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Sumário 

Este trabalho teve como principal objetivo o desenvolvimento de soluções têxteis sustentáveis com 

base na utilização de resíduos e subprodutos alimentares. Mais concretamente, estudaram-se as 

propriedades de neutralização de odores e antioxidantes de tecido funcionalizado com queratina 

extraída de pelo de porco, resíduo da indústria de cárneos. Foram usadas duas frações de 

queratina, nomeadamente uma obtida por precipitação (Q) e outra obtida por ultrafiltração (QUF), 

ambas a 2 % e a 5 % (v/v). Adicionalmente, estudaram-se as mesmas propriedades para tecido 

funcionalizado com concentrado de soro de queijo (CSQ) a 5 % (p/v), proveniente da indústria de 

laticínios. Numa primeira fase, de forma a confirmar a ancoragem das frações de queratina ao 

substrato têxtil, utilizando agentes de ligação química e a agentes de revestimento, recorreu-se a 

um método espetrofotométrico expedito que usa o corante Acid Orange. Os resultados obtidos 

permitiram concluir que o agente A1 foi o mais adequado na ligação da proteína ao tecido e que, 

na sua presença, foi possível detetar uma quantidade significativa de queratina ancorada ao têxtil, 

após 1 ciclo de lavagem. Perante este resultado, pelo mesmo método, estudou-se a ancoragem 

do CSQ ao tecido com o agente A1, que revelou novamente ser eficaz na ligação da proteína ao 

tecido, após 1 ciclo de lavagem. Posteriormente, avaliaram-se as propriedades de neutralização 

de odores do tecido funcionalizado com ambas as frações de queratina e com CSQ pelo método 

de cromatografia gasosa, baseado na Norma ISO 17299-3, e a atividade antioxidante pelo método 

espetrofotométrico com ABTS. Para a queratina precipitada a 2 % e a 5 % obteve-se uma 

percentagem de redução de odor igual a 56 % e 73 %, respetivamente, e para a queratina 

ultrafiltrada obteve-se uma percentagem de redução igual a 84 % para ambas as concentrações 

estudadas. Pelo método de ABTS, a queratina precipitada a 2 % e a 5 % resultou numa capacidade 

antioxidante igual a 38,9 % e 39,4 %, respetivamente, e a queratina ultrafiltrada a 2 % e 5 % obteve 

uma capacidade antioxidante de 18 % e 26 %, respetivamente. Para o tecido funcionalizado com 

CSQ, obteve-se uma percentagem de redução de odor igual a 92 %, e uma capacidade antioxidante 

igual a 49,4 %, após 1 ciclo de lavagem. Por fim, avaliou-se a solidez à lavagem do CSQ, e após 5 

ciclos de lavagem não se verificou capacidade de neutralização de odor. Constatou-se o 

amarelecimento do tecido com a impregnação do ingrediente funcional e com o aumento de 

número de ciclos de lavagem. Posto isto, conclui-se que o estudo desenvolvido neste trabalho, 

apesar de preliminar, pode ser importante para o desenvolvimento futuro de têxteis funcionais. 

Palavras-chave: queratina, concentrado de soro de queijo, propriedades desodorantes e 

propriedades antioxidantes 
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Abstract 

The principal goal of this work was the development of sustainable textile solutions based on the 

use of food wastes and by–products. Specifically, the odors neutralization and antioxidants 

properties of the fabric functionalized with keratin, was studied. The keratin was obtained by 

precipitation (Q) and by ultrafiltration (QUF), both 2 % (v/v) and 5 % (v/v), extracted from the pig 

hair of the meat industry. Additionally, the same properties were studied for the functionalized 

textile with 5 % (w/v) cheese whey concentrate (CWC) from the dairy industry. In a first step, in 

order to measure the anchorage of the keratin fractions to the textile substrate, using chemical 

bonding agents and coating agents, an expedite spectrophotometric method using Acid Orange 

dye was implemented. The results obtained showed that agent A1 was the most suitable agent in 

binding the protein to the fabric and that in its presence a significant amount of keratin anchored 

to the textile could be detected, after 1 washing cycle. Based on this result, the same method was 

used to evaluate the anchoring of the CWC to the fabric with agent A1, which again proved to be 

effective in binding the protein to the fabric, after 1 washing cycle. Subsequently, the odor 

neutralization property of the functionalized fabric with both keratins and CWC was evaluated by 

gas chromatography, based on the ISO Standard 17299-3, while the antioxidant activity was 

analyzed by the ABTS method. For 2 % and 5 % precipitated keratin, a percentage of odor reduction 

of 56 % and 73 % was obtained, respectively. For the keratin obtained by ultrafiltration, a reduction 

percentage of 84 % was obtained for both concentrations studied. By the ABTS method, a 2 % and 

5 % precipitated keratin led to an antioxidant capacity equal to 38.9 % and 39.4 %, respectively; 

while the keratin obtained by ultrafiltration led to an antioxidant capacity of 18 % and 26 %, 

respectively. For the fabric functionalized with the CWC, the percentage of odor reduction obtained 

was equal to 92 %, and the antioxidant capacity equal to 49.4 %, both after 1 washing cycle. Finally, 

the washing strength of the CWC was evaluated. After 5 washing cycles, no odor neutralization 

capacity was found. The fabric yellowing was observed with the impregnation of the functional 

ingredient and with the increase in the number of washing cycles. Therefore, it is concluded that 

the study developed in this work, although preliminary, may be important for the future 

development of functional textiles. 

Keywords: keratin, cheese whey concentrate, deodorant and antioxidants properties  
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1. Introdução 

1.1. Considerações Gerais 

A indústria alimentar gera anualmente grandes quantidades de resíduos e de subprodutos 

alimentares, cuja valorização é mínima ou nula. Atualmente, apenas uma pequena parte é 

aproveitada, e tendo em conta que os resíduos e os subprodutos contêm importantes teores de 

nutrientes e de compostos bioativos, a sua valorização é uma mais-valia para a sua gestão 

sustentável e para o desenvolvimento de novos produtos de valor acrescentado (Federici, Fava, 

Kalogerakis, & Mantzavinos, 2009). 

Tradicionalmente, a indústria têxtil tem sido considerada como uma indústria poluente 

para o meio ambiente, e por isso tem havido uma tendência e esforço crescente no uso de 

materiais sustentáveis e ambientalmente amigáveis (Anicet, Bessa, & Broega, 2011; Shahid-Ul-

Islam, Shahid, & Mohammad, 2013). Para além disso, a demanda crescente no mercado por 

têxteis, que oferecem conforto e outras propriedades funcionais, faz com que os cientistas 

investiguem possíveis aplicações de agentes bioativos sustentáveis com a finalidade de obter 

substratos têxteis de valor acrescentado, mais atraentes e altamente funcionais (Paul, 2014; 

Shahid-Ul-Islam et al., 2013).  

A valorização dos resíduos e subprodutos alimentares é uma das possíveis vias para a 

obtenção de produtos químicos renováveis, o que permite uma redução do uso de recursos 

naturais e a obtenção de agentes bioativos de forma mais económica. Adicionalmente, diminui 

consideravelmente a carga poluente resultante da atividade industrial, impedindo que o meio 

ambiente seja afetado (Arancon, Lin, Chan, Kwan, & Luque, 2013; Federici et al., 2009). 

Nesse sentido, este projeto acerca da valorização dos resíduos e dos subprodutos 

alimentares surgiu no Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes 

(CeNTI), com o intuito de desenvolver têxteis sustentáveis, com base na incorporação de 

ingredientes obtidos de resíduos e de subprodutos provenientes da industria de cárneos e dos 

lacticínios, para obtenção de propriedades funcionais. 

 

1.2. Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes (CeNTI) 

O CeNTI - Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes - é um 

Instituto de Novas Tecnologias de orientação multissetorial, que desenvolve atividades de 

Investigação, Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Engenharia nos domínios dos materiais e 
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sistemas inteligentes e funcionais. Distingue-se dos seus pares europeus por dominar a 

funcionalização de substratos e o desenvolvimento de materiais inteligentes de capital importância 

para as indústrias relevantes em Portugal como têxteis, polímeros, couro, papel, vidro, entre 

outros. O CeNTI dispõe de recursos humanos com formação avançada nas mais variadas áreas 

de conhecimento, das engenharias (química, polímeros, biológica, materiais, eletrónica, 

eletrotecnia, software, mecânica, entre outros) e das ciências (química, matemática, física, entre 

outras). A sua equipa de investigação dedica-se ao estudo e desenvolvimento de novos produtos 

nas áreas dos sistemas biológicos e materiais inteligentes, com enfoque na transferência de 

tecnologia e criação de produtos de valor acrescentado para o mercado. A missão e atividade do 

CeNTI tem-se destacado pelo dinamismo e apoio de proximidade aos setores industriais, tanto a 

nível nacional como internacional. Considera-se como clara mais-valia e ponto forte da abordagem 

do CeNTI a estes desafios tecnológicos e industriais, a integração das novas tecnologias, materiais 

e soluções no ciclo produtivo das empresas, e/ou o desenvolvimento de novos processos e 

soluções de fabrico à escala semi-industrial e industrial de forma a viabilizar a integração de novas 

tecnologias no processo produtivo. De salientar que o CeNTI é membro de vários clusters e 

plataformas tecnológicas nacionais e internacionais, nomeadamente, OE-A - Organic and Printed 

Electronics Association, E2B - Energy Efficient Buildings European Initiative, entre outros. 

 

1.3. Objetivos do projeto de dissertação 

Este projeto de dissertação tem como objetivo a investigação e desenvolvimento de têxteis 

funcionais a partir da valorização de resíduos e subprodutos alimentares provenientes da indústria 

de produtos cárneos e lacticínios. 

Este trabalho constitui uma abordagem alternativa e inexplorada para a valorização dos 

resíduos e subprodutos alimentares, uma vez que tem como objetivo incorporar nos têxteis 

determinados ingredientes, de forma a lhes conferir propriedades funcionais, tais como 

neutralização de odores e antioxidantes. 

Adicionalmente, ao longo do trabalho de investigação, um dos desafios será o de assegurar 

uma ligação permanente entre os ingredientes extraídos a partir dos resíduos e os substratos 

têxteis. Esta ligação permanente garante a resistência ao normal uso do acabamento agregado ao 

têxtil, que lhe confere certas funcionalidades, bem como aos procedimentos de manutenção, 

nomeadamente a lavagem. 
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Em suma, este projeto ambiciona a valorização de resíduos e subprodutos alimentares 

para o desenvolvimento de soluções têxteis sustentáveis, com funcionalidades acrescidas. 

Os objetivos específicos do projeto definem-se como: 

• Ancoragem de ingredientes funcionais, como proteínas, extraídos de resíduos e 

subprodutos alimentares a substratos têxteis; 

• Desenvolvimento de métodos expeditos, tais como métodos espetrofotométricos, 

para deteção do ingrediente ancorado nos substratos têxteis; 

• Avaliação da funcionalidade dos têxteis contendo ingredientes funcionais 

ancorados e da respetiva durabilidade à lavagem. 

 

1.4. Organização da Tese 

Este trabalho de dissertação está dividido em seis capítulos, nomeadamente Introdução, 

Revisão Bibliográfica, Materiais e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões e Perspetivas 

Futuras. 

No capítulo presente é feita uma breve introdução, a qual inclui a apresentação do tema 

e a motivação, a apresentação do local de estágio, e a descrição sucinta dos objetivos e da 

organização da dissertação. 

No capítulo 2 são apresentados alguns conceitos teóricos que estão diretamente 

relacionados com este trabalho e que são importantes para a compreensão do mesmo. Este 

capítulo inclui a definição de têxteis funcionais, a apresentação de possíveis propriedades 

adquiridas por têxteis através de acabamentos químicos, a possível valorização de determinados 

resíduos e subprodutos alimentares e sua aplicação na indústria têxtil, bem como, a descrição de 

métodos de deteção de compostos funcionais no substrato têxtil e de avaliação das funcionalidades 

adquiridas pelos últimos, provenientes desses mesmos resíduos e subprodutos. 

No capítulo 3 estão presentes os materiais e os procedimentos laboratoriais utilizados ao 

longo do trabalho experimental para a deteção de compostos funcionais em substratos têxteis e 

para a caracterização das suas propriedades funcionais. 

No capítulo 4 apresentam-se os resultados experimentais obtidos relativos à 

funcionalização do tecido têxtil e à caracterização das propriedades adquiridas pelo mesmo. A 

discussão dos resultados encontra-se também neste capitulo. 

Por último, no capítulo 5 estão apresentadas as conclusões do trabalho e no capítulo 6 

são referidas algumas recomendações para trabalhos futuros. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Fibras têxteis  

A fibra têxtil é o material utilizado na produção de produtos têxteis e pode ser classificada 

em dois tipos: natural e não-natural. As fibras naturais encontram-se na natureza e apenas 

necessitam de pequenos tratamentos para serem utilizadas nos materiais têxteis.  

Dependendo da sua origem, estas fibras podem ser subdivididas em fibras de origem mineral 

(e.g.: asbestos), animal (e.g.: lã) e vegetal (e.g.: algodão). 

Relativamente às fibras não-naturais, estas são produzidas por processos artificiais e, por 

isso, não existem na natureza. Podem ser subdivididas em fibras artificiais (e.g.: viscose e outras 

fibras de celulose) quando obtidas por meio de processos com polímeros naturais e em fibras 

sintéticas (e.g.: poliéster), quando obtidas por processos com polímeros sintetizados (Bieging, 

2010). 

 

2.1.1. Fibras de algodão 

O algodão é a principal fibra natural e corresponde a cerca de 50 % da produção total de 

fibras do mundo. Esta é obtida a partir da semente da planta da família botânica Gossypium e 

quando seca, é constituída maioritariamente por celulose, um polímero de duas unidades de 

glicose, cada uma com seis átomos de carbono, como apresentado na Figura 1 (Choudhury, 2006; 

Glenz, 1971). 

 

Figura 1. Estrutura de uma molécula de celulose. 

Para além da celulose,  a fibra de algodão contém pequenas porções de proteína, pectina, 

cera, cinzas, ácidos orgânicos e pigmentos, como representado na Tabela 1 (Bieging, 2010; 

Choudhury, 2006). Os materiais não celulósicos correspondem a uma pequena quantidade do 

peso da fibra (Wakelyn, 2007). 
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Tabela 1. Composição típica da fibra de algodão (retirado de Wakelyn, 2007) 

 Composição (% de peso seco) 

Constituinte Típica (%) Intervalo (%) 

Celulose 95,0 88,0 - 96,0 

Proteína (% N x 6,25)2 1,3 1,1 – 1,9 

Substâncias pécticas 0,9 0,7 – 1,2 

Cinza 1,2 0,7 – 1,6 

Cera 0,6 0,4 – 1,0 

Açúcar total 0,3 0,1 – 1,0 

Ácidos orgânicos 0,8 0,5 – 1,0 

Pigmentos - - 

Outros 1,4 - 

 

A fibra de algodão possui uma estrutura celular em camadas, a qual inclui a cutícula, a 

parede primária, a parede secundária e o lúmen, do exterior da fibra para o interior, sendo que 

cada camada é diferente a nível estrutural e quimicamente (Figura 2). 

 As paredes primária e secundária têm diferentes graus de cristalinidade, bem como 

diferentes orientações da cadeia molecular (Guha & Shah, 1997). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estrutura em camadas da fibra de algodão (adaptado de Lewin, 2006). 

Os materiais não celulósicos são amorfos e estão localizados na cutícula e no lúmen. A 

cutícula, composta por cera, proteínas e pectinas, forma uma camada protetora para proteger o 

algodão de agressões ambientais e da penetração de água. Os materiais cerosos são os principais 

responsáveis pelas características não absorventes do algodão cru. Normalmente, a capacidade 

de absorção do algodão é melhorada por lavagem alcalina (Guha & Shah, 1997). 

Uma das propriedades mais importantes do algodão é a capacidade de absorção da água. 

Cada unidade de repetição da cadeia do polímero contém três grupos hidroxilos, sendo que um 

terço deles são primários e dois terços são álcoois secundários. Os grupos hidroxilos estão 
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normalmente ligados por átomos de hidrogénio, mas as ligações rompem rapidamente quando 

imersas em água (Choudhury, 2006; Glenz, 1971). 

Apesar do enorme aumento da produção de fibras sintéticas, o algodão continua a ser a 

fibra mais utilizada para a produção de têxteis. O algodão pode ser usado como único constituinte 

dos têxteis (composição de 100 %), ou em misturas com outras fibras, como por exemplo com 

fibras sintéticas (Glenz, 1971). 

 

2.1.2. Fibras de poliéster 

O poliéster é uma fibra pertencente à classe das fibras não-naturais sintéticas e é 

composta por macromoléculas lineares, cuja cadeia possui, pelo menos, 85 % (em massa) de um 

éster derivado de um diol e do ácido benzeno-1,4-dicarboxílico (ácido tereftálico). O principal 

poliéster é constituído por polietileno de tereftalato (PET), um éster formado pela polimerização do 

ácido tereftálico, e por etilenoglicol (Koh, 2011; Needles, 1986).  

Na Figura 3 está apresentada a estrutura química do polietileno de tereftalato (PET). 

 

 

 

Figura 3. Estrutura química do polietileno de tereftalato. 

As fibras de poliéster têm propriedades semelhantes entre si, são altamente resilientes e 

resistentes ao enrugamento, e possuem alta estabilidade dimensional e durabilidade. Além disso, 

são resistentes a ataques químicos e ambientais (Needles, 1986). São termoplásticas e, por isso, 

deformam-se com o calor, e não possuem nenhuma capacidade de absorção. 

O poliéster é muitas vezes utilizado em misturas com outras fibras, uma vez que não 

interfere nos processos de fiação e melhora a regularidade linear e a tenacidade dos fios 

produzidos (SENAI-SP, 2015). 
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2.2. Acabamentos têxteis 

Os acabamentos têxteis têm como finalidade melhorar determinadas propriedades dos 

materiais têxteis, que poderão ser relevantes para a sua utilização final. Entre as inúmeras 

propriedades, destacam-se o aspeto, brilho, toque, estabilidade dimensional, resistência à rutura, 

entre outros (Gomes, Santos, Ferreira, Carvalho, & Blattmann, 2005). 

