

4.3.1.2. Eletroscopia dispersiva de raios-X 

 

 O espetro EDS do tecido de algodão impregnado com as nanopartículas de prata encontra-se 

ilustrado na Figura 23. 

 

 
Figura 23 – Análise EDS do tecido 100% algodão funcionalizado com Ag NPs. Respetiva imagem SEM da zona 
onde a análise foi realizada (representada a roxo). 

 

Os picos característicos dos átomos de prata aparecem a 2,63 keV e 2,98 keV. A presença 

destes picos confirma a presença de nanopartículas de prata nas fibras do tecido. A partir do padrão de 

EDS, verifica-se que a prata é o constituinte que se encontra em maiores quantidades.  

Tal como na caracterização química realizada ao tecido de algodão, observa-se a presença do 

pico característico do carbono a 0,28 keV. A ausência do pico referente ao oxigénio, presente em 

análises anteriores (dada a constituição do tecido em questão), deve-se ao facto da amostra analisada 

estar inteiramente coberta por nanopartículas de prata que mascaram o pico de oxigénio.  

A presença de outros picos no espetro deve-se à camada de revestimento (ouro) utilizada nas 

amostras de tecido. 

 Os resultados aqui obtidos são consistentes com os resultados obtidos por SEM (ver ponto 

4.3.1.1.), onde demonstram a elevada quantidade de nanopartículas formada nas fibras.  
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4.3.1.3. Difração raios-X 

  

Na Figura 24 encontra-se a representação dos difratogramas obtidos para o tecido 100% 

algodão sem revestimento (a preto) e revestido com nanopartículas de prata (a vermelho). Não foi 

possível realizar-se a síntese in situ na compressa comercial, uma vez que o processo de síntese é 

realizado a temperaturas superiores a 100ºC e que conduzem à degradação completa deste material. 

 

 
Figura 24 – Padrão de difração de raios-X obtido para o tecido 100% algodão original e revestido com Ag NPs.  

 
De acordo com a ficha cristalográfica de referência da prata cúbica (#00-004-0783) os picos 

identificados no difratograma a 38,08°, 44,26°, 64,45°, 77,38° e 81,56° correspondem aos planos 

cristalográficos (111), (002), (022), (113) e (222), respetivamente.  

Através da imagem na Figura 24, verifica-se que o tecido é completamente recoberto por 

prata.  

 Tal como foi referido anteriormente, para o cálculo do tamanho da cristalite, utilizou-se a 

largura a meia altura do pico referente ao plano cristalino (111) da fase cubica da Ag, obtendo-se um 

tamanho médio na ordem de 30 nm. Os resultados aqui obtidos são consistentes com os resultados 

obtidos por SEM. 

 

4.3.2. Caracterização dos tecidos funcionalizados com nanopartículas de óxido de 
zinco  

 

As nanopartículas de óxido de zinco foram sintetizadas pelo método sol-gel em meio aquoso, 

descrito em 2.2.1., no entanto, começou-se por se realizar esta síntese, com uma agitação magnética 

lenta (300 rpm), tal como reportado por Jaber e Laânab95. Estudou-se o efeito da variação da 

temperatura entre 0°C e 50°C nas propriedades morfológicas, químicas e estruturais das 

1 cm 
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nanopartículas impregnadas nos tecidos. As amostras obtidas foram caracterizadas por SEM, EDS e 

XRD.  

 

4.3.2.1. Microscopia eletrónica de varrimento 

 

As imagens de SEM das fibras de algodão e da compressa comercial, revestidas com 

nanopartículas de óxido de zinco, sintetizadas a várias temperaturas, encontram-se na Figura 25. 
 

 

100% Algodão Compressa Steripan® 

 
Figura 25 – Morfologia do tecido 100% algodão e da Compressa Steripan®. Imagens de SEM das fibras de algodão 
após impregnação com ZnO NPs sintetizadas a 0ºC (A)), T. amb. (C)) e a 50ºC (E)), e das fibras da Compressa 
Steripan® após impregnação com ZnO NPs sintetizadas a 0ºC (B)), T. amb. (D)) e a 50ºC (F)). 

A) 

20 m 

B) 

C) D) 

E) F) 

20 m 20 m 

20 m 20 m 

20 m 



 

 

47 

 

 

A partir da análise de SEM, observa-se a presença de nanopartículas sintetizadas a todas as 

temperaturas e em ambos os tecidos. Esta análise mostra que, o aumento da temperatura de síntese, 

resulta numa maior deposição de partículas nas fibras dos tecidos. O aumento da temperatura leva ao 

aumento da eficiência da reação que se traduz num aumento de partículas que cobrem o tecido.  

No entanto, verifica-se que, embora o aumento da temperatura de síntese, resulte numa 

camada de revestimento mais densa, mesmo a 50ºC, observam-se algumas zonas de tecido sem 

nanopartículas (imagens E) e F)). 

Tal como acontece nas fibras de algodão funcionalizadas com Ag NPs, também aqui, a 

ativação das fibras dos dois tecidos, origina a formação de aglomerados de nanopartículas de várias 

formas e dimensões.  

Dado a forma das nanopartículas sintetizadas a temperaturas inferiores a 50ºC, apenas foi 

possível determinar as dimensões destas últimas. Assim, os resultados de SEM permitem concluir, que 

as ZnO NPs sintetizadas a 50ºC possuem tamanhos entre os 35 nm e os 250 nm.  

 

4.3.2.2. Eletroscopia dispersiva de raios-X 

 

 A composição elementar dos tecidos funcionalizados com nanopartículas de óxido de zinco 

encontra-se ilustrada na Figura 26. 

 

  
Figura 26 – Análise EDS dos tecidos estudados. A) Tecido 100% algodão e B) Compressa Steripan®, funcionalizados com 
nanopartículas sintetizadas a várias temperaturas (0ºC, T.amb. e 50ºC). Respetivas imagem SEM da zona onde a análise foi 
realizada (representadas a roxo). 
 

A Figura 26 ilustra um padrão representativo de EDS, onde é possível visualizar-se a presença 

de átomos de carbono (E = 0,26 keV), oxigénio (E = 0,52 keV), zinco (E = 1,02 e 8,64 keV) em ambos 

A) B)  Tecido 100% algodão com ZnO NPs 0ºC 
 Tecido 100% algodão com ZnO NPs T. amb. 
 Tecido 100% algodão com ZnO NPs 50ºC 
 

 Compressa Steripan® com ZnO NPs 0ºC 
 Compressa Steripan® com ZnO NPs T. amb. 
 Compressa Steripan® com ZnO NPs 50ºC 
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os tecidos. Tal como na caracterização realizada às fibras da compressa sem revestimento, também 

aqui se observa a presença de átomos de titânio (E = 4,51 keV). 

A presença dos átomos de carbono e oxigénio era esperada, dada a constituição dos tecidos 

estudados.  

Uma vez que foi realizada uma síntese in situ de nanopartículas de óxido de zinco num tecido 

100% algodão, este é constituído maioritariamente por celulose que possui na sua constituição átomos 

de carbono, oxigénio e hidrogénio. Logo, o pico de oxigénio a 0,52 keV, deteta a mistura do tecido e 

das nanopartículas. Enquanto o pico de oxigénio possui uma contribuição do tecido e das 

nanopartículas, o pico do zinco apenas possui a contribuição das nanopartículas de óxido de zinco. 

Os restantes picos observados correspondem à camada de revestimento (mistura ouro e 

paládio) utilizada nas amostras de tecido, de modo a tornar possível a observação dos mesmos por 

SEM.  

 

4.3.2.3. Difração raios-X  

 

Na Figura 27 encontra-se a representação dos difratogramas resultantes da análise de difração 

de raios-X para os tecidos 100% algodão (A) e para a compressa Steripan® (B), impregnados com 

nanopartículas de óxido de zinco sintetizadas a diferentes temperaturas.  

 

  
Figura 27 – Padrão de difração de raios-X obtido para o tecido 100% algodão, A) e para a compressa comercial Steripan®, 
B), revestidos por ZnO NPs sintetizadas a várias temperaturas (0ºC, T. amb. e 50ºC). * representam os picos referentes à 
celulose do tipo I. 
 

Analisando as Figuras 27 A) e B), é possível observar a presença de alguns picos 

característicos do óxido de zinco para temperaturas iguais ou superiores à temperatura ambiente.  

Para ambos os tecidos impregnados com nanopartículas sintetizadas à temperatura ambiente, 

verifica-se a presença dos picos para um ângulo de 2θ a 31,70°, 34,23°, 36,14° (tecido de algodão) e a 

A) B) 
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31,69º, 34,40º, 36,23º (compressa comercial), relativos aos planos cristalográficos (100), (002) e 

(101), respetivamente. À medida qua aumenta a temperatura de síntese surgem três novos picos a 

56,56º, 62,77º, 67,95º (tecido de algodão) e a 56,56º, 62,67º, 67,85º (compressa comercial), relativos 

aos planos cristalográficos (110), (103) e (112), respetivamente. No tecido 100% algodão (Figura 27 

A)), observa-se ainda a presença de um pico característico da celulose do tipo I a 34,53º. De acordo 

com os picos identificados, e com a ficha cristalográfica do óxido de zinco e a partir da ficha (#00-

056-1718) conclui-se que este material possui uma geometria hexagonal.  

 A partir dos difratogramas obtidas para o tecido 100% algodão e para a compressa Steripan®, 

é visível a influência da temperatura no processo de síntese. De acordo com os resultados obtidos, é 

possível concluir que a intensidade aumenta (devido ao aumento da quantidade de material 

impregnado) com o aumento da temperatura140.  

 Também na síntese realizada a 0ºC era espectável observar-se a formação de picos 

característicos do óxido de zinco, primeiramente porque este é formado mesmo a baixas temperaturas 

(corroborado pelos resultados obtidos em 4.2.3.) e porque a presença deste material nos tecidos, foi 

previamente confirmada através das análises de SEM e EDS. Contudo, apesar das análise de SEM e 

EDS comprovarem a presença de nanopartículas de óxido de zinco sintetizadas a 0ºC, a quantidade é 

tão pequena que não é detetada por XRD.  

Embora exista um erro associado ao cálculo dos tamanhos médios das partículas, pois as 

sínteses foram realizadas na presença de outros materiais (tecido 100% algodão e compressa 

comercial), os tamanhos médios das cristalites foram calculados a partir da equação de Scherrer. As 

nanopartículas sintetizadas a 25ºC e a 50ºC, impregnadas no tecido de algodão, apresentam um 

tamanho médio de cristalite na ordem de 46 nm e 36 nm, respetivamente. A compressa possui 

nanopartículas com um tamanho médio de cristalite na ordem 53 nm e 35 nm para as temperaturas 

mencionadas anteriormente.  

 

A formação de partículas monodispersas depende do controlo de todas as variáveis (pH, 

natureza e concentração do sal, temperatura de nucleação e crescimento) durante o processo de síntese. 

Factores como a agitação, temperatura, tipo de tecido, podem justificar a maior ou menor eficácia do 

processo de síntese.  

A adaptação do processo descrito por Jaber e Laânab95 permitiu a realização da síntese de 

nanopartículas de óxido de zinco diretamente sobre os tecidos, possibilitando uma impregnação de 

material nos tecidos mais eficaz. Porém, o facto de a síntese ser realizada a uma agitação magnética 

lenta e com a presença de outro material para além das nanopartículas, pode ser um fator limitante no 

processo, uma vez que dificulta uma agitação homogénea e, consequentemente, uma menor deposição 

de material nos tecidos. Deste modo, testou-se o aumento da velocidade de agitação magnética, de 

modo a favorecer a penetração dos iões nos tecidos. 
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4.4. Otimização do processo de síntese in situ 

 

Tendo em conta que não só a presença dos tecidos durante o processo de síntese, como a 

velocidade de agitação, podem ser fatores limitantes no rendimento da reação, e na tentativa de 

otimização do processo de síntese, variou-se a velocidade de agitação (aumento da velocidade de 

agitação de 300 rpm para 800 rpm) no sentido de promover o aumento da quantidade de material 

impregnado nas fibras dos tecidos.  

 

4.4.1. Caracterização do tecido 100% algodão funcionalizado com 
nanopartículas de óxido de zinco 

 

Começou-se por se realizar a caracterização morfológica, química e estrutural, do tecido 100% 

algodão, através das técnicas de SEM, EDS e XRD, respetivamente 

 

4.4.1.1. Microscopia eletrónica de varrimento 

 

As propriedades morfológicas dos tecidos funcionalizados com nanopartículas de óxido de 

zinco otimizadas, foram examinadas por SEM. Na Figura 28 encontram-se as imagens de SEM do 

tecido de algodão funcionalizado com ZnO NPs sintetizadas a várias temperaturas. 

 

Figura 28 – Morfologia do tecido 100% algodão. Imagens SEM das fibras de algodão, após alteração da velocidade de 
agitação magnética durante o processo de síntese, revestidas por ZnO NPs sintetizadas a 0ºC, T. amb. e a 50ºC.   
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 A partir das imagens de SEM é possível confirmar a formação de nanopartículas a 0ºC, à T. 

amb e a 50ºC. Do mesmo modo, verificou-se que o aumento da temperatura conduz à impregnação de 

maiores quantidades de ZnO NPs no tecido. (Figura 28 A1), B1) e C1)). Adicionalmente, à medida 

que se fornece mais energia ao sistema, obtém-se uma distribuição mais uniforme das nanopartículas 

nas fibras do tecido. 

 Por outro lado, o aumento da temperatura resulta na formação de partículas com morfologias e 

tamanhos variados.  

 Os resultados de SEM exibem partículas de estrutura mal definida para temperaturas iguais e 

inferiores à temperatura ambiente (imagens A2) e B2) da Figura 28). 

 

 
Figura 29 – Morfologia do tecido 100% algodão funcionalizado com ZnO NPs sintetizadas a 50ºC.   

 

 No entanto, e a partir da Figura 29, é possível verificar que as partículas sintetizadas a 50ºC, 

apresentam uma morfologia predominantemente oval/elíptica (assinaladas a branco), embora também 

se observe a presença de algumas partículas de forma quase esférica (assinaladas a vermelho) e cónica 

(assinaladas a azul). Também aqui é visível a agregação das partículas. A agregação poderá ser 

justificada com o observado por Tay et al141. Segundo este, partículas com uma estrutura oval tendem 

a agregar, para formar uma arquitetura esférica, termodinamicamente estável, numa escala maior. 

Devido à ausência de uma espécie estabilizadora, as partículas encontram-se num estado de não 

equilíbrio, devido à fraca dupla camada elétrica, o que conduz a uma repulsão inadequada entre as 

partículas, resultando em agregação. A agregação muitas vezes produz desordem na arquitetura das 

partículas.  