Dependendo do tipo de fibra do substrato têxtil e do uso final desejado, existem diferentes 

tipos de acabamentos, que, em geral, são classificados em mecânicos e em químicos, sendo 

ambos acabamentos clássicos e, por isso, complementares. 

Os acabamentos mecânicos envolvem a aplicação de princípios físicos como fricção, 

tensão, temperatura, pressão, entre outros (Paul, 2014). Incluem a cardação, a tesouragem ou 

laminagem, a calandragem e a secagem (Gomes et al., 2005). 

Com os acabamentos químicos, os têxteis adquirem propriedades funcionais que por 

meios mecânicos seriam impossíveis, permitindo também o desenvolvimento de têxteis 

multifuncionais (Paul, 2014). Dos acabamentos químicos, destacam-se a aplicação de 

amaciadores, produtos ignífugos, de hidrofobização, antitraça e antifeltragem,  e ainda, a aplicação 

de resinas termoplásticas ou termoendurecíveis (Gomes et al., 2005). 

 

Aplicação de acabamentos químicos 

Os acabamentos químicos podem ser realizados de modo descontínuo, por esgotamento, 

ou de modo contínuo, através de impregnação (Andreaus, Dalmolin, De Oliveira, & Barcellos, 

2010). 

A foulardagem é uma técnica de impregnação utilizada na indústria têxtil, na qual o 

processamento do têxtil é feito de forma contínua, sem que haja necessidade de mudança de 

máquina (Citeve, 2012). Neste método, o tecido é imerso num banho, normalmente à temperatura 

ambiente e é “espremido” através de dois cilindros que exercem pressão de modo a que adição 

da solução seja uniforme em todo o tecido (Choudhury 2006; Martins et al. 2015).  
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Na Figura 4 está representado o equipamento utlizado na impregnação, designado por 

foulard (Choudhury, 2006). 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4. Foulard para impregnação (adaptado de Choudhury, 2006). 

Após a passagem do tecido pelo banho, este entra num secador para remover a humidade 

e promover a uniformização do material no têxtil (Perkins, 1996). No processo contínuo, a fixação 

do composto pode ser por pad-dry, no qual se utiliza o calor seco (ar quente) ou por pad-steam, 

no qual se utiliza calor húmido (vapor) (Citeve, 2012; Kuehni, 2008). 

Assim, este tipo de processo engloba 4 etapas (Citeve, 2012): 

1- Aplicação do composto por impregnação (padding); 

2- Fixação do composto, usualmente por ar quente ou vapor; 

3- Lavagem para a eliminação do corante e dos produtos químicos auxiliares que 

não se ligaram ao substrato têxtil; 

4- Secagem, usualmente efetuada por cilindros aquecidos. 

No processo de foulardagem, a substância a aplicar ao tecido deve ter baixa ou nenhuma 

afinidade com a fibra. Caso tenha elevada afinidade, a concentração da substância no banho 

diminui à medida que o tecido é “espremido” e progressivamente menor quantidade de substância 

será transferida para a fibra (Choudhury, 2006). 

A quantidade de solução retida pelo tecido é expressa em percentagem de absorção (%), 

sempre em relação à massa seca do tecido e é designada por taxa de expressão ou por pick up. 

A taxa de expressão é calculada através da Equação 1, o que torna necessário pesar o têxtil antes 

e após o processo de impregnação.  

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 (%) =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 ℎú𝑚𝑖𝑑𝑎−𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎
 × 100                Equação 1        
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Normalmente, para tecidos de algodão/poliéster o seu valor é cerca de 55-60 % e para 

tecidos de algodão é cerca de 60-70 % (Broadbent, 2001; Choudhury, 2006; Valenzuela et al., 

2016). 

   

2.3. Têxteis funcionais 

A história dos têxteis e das fibras tem milhares de anos, começando com o uso de peles 

de animais até ao primeiro tecido utilizado para a produção de vestuário. Nos últimos 50 anos, 

ocorreu uma revolução na indústria têxtil e surgiram inovações notáveis na sua história (Tao, 

2001). Além da função tradicional de vestir as pessoas, os têxteis passaram a oferecer conforto 

durante o seu uso e, ainda, outras funcionalidades (Paul, 2014). 

As funcionalidades dos têxteis normalmente são adquiridas no acabamento têxtil, que 

geralmente é realizado na fase final de processamento têxtil, no qual são usadas substâncias para 

transformar um têxtil num têxtil funcional, ou seja, num têxtil com propriedades funcionais 

acrescidas, alterando a sua aparência e melhorando a sua funcionalidade e o seu conforto (Paul, 

2014). 

Os têxteis funcionais são definidos por materiais e estruturas que detetam e/ou 

respondem a condições ambientais ou estímulos (Singh et al., 2012). Uma fibra funcional pode 

também ser definida como aquela que, em determinadas condições produz um determinado efeito 

e que, por outro lado se comporta como uma fibra normal (Atkinson et al., 2007; Sánchez, 2006). 

Atualmente, os têxteis podem adquirir diversas funcionalidades, tais como regulação 

térmica, absorção da humidade, neutralização de odores, propriedades antiestáticas, 

antioxidantes, antimicrobianas, de proteção de radiação UV, repelente de insetos, retardante à 

chama, facilidade de limpeza, entre outras (Paul, 2014; Sánchez, 2006). Estes têxteis são 

produtos de valor acrescentado e alvo de um crescente desenvolvimento.  

 

2.3.1. Têxteis com propriedades de neutralização de odores 

Atualmente, têxteis com propriedades de neutralização de odor têm sido alvo de vários 

estudos por parte dos cientistas. 

O odor, comumente referido como cheiro ou aroma, pode ser descrito como a propriedade 

de uma substância que é percetível pelo sentido do olfato. Um odor é causado por um ou mais 
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compostos químicos volatilizados, geralmente numa concentração muito baixa, podendo este ser 

agradável ou desagradável (Qin, 2015).  

No dia a dia, as pessoas tendem a libertar odores devido a uma série de fatores, tais como 

fisiologia pessoal, dieta alimentar, doenças, atividades físicas e práticas de higiene. Os odores 

como os do corpo humano, provenientes de secreções das glândulas sudoríparas, da urina, das 

fezes, do consumo de tabaco, entre outros, são odores desagradáveis e, para além de serem 

incomodativos para a própria pessoa, são também incomodativos para as pessoas que a rodeiam 

(Qin, 2015). 

De forma a combater estes maus odores, os cientistas têm incorporado nos têxteis 

determinados compostos funcionais. Normalmente, a maioria dos estudos já existentes sobre 

têxteis com propriedades desodorantes estão associados à utilização de compostos 

antimicrobianos, os quais têm capacidade de inibir determinados microrganismos, e 

consequentemente inibem os maus odores causados pelos mesmos. Como exemplo, os autores 

Nakashima & Matsuo (2001) prossupuseram a funcionalização de tecido com metais, tendo 

verificado que a mesma permitiu simultaneamente atividades antimicrobiana e desodorante ao 

têxtil, pela inibição do crescimento de microrganismos. 

No entanto, como outra via, os materiais têxteis podem ser utilizados para controlar o odor 

através de vários mecanismos, tais como a absorção de substâncias voláteis odorosas ou a 

libertação controlada de aromas (Qin, 2015). 

Atualmente, as β-CDS têm demonstrado ser um composto ativo que proporciona ao artigo 

têxtil propriedades desodorizantes.  

Ghosh & Pallye (2016) ligaram complexos de inclusão de β-CDs com óleos essenciais a 

tecidos de 100 % CO e de 50 % CO/50 % PES. Apesar da libertação de fragrâncias a partir do 

tecido diminuir ao longo do tempo, o óleo essencial ficou retido nos tecidos após seis semanas, 

depois de várias lavagens. Também Buschmann et al. (2001) propuseram as β-CDS como agentes 

de inclusão de fragrâncias para mascarar odores e, ainda, como agentes de complexação de maus 

odores provenientes do corpo humano. Sricharussin et al. (2009) investigaram a possibilidade da 

β-CD reter a fragrância de óleos essenciais em tecidos de algodão. A fragrância ficou retida em 

tecidos de algodão tratados com β-D-MCT durante 21 dias nas mesmas condições, enquanto que 

no tecido não tratado apenas durou 8 dias à temperatura ambiente (30 °C). 

Entre outras possibilidades, as β-CDS podem ser adicionadas a um material têxtil com o 

intuito de aumentar a sua capacidade de absorção de odor (Paul, 2014).  
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Para além disso, vários agentes naturais de diferentes extratos de plantas, como gardénia, 

restos de café e de romã foram incorporados em substratos têxteis, particularmente algodão, seda 

e lã. Os tecidos resultantes mostraram propriedades desodorizantes significativas (Hwang, Lee, & 

Kim, 2008). Estudos com corantes naturais extraídos de folhas de cortiça de Amur revelaram ter 

elevadas propriedades desodorizantes quando colocados em tecidos de algodão, de lã e de seda 

(Lee, Hwang, Jung, Do, & Kim, 2008). Também diferentes biopolímeros tais como aloé vera, óleo 

de árvore de chá e óleo de nim foram investigados pelas suas propriedades absorventes de odor, 

bem como para a sua aplicação em pensos para feridas (Lee, Anand, & Rajendran, 2009; Shahid-

Ul-Islam et al., 2013). 

 

2.3.2. Têxteis com propriedades antioxidantes 

Uma das funcionalidades dos têxteis que tem sido recentemente explorada é a atividade 

antioxidante. Os antioxidantes são de um interesse especial porque são, provavelmente, os mais 

eficazes estabilizadores de luz. Estes compostos orgânicos são adicionados para retardar a 

oxidação da matéria orgânica e prolongar a sua vida útil. Esta classe de compostos é normalmente 

adicionada a produtos têxteis como aditivos poliméricos. Quando aplicados em combinação com 

outros antioxidantes, estes podem reduzir as perdas de cor e aumentar a resistência muito mais 

eficazmente do que qualquer produto aplicado isoladamente. Os compostos antioxidantes mais 

comuns são os fenóis, aminas aromáticas secundárias, determinados ésteres de sulfureto, 

compostos de fósforo trivalente, metais ditiocarbamatos e metais ditiofosfatos (Annis, 2012). 

Vários estudos têm revelado que determinados compostos possuem propriedades antioxidantes 

em têxteis. Os flavonoides, por exemplo, são conhecidos como poderosos agentes antioxidantes 

por neutralizar os radicais livres e prevenir qualquer dano causado por eles (Fras-Zemljic, Kokol, 

& Cakara, 2011). Hossaina et al. (2010) revelaram que a utilização de ácido nordihidroguaiarético 

(NDGA) permitiu a modificação de fibras de lã e, consequentemente conferiu ao material têxtil 

uma forte atividade antioxidante. Além disso, corantes naturais extraídos da casca de Araucaria 

columnaris têm sito referidos como compostos capazes de produzir tecidos de algodão com 

propriedades antioxidantes eficientes (Jadav & Gowda, 2017). 
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2.4. Têxteis sustentáveis 

Atualmente, a indústria têxtil é um setor que procura constantemente técnicas de 

produção inovadoras de modo a melhorar a qualidade dos produtos, mas também o 

desenvolvimento de produtos ’amigos’ do ambiente (Paul, 2014). 

As preocupações com o meio ambiente e com a sustentabilidade do planeta são cada vez 

maiores e a procura por um desenvolvimento sustentável, que garanta às gerações futuras a 

existência de recursos para a sua sobrevivência, tem motivado o aproveitamento de materiais 

desvalorizados, numa tentativa de os tornar mais sustentáveis (Bond & Morrison-Saunders, 2011).  

Perante a classificação da indústria têxtil como uma indústria poluente para o ambiente, 

foram estabelecidas restrições ecológicas e económicas relativamente ao uso e à aplicação de 

produtos químicos. Como consequência, a utilização de produtos naturais tem sido desejada para 

diversas modificações têxteis e o reaproveitamento de resíduos industriais é uma das grandes 

questões da atualidade para o desenvolvimento de soluções têxteis sustentáveis (Anicet et al., 

2011; Shahid-Ul-Islam et al., 2013). 

Adicionalmente, a grande demanda por produtos têxteis celulósicos cada vez mais 

inovadores, com alto desempenho e propriedades funcionais, obriga a que sejam necessárias 

numerosas e potenciais aplicações para cumprir a crescente exigência dos consumidores 

(Ibrahim, Amr, Eid, Almetwally, & Mourad, 2013; Paul, 2014). 

No sentido de adquirir produtos mais sustentáveis e inovadores, a adição de determinados 

agentes bioativos a têxteis, provenientes de resíduos e subprodutos alimentares, pode ser uma 

forma de obter têxteis funcionais de forma mais económica e ecológica. O custo dos resíduos e 

dos subprodutos alimentares é baixo e a necessidade de recursos naturais é menor. 

 

2.5. Valorização de Resíduos e de Subprodutos Alimentares 

Nos últimos anos, grandes quantidades de resíduos sólidos e líquidos têm sido produzidos 

anualmente pela indústria de processamento de produtos alimentares (Makris, Boskou, & 

Andrikopoulos, 2007; Schieber, Stintzing, & Carle, 2001).  

Um dos principais problemas da indústria alimentar é o balanço necessário entre o 

desenvolvimento económico e a proteção do ambiente, uma vez que este tipo de indústria produz 

quantidades elevadas de resíduos e de subprodutos alimentares de elevada carga orgânica.  
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A utilização e a eliminação de resíduos nem sempre são fáceis devido à sua inadequada 

estabilidade biológica, à sua natureza potencialmente patogénica e ao seu elevado teor de água, 

de oxidação e de atividade enzimática (Russ & Schnappinger, 2007). Apesar dos aterros sanitários, 

da incineração e da compostagem serem tecnologias comuns e maduras para a sua eliminação, 

estes podem gerar gases tóxicos, maus odores e necessitam de um elevado consumo de energia 

(Arancon et al., 2013). O desperdício de alimentos, indiretamente, promove alterações climáticas 

a nível global (Hall, Guo, Dore, & Chow, 2009). 

Com o avanço tecnológico, com o excesso de desperdícios provenientes do 

processamento de produtos e com a maior consciencialização do consumidor sobre a segurança 

ecológica, atualmente há uma crescente tendência para o uso de materiais sustentáveis e 

ecológicos (Anicet et al., 2011; Shahid-Ul-Islam et al., 2013). Nesse sentido, a valorização de 

resíduos e subprodutos alimentares apresenta-se, atualmente, como uma necessidade a nível 

ambiental e, principalmente, como uma oportunidade para a obtenção de novos produtos de valor 

acrescentado. 

Dependendo da matéria-prima e do processamento que os originou, os resíduos e os 

subprodutos são constituídos por diferentes níveis de nutrientes básicos como lípidos, proteína, 

minerais e hidratos de carbono (açúcares e fibras), podendo ainda incluir péptidos, vitaminas, 

polifenóis, carotenoides, entre outros, o que gera oportunidades de agregação de valor (Pintado & 

Teixeira, 2015). 

A hidrólise de subprodutos pode permitir a obtenção de produtos químicos naturais mais 

sofisticados (sabores, vitaminas e ácidos orgânicos), macromoléculas  e biocombustíveis, através 

de processos biotecnológicos adaptados (Federici et al., 2009; Laufenberg, Kunz, & Nystroem, 

2003).  Estes compostos são de natureza biogénica e, como são biodegradáveis e biocompatíveis, 

têm interesse para a indústria têxtil (Federici et al., 2009). 

A Comissão Europeia prevê que para uma Europa de recursos eficientes até 2020, os 

resíduos sejam geridos como um recurso e, por isso, a reciclagem e a reutilização de resíduos 

tornaram-se opções economicamente viáveis. 

De acordo com o Regulamento Europeu (442/1975/EEC;689/1991/EEC), os Resíduos 

alimentares correspondem a resíduos de elevada carga orgânica, os quais são geralmente obtidos 

durante transformação de matérias-primas em produtos alimentares, resultando na forma líquida 

ou sólida, enquanto os Subprodutos são “os resíduos alimentares” que constituem substratos para 
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a obtenção de compostos funcionais com viabilidade no desenvolvimento de novos produtos com 

valor de mercado. 

Estima-se que nos próximos 50 anos, a produção de alimentos irá aumentar com o 

crescimento dramático da população, e consequentemente a produção de resíduos e de 

subprodutos também aumentará (Otles, Despoudi, Bucatariu, & Kartal, 2015).  

A nível mundial, cerca de um terço dos alimentos produzidos para consumo humano são 

desperdiçados, considerando resíduos de processamento ou de perda na cadeia. Este desperdício 

equivale aproximadamente a 1,3 biliões de toneladas por ano (Gustavsson, Cederberg, Sonesson, 

van Otterdijk, & Meybeck, 2011). 

A maioria dos resíduos alimentares são gerados principalmente pelas indústrias de frutas 

e vegetais/azeite, fermentação, laticínios, carnes e mariscos (Kosseva, 2011).  

 

2.5.1. Resíduos e Subprodutos da Indústria de Cárneos 

Globalmente, o consumo de carne é cada vez maior e o consumo de produtos menos 

valiosos provenientes do animal, como sangue e vísceras têm diminuído. Isto promove um 

descarte de elevadas quantidades de subprodutos de matadouro e consequentemente, a procura 

de novas soluções para a recuperação destes resíduos, que podem constituir um grave risco para 

o ambiente e para a saúde humana (Mirabella, Castellani, & Sala, 2014). 

Anualmente, a União Europeia produz cerca de 18 milhões de toneladas de resíduos da 

indústria de cárneos (Kowalski & Krupa-Żuczek, 2008). A literatura indica que mais de metade 

dos subprodutos de animais não são adequados ao consumo normal, devido às suas 

características físicas e químicas incomuns. Como resultado, uma fonte valiosa de receita 

potencial é perdida (Jayathilakan, Sultana, Radhakrishna, & Bawa, 2012).  

Uma das alternativas de reutilização deste tipo de resíduos é a obtenção de hidrolisados 

de proteína, que são utilizados principalmente como matéria-prima na indústria alimentar, na 

cosmética e também para fins técnicos (Kowalski & Krupa-Żuczek, 2008). Porém, a recuperação 

deste tipo de subprodutos está limitada por severas limitações de higiene e saúde (Mirabella et 

al., 2014).  

Nesse sentido, a utilização na indústria têxtil de resíduos e de subprodutos gerados pelas 

indústrias de processamento de carne para a produção de têxteis funcionais torna-se uma 

alternativa atraente, uma vez que o reaproveitamento dos seus ingredientes funcionais não 
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necessita de seguir legislações tão rigorosas e, ao mesmo tempo, acresce funcionalidades aos 

têxteis, que são fortemente requisitadas pelo consumidor. 

Os resíduos e subprodutos constituídos por proteínas queratinosas, como pelos, chifres, 

cascos e penas de galinha, têm gerado um grande interesse para a comunidade científica devido 

ao elevado teor de proteína e às suas funcionalidades (Kornillowicz-Kowalska & Bohacz, 2011; 

Laba et al., 2015, 2016).  

Devido às grandes quantidades produzidas pela indústria de carne, ao elevado teor de 

proteínas e ao potencial valor nutricional, os pelos de porco são particularmente interessantes 

como recurso de biomassa (Gonzalo, Jespersen, Jensen, Støier, & Meinert, 2016). Este tipo de 

resíduo contém 90,0 % de proteína bruta (queratina), 2,0 % a 7,0 % de gordura bruta e 2,0 % de 

cinzas. A quantidade de queratina é de aproximadamente 13,9 % (peso molecular) e a sua 

utilização é mínima.  

Na Tabela 2 apresenta-se o perfil de aminoácidos essenciais e não essenciais dos pelos 

de porco (Hertrampf & Piedad-Pascual, 2012; Jones, 2012). 

Tabela 2. Perfil de aminoácidos essenciais e não essenciais dos pelos de porco (adaptado de Mahan & Shields, 1998) 

  Aminoácidos (g/ 100 g de proteína) 

Aminoácidos 

essenciais 

Arginina 6,5 

Histidina 2,0 

Isoleucina 3,7 

Leucina 8,0 

Lisina 4,0 

Metionina 0,5 

Metionina + 

Cistina 
13,5 

Fenilalanina 2,7 

Treonina 5,7 

Triptofano 0,3 

Valina 5,9 

Aminoácidos 

não essenciais 

Alanina 6,5 

Aspartato 7,2 

Cisteína 13,0 

Glutamato 15,5 

Glicina 4,4 

Prolina 6,6 

Serina 7,9 

Tirosina 3,4 
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2.5.1.1. Queratina 

A queratina é uma proteína insolúvel presente nos seres humanos e noutros animais, 

pertencente à mais complexa e heterogénea família de polipéptidos. Esta é conhecida pela sua 

elevada estabilidade mecânica e resistência à degradação por enzimas proteolíticas comuns 

(Goldman & Steinert, 1990; Kantouch, Allam, El-Gabry, & El-Sayed, 2012). 

As queratinas podem ser classificadas em α- queratina e β-queratina, dependendo da sua 

estrutura secundária. A α-hélices e folhas β, são as duas principais estruturas internas de suporte 

em proteínas e, por isso, são geralmente utilizadas para classificar as queratinas. A α-queratina é 

o principal constituinte de lã, cabelo, pelos, unhas, cascos, chifres e a β-queratina é o principal 

componente de tecidos de aves e répteis, como penas, garras e bicos de aves e escamas e garras 

de répteis (Alger, 1996; Wang, Yang, McKittrick, & Meyers, 2016). 

Ambos os tipos de queratina estão contidos numa matriz amorfa de queratina e 

apresentam uma estrutura de matriz de filamentos característica: filamentos intermédios de 7 nm 

de diâmetro para α-queratina, e filamentos de 3 nm de diâmetro para a β-queratina. A α-queratina 

é constituída por cadeias polipeptídicas do tipo l (acídicas) e tem um conteúdo α-helicoidal parcial, 

resultando em cristalinidade parcial (cerca de 20%). Relativamente à β-queratina, as cadeias 

polipeptídicas adotam uma estrutura de uma folha plissada (Alger, 1996; Wang et al., 2016). Na 

Figura 5 está apresentada a estrutura intermediária do filamento da α- queratina (a) e da estrutura 

dos filamentos de β-queratina (b). 

 

Figura 5. Representação da estrutura intermediária do filamento da α-queratina (a) e da estrutura dos filamentos de 

β-queratina (b) (adaptado de Wang et al., 2016). 
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Para além da classificação referida anteriormente, dependendo do modo de biossíntese e 

da quantidade de ligações cruzadas de enxofre, as queratinas podem também ser classificadas 

em dois grupos distintas: queratinas soft e queratinas hard (Spizzirri et al., 2016; Tonin, Aluigi, 

Varesano, & Vineis, 2010). As queratinas soft, com um teor de enxofre < 3 % em peso, são 

elementos citoesqueléticos encontrados nos tecidos epiteliais, enquanto que as queratinas hard, 

com um teor de enxofre > 3 % em peso, são encontradas no cabelo, lã, pelos, unhas e chifres 

(Spizzirri et al., 2016; Tonin et al., 2010). As queratinas hard têm sido objeto de investigações 

como biomateriais há mais de três décadas (Hill, Brantley, & Van Dyke, 2010). 

Apesar de diferirem entre si, todas elas são caracterizadas por um alto conteúdo de cistina, 

que é um aminoácido dimérico formado por duas moléculas de cisteína que se ligam 

covalentemente para formar uma ligação dissulfureto (Figura 6) (Jones, 2012; Kite, 2006; Spizzirri 

et al., 2016; Tonin et al., 2010). A queratina distingue-se de outras proteínas estruturais pela 

quantidade de resíduos de cisteína nas moléculas de proteína (7-20% dos resíduos de aminoácidos 

totais) (Tonin et al., 2010). Os aminoácidos de cistina contribuem para a estabilidade mecânica 

da estrutura da proteína pela formação de ligações cruzadas covalentes entre cadeias 

polipeptídicas (Feughelman, 1997).  

A queratina contém elevadas propriedades reativas, uma vez que é constituída por muitos 

grupos polares hidrofílicos (também grupos nucleofílicos), tais como grupos amina, hidroxilos e  

sulfidrilos (Xue-yan & Yuanjun, 2014). 

 

 

 

Figura 6. Estrutura do aminoácido cistina. 

 

Aplicações da queratina 

Face ao aumento constante dos níveis de produção de suínos e aves, prevê-se um 

aumento de subprodutos queratinosos, que contêm pelo menos 80 % de proteína e que poderão 

ser fonte de proteínas valiosas, péptidos ou aminoácidos altamente desejáveis (Laba et al., 2015, 

2016). 

Um dos seus reaproveitamentos é na alimentação animal, bem como na produção de 

cosméticos para o tratamento de cabelo e da pele do ser humano. Para além disso, tem sido 

utilizada noutros campos, tais como cerâmica, farmacêutica, biotecnologia, biomédica, produção 
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de fertilizantes, combate a incêndios, cicatrização de feridas, produção de (bio)hidrogénio e na 

compostagem (Kantouch et al., 2012; Karthikeyan, Balaji, & Sehgal, 2007; Laba et al., 2015, 

2016; Tonin et al., 2010). 

Embora as aplicações acima mencionadas explorem a possibilidade de utilização de 

queratina em diversas áreas, o seu consumo é muito baixo e uma quantidade considerável destes 

produtos é desperdiçada. Assim, surge como alternativa inovadora o reaproveitamento da 

queratina na área têxtil (Arivithamani, Agnes Mary, Senthil Kumar, & Giri Dev, 2014). 

Atualmente, o potencial de aplicação da queratina tem sido estudado no processamento 

do couro e na impermeabilização da lã (Kantouch et al., 2012; Karthikeyan et al., 2007). Kantouch 

et al. (2012) relataram que a queratina, com o auxílio de epicloridrina, pode ser reticulada no 

tecido de lã com o objetivo de melhorar o seu tingimento com corantes reativos e ácidos. Ao ser 

uma proteína biodegradável natural, a queratina seria um substituto ecológico aceitável de 

determinados produtos químicos inaceitáveis usados tradicionalmente no processamento húmido 

de lã. 

Adicionalmente, estão a ser realizados estudos adicionais para aplicar queratina a algumas 

fibras sintéticas de forma a melhorar a sua afinidade tintorial. Também Xue-yan & Yuanjun (2014) 

estudaram o uso da queratina de penas de galinha com o intuito de melhorar o tingimento de 

tecidos, utilizando hidrolisados de queratina catiónica (WLS-10) para modificar o algodão química 

e fisicamente, com a finalidade de introduzir grupos catiónicos de amónio quaternário e grupos 

nucleofílicos e, consequentemente, melhorar a difusão e penetração do corante nas fibras do 

tecido, na ausência de sal. Arivithamani et al. (2014) também se debruçaram sobre os hidrolisados 

de queratina, extraídos de resíduos fibrosos de lã, para a melhoria do tingimento de tecidos de 

algodão através de reação de esterificação, na qual o grupo hidroxilo primário de algodão reage 

com o grupo carboxílico dos hidrolisados de queratina.  

Alguns estudos revelaram que quando o hidrolisado de queratina é aplicado na presença 

de transglutaminase microbiana (mTgase) em tecido de lã, após o branqueamento com ARS, a 

estabilidade dimensional do tecido é controlada para menos de 5 % de encolhimento de área e a 

resistência da fibra é melhorada. A queratina conferiu estas propriedades melhoradas quando 

aplicada isoladamente, e quando aplicada em combinação com a enzima (Cardamone & Martin, 

2008).  

Estas pesquisas fornecem material de base para o estabelecimento de tecnologia 

ambientalmente amigável para o tratamento de resíduos de queratina e lançam o desafio sobre o 
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uso potencial de resíduos de matadouros não-comestíveis para produtos de valor acrescentado na 

área têxtil. 

 

2.5.2. Resíduos e Subprodutos da Indústria de Lacticínios 

Um dos resíduos da indústria de lacticínios, que desperta uma considerável atenção como 

fonte de produtos de valor agregado, é o soro de queijo. As últimas tendências de mercado 

apontam para um aumento gradual na produção de queijo que gera mais de 145 milhões 

toneladas de soro de queijo por ano, correspondendo a 6 milhões de toneladas de lactose 

(González Siso, 1996).  

O soro de queijo é um líquido obtido após a precipitação e remoção da caseína do leite 

durante a produção do queijo. Este subproduto representa cerca de 85 % -95 % do volume de leite 

e retém 55 % dos nutrientes do leite, sendo os mais abundantes a lactose (4,5 % -5 % p/v), as 

proteínas solúveis (0,6 -0,8 % p/v), os lípidos (0,4 % -0,5 % p/v) e os sais minerais (8 % -10 % de 

extrato seco). As proteínas do soro do queijo, que representam cerca de 20 % das proteínas do 

leite, correspondem a β-lactoglobulinas (50 %), a α-lactoalbuminas (25 %), a imunoglobulinas 

(10 %),  a albuminas séricas (5 %) e a proteoses peptonas (0,23 %) (González Siso, 1996). Para 

além disso, este resíduo também contém sais como NaCl e KCl (mais de 50 %), sais de cálcio e 

quantidades apreciáveis de outros componentes (González Siso, 1996; Kosikowski, 1979).  

A utilização de soro de queijo tem sido objeto de pesquisa e, atualmente, cerca de 50 % 

da sua total produção mundial é tratada e transformada em vários produtos alimentares, dos 

quais, na CEE, foram relatados que cerca de 45 % são utilizados diretamente na forma líquida, 

30 % na forma de soro de queijo em pó, 15 % como lactose e subprodutos com lactose, e o 

restante como concentrados de proteína. Além disso, o excesso de soro de queijo pode ser 

aplicado em rações animais e também como fertilizante agrícola (González Siso, 1996). Apesar 

de existirem várias possibilidades para a utilização do soro de queijo, aproximadamente metade 

deste não é tratado, sendo descartado como efluente. Atualmente, a legislação proíbe a descarga 

do soro no meio ambiente e incentiva a sua reciclagem sempre que possível (Smithers, 2008). 

Um dos caminhos promissores para a sua reutilização é o setor têxtil. Sullivan et al. (2014) 

estudaram a capacidade de se produzir nanofibras a partir das proteínas do soro de queijo, de 

modo a obter nanofibras com determinadas características. Pisitsak et al. (2016) estudaram o pré-

tratamento de tecidos de algodão com proteína de soro de queijo isolada para melhorar a sua 
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afinidade de tingimento em relação ao corante natural rico em atanina. Bosco et al. (2013) 

exploraram a capacidade de as proteínas do soro de queijo formarem revestimentos com elevadas 

propriedades mecânicas e de barreira ao oxigénio, através da sua elevada adsorção de vapor de 

água. Neste estudo foi avaliado o efeito da proteína na estabilidade térmica e termo oxidante e, 

ainda, as propriedades retardantes à chama do tecido celulósico. Também Salmeia et al. (2016) 

estudaram a aplicação de proteína do soro de queijo em têxteis e fibras, de modo a lhes conferir 

características retardantes de chama, devido à presença de fósforo e de outros elementos na sua 

estrutura química. 

 

2.6. Ancoragem de compostos funcionais ao substrato têxtil 

De forma a ancorar os ingredientes funcionais aos têxteis para lhes proporcionar 

determinadas funcionalidades, é necessária a utilização de métodos de imobilização ao substrato. 

Atualmente, existem vários métodos de imobilização, que se baseiam nas ligações físicas e 

químicas entre a biomolécula e o suporte.  Os mais utilizados são a adsorção, a imobilização por 

confinamento em matriz ou microcápsula e a ligação cruzada, sendo esta última utilizada neste 

trabalho (Cardoso, De Moraes, & Cass, 2009). 

A ligação cruzada é um método de imobilização irreversível que não necessita de um 

suporte para evitar perdas de moléculas. Neste método há a formação de ligações cruzadas 

intermoleculares entre as moléculas por meio de reagentes bi- ou multifuncionais, como por 

exemplo aldeídos ou aminas, e di-socianatos, do qual resulta a formação de agregados 

tridimensionais insolúveis em água (Cabral, Barros, & Gama, 2003; Mohamad, Marzuki, Buang, 

Huyop, & Wahab, 2015).  

Os agentes de ligação são reagentes homo ou hetero-bifuncionais com grupos reativos 

idênticos ou não idênticos, respetivamente, que permitem o estabelecimento de ligações inter e 

intramoleculares (Kapoor, 1996). Os reagentes homo-bifuncionais, que reagem especificamente 

com grupos ε-amina de resíduos de lisina, têm sido utilizados extensivamente, uma vez que são 

solúveis em solventes aquosos e podem formar ligações covalentes estáveis inter e intra 

subunidades.  

Além dos agentes de ligação utilizados na formação de ligações cruzadas, existem os 

agentes de revestimento, muito utilizados na indústria têxtil, que consistem em reticulantes 

poliméricos, usados para produzir filmes na superfície dos tecidos, que aprisionam os compostos 
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funcionais. Para a sua formação, várias substâncias podem ser utilizadas, quer dissolvidas em 

solventes orgânicos, quer dispersas em soluções aquosas ou mesmo na forma de espuma. 

Normalmente, por razões ambientais e económicas, os polímeros aplicados nos têxteis são 

dissolvidos em água (Lacasse & Baumann, 2004). 

O composto de revestimento contém diferentes ingredientes para além do polímero de 

base, de modo a conferir as propriedades desejadas e as características de desempenho. 

Geralmente, são modificados com adição de produtos químicos para cumprir os requisitos de 

desempenho necessários de acordo com o uso final do têxtil revestido, tais como corantes, 

estabilizadores, entre outros (Adanur, 1995; Lacasse & Baumann, 2004). O polímero de base para 

o revestimento pode ser de origem natural ou sintética. Como exemplos destes materiais 

poliméricos podemos ter ésteres e éteres de celulose, poliamidas, poliésteres, acrílicos, cloreto de 

vinil e poliuretanos (Adanur, 1995). 

A partir deste tipo de suspensões é possível a funcionalização do tecido através de ligações 

químicas que ocorrem entre as cadeias dos polímeros, as quais formam, habitualmente, um 

polímero de alto peso molecular (Duarte, 2011). 

As suspensões de poliuretano têm sido extensamente utilizadas para aplicações de 

revestimento na indústria têxtil. A sua aplicação pode ser feita por impregnação e, posteriormente, 

necessitam de secagem e cura (Carr, 1995; Meier-Westhues, 2007; Tra ̈ubel, 1999). As dispersões 

de poliuretano, à base de água, podem ser formuladas com outras dispersões à base de 

poliacrilato, poliéster ou policarbonato, com ou sem agentes de ligação. Após a aplicação da 

dispersão, a água e outros componentes voláteis evaporam-se do filme e ocorre uma troca de 

cadeia de polímero entre partículas adjacentes, o que permite o contacto entre si (Figura 7) (Meier-

Westhues, 2007). 

 

Figura 7. Mecanismo de formação de filme por dispersões de poliuretano (adaptado de Meier-Westhues, 2007). 
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Além dos polímeros, podem ser incluídos nas formulações de revestimento as resinas e 

enchimentos (Adanur, 1995). As resinas são polímeros obtidos por poliadição, que se alteram sob 

ação do calor, e que se depositam sobre as fibras têxteis (Troficolor, n.d.). A sua aplicação é feita 

sobre a forma de dispersões aquosas, as quais contêm agentes de ligação e também um 

catalisador, que permite que a reação seja realizada no intervalo de temperatura de 130-180 °C 

e de tempo de cura, normalmente utilizados na indústria têxtil. Para além disso, também se podem 

utilizar determinados aditivos com o objetivo de compensar parcialmente os efeitos adversos do 

agente de ligação ou para conferir características particulares ao tecido. Cada receita de 

acabamento de resina contém surfactantes, tais como emulsionantes, agentes de molhabilidade 

e estabilizadores (BASF, 2000; Lacasse & Baumann, 2012). 