 A estrutura das partículas sintetizadas a 800 rpm, assemelha-se à estrutura citada por Jaber e 

Laânab95. 

400 nm 
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 Uma vez que as partículas sintetizadas a 0ºC e à temperatura ambiente, apresentam uma 

estrutura mal definida, apenas foi determinado o tamanho das ZnO NPs 50ºC. A avaliação das 

imagens de SEM demonstra que as partículas têm tamanhos que variam entre 50 nm e 400 nm.  

 A partir dos resultados de SEM, foi possível investigar qual o efeito da variação da velocidade 

de agitação magnética na síntese das ZnO NPs. Através da comparação das imagens obtidas por SEM, 

das nanopartículas sintetizadas com uma velocidade de agitação magnética lenta (Figura 30 A), B) e 

C)), com as imagens das nanopartículas sintetizadas com uma velocidade de agitação magnética 

elevada (Figura 30 D), E) e F)), conclui-se que o aumento da agitação magnética leva à deposição de 

uma maior quantidade de material nas fibras de algodão. 

 

   

 
 
Figura 30 - Morfologia do tecido 100% algodão. Imagens SEM das fibras de algodão revestidas por ZnO NPs 
sintetizadas a várias temperaturas, com uma velocidade de agitação magnética de 300 rpm (A), B) e C)), e com uma 
velocidade de agitação magnética de 800 rpm (D), E) e F)). 

 

 

 

 

 

 

 

0°C T. amb. 50°C 
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4.4.1.2. Eletroscopia dispersiva de raios-X 

 

A figura seguinte ilustra a composição elementar obtida para os tecidos funcionalizados com 

as ZnO NPs.  

 

 

 

Figura 31 – Análise EDS do tecido 100% algodão, após otimização do processo de síntese, revestido por ZnO NPs 
sintetizadas a várias temperaturas (0ºC, T. amb., e a 50ºC). Respetivas imagens SEM à qual a análise foi realizada 
(assinaladas a roxo). 
 

A Figura 31 ilustra um padrão representativo de EDS, onde é possível visualizar-se a presença 

de átomos de carbono (E = 0,26 keV) e oxigénio (E = 0,52 keV). Tal como na síntese realizada a 300 

rpm, também aqui se observa a presença de átomos de zinco em E = 1,02 e 8,64 keV e ainda a E = 

9,57 keV. Para além dos átomos referidos anteriormente, observa-se a presença de quantidades 

residuais de cloro. A presença dos átomos de carbono e oxigénio era esperada, dada a constituição dos 

tecidos estudados.  

Através dos resultados obtidos, é possível confirmar a presença de zinco e oxigénio em todas 

as temperaturas. Contudo, observa-se que a 0ºC, a quantidade dos materiais referidos anteriormente é 

muito menor. Isto poderá dever-se à área de tecido analisada.  

A presença de outros picos nos espetros, deve-se à camada de revestimento (ouro) utilizada 

nas amostras de tecido, de modo a tornar possível a observação dos mesmos por SEM.  

 

4.4.1.3. Difração raios-X  

 

Na Figura 32 encontram-se os difratogramas do tecido 100% algodão funcionalizado com as 

ZnO NPs sintetizadas a várias temperaturas, após alteração da velocidade de agitação magnética 

(velocidade de agitação 800 rpm). 

Zn Zn 
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Figura 32 – Padrão de difração de raios-X obtido para o tecido 100% algodão, sem revestimento e após 
funcionalização com ZnO NPs sintetizadas a várias temperaturas (0ºC, T. amb. e 50ºC), após alteração da 
velocidade de agitação magnética durante o processo de síntese. * representam os picos referentes à celulose do tipo 
I. 

 

A análise de XRD indica que a alteração da velocidade conduziu a modificações na 

intensidade dos picos do tecido funcionalizado com as nanopartículas. O padrão de difração ilustrado 

na Figura 32, relativo à síntese realizada a 50ºC com uma agitação magnética elevada, permitiu a 

identificação de dois novos picos, ausentes nos tecidos sintetizados à mesma temperatura com uma 

agitação magnética lenta. Observa-se o aparecimento de um pico a 47,51º e a 68,99º que 

correspondem aos planos cristalográficos (102) e (201), respetivamente. 

Embora se verifique que o aumento da velocidade de agitação magnética conduziu a uma 

aumento da eficiência da reação para temperaturas iguais ou superiores à temperatura ambiente, a 

alteração do processo de síntese não permitiu a deteção de óxido de zinco a 0ºC, confirmado pela 

análise de SEM e EDS.  

Tal como na síntese realizada com uma velocidade de agitação magnética lenta, também aqui, 

foi calculado o tamanho médio das cristalites, a partir da equação de Scherrer. As ZnO NPs 

sintetizadas a 25ºC apresentam um tamanho médio de 35 nm e as partículas sintetizadas a 50ºC 

exibem um tamanho médio na ordem dos 37 nm, coerentes com os determinados para as ZnO NPs 

sintetizadas isoladamente. 

Após alteração da velocidade de agitação magnética durante o processo de síntese, e posterior 

análise dos resultados obtidos para o tecido 100% algodão, verificou-se que a síntese realizada a 50ºC 

é a mais eficaz para a deposição de uma maior quantidade de material nos tecidos. 

 

 

* 

* 
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4.4.2. Caracterização da compressa Steripan® funcionalizada com 
nanopartículas de óxido de zinco 
 

Tal como foi explicado no início deste capítulo, realizou-se um estudo simultâneo a dois 

materiais distintos de forma a avaliar as suas propriedades antimicrobianas, após impregnação com 

nanopartículas. 

  Como tal, realizou-se um estudo, de modo a verificar qual o efeito do aumento da velocidade 

de agitação, na síntese das ZnO NPs 50ºC, na compressa Steripan®. Através de técnicas como a 

difração de raios-X, microscopia eletrónica e eletroscopia dispersiva de raios-X, foi possível fazer a 

caracterização estrutural, morfológica e elementar deste tecido. 

 

4.4.2.1. Microscopia eletrónica de varrimento  

 

 A análise morfológica da compressa comercial funcionalizada com nanopartículas sintetizadas 

a 50ºC encontra-se na Figura 33.  

 

 

 

Figura 33 – Morfologia da compressa Steripan®. Imagens de SEM das fibras da compressa comercial, antes e após 
alteração da velocidade de agitação durante o processo de síntese, revestidas por ZnO NPs sintetizadas a 50ºC.  

 

A análise das imagens de SEM permitem concluir que, também neste tecido, a variação da 

velocidade de agitação magnética, contribuiu para um aumento da quantidade de material impregnado 
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nas fibras da compressa (Figura 33 A) e C)). Observa-se ainda uma distribuição homogénea das 

nanopartículas de óxido de zinco.  

 Tal como observado para o tecido de algodão funcionalizado nas mesmas condições (4.4.1.1.), 

as compressas funcionalizadas a 50ºC, apresentam partículas com morfologia e tamanhos variados. 

Observam-se partículas com uma forma oval/elíptica e cónica. As partículas apresentam tamanhos, na 

mesma ordem de grandeza, que as partículas sintetizadas nas mesmas condições no tecido de algodão.  

 

4.4.2.2. Eletroscopia dispersiva de raios-X  

 

Com o objetivo de complementar a análise realizada pelas técnicas anteriores, utilizou-se a 

eletroscopia dispersiva de raios-X para fazer a identificação dos elementos químicos presentes (Figura 

34) na compressa comercial.   