Geralmente, estes acabamentos são a última etapa do processamento têxtil e envolvem 

técnicas de impregnação (foulardagem), secagem e cura do tecido (BASF, 2000; Lacasse & 

Baumann, 2012). 

 

2.7. Caracterização de funcionalidades em substratos têxteis 

Atualmente, existem vários métodos para a deteção de compostos ativos, tais como os 

métodos cromatográficos, os quais incluem a cromatografia gasosa, os métodos 

espectrofotométricos e os métodos colorimétricos. Dependendo do método utilizado, a deteção e 

a quantificação do agente bioativo é feita através dos seus diferentes grupos funcionais. 

 

2.7.1. Caracterização da propriedade desodorante de têxteis 

A caracterização da propriedade de neutralização de odor de determinados compostos 

ativos ancorados a têxteis pode ser avaliada por cromatografia gasosa, com base na Norma ISO 

17299-3: Têxteis- Determinação da propriedade desodorante.  

A ISO (Organização Internacional de Normalização) é uma federação mundial de 

organismos nacionais de normalização. O trabalho de elaboração de Normas Internacionais é 

normalmente realizado por meio de comitês técnicos da ISO.  

Como a avaliação sensorial humana é difícil de padronizar como um indicador objetivo, 

foram desenvolvidos métodos de teste utilizando instrumentos ou métodos de teste de ultra-

microanálise para a avaliação da propriedade desodorante de têxteis. 
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A ISO 17299 fornece uma definição para os principais componentes químicos dos odores 

e especifica os métodos de teste usando vários tipos de instrumentos nos quais é determinada a 

taxa de redução do odor proveniente de um composto odorífero pelos produtos têxteis. 

O efeito desodorante dos têxteis é determinado pela taxa de redução de concentração 

mínima para cada composto odorífero. Quando a taxa de redução de odor obtida é igual ou 

superior ao valor da percentagem mínima definido, considera-se que o têxtil possui um efeito 

desodorante. Para o ácido isovalérico, um dos compostos químicos referenciados pela norma, e 

presente no odor a suor, a percentagem mínima de redução da sua concentração é igual a 85 % 

(ISO 17299-1, 2014).  

A taxa de redução de concentração é determinada a partir das áreas dos picos do 

cromatograma, com e sem a amostra têxtil (Equação 2). 

       𝑂𝑅𝑅 (%) =
(𝐵−𝐴)

𝐵
× 100                                                  Equação 2 

Onde ORR é a taxa de redução de odor em percentagem, B é a média das áreas dos picos 

do composto odorífero testado sem a amostra têxtil e A é a média das áreas dos picos do composto 

odorífero testado com a amostra têxtil. 

 

2.7.1.1. Cromatografia Gasosa 

A cromatografia gasosa analítica (GC) é uma técnica de separação de componentes de 

uma mistura (amostra), que consiste em transportar uma amostra numa fase móvel gasosa 

através de um suporte denominado por fase estacionária ou fase fixa (Blumberg, 2012; SESI 

SENAI Editora, 2015). 

Cada vez que uma molécula entra na fase gasosa é varrida para o detetor pelo fluxo de 

gás e, compostos com propriedades físicas e químicas diferentes irão chegar ao detetor em 

momentos distintos (Stuart, 2003).  
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Na Figura 8 estão representados os componentes básicos de um aparelho de 

cromatografia gasosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Componentes básicos da Cromatografia Gasosa (adaptado de Stuart, 2003). 

 

Detetor FID 

Entre vários detetores de cromatografia gasosa, o detetor por ionização de chama (FID) 

tem sido o detetor mais utilizado, uma vez que tem alta sensibilidade e simplicidade. O detetor 

FID consiste na utilização de uma chama de hidrogénio/ar que queima moléculas orgânicas e 

produz fragmentos ionizados (Guiochon & Guillemin, 1988). Os iões, produzidos neste processo 

de combustão, são atraídos para um elétrodo e a corrente produzida é medida (Cazes, 2005).  

 

2.7.2. Caraterização das propriedades antioxidantes de têxteis  

Um antioxidante pode ser definido como uma substância que, em baixas concentrações 

comparativamente com as do substrato oxidável, tem a capacidade de prevenir ou inibir a oxidação 

de uma substância ao impedir a transferência de eletrões da substância para o oxidante. Os 

antioxidantes reagem com os radicais livres produzidos por reação química e interrompem as 

reações em cadeia que são iniciadas pela intervenção nos radicais intermediários, inibindo assim 

outras reações de oxidação (Lima & Vianello, 2013). 

A deteção de antioxidantes pode basear-se em três categorias de métodos: eletroquímicos; 

colorimétricos (DPPH e ABTS) e biológicos (Borges, Lúcio, Gil, & Barbosa, 2011). 

O método 2,2’-azinobis (3-etilbenzotiazolina-6- ácido sulfónico) (ABTS), utilizado neste 

trabalho, é um método espectrofotométrico no qual o ABTS é um radical livre, que é obtido após 

uma reação química com um composto, o qual pode ser o dióxido de manganês, persulfato de 



                                                                       Mestrado Integrado em Engenharia Biológica 

26 
 

potássio ou ABAP, com uma enzima, tais como peroxidase ou mioglobina, ou por uma reação 

eletroquímica.  

A adição de antioxidantes ao catião radical preformado reduz o ABTS, numa extensão e 

numa escala de tempo dependendo da atividade antioxidante, da concentração do antioxidante e 

da duração da reação. Deste modo, a extensão da descoloração como percentagem de inibição 

do catião radical ABTS é determinada em função da concentração e do tempo (Re et al., 1999). 

Na Figura 9 está apresentada a estabilização do radical ABTS por um antioxidante e a sua 

formação pelo persulfato de potássio (Borges et al., 2011; Rufino et al., 2007). 

 

Figura 9. Estabilização do radical ABTS por um antioxidante e a sua formação pelo persulfato de potássio 
(adaptado de Rufino et al., 2007). 

As vantagens deste radical são a sua solubilidade em água e o seu elevado coeficiente de 

absorção a longos comprimentos de onda, permitindo a avaliação da sua taxa de consumo com 

interferências mínimas (Campos & Lissi, 1996). 

O espectro do radical ABTS mostra máximos de absorção a 415 nm, 645 nm, 734 nm e 

815 nm (Re et al., 1999). Este método permite a medição da atividade de compostos de natureza 

hidrofílica e lipofílica (Kuskoski, Asuero, Troncoso, Mancini-Filho, & Fett, 2005). Na presença de 

antioxidantes doadores de hidrogénio, pode medir-se a diminuição da concentração deste radical 

por espectrofotometria (Silva, Borges, & Ferreira, 1999). 

 

 

2.7.3. Métodos expeditos para a deteção de proteínas em têxteis 

Atualmente, existe a necessidade de desenvolver métodos expeditos para a deteção de 

proteínas em substratos têxteis. Uma das vias para a sua deteção é o método do Acid Orange, que 

corresponde a um método espectrofotométrico, anunciado na literatura como um método 

adequado, fácil e barato para quantificar grupos primários de amina disponíveis em superfícies 

poliméricas, devido à sua distinta carga negativa e ao baixo impedimento estérico. O mecanismo 

do ensaio é baseado na interação eletrostática reversível entre o corante sulfonado carregado 



                                                                       Mestrado Integrado em Engenharia Biológica 

27 
 

negativamente e a carga positiva dos grupos amina protonados em solução. Para avaliar a 

quantidade de corante absorvido, lê-se a absorvância por meio espectrofotométrico UV-Vis a 

484 nm. Como o Acid Orange é um composto muito sensível, este proporciona uma quantificação 

confiável numa ampla gama de densidades de superfície do grupo amina (Noel, Liberelle, 

Robitaille, & De Crescenzo, 2011).  

No método de Acid Orange pode ser utilizado um corante ácido, o qual pertence a um 

grupo de corantes aniónicos que contêm três grupos sulfónicos, que tornam o corante solúvel em 

água e a sua possível aplicação em fibras proteicas e de poliamida sintética. No tingimento, ocorre 

uma troca de eletrões livres presentes nos grupos amina e nos grupos carboxilato das fibras. 

Este tipo de corante ácido contém uma estrutura química baseada nos compostos azo, os 

quais fornecem uma ampla faixa de coloração e grau de fixação (Guaratini & Zanoni, 1999). 

 

2.7.3.1. Espectrofotometria UV-Visível  

A espectrofotometria é um método científico baseado na absorção de luz por uma 

substância, e faz uso das duas leis de absorção de luz (Healthcare, 2012). Todos os compostos 

absorvem e refletem luz (radiação eletromagnética) num determinado intervalo de comprimento 

de onda. 

Dependendo da gama de comprimento de onda da fonte de luz, a espectrofotometria pode 

ser classificada em dois tipos: espectrofotometria UV-Visível, na qual se utiliza luz da gama 

ultravioleta (185-400 nm) e da faixa visível do espectro de radiação eletromagnética (400-700 nm), 

e espectrofotometria de infravermelho, na qual se utiliza luz da faixa de infravermelhos do espectro 

de radiação eletromagnética (700 - 15000 nm) (Sanda, Victor, Monica, & Alina, 2012). 

A espectrofotometria UV-Visível pode ser utilizada quantitativa e qualitativamente, mas é 

mais utilizada de forma quantitativa, de modo a determinar as concentrações de uma determinada 

espécie em solução.  

A absorvância da amostra (Abs) é obtida pela Equação 3, onde I0 corresponde à 

intensidade do feixe de referência, que deveria ter sofrido pouca ou nenhuma absorção de luz, e I  

corresponde à intensidade do feixe da amostra (Sanda et al., 2012): 

𝐴𝑏𝑠 = log10
𝐼0

𝐼
                                             Equação 3 
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Se I for menor que I0, significa que a amostra absorveu parte da luz (Sanda et al., 2012; 

Shah, Shah, Pawar, & Gayakar, 2015). 

 

Espectrofotómetro 

Um espectrofotómetro UV-Vis mede a intensidade da luz que passa através de uma 

amostra e compara-a à intensidade da luz antes de passar pela amostra, sendo a diferença 

expressa em absorvância (Sanda et al., 2012). Este equipamento é constituído por uma fonte de 

luz (normalmente uma lâmpada de deutério ou de tungsténio), um monocromador, uma cuvete 

para a solução da amostra e um detetor fotoelétrico (Sanda et al., 2012; Shah et al., 2015). 

Na Figura 10 está representado o caminho percorrido por um único feixe num 

espectrofotómetro UV-Visível. 

 

 

 

  

Figura 10. Representação do percurso de um único feixe num espectrofotómetro UV-Visível 
(adaptado de Shah et al., 2015). 
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3. Parte experimental 

Neste capítulo apresentam-se os reagentes, o substrato têxtil, os ingredientes funcionais, 

os métodos e os equipamentos utilizados ao longo do trabalho experimental. Os estudos das 

propriedades de neutralização de odores e antioxidantes serão descritos, bem como a escolha do 

melhor agente de ligação e o método de deteção dos ingredientes proteicos no tecido. 

 

3.1. Materiais 

3.1.1. Substrato têxtil 

O tecido, de cor branca, utilizado em todos os ensaios, era composto por uma mistura de 

63 % de algodão e 37 % de poliéster. 

 

3.1.2. Ingredientes funcionais 

Com base em estudos preliminares realizados pelo CeNTI relacionados com a procura de 

ingredientes funcionais provenientes de resíduos da indústria agroalimentar com potencial de 

valorização no acabamento têxtil, para proporcionar propriedades de neutralização de odores e 

antioxidantes, selecionaram-se a queratina extraída de pelo de porco, e o concentrado de soro de 

queijo. 

 

3.1.2.1. Queratina 

Neste trabalho utilizaram-se duas frações de queratina, uma delas obtida por precipitação 

(Q) e outra obtida por ultrafiltração (QUF) para a funcionalização do substrato têxtil, ambas obtidas 

a partir da hidrólise alcalina do pelo de porco, um resíduo proveniente da indústria de produtos 

cárneos. A diferença entre as duas queratinas advém apenas do método de separação utilizado, 

para recuperação da queratina a partir do hidrolisado. Posto isto, a solução de queratina obtida 

por ultrafiltração contém maior grau de pureza comparativamente à solução de queratina obtida 

por precipitação. 

Ambas as soluções mãe de queratina tinham uma concentração de 100 g/L e estavam 

dissolvidas em NaOH a 2 molar. Prepararam-se soluções a 20 g/L e a 50 g/L de ambas as frações 
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de queratina para a impregnação dos tecidos têxteis, a partir da diluição com água das soluções 

iniciais. 

 

3.1.2.2. Concentrado de soro de queijo 

O concentrado de soro de queijo utilizado para a funcionalização do tecido é uma amostra 

comercial, com fins nutricionais. Foi obtido a partir do soro de queijo, um resíduo proveniente da 

indústria de lacticínios, por filtração de membrana de fluxo cruzado. Na sua composição está 

presente 82 % de proteína, 4 % de lactose, 7 % de gordura, 4,5 % de humidade, e 3,5 % de cinzas. 

O pH do concentrado de soro de queijo é de 6,5 (10 % em solução) e é um pó totalmente 

solúvel em água. 

 

3.1.3. Reagentes 

Os reagentes utilizados na preparação de soluções para os vários ensaios realizados 

encontram-se na Tabela 3, bem como o seu CAS, a sua fórmula química, a sua pureza e o seu 

fornecedor. 

Tabela 3. Informações acerca do número CAS, da fórmula química, da pureza e do fornecedor de cada 
reagente utilizado 

Nome CAS Fórmula química Pureza Fornecedor 

Isolan Orange K-RLS 150 % 

(C.I.Acid Orange107)* 
12220-08-5 - - DyStar 

Hidróxido de sódio 1310-73-2 NaOH ≥ 97 % Technical 

ABTS 30931-67-0 C18H24N6O6S4 ≥ 98 % Sigma 

Persulfato de potássio 7727-21-1 K2S2O8 ≥ 99 % Sigma-Aldrich 

Fosfato monopotássico 7778-77-0 KH2PO4 99 % Panreac 

Fosfato dipotássico 7758-11-4 K2HPO4  99 % Panreac 

Ácido isovalérico 503-74-2 (CH3)2CHCH2COOH ≥ 98,0 % Sigma-Aldrich 

Ácido acético 64-19-7 C2H4O2  99,9 % AnalaR NORMAPUR 

Cloreto de potássio 7447-40-7 KCl 99,5 -100,5 % Panreac 

Etanol 64-17-5 C2H6O 99,5 % vol Aga 

Detergente Padrão 25155-30-0 - - SDC Enterprises Limited 

* Corante têxtil 
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3.1.4. Agentes de ligação química 

No processo de ancoragem dos ingredientes funcionais ao substrato têxtil, foram utilizados 

vários agentes de ligação química, que estão apresentados na Tabela 4, incluindo a sua base 

química, a sua pureza e o seu fornecedor. 
 

Tabela 4. Informações acerca da base química, da pureza e do fornecedor de cada agente de ligação 
utilizado na ancoragem dos ingredientes funcionais ao substrato têxtil 

Agente de ligação 

química 
Base química Pureza Fornecedor 

A1 Dialdeído 49 % Panreac Sintesis 

A2 Dialdeído 
40 % em 

H2O 
Sigma-Aldrich 

A3 
Composto organoclorado e um 

epóxido 
≥ 99 % Fluka 

A4 
Composto orgânico caracterizado 

pelo grupo funcional RN=C=NR 
- Sigma-Aldrich 

 

 

3.1.5. Agentes de revestimento 

Para além dos agentes de ligação mencionados na Tabela 4, no processo de ancoragem 

dos ingredientes funcionais ao substrato têxtil, foram utilizados agentes de revestimento, que estão 

apresentados na Tabela 5, a qual inclui a base química de cada composto. 

Tabela 5. Informações acerca da base química de cada agente de revestimento utilizado na ancoragem da queratina 
ao substrato têxtil 

Agentes de revestimento Base química 

B1 Poliuretano de poliéter alifático modificado (preparado aquoso) 

B2 Preparação aquosa de poliuretano de poliéter modificado 

B3 Compostos de resinas auto-reticuláveis com catalisador à base de poliaziridina 

B4 Compostos de resinas auto-reticuláveis sem catalisador 

B5 
Dispersão aquosa de polímeros acrílicos autoreticulantes de toque duro 

(copolímero de ésteres acrílicos) 

B6 Suspensão aquosa de sílica coloidal 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Ancoragem dos ingredientes funcionais em substratos têxteis 

3.2.1.1. Impregnação da queratina no substrato têxtil com agentes de ligação química 

Para a aplicação das soluções de queratina a 20 g/L e a 50 g/L no substrato têxtil, com 

diferentes agentes de ligação química, prepararam-se soluções de queratina num volume de 

200 mL, utilizando a água como solvente. A cada 50 mL de solução de queratina adicionou-se 

0,5 mL de agente de ligação química (A1, A2, A3 e A4), numa concentração de 10 g/L. A aplicação 

da mistura foi feita num foulard (Figura 11), a uma pressão de 2 bar e a uma velocidade de 

2 m/min.  

Após a impregnação, as amostras com agentes de ligação química foram submetidas a 

secagem a 100 ºC durante 2 min e a cura a 130 ºC durante 2 min. Os processos de secagem e 

cura foram realizados na estufa W. Mathis AG, do CITEVE (Figura 12). A amostra controlo e os 

brancos foram também submetidos ao processo de secagem e cura nas mesmas condições. O 

tempo e a temperatura de secagem e cura para os agentes químicos foram determinados pelo 

CeNTI, com base nos seus procedimentos internos. 

 

 

Figura 11. Foulard laboratorial utilizado para a impregnação dos ingredientes funcionais – queratina e concentrado 
de soro de queijo - em têxteis. 
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Figura 12. Secadeira W. Mathis AG utilizado para os processos de secagem e de cura. 