 

 
Figura 34 – Análise EDS da compressa comercial, após otimização do processo de síntese, revestida por ZnO NPs 
sintetizadas a 50ºC. Respetiva imagem SEM à qual a análise foi realizada. 

 

Assim, como a análise EDS realizada ao tecido de algodão permitiu confirmar a presença de 

zinco nas fibras do tecido, também aqui se verificou a presença não só de zinco a E = 1,02 keV, 8,64 

keV e a 9,57 keV, como também de carbono e oxigénio a E = 0,26 keV e E = 0,52 keV, 

respetivamente. 

A presença dos restantes picos não identificados, deve-se à camada de revestimento utilizada 

nas amostras de tecido. 
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4.4.2.3. Difração de raios-X  

 

 O difratograma obtido para a compressa comercial encontra-se ilustrado na Figura 35. 

 

 
Figura 35 - Padrões de difração de raios-X obtidos, antes (a preto) e após otimização do processo de síntese (a 
vermelho), para a compressa Steripan® funcionalizada com ZnO NPs sintetizadas a 50ºC.  

 

Numa primeira análise verifica-se que, tal como o tecido de algodão, a alteração da velocidade 

conduziu a uma maior eficácia da síntese, comprovada pelo aumento da intensidade dos picos de 

difração do ZnO. A análise XRD, para além dos picos identificados para esta temperatura, possibilitou 

a identificação de um novo pico a 66,30º correspondente ao plano cristalográfico (200), após 

otimização do processo de síntese. A partir da equação de Scherrer verificou-se que as ZnO NPs 50ºC, 

sintetizadas com uma velocidade de agitação magnética de 800 rpm têm um tamanho médio de 24 nm. 

 

 

4.5. Durabilidade do efeito funcional 

 

 Assegurar que existe uma melhoria efetiva na ligação entre as nanopartículas e os têxteis, 

permite garantir não só a durabilidade do acabamento, como também, previne a libertação de 

nanopartículas para o ambiente, ou que podem entrar em contacto com o utilizador. A resistência à 

lavagem é um pré-requisito necessário no fabrico de materiais têxteis, e está fortemente correlacionado 

com a ligação das nanopartículas às fibras. Assim sendo, de forma a investigar a capacidade de 

resistência à lavagem deste acabamento antimicrobiano, os tecidos foram submetidos a condições que 

tentaram simular uma esterilização em meio hospitalar (ponto 2.2. da seção experimental). O teor de 
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zinco foi determinado por absorção atómica, com chama de acetileno/ar. Os resultados obtidos 

encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Determinação do teor de zinco por absorção atómica, com chama de acetileno/ar.  
 

Amostras 

 

mg Zn/cm2 de tecido 

 

Branco 

 

6,35x10-5 ± 2,94x10-4 

 

Antes da lavagem 

 

0,323 ± 0,176 

 

Após a lavagem 

 

0,446 ± 0,093 

 

 Como seria de esperar, e através da análise da Tabela 2, os tecidos funcionalizados com 

nanopartículas de óxido de zinco apresentam um teor de zinco significativamente superior (mais de 

1000 vezes superior) ao tecido sem tratamento (branco). Dados os resultados adquiridos, verificou-se 

que o acabamento obtido demonstrou ter boa durabilidade e resistência após a simulação ao ciclo de 

lavagem efetuado. Os resultados mostram que a lavagem não conduziu a uma diminuição do teor em 

zinco dos tecidos, uma vez que os valores de zinco antes e após a lavagem não variam de forma 

significativa. 

A resistência à lavagem pode ainda ser melhorada através da utilização de silane coupling 

agentes. Estes compostos permitem uma ligação forte e duradoura entre materiais orgânicos e 

inorgânicos. Como tal, a ligação entre os tecidos e as nanopartículas seria mais forte, diminuindo a sua 

libertação.  

 

 

4.6. Estudo da atividade antimicrobiana dos substratos funcionalizados com 
nanopartículas 
  

 Tal como foi dito no início deste capítulo, os materiais têxteis são bons suportes para o 

crescimento de diversos microrganismos, tais como bactérias e fungos. De acordo com relatórios 

recentes, os microrganismos podem sobreviver em materiais têxteis, durante mais de 90 dias em 

ambientes hospitalares. Esta elevada taxa de sobrevivência pode contribuir para o desenvolvimento de 

infeções e para a transmissão de doenças hospitalares39,142. Neste contexto, a utilização de têxteis com 

tratamento antimicrobiano é considerada uma solução potencial para reduzir a população microbiana. 

Existe uma vasta gama de bactérias, fungos e agentes patogénicos virais que são responsáveis 

por tais infeções. Muitos destes organismos constituem parte da flora comensal que coexiste num 
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equilíbrio natural com o corpo humano. A multiplicação rápida e descontrolada desses 

microrganismos patogénicos pode comprometer seriamente as normas de saúde e de higiene143.  

De modo a avaliar a atividade antimicrobiana dos tecidos funcionalizados com as 

nanopartículas (algodão e compressa comercial) foram realizados testes antimicrobianos utilizando 

diferentes microrganismos, nomeadamente as bactérias Gram negativas E. coli (ATCC8739) e P. 

aeruginosa (ATCC9027), as bactérias Gram positivas S. aureus (ATCC6538), S. aureus RN4220 e E. 

faecalis (ATCC29212) e ainda a levedura C. albicans (ATCC10231). A atividade antimicrobiana foi 

assim estudada num conjunto de microrganismos com diferentes características morfológicas e 

fisiológicas, de modo a dar garantias razoáveis de que os resultados do teste oferecem uma boa 

indicação do efeito dos tecidos funcionalizados sobre microrganismos que os possam contaminar. Os 

microrganismos utilizados incluem algumas das espécies mais relevantes e problemáticas vulgarmente 

encontradas em ambiente hospitalar144–146. 

Têm sido desenvolvidos um grande número de testes para a determinação da eficácia dos 

têxteis antimicrobianos. Tal como indicado no capítulo da descrição experimental (2.3.), neste trabalho 

utilizaram-se dois métodos distintos para a avaliação da atividade antimicrobiana: o método de difusão 

em agar (método de Kirby-Bauer) e o método de absorção (ISO 20743(E):2013, 2013). 

 

4.6.1. Determinação da atividade antimicrobiana através do método de 
difusão em agar  
 

Neste método, a cultura bacteriana é inoculada numa placa contendo meio de cultura sólido, e 

sobre este meio são colocadas as amostras têxteis, sendo em seguida a placa incubada. O objetivo do 

teste passa por promover o contacto íntimo entre o têxtil e o meio de crescimento, em que a inibição 

do crescimento numa área em torno do têxtil, indica que ocorreu a difusão do agente antimicrobiano 

para o meio de cultura. A zona de inibição não implica necessariamente a morte dos microrganismos 

(efeito bactericida), estes podem ser apenas impedidos de crescer (efeito bacteriostático). Este método 

permite um desempenho rápido e simples, no entanto, os seus resultados devem ser interpretados 

tendo em consideração que a ausência de zona de inibição pode não implicar diretamente a ausência 

de atividade antimicrobiana. Com efeito, se o agente antimicrobiano estiver firmemente ligado ao 

têxtil (por exemplo, de forma covalente), essa ligação pode impedir a sua difusão no agar93. Embora os 

dados obtidos através desta metodologia possuam apenas um caráter qualitativo, proporcionam uma 

perceção visual acerca da atividade antimicrobiana das amostras funcionalizadas.   