 

3.2.1.2. Impregnação da queratina no substrato têxtil com agentes de revestimento 

Para a aplicação das soluções de queratina precipitada a 20 g/L nos têxteis, através do 

uso de agentes de ligação de revestimento, foram preparadas soluções de queratina num volume 

de 200 mL, perfeito com água. Dependendo do tipo de agente de revestimento utilizado, a cada 

50 mL de solução de queratina foram adicionados diferentes volumes de cada um. Os volumes e 

as concentrações de cada agente estão apresentados na Tabela 6.  

Para a impregnação, utilizou-se também o foulard, a 2 bar e a 2 m/min. Após 

impregnação, as amostras foram submetidas a secagem a 100 ºC durante 2 min e a cura a 

160 ºC durante 2 min. A amostra de controlo e os brancos foram também submetidas ao processo 

de secagem e de cura nas mesmas condições. O tempo e a temperatura de secagem e de cura 

foram selecionados pelo CeNTI, com base na informação das fichas técnicas de cada agente de 

revestimento. 

Tabela 6. Concentrações e volumes de cada agente de revestimento utilizado 

Agentes de 

revestimento 
Concentração (g/L) 

Volume utilizado para 25 mL de solução 

de queratina (µL) 

B1 40 1 000 

B2 40 1 000 

B3 100 2 500 

B4 15 375 

B5 200 5 000 

B6 4 100 
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3.2.1.3. Impregnação de NaOH no substrato têxtil 

Além da impregnação de queratina, para o estudo das propriedades desodorantes do 

substrato têxtil modificado, foram impregnadas amostras de tecido apenas com NaOH, a 

diferentes concentrações: 0,2 molar, 0,4 molar, 1 molar e 2 molar. Estas amostras também 

constituíram os brancos das amostras impregnadas com queratina. 

A impregnação foi realizada no foulard, a 2 bar e 2 m/min e a secagem e cura numa 

secadeira, na qual a secagem se realizou a 100 ºC durante 4 min e a cura a 130 ºC durante 

2 min. 

Algumas destas amostras impregnadas com NaOH foram submetidas a uma lavagem de 

processo. A lavagem de processo realizou-se num banho termostatizado, no qual as amostras 

foram lavadas com água a uma temperatura de 40 °C e em constante agitação, durante 10 min 

a 100 rotações por minuto, numa razão de banho de 1:100. Após a lavagem de processo, as 

amostras foram colocadas a secar à temperatura ambiente até estarem completamente secas. 

Também a amostra controlo foi submetida a uma lavagem de processo. 

 

3.2.1.4. Impregnação do concentrado de soro de queijo no substrato têxtil 

Para a impregnação do concentrado de soro de queijo no substrato têxtil, impregnou-se 

uma solução de concentrado de soro de queijo a 50 g/L, num volume perfeito com água de 25 mL, 

juntamente com o agente de ligação A1 a 10 g/L, num foulard, a 2 bar e a 2 m/min. 

Posteriormente, secaram-se as amostras numa secadeira a 100 ºC durante 2 min e curou-se a 

130 ºC durante 2 min. 

 

3.2.2. Medição do pH do tecido funcional 

Uma das importantes análises químicas realizadas aos têxteis é a análise do valor de pH, 

sabendo que, para os substratos têxteis estarem em contacto com a pele de um individuo sem 

provocarem danos, é necessário que o valor de pH seja próximo do pH neutro. 

A medição do pH foi particularmente crítica nas amostras impregnadas com queratina, 

tendo em conta o elevado pH das soluções das frações de queratina testadas. 
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A medição dos valores de pH para cada substrato têxtil foi feita de acordo com 

procedimentos adaptados de duas normas: AATCC 81-2012: pH of the water- Extract from Wet 

Processed Textiles e ISO 3071: Textiles — Determination of pH of aqueous extract. Em ambas as 

normas, a acidez ou alcalinidade de um substrato têxtil é expressa em termos do valor de pH do 

extrato aquoso.  

Para a medição do pH pela norma AATCC 81-2012, ferveu-se 250 mL de água destilada 

e colocou-se, num goblé, a amostra de tecido em contacto com a água destilada para ferver 

durante 10 min, numa razão de 1:25. Posteriormente, deixou-se arrefecer as amostras até à 

temperatura ambiente. Quer na fervura, quer durante o arrefecimento até à temperatura ambiente, 

o goblé com a amostra foi coberto com um vidro de relógio. Por fim, retirou-se o tecido de cada 

amostra e leu-se o valor do pH do liquido num medidor de pH Qlabo, ORION 3 STAR. 

Pela norma ISO 3071, preparou-se uma solução de cloreto de potássio a 0,1 mol/L com 

água destilada e colocou-se numa matraz cada amostra de tecido, de 2 g, em contacto com 

100 mL de solução de cloreto de potássio, num agitador mecânico, durante 2 h. De seguida 

retirou-se o tecido de cada matraz e leu-se o pH de cada solução de cloreto de potássio. 

Para ambos os procedimentos foram realizadas três replicas de extrato aquoso e o valor 

de pH é dado pelo valor médio dos três valores obtidos de pH. 

 

3.2.2.1. Estudo da neutralização do pH do tecido impregnado com queratina 

Após a medição do valor de pH de cada substrato têxtil, e conforme já previsto tendo em 

conta o elevado pH das soluções das frações de queratina testadas (uma vez que a queratina 

aplicada aos têxteis estava dissolvida em NaOH), verificou-se a necessidade de diminuir o valor do 

pH do tecido com queratina. 

Assim, realizou-se uma neutralização do pH do tecido com ácido acético. Para tal, foi 

preparada uma solução de ácido acético a 0,5 g/L e realizaram-se duas lavagens a cada amostra 

de tecido, numa razão de banho de 1:100. Cada lavagem com ácido acético foi realizada num 

banho termostatizado a uma temperatura de 40 °C e em constante agitação, durante 10 min e a 

100 rotações por minuto. Depois de cada lavagem de processo, foi medido o valor de pH de cada 

banho. Quando o valor de pH do banho atingiu aproximadamente o valor de pH neutro, foi realizada 

uma lavagem com água a cada amostra, a 40 ºC e a 100 rotações por minuto, durante 10 min, 

para remover o excesso de ácido acético presente nas amostras. Mediu-se também o pH da água, 
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de modo a confirmar o valor de pH neutro. Finalmente, secou-se os substratos têxteis à 

temperatura ambiente e mediu-se novamente o pH dos tecidos pelas normas referidas 

anteriormente. 

  

3.2.3. Deteção dos ingredientes funcionais ancorados nos substratos têxteis  

3.2.3.1. Método espetrofotométrico com corante ácido 

Para detetar as frações de queratina a 20 g/L e a 50 g/L e o concentrado de soro de 

queijo a 50 g/L, presentes no substrato têxtil, e ainda, para determinar qual o melhor agente de 

ligação para ancorar a proteína ao tecido, quantificou-se os grupos amina dos ingredientes 

funcionais através da coloração das amostras com Acid Orange, num banho termostatizado. Para 

tal, foi preparada uma solução de Acid Orange a 0,14 g/L em água, num volume de 100 mL. A 

cada 0,25 g de amostra de tecido adicionou-se 10 mL de solução de Acid Orange, sendo a razão 

do banho 1:40. De seguida, as amostras foram colocadas num banho termostatizado a 25 ºC, 

durante 1,5 h, a 100 rotações por minuto e, posteriormente, leram-se as absorvâncias no 

espectrofotómetro UV- vis a 484 nm. 

Na Figura 13 estão apresentadas algumas das amostras têxteis com Acid Orange. 

 

Figura 13. Coloração das amostras têxteis com Acid Orange. 

 

3.2.4. Avaliação das funcionalidades dos têxteis contendo os ingredientes funcionais 

ancorados 

3.2.4.1. Avaliação das propriedades desodorantes do tecido com queratina 

Para estudar a propriedade desodorante do tecido com as diferentes soluções de queratina 

a 20 g/L e a 50 g/L, proveniente do pelo de porco, foi utilizada a cromatografia gasosa. Por este 
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método foram também analisados a amostra controlo e os tecidos com NaOH a 0,2 molar, 

0,4 molar e 2 molar. 

Após a impregnação, secagem, cura e neutralização do pH das amostras de tecido com 

o ingrediente funcional, acondicionou-se cada uma delas num exsicador para manter o teor de 

humidade constante. Cada amostra de tecido foi sujeita a uma análise por cromatografia gasosa, 

baseada na Norma ISO 17299-3 e utilizando o ácido isovalérico como composto odorífero.  

Para a alimentação do aparelho de cromatografia gasosa utilizou-se hélio, azoto e ar sintético, de 

modo a permitir a deteção dos compostos. A temperatura do ácido isovalérico e do detetor foi de 

250 ºC e a da coluna foi de 70 ºC. O detetor utilizado foi o detetor por ionização de chama (FID). 

A coluna utilizada foi a coluna Meta.X5, cujas dimensões correspondiam a 50 m de comprimento, 

0,20 mm de diâmetro interno e 0,33 µm de espessura (do filme). 

Para a análise cromatográfica de cada amostra, preparou-se seis matrazes de 500 mL, 

dos quais três delas foram usadas para a realização do teste com o substrato têxtil e outras três 

como brancos, ou seja, sem o substrato têxtil. Cada matraz foi limpo com ar sintético. Preparou-

se também a solução química de ácido isovalérico com uma concentração de aproximadamente 

20 g/L. 

Para a realização do teste com as amostras têxteis, colocou-se uma amostra (7x7 cm) em 

cada matraz e selou-se a abertura através de uma película e de um filme vedante. Colocou-se 5 µL 

da solução de ácido isovalérico em cada matraz, com o auxílio de uma seringa apropriada para 

gases, e um segundo filme vedante, mantendo-se a solução de ácido isovalérico em contacto com 

a amostra durante 2 h, sem agitação. 

Para a realização do teste dos brancos, repetiu-se novamente os passos anteriormente referidos 

para cada matraz, mas sem substrato têxtil. 

Após o contacto de duas horas, retirou-se 1 mL de gás de cada matraz com uma seringa e 

introduziu-se no aparelho de cromatografia gasosa (Figura 14).  

Antes de se iniciar o método de cromatografia gasosa, analisou-se a coluna e a seringa de 

modo a averiguar a não existência de ácido isovalérico. Para além disso, para a análise de um 

conjunto de amostras, foi analisado cromatograficamente um branco (com ar simples) no intervalo 

de cada amostra, de modo a averiguar também a inexistência de ácido isovalérico na seringa entre 

cada análise. 
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No geral, realizaram-se três réplicas para cada amostra. No entanto, para algumas delas 

apenas foi possível a análise de duas réplicas, pela dimensão reduzida da amostra têxtil 

funcionalizada. 

A taxa de redução de concentração foi determinada a partir das áreas dos picos, com e 

sem a amostra têxtil, pela Equação 2, presente no tópico 2.7.1.2, na revisão bibliográfica. 

 

3.2.4.2. Avaliação da atividade antioxidante do tecido com queratina 

Para avaliar a atividade antioxidante do tecido impregnado com as diferentes soluções de 

queratina a 20 g/L e a 50 g/L, foi realizado o método de ABTS [2,2’-azinobis (3-etilbenzotiazolina-

6-ácido sulfónico)] para as amostras têxteis com queratina e o agente de ligação, após 

neutralização do pH do tecido e após 1 ciclo de lavagem. 

O método de redução do radical ABTS foi realizado conforme descrito por Re et al. (1999), 

com algumas modificações. O radical de catião ABTS foi produzido pela reação entre 7 mmolar de 

ABTS em H2O e 2,45 mmolar de persulfato de potássio, incubados no escuro à temperatura 

ambiente (± 25 °C) durante 16 h. Após a formação do radical ABTS, a solução de ABTS foi diluída 

com tampão fosfato (0,1 molar, pH= 7,5) de modo a atingir uma absorvância de 0,700 ± 0,025 

a 729 nm. Para tal adicionou-se 2,3 mL de solução de radicais de ABTS a 200 mL de solução 

tampão e adicionou-se em duplicado 5 mL de solução diluída de radicais ABTS a cada 125 mg da 

amostra. Após 30 min, calculou-se a capacidade de eliminação do radical ABTS utilizando a 

Equação 5, em que Acontrolo é a absorvância da concentração inicial de radical ABTS e Aamostra é a 

absorvância da concentração remanescente de radical ABTS na presença do ingrediente funcional 

Figura 14. Aparelho de cromatografia gasosa (GC) com detetor de radiação ionizante (FID). 
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sobre os tecidos (Re et al., 1999; Zemljic et al., 2013). As absorvâncias foram obtidas pelo método 

de espectrofotometria UV- Vis a 729 nm. 

𝐼𝑛𝑖𝑏𝑖çã𝑜 𝑜𝑢 𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎çã𝑜 (%) =
𝐴controlo−𝐴amostra

𝐴controlo
 × 100                     Equação 5 

Na Figura 15 estão apresentadas algumas das amostras têxteis com a solução de radical 

ABTS. 

Figura 15. Inibição do radical ABTS pelas amostras funcionalizadas. 

 

3.2.4.3. Avaliação das propriedades desodorantes do tecido com concentrado de soro de queijo 

Para averiguar as propriedades desodorantes de tecido impregnado com concentrado de 

soro de queijo a 50 g/L, foi utilizada também a cromatografia gasosa.  

O procedimento utilizado para avaliar a existência de propriedades desodorantes foi 

exatamente o mesmo que o utilizado para as amostras com queratina, sendo os tecidos sujeitos 

às mesmas condições e realizando-se três réplicas para cada amostra. 

Adicionalmente, analisou-se por cromatografia gasosa as amostras funcionalizadas com 

concentrado de soro de queijo sujeitas a ciclos de lavagem – 1 e 5 ciclos de lavagem, de modo a 

avaliar a sua solidez à lavagem. Cada ciclo de lavagem foi realizado num banho termostatizado, 

consistindo numa lavagem com uma solução de detergente padrão a 4 g/L e seguidamente por 

uma etapa de enxaguamento com água. Cada lavagem das amostras, quer com detergente quer 

com água, teve uma duração de 30 min a uma temperatura de 40 ºC a 100 rotações por minuto, 

sendo a razão de banho 1:100. No final da lavagem, as amostras foram colocadas a secar à 

temperatura ambiente e posteriormente numa estufa durante 2 h. De seguida foram 

acondicionadas num exsicador. 
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3.2.4.4. Avaliação da atividade antioxidante do tecido com concentrado de soro de queijo 

Para avaliar a atividade antioxidante do tecido com concentrado de soro de queijo a 

50 g/L, foi também realizado o método de ABTS [2,2’-azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-ácido 

sulfónico)] para as amostras de tecido com concentrado de soro de queijo e com agente de ligação, 

sem lavagem e após 1 ciclo de lavagem. 

O método de redução do radical ABTS foi realizado conforme descrito por Re et al. (1999), 

com algumas modificações, tal como na avaliação da atividade antioxidante do tecido com 

queratina. As absorvâncias foram obtidas pelo método de espectrofotometria UV-Vis a 729 nm e 

a percentagem de eliminação do radical ABTS também foi calculada pela Equação 5, presente no 

tópico 3.2., da secção Métodos. 

 

3.2.5. Medição do grau de branco 

Estes ensaios tiveram como objetivo comparar o grau de branco dos tecidos têxteis com 

a adição do ingrediente funcional. No caso das amostras com queratina, foram analisadas as 

amostras com neutralização do pH e com 1 ciclo de lavagem. No caso do concentrado de soro de 

queijo, analisaram-se as amostras sem e com 1 ciclo de lavagem e, ainda, com 5 ciclos de 

lavagem. 

As medições do grau de branco (brancura de Berger) das amostras têxteis foram 

realizadas num colorímetro datacolor, presente no laboratório do CITEVE. 

Para cada amostra foram feitas 3 leituras de grau de branco, em diferentes pontos da 

amostra, a partir das quais se determinou um valor médio. De forma a minimizar a entrada de luz 

através do espaço entre as fibras, a leitura foi feita com a amostra dobrada para não afetar os 

resultados. 
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4. Resultados e Discussão 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados experimentais obtidos a partir 

dos vários métodos utilizados com a finalidade de analisar as propriedades funcionais acrescidas 

aos têxteis pela ancoragem de ingredientes funcionais de base proteica, concretamente a 

queratina e o concentrado de soro de queijo, provenientes de resíduos e de subprodutos 

alimentares. 

Para tal, analisaram-se primeiramente as propriedades funcionais das amostras de tecido 

com queratina e, seguidamente, avaliaram-se as propriedades das amostras com concentrado de 

soro de queijo. 

Previamente ao estudo da ancoragem dos ingredientes funcionais ao substrato têxtil, 

efetuaram-se ensaios preliminares a amostras têxteis impregnadas apenas com cada um dos 

ingredientes funcionais. Este estudo teve como objetivo a avaliação da capacidade desodorante 

dos ingredientes em questão. 

Nos ensaios de caraterização das funcionalidades das amostras têxteis, para além das 

amostras impregnadas com os ingredientes funcionais, foram analisados a amostra controlo, 

correspondente ao tecido sem aplicação de nenhum composto, e os brancos, substrato têxtil 

impregnado apenas com os agentes de ligação química ou de revestimento. 

Para os ensaios de cromatografia gasosa foram calculados os desvios padrão relativos. 

 

 

4.1. Potencial de valorização da queratina na funcionalização têxtil 

4.1.1. Estudo preliminar das propriedades desodorantes do tecido impregnado com 

queratina 

De modo a avaliar o potencial da queratina como ingrediente com propriedades 

desodorantes, avaliou-se por cromatografia gasosa a sua capacidade de redução de odor para o 

marcador ácido isovalérico.  

Como estudo preliminar, analisaram-se as amostras impregnadas com queratina a 20 g/L 

e a 100 g/L, extraída a partir de resíduos de pelo de porco, precipitada em NaOH a 2 molar, sem 

qualquer agente de ligação ou de revestimento. 
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Para um substrato têxtil ser classificado com propriedades desodorantes, a percentagem 

de redução de odor para o marcador ácido isovalérico deverá ser igual ou superior a 85 %, como 

referido no tópico 3.2. da secção Métodos, baseado na Norma ISO 17299-3.  

Com os valores médios das áreas dos picos provenientes da cromatografia gasosa, 

calculou-se a taxa de redução de odor para o marcador ácido isovalérico pela Equação 2, 

mencionada também no tópico 3.2. da secção Métodos.  

Na Figura 16 estão apresentados os valores da taxa de redução de odor e os seus 

respetivos desvios padrão relativos. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Valores da taxa de redução de odor para as diferentes amostras de queratina. Os resultados 

correspondem à média de 2 ou 3 ensaios independentes ± desvio padrão. O controlo corresponde ao tecido 

simples. 

Perante os valores apresentados na Figura 16, as amostras impregnadas com queratina, 

proveniente do pelo de porco, apresentam potencial para conferir propriedade desodorante ao 

tecido, quer a 20 g/L quer a 100 g/L, uma vez que a sua percentagem de redução de odor é 

superior a 85 % (ISO 17299-3, 2014). 

Embora as amostras impregnadas com queratina tenham demonstrado bons resultados, 

é necessário averiguar a possível interferência do controlo e do NaOH nas propriedades 

desodorantes, uma vez que a queratina utilizada se encontrava dissolvida numa solução de NaOH 

a 2 molar. 
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4.1.2. Estudo da propriedade desodorante do controlo e das amostras de NaOH 

De forma a averiguar as possíveis interferências no método de caracterização das 

propriedades desodorantes do tecido com queratina impregnada, aplicou-se, primeiramente, o 

método de cromatografia gasosa à amostra controlo e ao substrato têxtil impregnado com NaOH 

a concentrações de 0,2 molar e de 2 molar.  

A avaliação da amostra controlo incluiu o controlo sem e com passagem de água pelo 

foulard, antes e após a lavagem de processo, de modo a averiguar a influência da lavagem de 

processo na funcionalidade final do têxtil, uma vez que em muitos casos, os tecidos são sujeitos, 

nas indústrias, a esta lavagem na fase final do processo de acabamento. 

A análise das amostras com NaOH também foi realizada antes e após a lavagem de 

processo, de forma a averiguar se a lavagem de processo interfere com as propriedades 

desodorantes das mesmas. 

Os valores das percentagens de redução de odor foram também calculados segundo a 

Equação 2, mencionada no tópico 3.2. da secção Métodos.  

Na Figura 17 e Figura 18 estão apresentados os valores das taxas de redução de odor 

para o marcador ácido isovalérico, juntamente com os seus desvios padrão relativos, para as 

diferentes amostras controlo e para as amostras de tecido com diferentes concentrações de NaOH, 

sem e com lavagem de processo, respetivamente. 

 

  

  

 

 

 

 
 

Figura 17. Valores da taxa de redução de odor para as diferentes amostras controlo. Os resultados correspondem à 

média de 2 ou 3 ensaios independentes ± desvio padrão. O controlo corresponde ao tecido simples. 
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 Pela Figura 17, verifica-se que nenhuma das amostras controlo contém propriedades 

desodorantes, uma vez que as percentagens de redução de odor obtidos foram inferiores a 85 % 

(ISO 17299-3, 2014). Ou seja, a impregnação de água no têxtil e a lavagem de processo não 

influenciaram as propriedades desodorantes do têxtil, uma vez que as percentagens de redução 

de odor obtidas foram semelhantes entre si. Comparando as amostras controlo, não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas tendo em conta os desvios padrão relativos. As pequenas 

diferenças nas percentagens de redução de odor devem-se aos erros associados ao método, que 

são extremamente elevados. Estes valores elevados devem-se à elevada sensibilidade do método 

de cromatografia gasosa. Existem vários fatores que podem promover alterações dos resultados, 

tais como a inadequada repetibilidade da injeção da amostra e o ruído que pode existir na coluna 

(Barwick, 1999). Posto isto, para os ensaios de cromatografia gasosa foram calculados os desvios 

padrão relativos e não os erros associados. 

 

 

 

 

 

 

Pela Figura 18, observa-se que as amostras de tecido com NaOH sem lavagem de 

processo têm 100 % de capacidade de redução de odor, quer na concentração de 2 molar, quer 

na concentração de 0,2 molar. Adicionalmente, também a amostra de tecido com NaOH a 2 molar, 

com lavagem de processo, tem a capacidade total de absorção de odor. A amostra de tecido com 

NaOH a 0,2 molar, com lavagem de processo, não demonstra ter capacidade desodorante, uma 

vez que a sua percentagem é inferior a 85 % (ISO 17299-3, 2014). No entanto, o valor do desvio 

padrão relativo é bastante elevado, o que não permite afirmar que a lavagem de processo 

influência as propriedades funcionais. 

 

Figura 18. Valores da taxa de redução de odor para as diferentes amostras de NaOH. Os resultados 

correspondem à média de 3 ensaios independentes ± desvio padrão. 
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Normalmente, as amostras de tecido sem lavagem de processo contêm uma elevada 

quantidade de NaOH, ao contrário das amostras submetidas a lavagem de processo. Por esse 

motivo, a amostra com NaOH a 0,2 molar, sem lavagem de processo, pode ter capacidade de 

reduzir odor e a mesma amostra, com lavagem de processo, não. Quando num tecido está 

presente uma elevada quantidade de NaOH ou concentrações elevadas deste composto, estas 

têm a capacidade de modificar a celulose ao promover o seu inchaço pela sua penetração na zona 

amorfa e pela destruição das regiões cristalinas vizinhas da mesma (Wang, Zhao, & Deng, 2008). 

O composto alcalino tem uma influência substancial nas propriedades morfológicas, moleculares 

e supramoleculares da celulose, causando alterações na cristalinidade, estrutura dos poros, 

acessibilidade, rigidez, estrutura celular e orientação das fibras celulósicas (Goswami, Blackburn, 

Taylor, & White, 2009). Esta modificação da celulose pode aumentar a sua capacidade de 

absorção de determinados compostos. Além disso, tecidos de poliéster tratados com NaOH têm 

maior capacidade de absorção de determinados compostos (Kish & Nouri, 1999). Por estes dois 

motivos, pode-se deduzir que esses efeitos tenham promovido a minimização do odor, uma vez 

que o tecido em estudo corresponde a uma mistura de algodão com poliéster. 

Tendo em conta estes resultados, e visto que a solução de queratina a 20 g/L contém 

NaOH a 0,4 molar, verifica-se que o melhor será minimizar o efeito do NaOH no tecido para aferir 

se realmente a queratina tem capacidade desodorante. 

 

4.1.3. Medição do pH do tecido com solução de queratina 

Para além do efeito do NaOH não permitir averiguar concretamente a capacidade de 

redução de odores por parte da queratina, a avaliação do pH do tecido é essencial para saber se 

o tecido pode estar em contacto com a pele humana. Para este poder estar em contacto com a 

pele, sem causar danos, é necessário que o seu pH se situe no intervalo de ácido fraco, neutro ou 

próximo do neutro (Maibach, 2001). Como o NaOH se encontra em elevada concentração na 

solução de queratina aplicada ao substrato têxtil, o pH das soluções de NaOH a 0,2 molar, 

0,4 molar e 2 molar e de queratina precipitada a 20 g/L e a 100 g/L, foi medido, estando os 

valores apresentados na Tabela 7.  

Posteriormente, mediram-se os pH’s do tecido com as soluções aplicadas, com base na 

Norma AATCC 81, de modo a comparar com os das soluções individuais. Os respetivos valores 

estão apresentados na Tabela 8. 



                                                                       Mestrado Integrado em Engenharia Biológica 

46 
 

Tabela 7. Valores de pH das soluções de NaOH e de queratina a diferentes concentrações 

Amostras pH das soluções 

NaOH 2 molar 13,6 

NaOH 0,4 molar 13,5 

NaOH 0,2 molar 13,4 

Queratina 20 g/L 13,0 

Queratina 100 g/L 13,5 

Observando os valores de pH da Tabela 7, verifica-se que estes são bastante elevados e 

que todos eles estão situados no intervalo de 13-14, o que corresponde a um intervalo de pH 

básico. Teoricamente, o valor de pH da amostra com queratina a 20 g/L deveria ser semelhante 

ao valor de pH da amostra com NaOH a 0,4 molar, uma vez que, partindo de uma solução com 

concentração de 100 g/L para uma solução de queratina a 20 g/L, se reduziu 5 vezes a 

concentração de NaOH. Na prática os valores entre si foram semelhantes, embora o valor de pH 

da amostra com queratina a 20 g/L seja mais parecido com o valor da amostra de NaOH a 

0,2 molar. Este desfasamento pode ser proveniente de erros associados à medição do pH. Por 

vezes, na medição de soluções muito alcalinas, o elétrodo responde aos iões alcalinos como 

fossem iões de hidrogénio. Por essa razão, o pH medido pode ser menor que o pH verdadeiro 

(Cavaco & Garcia, 2003). Por outro lado, esta diferença de pH pode ter sido provocada pelo tempo 

de contacto reduzido entre o elétrodo e a solução, não atingindo o equilíbrio. 

 O valor de pH da solução de queratina a 100 g/L, teoricamente seria igual ao valor de pH 

da amostra com NaOH a 2 molar, o que na prática se verificou, visto que os valores são muito 

semelhantes entre si. 

Tabela 8. Valores de pH de cada amostra de tecido com NaOH e com queratina a diferentes concentrações 

 pH do tecido 

 NaOH 2 molar NaOH 0,2 molar Queratina 20 g/L 

Sem lavagem de processo 12,4 10,1 10,7 

Com lavagem de processo 9,2 8,7 8,2 

 

Pela Tabela 8, observa-se que, apesar dos valores diminuírem comparativamente aos 

valores de pH das soluções da Tabela 7, os valores de pH dos tecidos continuam a ser elevados 

para todas as amostras sem lavagem de processo. Pela literatura, valores de pH acima de 10,1 

podem provocar rapidamente reações na pele (Maibach, 2001).  
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Após a lavagem de processo, os valores de pH das amostras diminuíram. No entanto, 

estes valores não estão inseridos na gama de valores de pH seguros, como o desejado, uma vez 

que todos os valores estão próximos de 9, à exceção da queratina a 20 g/L (Maibach, 2001). O 

contacto direto com produtos que contenham altas concentrações de NaOH (> 2 % em água) deve 

ser evitado devido aos efeitos corrosivos. Apenas a utilização a baixas concentrações (< 0,5 % em 

água) não é preocupante para a saúde, pois não se esperam efeitos adversos (Hellenic Petroleum, 

2015). 

Relativamente ao facto de o pH da amostra de queratina precipitada a 20 g/L ser um valor 

próximo de 8, com lavagem de processo, significa que, muito provavelmente, parte da queratina 

foi removida do tecido com a lavagem de processo, dado que a proteína não se encontra 

covalentemente ligada ao substrato têxtil. 

 

4.1.4. Neutralização do pH do tecido 

Após a análise das propriedades desodorantes das amostras controlo e de NaOH, e a 

medição do pH das amostras com NaOH e, ainda, com queratina precipitada, a minimização do 

efeito do NaOH revelou ser essencial para a realização dos seguintes ensaios e para a futura 

utilização do tecido na indústria têxtil. 

Nesse sentido, realizaram-se lavagens de processo com ácido acético 0,5 g/L, de modo a retirar 

o efeito do NaOH e consequentemente, a diminuir o pH do tecido. Após a neutralização do pH, as 

amostras foram sujeitas a um enxaguamento com água para remover o ácido acético presente. 

Para saber quantas lavagens com ácido acético eram necessárias, o pH de cada banho de lavagem 

foi medido. O pH do banho com água também foi medido de modo a verificar se a neutralização 

do pH do tecido ocorreu. Os valores de pH dos banhos de lavagem para as diferentes amostras 

estão apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9. Valores de pH dos banhos de lavagem de cada amostra 

  pH do banho 

  NaOH 2 molar NaOH 0,4 molar NaOH 0,2 molar Queratina (20 g/L) 

Ácido 

acético 

1ª Lavagem 11,1 5,0 4,6 4,4 

2ª Lavagem 4,3 4,2 4,2 4,1 

Água 3ª Lavagem 6,7 6,6 6,6 6,6 

 



                                                                       Mestrado Integrado em Engenharia Biológica 

48 
 

Com base nos valores da Tabela 9, verifica-se que, para o valor de pH de cada banho não 

ser básico, é necessário realizar duas lavagens de processo com ácido acético para a amostra de 

tecido com NaOH a 2 molar e que para as restantes amostras de tecido, uma lavagem é suficiente. 

Em cada banho, os iões de hidrogénio do ácido acético combinaram-se com os iões hidroxilos do 

NaOH, e permitiram a neutralização do pH do tecido (Tímár-Balázsy & Eastop, 2012). 

O valor do pH de cada banho com água permite conferir o efeito da neutralização com 

ácido acético, uma vez que todos os valores de pH dos banhos com água são próximos de 7. 

Após a neutralização dos tecidos têxteis, o valor de pH de cada amostra de tecido têxtil foi 

medido com base em duas normas diferentes: AATCC 81 e ISO 3071. Os valores de pH estão 

apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10. Valores de pH das diferentes amostras de tecido baseados nas normas AATCC 81 e ISO 3071 

 pH do tecido 

 AATCC 81 ISO 3071 

NaOH 2 molar 8,2 6,6 

NaOH 0,4 molar 7,2 6,4 

NaOH 0,2 molar 7,4 6,5 

Queratina (20 g/L) 7,2 6,4 

Água destilada 5,6 - 

Cloreto de potássio (0,1 mol/L) - 5,9 

 

Pela Tabela 10, verifica-se que os pH’s das diferentes amostras de tecido têxtil encontram-

se no intervalo de 6,4-8,2, o que comprova uma elevada descida de pH comparativamente com o 

valor inicial de cada amostra de tecido, sem neutralização do pH. Posto os valores de pH 

apresentados, podemos considerar que a neutralização das diferentes amostras de tecido foi 

eficaz, uma vez que todos os valores rondam o valor neutro (Maibach, 2001). 

Comparando as duas normas, os valores de pH diferem entre si uma ou duas unidades. 

Possivelmente, este desfasamento deve-se à temperatura das soluções utilizadas na Norma 

AATCC 81 ser diferente, no momento da medição do pH, comparativamente com a da Norma ISO 

3071, visto que pela primeira norma aqueceram-se as soluções continuamente durante 10 min. 

Apesar de, no procedimento, ter-se esperado pelo arrefecimento de cada solução obtida pela 

Norma AATCC 81, as soluções podem não ter atingido a mesma temperatura das soluções obtidas 

pela Norma ISO 3071 e, portanto, o valor de pH medido para cada solução foi diferente.  
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A Norma ISO 3071 tem valores mais coerentes uma vez que os pH’s das diferentes 

réplicas das amostras de tecido têxtil são semelhantes. Ao neutralizar as amostras de tecido, o 

objetivo era retirar totalmente o efeito do NaOH a todas as amostras de igual modo. 

 

4.1.5. Cromatografia gasosa após neutralização do pH para as amostras com NaOH 

De modo a verificar a minimização do efeito do NaOH nas propriedades desodorantes do 

tecido têxtil, realizou-se o método da cromatografia gasosa para as amostras de tecido com NaOH 

a 0,2 molar, 0,4 molar e 2 molar, neutralizadas. Para além disso, também foi analisada uma 

amostra de tecido com queratina precipitada a 20 g/L, após neutralização do seu pH. As 

percentagens de redução de odor estão apresentadas na Figura 19, juntamente com os seus 

respetivos desvios padrão relativos. 

Perante os resultados apresentados na Figura 19, e apesar dos desvios padrão serem 

bastante elevados, aparentemente as amostras de NaOH não revelam ter propriedades 

desodorantes, uma vez que a sua percentagem de redução é inferior a 85 % (ISO 17299-3, 2014). 

Isto significa que, em princípio, a lavagem com ácido acético foi eficaz na minimização do efeito 

do NaOH no tecido e que, possivelmente, não irá interferir com a análise das propriedades 

desodorantes da queratina no substrato têxtil. 

Considerando novamente os elevados valores dos desvios padrão relativos, as diferenças 

das percentagens de redução de odor não têm significância estatística. 
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Figura 19. Valores da taxa de redução de odor para as diferentes amostras de NaOH e para a amostra de 

queratina, após neutralização do pH. Os resultados correspondem à média de 2 ou 3 ensaios independentes ± 

desvio padrão. 
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Em relação à amostra de queratina precipitada a 20 g/L, com o efeito do NaOH 

neutralizado, esta não revelou propriedades de redução de odor. Para a propriedade desodorante 

da queratina ser realmente avaliada, é necessário que esta esteja ancorada ao substrato têxtil, 

pois com a lavagem com ácido acético e posteriormente com água, a queratina pode ter sido 

removida do tecido. Deste modo, é necessário escolher um agente de ligação adequado para 

posteriormente analisar a sua capacidade de redução de odor. 

 

4.1.6. Taxa de expressão obtida no processo de foulardagem 

Para obter o valor da taxa de expressão do tecido em estudo, ou seja, para quantificar a 

sua capacidade de absorção de solução de queratina a 50 g/L, obtida por precipitação, no 

processo de foulardagem, mediu-se o peso de cada amostra de tecido antes e após a impregnação 

do banho. A taxa de expressão foi calculada pela Equação 1, presente no tópico 2.2. da secção 

Acabamentos têxteis, da revisão bibliográfica.  

Na Tabela 11 estão apresentados os valores da taxa média de expressão e o seu desvio 

padrão. A taxa média de expressão corresponde à média dos valores da taxa de expressão de cada 

amostra, com ou sem queratina e com os diferentes agentes de ligação. 