De modo a eliminar possíveis interferências nos resultados dos testes antimicrobianos, por 

parte dos reagentes utilizados durante as sínteses das nanopartículas, e de forma a assegurar que o 

efeito antimicrobiano obtido se deve às nanopartículas de óxido de zinco e de prata, realizaram-se 

experiências em que o algodão e a compressa comercial foram sujeitas a tratamentos idênticos aos da 
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síntese das nanopartículas, mas em que o nitrato de prata foi substituído pelo nitrato de potássio e o 

acetato de zinco foi substituído pelo acetato de cálcio. Os resultados obtidos nos ensaios de atividade 

antimicrobiana realizados com estas amostras encontram-se na Tabela 3. Todos os ensaios foram 

realizados em triplicado. 

 

Tabela 3 - Controlos negativos realizados com as bactérias E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, RN4220 e E. faecalis para o 
substrato 100% algodão impregnado com acetato de cálcio 0,08M e com nitrato de potássio 1,25 g/L e para a compressa 
comercial impregnada com acetato de cálcio 0,08M. Diâmetro das amostras 6 mm. 

Material/ 

Reagente 

Controlo negativo 

E. coli 

Controlo negativo 

P. aeruginosa 

Controlo negativo 

S. aureus 

Controlo negativo 

RN4220 

Controlo negativo 

E. faecalis 

Tecido 100% 

algodão, 

0,08M Acetato 

de cálcio      

Compressa 

Steripan®, 

0,08M Acetato 

de cálcio      

Tecido 100% 

algodão, 1,25 

g/L Nitrato de 

potássio      

 

 A partir da Tabela 3, é possível concluir que os agentes redutores utilizados nas sínteses de 

nanopartículas de óxido de zinco e de prata, não possuem qualquer efeito antimicrobiano em nenhuma 

das estirpes mencionadas anteriormente. A afirmação anterior é apoiada pela ausência de halos de 

inibição. 

 A normal sensibilidade das bactérias utilizadas foi confirmada através da realização de ensaios 

com antibióticos (controlo positivo) ao longo do trabalho experimental, tendo os resultados obtidos 

ficado dentro das gamas esperadas. 

  

O ensaio de difusão em agar foi utilizado para testar a atividade antimicrobiana dos substratos 

revestidos com nanopartículas de óxido de zinco sintetizadas a várias temperaturas (0ºC, T.amb. e a 

50ºC) com uma velocidade de agitação magnética lenta (300 rpm), bem como dos substratos 

revestidos com nanopartículas de óxido de zinco sintetizadas a várias temperaturas (0ºC, T.amb. e a 

50ºC) com uma velocidade de agitação magnética mais elevada (800 rpm).  

 Nos ensaios realizados com os têxteis funcionalizados com as nanopartículas sintetizadas com 

a uma velocidade mais lenta (300 rpm) não se observou qualquer efeito antimicrobiano. Os resultados 

obtidos para as amostras não tratadas (controlo negativo) e tratadas com nanopartículas, através da 
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metodologia in situ, para o substrato 100% algodão e para a compressa Steripan®, após alteração da 

velocidade de agitação magnética, encontram-se nas Figura 36 e 37. 

 

 
Figura 36 – Ensaio de difusão em agar realizado no substrato 100% algodão, em amostras controlo e amostras 
funcionalizadas com ZnO NPs e Ag NPs, nos microrganismos E. coli (ATCC8739) (A)), P. aeruginosa (ATCC9027) 
(B)), S. aureus (ATCC6538) (C)) e RN4220 (D)), E. faecalis (ATCC29212) (E)) e C. albicans (ATCC10231) (F)). 

 

Testaram-se simultaneamente amostras funcionalizadas e não funcionalizadas com 

nanopartículas (Figura 36 e 37), de forma a poder comparar-se as amostras que estão, ou não, sob o 

efeito antimicrobiano do zinco e da prata imobilizados nos tecidos.  

Inicialmente começou-se por se testar o tecido 100% algodão (Figura 36). Tal como era 

espectável, as amostras relativas ao algodão não funcionalizado (controlo) não demonstram atividade 

antimicrobiana em nenhum dos organismos utilizados. Através da comparação das amostras controlo, 

com as amostras impregnadas com nanopartículas de óxido de zinco sintetizadas a 0ºC e à T. amb., é 

possível comprovar que as amostras funcionalizadas não apresentam atividade antimicrobiana, uma 

vez que não ocorre inibição do crescimento para nenhuma das estirpes estudadas. 

Relativamente às nanopartículas de óxido de zinco, a inibição do crescimento microbiano, é 

visível na estirpe RN4220, nas amostras sintetizadas a 50ºC (Figura 36 D)). Este efeito é manifestado, 

através da formação de um halo de inibição em torno das amostras funcionalizadas. A partir da 

caracterização (XRD e SEM) realizada ao substrato de algodão impregnado com ZnO NPs sintetizadas 

Controlo Controlo 
Controlo 

Controlo 

ZnO NPs 0ºC ZnO NPs 0ºC 

ZnO NPs T. amb. ZnO NPs T. amb. ZnO NPs 50ºC ZnO NPs 50ºC 
ZnO NPs 50ºC 

ZnO NPs 50ºC 

Ag NPs  Ag NPs  
Ag NPs  

Ag NPs  

A) B) C) 

E) 

Controlo 

ZnO NPs 0ºC 

ZnO NPs T. amb. ZnO NPs 50ºC 

Ag NPs  

ZnO NPs 0ºC 

ZnO NPs 0ºC 

D) 

Controlo 

ZnO NPs 0ºC 

ZnO NPs 50ºC 

Ag NPs  

F) 

ZnO NPs T. amb. 

ZnO NPs T. amb. ZnO NPs T. amb. 
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a várias temperaturas, verificou-se que a síntese realizada a uma temperatura mais elevada (50ºC), 

conduziu a uma maior deposição de material nas fibras do tecido, o que poderá justificar a ausência de 

atividade antimicrobiana nas restantes temperaturas.  

Segundo a literatura, existem vários fatores que contribuem para a atividade antimicrobiana 

evidenciada pelas ZnO NPs em vários microrganismos. Fatores como o tamanho, forma, concentração, 

agregação, dissolução, entre outros são responsáveis pelo efeito tóxico observado nas ZnO NPs em 

diversas bactérias e fungos147. Vários estudos demonstraram que o tamanho das partículas é um dos 

fatores preponderantes, que influencia o efeito tóxico das mesmas. Das várias investigações realizadas 

sobre este tópico verificou-se que a inibição do crescimento microbiano depende do tamanho das 

nanopartículas de ZnO. Estudos revelaram que a atividade antimicrobiana das ZnO NPs é mais eficaz, 

em partículas com tamanhos inferiores, aos tamanhos obtidos nas sínteses realizadas a várias 

temperaturas62,90,148. A heterogeneidade de formas e tamanhos, observados nas nanopartículas 

sintetizadas, podem justificar a ausência do efeito antimicrobiano observado nas diferentes estirpes, 

com exceção da RN4220 (ZnO NPs 50ºC).  

Desde o século XIX, que os compostos à base de prata têm sido utilizados em muitas 

aplicações antimicrobianas86. As nanopartículas de prata tornaram-se no material de eleição 

antimicrobiano. 

Através da Figura 36 é possível observar que, com a exceção da levedura C. albicans, nenhum 

dos restantes microrganismos apresentou sensibilidade para este material. Tal como as nanopartículas 

de óxido de zinco, o efeito antimicrobiano é expresso pela formação de um halo de inibição à volta da 

amostra.  

Segundo a literatura147,149–151, a justificação apresentada para a ausência de efeito 

antimicrobiano nas ZnO NPs, pode explicar a inexistência de atividade antimicrobiana das 

nanopartículas de prata na maioria das estirpes estudadas. A maioria dos resultados prova que a 

toxicidade das partículas aumenta, com a diminuição do tamanho das partículas. Adicionalmente, 

também a agregação, pode influenciar o desempenho das partículas estudadas, enquanto agentes 

antimicrobianos152. A densa camada que reveste o substrato de algodão (observada na análise SEM, 

4.3.1.1) pode condicionar a difusão dos agentes antimicrobianos. 

Conforme já foi referido, verificou-se que após alteração da velocidade de agitação magnética, 

a síntese das ZnO NPs realizada a 50ºC, foi a que conduziu a uma maior deposição de material em 

ambos os substratos. Deste modo, e uma vez que os resultados dos ensaios de difusão em agar, 

realizados ao substrato de algodão, apenas demonstraram resultados positivos para a síntese realizada 

a esta temperatura, realizou-se um estudo de modo a verificar qual o efeito da compressa comercial 

impregnada com ZnO NPs 50ºC, sobre as estirpes já mencionadas (Figura 37). 
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Figura 37 – Ensaio de difusão em agar realizado na compressa Steripan®, em amostras controlo e amostras 
funcionalizadas com ZnO NPs sintetizadas a 50ºC, nas bactérias E. coli (ATCC8739) (H)), P. aeruginosa 
(ATCC9027) (I)), S. aureus (ATCC6538) (J)) e RN4220 (K)) e E. faecalis (ATCC29212) (L)). 

 

 

À semelhança do que se verificou nos ensaios realizados com o substrato de algodão, também 

no ensaio realizado com a compressa comercial, não se observou atividade antimicrobiana nas 

amostras controlo. Do mesmo modo, verificou-se que a bactéria RN4220 (Figura 37 K)) é a única 

estirpe sensível ao tecido ativado com ZnO NPs 50ºC.  

  Na Tabela 4 encontram-se o diâmetro dos halos de inibição obtidos na determinação do efeito 

antimicrobiano de amostras impregnadas com nanopartículas de óxido de zinco, e com nanopartículas 

de prata, para ambos os substratos, que demonstraram atividade antimicrobiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlo 

ZnO NPs 50ºC 

H) 

Controlo 

ZnO NPs 50ºC 

Controlo 

ZnO NPs 50ºC 

Controlo 

ZnO NPs 50ºC 

Controlo 

ZnO NPs 50ºC 

I) J) 
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Tabela 4 – Resultados obtidos nos ensaios de difusão em agar, para o substrato 100% algodão funcionalizado com ZnO NPs 
e Ag NPs e para a compressa Steripan® funcionalizada com ZnO NPs. Usaram-se amostras de tecidos com um diâmetro de 6 
mm. 

Material Tecido Funcionalizado Microrganismo 
Zona de inibição  

Diâmetro (nm) 

100% algodão 

ZnO NP 50°C S. aureus (RN4220) 7,67 ± 0,58 

Ag NP C. albicans 8,67 ± 1,15 

Controlo 

S. aureus (RN4220) 6,00 ± 0,00 

C. albicans 6,00 ± 0,00 

Compressa Steripan® 

ZnO NP 50°C S. aureus (RN4220) 7,67 ± 0,58 

Controlo S. aureus (RN4220) 6,00 ± 0,00 

 

A partir da Tabela 4, é possível verificar, que o efeito inibitório das ZnO NPs 50ºC, é 

semelhante nos dois substratos estudados. Observa-se a formação, para ambos os têxteis, de um halo 

de inibição com um diâmetro médio de 7,67 mm.  

 

O método de difusão em agar permitiu obter de forma rápida e sem grandes custos, uma ideia 

acerca do desempenho dos têxteis utilizados como agentes antimicrobianos. Os resultados mostraram 

efeito antimicrobiano das ZnO NPs apenas numa das estirpes (RN4220). A ausência de resposta com 

os restantes organismos pode significar uma baixa ou ausente atividade antimicrobiana ou pode 

resultar do agente antimicrobiano ter uma baixa migração. Deste modo resolveu testar-se a atividade 

antimicrobiana dos materiais têxteis funcionalizados através do método de absorção. Neste método as 

suspensões bacterianas são inoculadas diretamente sobre as amostras e, em seguida, incubadas durante 

um determinado período de tempo, para posterior análise da população bacteriana. 

 

4.6.2. Estudo da atividade antimicrobiana dos substratos funcionalizados 
com nanopartículas através do método de absorção, ISO 20743:2013, 2013 

 

 A norma ISO 20743(E):2013, 2013 é aplicável a todos os produtos têxteis, incluindo tecidos, 

estofos e material de vestuário, mobiliário doméstico e diversos bens, independentemente do tipo de 
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agente antimicrobiano (orgânicos, inorgânicos, naturais ou sintéticos) ou do método de aplicação 

(built-in, pós tratamento ou enxertia). Com base na sua aplicação e o ambiente em que o produto têxtil 

será utilizado é possível escolher o mais adequado dos seguintes três métodos de determinação de 

atividade antimicrobiana: método de absorção, método de transferência e método de impressão.  

Conforme já anteriormente referido, no método de absorção, as suspensões bacterianas são 

inoculadas diretamente sobre as amostras e, em seguida, incubadas durante um determinado período 

de tempo, para posterior análise da população bacteriana93. Por ser um método quantitativo, realístico, 

flexível e sensível, torna-se mais adequado para a determinação das propriedades bactericidas e 

bacteriostáticas dos têxteis. No entanto, é uma metodologia dispendiosa e demorada93. 

 Tal como foi referido no início deste capítulo, realizou-se um estudo mais aprofundado ao 

têxtil de algodão e às nanopartículas de óxido de zinco. Assim, o método de absorção foi realizado 

para amostras têxteis 100% algodão funcionalizadas com ZnO NPs sintetizadas a 50ºC, onde se 

observou atividade antimicrobiana, após realização dos ensaios qualitativos. 

 Para esta análise utilizaram-se seis porções de tecido revestido com nanopartículas e seis 

amostras controlo (sem revestimento) que foram inoculadas com E. coli, RN4220 e S. aureus. Foram 

escolhidos para realização deste ensaio uma bactéria Gram negativa (E. coli), e duas Gram positivas 

(S. aureus e RN4220). 

A atividade antimicrobiana foi calculada através da equação que se segue, explicada na secção 

experimental: 

A = (lgCt – lgC0) – (lgTt – lgT0) = F – G Equação 3 

 

Na Tabela 5 encontram-se os valores da atividade antimicrobiana das amostras de algodão 

impregnadas com nanopartículas de óxido de zinco sintetizadas a 50ºC.  

 

Tabela 5 – Resultados obtidos no método de absorção, ISO 20743(E):2013, 2013 para o substrato 100% algodão 
funcionalizado com ZnO NPs 50ºC. 