Tabela 11. Valores da taxa média de expressão e do desvio padrão correspondentes ao processo de foulardagem 

 

 

Na literatura é referido que o valor da taxa média de expressão para tecidos de 

algodão/poliéster está contido no intervalo de 55-60 %. Perante os resultados da Tabela 11, 

verifica-se que a taxa média de expressão do tecido em estudo é superior ao mencionado na 

literatura, logo pode-se afirmar que o tecido têxtil contém uma boa capacidade de absorção. 

 

4.1.7. Ancoragem e deteção da queratina no substrato têxtil 

A queratina, como qualquer outra proteína, é constituída por grupos amina (Fan, 2005). 

Para a deteção das duas frações de queratina e para seleção do melhor agente de ligação entre 

si e o substrato têxtil usou-se o método do Acid Orange. Este método permitiu quantificar os grupos 

amina presentes em ambas as frações de queratina, ancorados no substrato têxtil pelos diferentes 

Média 74,4 % 

Desvio Padrão 1,51 % 
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agentes de ligação e de revestimento, após neutralização do pH do tecido e após o conjunto de 

neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem. 

Para o estudo do melhor agente de ligação, utilizou-se a solução de queratina obtida por 

precipitação a 20 g/L. Os agentes estudados foram agentes de ligação química: A1, A2, A3 e A4 

a 10 g/L, e agentes de revestimento: B1, B2, B3, B4, B5 e B6 a diferentes concentrações. 

Além disso, foram quantificados os grupos amina do substrato têxtil com apenas queratina 

e dos brancos com os diferentes agentes de ligação, sem queratina. Como controlo foi quantificado 

substrato têxtil simples neutralizado. Cada amostra foi preparada em duplicado. 

Todas as amostras estudadas sofreram secagem e cura nas condições referidas 

anteriormente no tópico 3.2. da secção Métodos. 

A escolha do melhor agente de ligação residiu na comparação dos valores de absorvância 

obtidos após neutralização do pH e dos valores de absorvância obtidos após neutralização do pH 

e 1 ciclo de lavagem, uma vez que um dos objetivos deste trabalho é que ocorra uma ligação 

permanente da queratina ao substrato têxtil. 

 

4.1.7.1. Ancoragem através de agentes químicos 

Neste estudo utilizaram-se agentes de ligação química para ancorar ambas as queratinas 

ao substrato têxtil. Primeiramente, analisou-se cada agente de ligação química relativamente à 

queratina a 20 g/L, obtida por precipitação, com o intuito de escolher o agente mais eficaz. 

Posteriormente à escolha do agente, consoante os resultados obtidos com a queratina 

anteriormente referida, realizou-se o mesmo método, para a mesma queratina a 50 g/L e também 

para a queratina ultrafiltrada a 20 g/L e a 50 g/L, com o agente escolhido, com o objetivo de 

verificar a sua ancoragem ao tecido. 

Na Figura 20 estão apresentados os valores das diferenças de absorvância entre os 

brancos e as amostras com queratina a 20 g/L, obtida por precipitação, com cada agente de 

ligação químico estudado, após neutralização do pH e após neutralização do pH e 1 ciclo de 

lavagem, de modo a detetar a queratina presente no tecido e a averiguar a sua permanente 

ancoragem ao tecido. O valor da variação de absorvâncias entre o branco e a amostra 

funcionalizada permite perceber se o composto funcional ficou ancorado permanentemente ao 

tecido através do seu sinal positivo ou negativo, após neutralização do pH e após neutralização do 

pH e 1 ciclo de lavagem. Para valores de absorvância do branco inferiores ao da amostra 
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funcionalizada, a diferença é negativa. Para valores de absorvância do branco superiores aos da 

amostra funcionalizada, a diferença é positiva. O sinal positivo, indica a presença de queratina no 

substrato têxtil. Adicionalmente, a variação de absorvâncias permite também averiguar se a 

quantidade de composto funcional ancorado é significativa, através do tamanho da barra do 

gráfico, após neutralização do pH e após neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem. Quanto maior 

a barra do gráfico, maior é a quantidade de queratina ancorada ao tecido. 

Figura 20. Valores da diferença de absorvâncias entre o branco (tecido com apenas determinado agente de ligação) 

e a amostra de queratina precipitada a 20 g/L com diferentes agentes de ligação química, após neutralização do pH 

e após neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem. Os resultados correspondem à média de 2 ensaios independentes 

± desvio padrão. 

Observando-se a Figura 20 verifica-se que, com a utilização dos agentes A1, A2 e A3 é 

possível detetar a presença de queratina no substrato têxtil após neutralização do pH, uma vez 

que os valores da diferença entre a absorvância do branco e a absorvância da amostra de queratina 

com cada agente de ligação são positivos e significativos. Ou seja, os valores de absorvância das 

amostras neutralizadas são inferiores aos dos seus brancos, o que significa que a queratina obtida 

por precipitação, adicionada ao tecido, permitiu um aumento do número de grupos amina na 

superfície têxtil e, consequentemente, maior quantidade de corante foi absorvida, sabendo que a 

quantidade de corante Acid Orange absorvida pelo tecido pode ser avaliada pela absorvância obtida 

espectrofotometricamente e que quanto menor o seu valor, maior é a quantidade de corante 

absorvida. Esta redução dos valores de absorvância devem-se às interações eletrostáticas 

reversíveis entre o corante sulfonado carregado negativamente e a carga positiva dos grupos amino 

protonados da queratina (Buttinger, 2015).  

0,133

0,390

0,163 0,139

-0,117

-0,063

0,348

0,063
0,007

-0,353

-0,600

-0,400

-0,200

0,000

0,200

0,400

0,600

Q 20 g/L  + A1  + A2  + A3  + A4

∆Abs

Neutralizadas

Neutralizadas + 1
ciclo de lavagem



                                                                       Mestrado Integrado em Engenharia Biológica 

53 
 

Comparando os três últimos agentes referidos, o agente A1 revelou ancorar uma 

quantidade de queratina considerável ao substrato têxtil após neutralização do pH do tecido, uma 

vez que o valor da sua diferença de absorvâncias é superior aos dos agentes A2 e A3. Isto indica 

que o primeiro composto ancorou uma maior quantidade de queratina ao substrato têxtil ao 

introduzir um grupo carbonilo, suscetível a reações com os grupos nucleofílicos da proteína 

(Cardoso et al., 2009; Farmer & Caprioli, 1993). 

Após a neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem, verifica-se que os agentes A1, A2 e A3 

permitiram a ligação de determinada quantidade de proteína ao tecido têxtil, confirmada pelos 

valores positivos das diferenças de absorvâncias. No entanto, o agente A3 não permitiu a ligação 

de uma quantidade significativa de queratina, uma vez que a diferença de absorvância entre o 

branco e amostra de queratina é praticamente nula. Isto significa que a ligação da proteína ao 

tecido têxtil não foi tão eficaz como com os agentes A1 e A2, não permitindo manter após 1 ciclo 

de lavagem parte da queratina ancorada após neutralização do pH.  

Dos agentes A1 e A2, o que revelou ser mais eficaz foi o agente A1, isto porque, 

comparando as diferenças de absorvâncias para o mesmo agente após neutralização do pH e 

após neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem, verifica-se que ambos os valores são semelhantes, 

o que indica que o agente A1 conseguiu manter no tecido grande parte da queratina ancorada 

após 1 ciclo de lavagem. Normalmente, a pequena redução da diferença de absorvâncias é 

promovida por uma pequena remoção de queratina durante o ciclo de lavagem.  

Estes resultados são um bom indicativo de que este agente químico é o mais adequado, pois 

demonstram que o agente A1 conseguiu formar ligações covalentes entre os grupos aminas da 

proteína e o substrato têxtil e, por esse motivo, permitiu manter uma quantidade significativa de 

queratina ancorada ao tecido (Wong, 1991). 

No caso da amostra neutralizada de queratina com o agente A4, o seu valor de 

absorvância é superior ao seu respetivo branco quer após neutralização, quer após 1 ciclo de 

lavagem, visto que os valores das diferenças de absorvância são negativos. Este resultado pode 

dever-se à presença de grupos amina na sua estrutura química, que, ao contactar com o Acid 

Orange, se ligam aos grupos negativos do corante. Na amostra com queratina e com o agente A4, 

a queratina possivelmente não permaneceu ligada covalentemente à superfície têxtil e pode ter 

dificultado a ligação dos grupos amina do agente A4 com o corante. Na amostra de branco, na 

ausência de queratina, os grupos amina do composto A4 parecem ter se ligado facilmente e em 

maior número ao corante, e, por isso, o valor da sua absorvância é menor. 
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Comparando os valores de absorvância obtidos com o valor da amostra de queratina a 

20 g/L sem agente de ligação, após neutralização do pH, verificou-se que, no geral, os valores da 

diferença de absorvâncias para as amostras em estudo são superiores aos da amostra de 

queratina sem agente de ligação, o que revela que uma parte da queratina sem agente de ligação 

foi removida durante a neutralização do pH. Após 1 ciclo de lavagem, grande parte da queratina, 

que estava contida no tecido, foi removida durante o ciclo de lavagem e que, possivelmente, a 

restante quantidade de queratina tenha sido removida durante o banho termostatizado para a 

solução de Acid Orange e, consequentemente, interferido com a leitura real da absorvância da 

amostra.  

Na Figura 21 estão apresentados os valores das diferenças de absorvâncias para a 

queratina obtida por precipitação a 50 g/L e para a queratina ultrafiltrada a 20 g/L e a 50 g/L, 

com a utilização do agente de ligação A1. 
 

Pela análise da Figura 21, observa-se que a aplicação do agente químico A1 com a 

queratina obtida por precipitação a 50 g/L e com a queratina ultrafiltrada a 20 g/L e 50 g/L para 

a ancoragem permanente da proteína ao substrato têxtil, continua a ser eficaz. A diferença de 

absorvâncias é significativa quer após neutralização do pH, quer após neutralização do pH e 1 

ciclo de lavagem, o que significa que grande parte da queratina aplicada ao tecido ficou ancorada 

permanentemente após 1 ciclo de lavagem. 

Comparando as diferenças de absorvância, à exceção da queratina precipitada a 50 g/L, 

após o conjunto de neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem, estas são menores que as de apenas 

com neutralização do pH, o que significa que uma pequena parte de queratina foi removida da 

Figura 21. Valores da diferença de absorvâncias entre o branco (tecido com apenas o agente A1) e as 

diferentes amostras de queratina com o agente A1, após neutralização do pH e após neutralização do pH e 1 

ciclo de lavagem. Os resultados correspondem à média de 2 ensaios independentes ± desvio padrão. 
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superfície têxtil após o ciclo de lavagem. No entanto, para a queratina ultrafiltrada a 50 g/L, esse 

contraste é praticamente nulo, pois ambas as diferenças de absorvâncias são muito semelhantes.  

Analisando os resultados obtidos, o agente A1 conseguiu manter uma maior quantidade 

de queratina ultrafiltrada a 50 g/L após 1 ciclo de lavagem, comparativamente à queratina 

ultrafiltrada a 20 g/L.  

Relativamente à diferença de absorvâncias da queratina precipitada a 50 g/L ser mais 

elevada após neutralização do pH e após 1 ciclo de lavagem, esta pode ter surgido por erros 

associados ao método, uma vez que o erro associado é considerável. 

 

4.1.7.2. Ancoragem através de agentes de revestimento 

Para além do estudo dos agentes de ligação química, foi estudada também a utilização 

de agentes de revestimento na ancoragem da queratina ao substrato têxtil. Tal como no estudo 

dos agentes de ligação química, inicialmente analisou-se cada agente de revestimento para a 

queratina a 20 g/L, obtida por precipitação, com o intuito de escolher o agente mais eficaz.  

Na Figura 22 estão apresentados os valores da diferença de absorvâncias para as 

amostras com diferentes agentes de revestimento, após neutralização do pH e após neutralização 

do pH e 1 ciclo de lavagem, de modo a detetar a queratina presente no tecido e averiguar a 

ancoragem permanente no tecido após 1 ciclo de lavagem. 

Figura 22. Valores da diferença de absorvâncias entre o branco (tecido com apenas determinado agente de 

revestimento) e a amostra de queratina (Q 20 g/L) com diferentes agentes de revestimento, após neutralização do 

pH e 1 ciclo de lavagem. Os resultados correspondem à média de 2 ensaios independentes ± desvio padrão. 
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Analisando a Figura 22, verifica-se que os valores de absorvância das amostras com 

queratina e os agentes de ligação B1, B2 e B4 são superiores aos valores de absorvância dos 

respetivos brancos, após neutralização do pH e após neutralização e 1 ciclo de lavagem. Estes 

resultados demonstram que ambos os agentes de revestimento contêm elevada afinidade com o 

corante Acid Orange, o que pode ser explicado pelo facto de cada um destes agentes ser 

constituído por poliuretano, que é composto por grupos amina com capacidade de se ligarem a  

determinadas substâncias (Adanur, 1995; Alger, 2017). Portanto, neste caso, os grupos amina do 

agente de revestimento podem ter-se ligado ao corante. Nas amostras com queratina e com os 

agentes B1, B2 e B4, a queratina possivelmente não permaneceu ligada covalentemente à 

superfície têxtil e pode ter dificultado a ligação dos grupos amina dos agentes de revestimento 

com o corante. Nas amostras branco, na ausência de queratina, os grupos amina dos agentes de 

revestimento parecem ter-se ligado mais facilmente e em maior número ao corante, e, por isso, 

os seus valores de absorvância são menores. Possivelmente, por esta razão, os valores da 

diferença de absorvâncias são negativos. 

Em relação às amostras B3, estas contêm o mesmo agente de revestimento que as 

amostras B4. A única diferença é a utilização de um catalisador para as amostras B3. No entanto, 

ao contrário dos resultados para a amostra B4, o valor de absorvância da amostra com o agente 

B3 é inferior ao seu branco, apenas com neutralização do pH. Isto não era de esperar, uma vez 

que a composição química das amostras B3 e B4 são semelhantes e a presença de grupos amina, 

provenientes do próprio agente de ligação, era de expectar que iriam influenciar negativamente as 

ligações dos grupos amina da proteína com o substrato têxtil. Á primeira vista, estes resultados 

revelam, possivelmente, um efeito significativamente do uso do catalisador na ligação da queratina 

ao tecido ao permitir algumas ligações do grupo amina da queratina com o corante e 

consequentemente, um menor valor da absorvância da amostra B3 com queratina relativamente 

ao do seu branco. No entanto, comparando o valor da diferença de absorvância da mesma amostra 

de tecido apenas neutralizada com o da amostra neutralizada e com 1 ciclo de lavagem observa-

se que após 1 ciclo de lavagem, o valor da diferença é negativo, sendo semelhante ao da amostra 

com o agente B4. 

De uma forma geral, como os quatro primeiros agentes de revestimento contêm elevada 

afinidade com o corante, confirmados pelos valores negativos das diferenças de absorvância, não 

se consegue aferir pelo método do Acid Orange qual destes é o melhor agente de revestimento 

para a ligação da queratina ao substrato têxtil. 
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Relativamente ao agente de revestimento B5, verifica-se que embora o valor de 

absorvância da amostra com queratina seja significativamente inferior ao seu branco após 

neutralização do pH, o valor da diferença de absorvância, após 1 ciclo de lavagem, é negativo e 

bastante pequeno, o que significa que o agente não permitiu uma ligação forte entre a proteína e 

o tecido, e, ainda, que alguns erros devem ter ocorrido ao longo da execução do método na análise 

desta amostra.  

Em relação ao agente de revestimento B6, o valor da diferença de absorvâncias é nulo, 

após neutralização do pH, o que significa que o agente não permitiu uma ligação permanente da 

proteína ao tecido. Após 1 ciclo de lavagem, o valor da diferença de absorvâncias é negativo, o 

que indica, mais uma vez, que este agente não foi eficaz na ligação. Como uma outra hipótese 

para justificar estes resultados, surge a possibilidade de a queratina estar aprisionada ao substrato 

têxtil, mas não estar acessível para a formação de ligações químicas com o corante. Isto porque 

o mecanismo de aprisionamento dos ingredientes funcionais por estas suspensões aquosas de 

polímeros funciona por ligações químicas entre os constituintes das suspensões de polímeros e 

não entre os polímeros e a proteína. Ou seja, as cadeias de polímeros ligam-se quimicamente 

entre si e formam um polímero de alto peso molecular,  funcionando como um filme que aprisiona 

a queratina ao têxtil (Duarte, 2011). 

Posto isto, pelo método do Acid Orange não foi possível perceber se algum destes agentes 

de revestimento era adequado à ancoragem da queratina no substrato têxtil. 

 

4.1.8. Propriedade desodorante do tecido com queratina neutralizado 

Após a neutralização do tecido têxtil com queratina e a escolha do melhor agente de 

ligação, foi possível analisar a propriedade desodorante da queratina ancorada no substrato têxtil. 

O procedimento utilizado foi o mesmo descrito no tópico 3.1.5.3. da secção Métodos, 

sendo analisadas as amostras de tecido com queratina precipitada a 20 g/L e a 50 g/L e com 

queratina ultrafiltrada a 20 g/L e a 50 g/L, ancorada pela utilização do agente A1. O controlo 

também foi analisado com neutralização do seu pH e também com neutralização do pH e 1 ciclo 

de lavagem. 

Como não se conseguiu concluir se algum dos agentes de revestimento era adequado 

para a ligação da queratina ao substrato têxtil, analisaram-se as amostras de tecido com queratina 

precipitada a 20 g/L e com o agente B3, para avaliar a sua capacidade de redução de odor. A 
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escolha do B3 residiu no facto dos valores da sua absorvância serem pequenos, quer com 

neutralização do pH quer com 1 ciclo de lavagem, e da sua diferença de absorvâncias ser positiva 

após neutralização do pH. Além disso, na aplicação deste tipo de agentes de revestimento é usual 

a utilização de um catalisador. 

 Na Figura 23 estão apresentados os valores das percentagens de redução de odor 

calculados pela Equação 2, presente no tópico 3.1. da secção Métodos, das diferentes amostras 

de queratina com o agente A1 e o desvio padrão relativo, após neutralização do pH e após 

neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem. Na Figura 24 estão apresentados os valores da taxa de 

redução de odor para a amostra de queratina precipitada a 20 g/L com o agente de revestimento 

B3, após 1 ciclo de lavagem. A escolha da amostra nestas condições, permitiu perceber se após 

1 ciclo de lavagem a amostra continha poder de redução de odor. 