Microrganismo 
Staphylococcus aureus 

(RN4220) 

Staphylococcus aureus 

(ATCC6538) 

Escherichia coli 

(ATCC8739) 

Valor atividade 

antimicrobiana 

(A = F - G) 

3,3 2,0 1,2 

Método de medição Método de contagem em placa 

Tipo de material 100% algodão funcionalizado com ZnO NPs 50ºC 

Método de esterilização Autoclave 

Tempo de incubação 18 h 
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É importante começar por referir, que todas as amostras controlo utilizadas durante o ensaio, 

suportam o crescimento das bactérias, e tal como esperado, não conduzem à sua morte, durante 18 h 

de contacto com as estirpes estudadas.  

A equação usada para a determinação do valor da atividade antimicrobiana, traduz a diferença 

de ciclos logarítmicos em relação às amostras controlo. Através da análise da Tabela 5, verifica-se que 

a estirpe RN4220 é a mais sensível às nanopartículas de óxido de zinco uma vez que apresenta uma 

atividade antimicrobiana de 3,3. Isto significa que temos 3,3 ciclos logarítmicos de menor crescimento 

nas amostras funcionalizadas com nanopartículas, do que nas amostras controlo.  

A realização deste ensaio permitiu observar, que os têxteis testados demonstram ter um 

comportamento distinto na estirpe RN4220 e nas restantes duas estirpes testadas. Assim, na estirpe 

RN4220 os têxteis testados demonstram ter um comportamento capaz de inviabilizar o crescimento 

das bactérias. Com efeito, nesta estirpe a contagem de bactérias ao fim de 18 horas de incubação no 

tecido funcionalizado foi exatamente igual à contagem inicial no mesmo tecido, demonstrando um 

efeito essencialmente bacteriostático. Nas restantes duas estirpes estudadas pelo método de absorção, 

os têxteis funcionalizados apenas conduziram a um crescimento inferior nos tecidos revestidos com 

partículas do que nos tecidos controlo, não se tendo observado, com estes tecidos, nem uma 

diminuição nem a manutenção das contagens de bactérias ao fim de 18 horas de incubação em relação 

à contagem inicial. No entanto houve uma diminuição do crescimento em relação ao controlo que foi 

mais acentuada com S. aureus (dois ciclos logarítmicos) do que com E. coli (cerca de 1 ciclo 

logarítmico). 

  

 Os resultados aqui obtidos são concordantes com os resultados adquiridos nos testes de 

difusão em agar, em termos de ser a estirpe RN4220 a mais sensível aos efeitos antimicrobianos das 

ZnO NPs. Um dos mecanismos que tem sido proposto pela literatura para a explicar o efeito 

antimicrobiano das nanopartículas de óxido de zinco, envolve a presença de espécies reativas de 

oxigénio (ROS), em particular do peróxido de hidrogénio induzido por estas nanopartículas48,143,152,153. 

A formação de ROS, como o radical hidroxilo (•OH), o peróxido de hidrogénio (H2O2) ou o radical 

anião superóxido (O2
•-) resulta da ativação das ZnO NPs pela luz visível e UV. As espécies reativas de 

oxigénio são tóxicas para as células pois provocam danos nos constituintes celulares como ADN, 

lípidos e proteínas147,148.  

Para tentar verificar o envolvimento do peróxido de hidrogénio no efeito antimicrobiano 

detetado com as ZnO NPs, avaliou-se a sensibilidade a este composto dos microrganismos utilizados 

nos ensaios antimicrobianos. Os ensaios foram realizados com um procedimento semelhante ao 

descrito em 2.3.1., no entanto as amostras têxteis foram substituídas por discos de papel comercial de 

6 mm, onde se adicionou 4 µL de soluções de H2O2 com diferentes concentrações (0, 10, 25, 50, 100 e 

200 µg/µL). 
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A Figura 38 ilustra os resultados obtidos para os ensaios com soluções de peróxido de 

hidrogénio com várias concentrações. 

 

 

Figura 38 – Avaliação da sensibilidade das estirpes E. coli (ATCC8739) (A)), P. aeruginosa (ATCC9027) (B)), S. aureus 
(ATCC6538) (C)) e RN4220 (D)), E. faecalis (ATCC29212) (E)) e C. albicans (ATCC10231) (F)) a soluções de peroxido de 
hidrogénio com várias concentrações. 1 – H2O, 2 – 200 µg/µL, 3 - 100 µg/µL, 4 - 50 µg/µL, 5 - 25 µg/µL e 10 µg/µL.  
 

 Através da análise da Figura 38 é possível concluir, tal como esperado, a ausência de efeito 

antimicrobiano nos discos testados com 4 µL de água. A partir da análise das imagens (A)-F)) é 

possível concluir que todas as estirpes estudadas são sensíveis ao peróxido de hidrogénio e que à 

medida que diminui a concentração de H2O2, diminui também o diâmetro do halo de inibição.  

 Na Figura 39 encontra-se uma análise mais pormenorizada do efeito do peróxido de 

hidrogénio na dimensão dos halos de inibição das estirpes Gram –, Gram + e da levedura C. albicans. 
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Figura 39 – Representação gráfica do diâmetro do halo de inibição em função da concentração de peróxido de hidrogénio 
das estirpes Gram – (A)), das estirpes Gram + (B)) e da levedura C. albicans. 

 

Tal como é observável, e à semelhança do que foi dito anteriormente, não ocorreu inibição do 

crescimento microbiano nos discos sem peróxido de hidrogénio em todas as estirpes estudadas. Com a 

concentração de 10 µg/µL apenas a estirpe RN4220 apresentou halo de inibição significativo, o que 

comprova a maior sensibilidade desta estirpe ao peróxido de hidrogénio. O facto da estirpe mais 

sensível ao peróxido de hidrogénio ser simultaneamente mais sensível às ZnO NPs, quer nos ensaios 

de difusão em agar quer nos ensaios de absorção, ajuda a suportar a hipótese colocada anteriormente 

de que o efeito antimicrobiano destas nanopartículas poder ser mediado pela produção de peróxido de 

hidrogénio. 

Com o aumento da concentração de peróxido de hidrogénio, todos os microrganismos 

começaram a exibir halos de inibição, sendo o E. faecalis, aquele que precisou de maior dose para 

começar a exibir halo de inibição. A resistência desta bactéria aos efeitos tóxicos do peróxido de 

hidrogénio é conhecida e deve relacionar-se com a expressão de diversas enzimas antioxidantes154. Na 

concentração mais elevada de peróxido de hidrogénio a levedura C. albicans foi o organismo que 

apresentou halos de inibição de menores dimensões e as bactérias Gram +, principalmente as estirpes 

de S. aureus, as que apresentaram os halos de maior dimensão, tendo as bactérias Gram – apresentado 

uma sensibilidade intermédia. 

Ainda existem algumas incertezas quanto à explicação das diferenças da atividade 

antimicrobiana entre as bactérias Gram – e Gram +. De acordo com Espitia et al.19, as bactérias Gram 

– demonstram uma menor sensibilidade às ROS quando comparadas com as bactérias Gram +. Uma 

das principais razões é o facto das bactérias Gram – conterem uma parede celular mais complexa, 

devido à presença de uma membrana exterior composta maioritariamente por lipopolissacarídeos, em 

adição à fina camada de peptidoglicano. A membrana externa das bactérias funciona como uma 

barreira de permeabilidade, logo a absorção da ROS para o interior da célula será reduzida155,156. Os 
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resultados obtidos especialmente com as doses mais elevadas de peróxido de hidrogénio estão de 

acordo com os resultados reportados onde evidenciam a menor sensibilidade das bactérias Gram – às 

espécies reativas de oxigénio.  

 Segundo o estudo realizado por Applerot et al.157 os pigmentos carotenóides característicos 

das S. aureus podem, juntamente com diversas enzimas antioxidantes, promover alguma resistência 

destas bactérias ao stress oxidativo. A estirpe RN4220 apresenta uma coloração muito menos laranja 

do que a outra estirpe S. aureus utilizada neste estudo. Esta menor intensidade de cor poderá significar 

um menor conteúdo em carotenóides e, se assim for, esse menor conteúdo poderia de alguma forma 

contribuir para com a maior sensibilidade da estirpe RN4220 ao peróxido de hidrogénio.  

 

Na tentativa de se visualizar se as ZnO NPs causavam alguma alteração morfológica, realizou-

se uma análise SEM às células de Staphylococcus aureus e de Staphylococcus aureus (RN4220) após 

contacto com amostras têxteis sem tratamento e impregnadas com ZnO NPs 50°C (Figura 40).  

 

  

  
Figura 40 – Imagens de SEM da Staphylococcus aureus (RN4220) (A) e B)) e de Staphylococcus aureus (C) e D)) 
após contacto com amostras têxteis sem tratamento (A) e C)) e impregnadas com ZnO NPs (B) e D)).  

 

Em todas as imagens de SEM são observadas células com uma forma esférica (cocos), 

característica destas estirpes158.  
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De acordo com os resultados obtidos (Figura 40), não são visíveis diferenças entre as células 

que estiveram em contato com o agente antimicrobiano e as células que apenas estiveram em contato 

com os têxteis, em nenhuma das estirpes observada. Contudo, estes resultados não excluem a hipótese 

de ocorrer uma alteração na permeabilidade da membrana celular e no sistema metabólico intracelular 

das células bacterianas causadas pelas ZnO NPs, que não pode ser visualizado, tal como apontado por 

Liu et al.61.   
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Capítulo 5 

 

Conclusões e Perspetivas Futuras 

 

Os microrganismos podem causar diversos efeitos indesejáveis nos tecidos, tais como a perda 

de propriedades e redução do tempo de vida do têxtil, sendo ainda os principais responsáveis por um 

odor desagradável e contaminações. Esta possibilidade dos materiais têxteis poderem constituir bons 

suportes para o crescimento dos microrganismos, pode constituir um fator que contribua para o 

desenvolvimento de infeções e transmissão de doenças em ambiente hospitalar. Neste contexto a 

comunidade científica tem-se focado no desenvolvimento de materiais têxteis com atividade 

antimicrobiana, que possam constituir uma solução para esta problemática.  

Os materiais nanoestruturados têm-se destacado como uma ferramenta de grande potencial, 

capazes de trazer diversos benefícios para a indústria têxtil, incluindo a possibilidade de obtenção de 

materiais têxteis com atividade antimicrobiana. 

 Foi nesta linha que se inseriu o trabalho experimental. Aliando-se as propriedades 

antimicrobianas das nanopartículas de óxido de zinco e de prata com as propriedades dos materiais 

têxteis, desenvolveram-se tecidos com propriedades antimicrobianas, recorrendo a técnicas que não 

implicaram custos muito elevados nem equipamentos muito diferenciados. 

 Testaram-se diferentes condições para a síntese in situ de nanopartículas de óxido de zinco e 

de prata num tecido 100% algodão e numa compressa comercial. Em relação às nanopartículas de 

prata, os resultados mostraram que a nova síntese testada, embora tenha conduzido a uma elevada 

deposição de material sobre o tecido, não apresentou resultados satisfatórios em termos de atividade 

antibacteriana. Na síntese de nanopartículas de óxido de zinco, os resultados mostraram que quer a 

temperatura quer a agitação durante o processo de síntese, condicionaram a atividade antimicrobiana. 

Com efeito, a síntese realizada à temperatura mais elevada (50ºC) e com velocidade agitação 

magnética mais elevada (800 rpm), foi a que obteve melhores resultados nos ensaios antimicrobianos. 

Estas condições de síntese originaram uma maior deposição de material nos tecidos e podem ter 

originado uma alteração no processo de formação das nanopartículas que possa explicar as diferenças 

de atividade antimicrobiana verificadas. 

 Os tecidos funcionalizados com nanopartículas de óxido de zinco sintetizadas a 50°C 

apresentaram atividade antibacteriana forte e significativa em duas estirpes distintas de S. aureus. O 

facto da estirpe onde atividade antimicrobiana foi forte ser mais sensível ao peróxido de hidrogénio do 

que a estirpe onde a atividade antibacteriana foi significativa, aponta no sentido deste composto estar 

envolvido na atividade antibacteriana detetada, conforme tem sido sugerido por outros autores.  
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Os resultados obtidos neste trabalho experimental deixam em aberto diretrizes para a 

continuação da investigação nesta área.  

De seguida apresentam-se algumas sugestões de trabalho futuro que permitem não só 

complementar o trabalho realizado como possibilitam o desenvolvimento de materiais têxteis com 

propriedades antimicrobianas.  

Embora o método utilizado para a impregnação das fibras têxteis com nanopartículas se ter 

revelado apropriado para a deposição de uma elevada quantidade nos têxteis, requer ainda otimização 

de modo a permitir a síntese de nanopartículas monodispersas e de tamanhos inferiores a 15 nm, onde 

o efeito antimicrobiano das mesmas se revela mais eficaz.  

 Adicionalmente, seria interessante avaliar a atividade antimicrobiana da compressa comercial 

através do método quantitativo de forma a perceber qual o tecido mais eficaz na incorporação de 

material nanométrico. 

 É também importante, verificar não só a eficácia da incorporação dos agentes antimicrobianos 

nos tecidos (ZnO NPs e Ag NPs), assim como a resistência às sucessivas lavagens. Nesse sentido, 

sugere-se a simulação de vários ciclos de lavagem e a consequente análise às águas de lavagem, de 

forma a determinar qual a quantidade de material que se vai perdendo ao longo deste processo. 

  Finalmente é também necessário avaliar os efeitos toxicológicos para o Homem, resultantes 

do contacto dos têxteis funcionalizados com estas nanopartículas, de forma a determinar qual o seu 

impacto na saúde dos utilizadores.  
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Anexos 

 

A - Difratogramas reportados pela literatura da viscose e do poliéster. 

 

A.1 – Difratogramas reportados pela literatura da viscose. Difratogramas A.1.1 retirado de113, A.1.2 

retirado de112 e A.1.3 retirado de114.  

 

 

 

Difratograma A.1.1 

Difratograma A.1.2 
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A.2 - Difratogramas reportados pela literatura do poliéster. Difratogramas A.2.1 retirado de116 e A.2.2 

retirado de115. 

 

 

 

Difratograma A.1.3 

Difratograma A.2.1 

Difratograma A.2.2 
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B – Espetros FTIR reportados pela literatura da viscose e do poliéster. 

 

B.1 – Espetros FTIR reportados pela literatura da celulose. Espetros B.1.1 retirado de112, B.1.2 retirado 

de113 e B.1.3 retirado de124. 

 

 

 

 

 

Espetro B.1.1 

Espetro B.1.2 
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B.2 – Espetros FTIR reportados pela literatura do poliéster. Espetros B.2.1 retirado de126 e B.2.2 

retirado de125. 

 

 

 

Espetro B.1.3 

Espetro B.2.1 

Espetro B.2.2 
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