Figura 23. Valores da taxa de redução de odor para as diferentes amostras de queratina com o agente químico A1. 

Os resultados correspondem à média de 2 ou 3 ensaios independentes ± desvio padrão. O controlo corresponde ao 

tecido simples neutralizado. 

Pela Figura 23, observa-se que o tecido com a adição de queratina precipitada a 20 g/L, 

quer com neutralização do pH, quer com 1 ciclo de lavagem, não revela ter propriedades 

desodorantes, uma vez que a sua percentagem de redução é igual a 56 % e a 59 %, 

respetivamente, valores inferiores ao valor mínimo da taxa de redução correspondente a 85 % (ISO 

17299-3, 2014). O mesmo acontece com a amostra de queratina precipitada a 50 g/L, uma vez 

que o seu valor de redução de odor com neutralização do pH é de 73 % e após 1 ciclo de lavagem 

é 72 %.  
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Relativamente às amostras com queratina ultrafiltrada, para ambas as concentrações não 

ocorreu redução de odor significativa, quer após neutralização do pH, quer após o conjunto de 

neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem, uma vez que nenhuma das percentagens foi igual ou 

superior a 85 % (ISO 17299-3, 2014). No entanto, comparando os valores da taxa de redução de 

odor para o marcador ácido isovalérico da queratina precipitada com os valores da queratina 

ultrafiltrada, a última contém percentagens mais elevadas, estando próximas da percentagem 

mínima para um tecido funcionalizado ser classificado com propriedade desodorante. 

Possivelmente, as percentagens de redução de odor da queratina obtida por ultrafiltração são 

superiores às da queratina precipitada devido ao seu maior grau de pureza, o que indica que, 

possivelmente, quanto mais puro o composto funcional, mais capacidade tem de neutralizar 

odores. 

Apesar das percentagens de redução de odor da queratina ultrafiltrada serem próximas 

do valor do limite mínimo, o valor da taxa de redução não foi suficiente para afirmar que a queratina 

contém essa propriedade, até porque o valor dos desvios padrão relativos associados à queratina 

ultrafiltrada, quer a 20 g/L quer a 50 g/L, são bastante elevados.  

Os resultados negativos obtidos são opostos aos encontrados na literatura, uma vez que 

há relatos que hidrolisados de queratina permitem reduzir determinados odores, particularmente 

o mercaptano e o sulfureto de hidrogénio (Naito, Nemoto, & Ichikawa, 1986). No entanto, pelo 

método cromatográfico utilizado e com o uso do ácido isovalérico, isto não se verificou. Uma das 

possíveis razões para este resultado pode ser o facto de a queratina utilizada não estar hidrolisada 

como a utilizada no estudo. Também como possível fator, poderá ser pelo uso não apropriado do 

ácido isovalérico na cromatografia gasosa relativamente à avaliação da propriedade da queratina. 

A partir dos resultados obtidos, deduz-se que provavelmente a proteína não se conseguiu ligar às 

moléculas constituintes do odor do ácido isovalérico, não permitindo, portanto, a sua 

neutralização. Talvez a utilização de um outro marcador, e.g. dos referidos na norma ISO 17299-

3, fosse mais adequado para quantificar a propriedade desodorante da queratina. 

Uma outra razão, poderá ser pelo facto de neste caso a queratina estar imobilizada num substrato, 

ao contrário dos hidrolisados de queratina referidos na patente, que se encontravam na forma de 

solução aquosa. Para além disso, para a obtenção do tecido com propriedades de neutralização 

de odores a partir de queratina não hidrolisada, talvez seja preciso uma maior concentração da 

mesma. Possivelmente, a uma concentração maior, a queratina tenha capacidade de conferir 

propriedades desodorantes ao tecido. 



                                                                       Mestrado Integrado em Engenharia Biológica 

60 
 

Relativamente aos desvios padrão relativos, todos os valores foram bastante elevados. 

Considerando que o método de cromatografia gasosa é um método bastante sensível, vários erros 

podem ocorrer na execução do método, como referido anteriormente (Barwick, 1999). Em relação 

às amostras controlo neutralizadas e com 1 ciclo de lavagem, observa-se que as amostras de 

tecido não têm propriedades desodorantes, visto que as suas percentagens são de 66 % e de 52 %, 

respetivamente. Comparando a amostra controlo com neutralização do pH e a amostra controlo 

com 1 ciclo de lavagem, verifica-se que o valor de percentagem de redução de odor da primeira é 

superior. Isto indica-nos que provavelmente o ácido acético afetou a estrutura do tecido e conferiu-

lhe uma maior capacidade de reduzir odor. Apesar de após a neutralização o tecido ser sujeito a 

uma lavagem de processo, uma determinada concentração de acido acético ainda pode ter ficado 

retida na amostra, quantidade essa que após 1 ciclo de lavagem foi removida. Segundo Palme, 

Theliander, & Brelid (2016) as fibras celulósicas quando submetidas a um tratamento ácido 

apresentam quebra das ligações glicosídicas da celulose e o seu grau de polimerização diminui. 

O ácido em contacto com a celulose reage lentamente com as partes cristalinas, o que promove 

principalmente a degradação na zona amorfa da celulose. Essa degradação da celulose é 

acompanhada pela modificação química da molécula de celulose e provoca um aumento do 

número de grupos reativos ao longo da sua cadeia (Fan, Gharpuray, & Lee, 2012). Neste caso o 

mais provável é o ácido acético ter provocado uma alteração na estrutura química da celulose e 

promovido um aumento de grupos reativos que se ligaram às moléculas de odor. Só por si, a 

neutralização com ácido acético pode promover um ligeiro aumento da capacidade de reduzir 

odor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Valores da taxa de redução de odor para a amostra de queratina (Q 20 g/L) com o agente de 

revestimento B3. Os resultados correspondem à média de 2 ou 3 ensaios independentes ± desvio padrão. 
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Pela análise da Figura 24 verifica-se que apesar da amostra de queratina precipitada a 

20 g/L conter uma elevada percentagem de redução de odor, igual a 92 %, contabilizando o seu 

branco, observa-se que este contém uma maior percentagem de capacidade de redução de odor. 

Isto significa que é o agente de revestimento a fornecer a capacidade de redução de odor ao tecido 

e não o composto funcional utilizado, mesmo sendo o seu desvio padrão bastante elevado. 

 

4.1.9. Atividade antioxidante do tecido com queratina neutralizado 

Para a quantificação da atividade antioxidante da amostra de tecido com queratina e com 

agente de ligação, foram lidas as absorvâncias a 729 nm, correspondente ao comprimento de 

onda máximo de estabilização dos radicais de ABTS. A amostra de tecido medida foi preparada 

consoante o procedimento referido no ponto 3.1.3.1, por foulardagem, e a solução de ABTS foi 

preparada consoante o procedimento do tópico 3.1.5.4. da secção Métodos. Para cada amostra 

realizaram-se duas réplicas. 

Para além da análise das amostras de queratina, foi analisada também a atividade 

antioxidante das amostras com NaOH neutralizadas, nas mesmas concentrações presentes nas 

amostras de queratina a 20 g/L e a 50 g/L, ou seja, nas concentrações de NaOH iguais a 

0,4 molar e a 1 molar, de modo a confirmar que este composto não intervém na análise da 

atividade antioxidante das amostras com queratina neutralizadas. 

Como na literatura não existe uma percentagem mínima de inibição do radicaI ABTS 

concreta que possa ser considerada para classificar um determinado composto com capacidade 

antioxidante, comparou-se o valor da atividade antioxidante de cada amostra com a do seu 

respetivo branco para classificar as amostras estudadas. 

Na Tabela 12 estão apresentados os valores de absorvâncias e das percentagens de 

inibição do radicaI ABTS para diferentes amostras de NaOH e na Figura 25 estão apresentadas as 

percentagens de inibição do radicaI ABTS para as amostras de queratina ancoradas ao substrato 

têxtil pela aplicação do agente A1. 
 

Tabela 12. Valores de absorvância e de percentagem de inibição do radicaI ABTS das amostras com NaOH 

neutralizadas 

  
 

Inibição do radical 
ABTS (%) 

 

Neutralizadas 

Controlo 0,375 - 

NaOH 0,4 molar 0,394 0 

NaOH 1 molar 0,394 0 

𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅ 
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Pela Tabela 12 verifica-se que as amostras de NaOH neutralizadas a 0,4 molar e 1 molar 

não exibem atividade antioxidante, sendo a sua percentagem de inibição do radicaI ABTS igual a 

0 %, uma vez que os valores das suas absorvâncias são praticamente iguais à absorvância do 

controlo neutralizado. Isto significa que o composto NaOH neutralizado não irá interferir com a 

análise da propriedade antioxidante das amostras de queratina neutralizadas. 

 

Figura 25. Valores da percentagem de inibição do radicaI ABTS para diferentes amostras de queratina com o agente 

de ligação A1. 

Analisando a Figura 25, observa-se que nenhuma das queratinas estudadas contém uma 

atividade antioxidante significativa. Todas as percentagens de inibição do radical ABTS obtidas são 

inferiores a 40 %, e comparando com o valor do branco A1, nenhuma das amostras contém uma 

percentagem muito acima à deste, o que significa que o ingrediente funcional não acrescentou ao 

tecido atividade funcional suficiente para este ser classificado como um tecido com atividade 

antioxidante após neutralização do pH. Adicionalmente, considerando também os elevados erros 

associados não se pode afirmar que ambas as frações de queratina tenham atividade antioxidante. 

Após 1 ciclo de lavagem, as percentagens de inibição do radical ABTS para ambas as 

frações de queratina diminuíram, estando inseridas no intervalo de 18,6 % - 31,9 %. Mais uma vez, 

comparando com o valor do branco A1, após 1 ciclo de lavagem, os resultados indicam que este 

subproduto não fornece propriedades antioxidantes significativas ao tecido, uma vez que as 

percentagens de inibição do radical ABTS são baixas e os erros associados ao método são 

elevados. 
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Embora as amostras de queratina não contenham percentagens significativas de inibição 

do radical ABTS, a queratina obtida por precipitação revelou conter uma maior percentagem, quer 

a 50 g/L quer a 20 g/L comparativamente à queratina ultrafiltrada, após neutralização do pH, o 

que pode indicar que o método de extração da queratina possa intervir com a sua funcionalidade. 

Sabendo que o grau de pureza da queratina é menor quando esta é obtida por precipitação, as 

percentagens de inibição do radical ABTS das amostras com queratina precipitada ao serem 

superiores às da queratina ultrafiltrada, indicam que a primeira contém impurezas com atividade 

antioxidante. Ou seja, a capacidade antioxidante das amostras com queratina precipitada não 

corresponde apenas à queratina, mas sim a determinadas impurezas já existentes na solução 

impregnada no tecido. 

Apesar de alguns estudos revelarem que, devido à sua capacidade de interações biológicas 

e ao seu potencial de manipulação biomecânica, as queratinas do cabelo são moléculas capazes 

de induzir reações químicas através do seu alto teor de grupos tiol presentes nos resíduos de 

cisteína e que por isso podem fornecer efeitos antioxidantes, pelos resultados obtidos, esta 

proteína não consegue fornecer essa funcionalidade ao tecido (Ducheyne, Grainger, Healy, 

Hutmacher, & Kirkpatrick, 2017). 

 

4.2. Potencial de valorização do concentrado de soro de queijo na funcionalização têxtil 

4.2.1. Estudo preliminar das propriedades desodorantes do tecido impregnado com 

concentrado de soro de queijo 

De modo a avaliar o potencial do concentrado de soro de queijo como ingrediente com 

propriedades desodorantes, avaliou-se por cromatografia gasosa a sua capacidade de redução de 

odor para o marcador ácido isovalérico.  

Como estudo preliminar, analisaram-se as amostras impregnadas com concentrado de 

soro de queijo a 50 g/L sem qualquer agente de ligação ou de revestimento. 

Na Figura 26 estão apresentados os valores das taxas de redução de odor e os seus 

respetivos desvios padrão relativos para a amostra funcionalizada com o concentrado de soro de 

queijo, sem lavagem. 
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Figura 26. Valores da taxa de redução de odor para a amostra com concentrado de soro de queijo. Os resultados 

correspondem à média de 3 ensaios independentes ± desvio padrão. O controlo corresponde ao tecido simples. 

Pela análise dos resultados ilustrados na Figura 26, a percentagem de redução média 

obtida foi igual a 84 %, sendo por isso próxima do limite mínimo estipulado pela norma ISO 17299-

3 (2014), igual a 85 %. Isto leva a crer que o concentrado de soro de queijo pode promover alguma 

capacidade de neutralização de odores ao tecido. Contudo, verifica-se que os desvios padrão 

relativos são bastante elevados, o que não permite afirmar se o composto tem ou não propiedades 

desodorantes. Além disso, comparando o limite inferior de ambos os desvios padrão, observa-se 

que são praticamente iguais, o que impede de perceber se o tecido funcionalizado contém 

concretamente a capacidade de neutralizar odores. 

Apesar dos resultados não permitirem obter uma resposta concreta em relação à sua 

funcionalidade, estes indicam que a funcionalização do tecido com este subproduto é 

aparentemente positiva, relativamente à obtenção de propriedades desodorantes. Segundo 

Lasztity (2009), o leite e determinados produtos lácteos são substâncias muito eficazes na 

absorção de odores, devido à grande área de superfície da sua gordura e à forte camada 

adsorvente de proteinas e lípidos. Também a lactose tem a capacidade de manter odores, os quais 

são absorvidos na sua superfície, à medida que os cristais de lactose se formam (Pomeranz, 

2012). Perante isto, tendo em conta a composição do concentrado de soro de queijo utilizado na 

funcionalização do tecido (82 % de proteína, 4 % de lactose e 7 % de gordura), contabilizando a 

proteína, a gordura e a lactose numa só percentagem, esta é bastante elevada. Isto leva a crer 

que estes constituintes existentes no concentrado proteico provavelmente contribuíram para o 

aumento da percentagem de redução de odor do tecido. 
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4.2.2. Medição do pH do tecido impregnado com concentrado de soro de queijo 

Tal como no caso da queratina, realizou-se a medição do pH da solução de concentrado 

de soro de queijo e do tecido com o composto funcional ancorado ao mesmo pelo agente de 

ligação A1, de forma a averiguar se o valor do pH era neutro. 

Na Tabela 13 estão apresentados os valores de pH da solução de concentrado de soro de 

queijo e o valor de pH da amostra com o ingrediente funcional. 

Tabela 13. Valores de pH da solução e da amostra com concentrado de soro de queijo 

 pH 

 AATCC 81 ISO 3071 

Solução de CSQ 50 g/L 6,7 

Amostra de CSQ 50 g/L 6,9 6,4 

Água destilada 6,4 - 

Cloreto de potássio (0,1 mol/L) - 5,5 

 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 13, observa-se que os valores de pH 

estão dentro dos limites permitidos para que o tecido funcionalizado esteja em contacto com a 

pele humana, uma vez que os valores obtidos estão próximos de 7 (Maibach, 2001).  

O valor obtido com base na ISO 3071 é inferior ao da norma AATCC 81. Este resultado 

surge pelo facto do valor do pH do KCl, utilizado na medição do pH, não ser exatamente neutro, 

o que pode interferir com o valor de pH da amostra. Logo, pode-se considerar que quer pela norma 

AATCC 81, quer pela norma ISO 3071, os valores são aceitáveis e que estão inseridos no intervalo 

de valores neutros. 

Comparando o valor do pH da solução com o valor da amostra verifica-se que são 

semelhantes entre si.  

 

4.2.3. Ancoragem e deteção do concentrado de soro de queijo no substrato têxtil 

Embora o ensaio preliminar do tecido impregnado com concentrado de soro de queijo não 

tenha sido conclusivo no que diz respeito ao seu potencial em termos de redução dos odores, a 

percentagem de redução de odor média obtida apenas difere uma unidade da percentagem 

mínima necessária para atribuir propriedades desodorantes a um substrato têxtil. Por esta razão, 

utilizou-se o agente químico A1 para permitir a ligação covalente do subproduto ao substrato têxtil. 
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A escolha do agente A1 residiu no facto de este se ter revelado um agente adequado para a ligação 

da queratina – ingrediente de base proteica - ao tecido. 

Assim, para a deteção do concentrado proteico e também para verificar a sua ancoragem 

no tecido têxtil e a sua solidez à lavagem, realizou-se o método do Acid Orange, de acordo com o 

procedimento descrito no tópico 3.1.6.7, da secção Métodos, para as amostras de tecido com 

concentrado de soro de queijo a 50 g/L, antes e após 1 e 5 ciclos de lavagem. 

Na Figura 27 estão apresentados os valores das diferenças de absorvância para a amostra 

de tecido com concentrado de soro de queijo, antes e após 1 e 5 ciclos de lavagem, 

respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Valores da diferença de absorvâncias entre o branco e a amostra de concentrado de soro de queijo com 

o agente de ligação químico A1, sem e com 1 ciclo de lavagem e após 5 ciclos de lavagem. Os resultados 

correspondem à média de 2 ensaios independentes ± desvio padrão. 

Pela análise da Figura 27, verifica-se que o agente químico A1 foi eficaz na ligação do 

concentrado de soro do queijo e do tecido, uma vez que o valor da diferença de absorvâncias do 

branco e da amostra é significativa, antes e após 1 ciclo de lavagem e 5 ciclos de lavagem. Mais 

uma vez, os resultados indicam que este agente é um composto adequado para a ligação de 

proteínas à superfície têxtil. 

Comparando o valor da diferença de absorvâncias da amostra sem lavagem com o da 

amostra com 1 ciclo lavagem, verifica-se que este último é superior ao primeiro. Como o desvio 

padrão associado é pequeno, este resultado deve-se à quantidade de agente A1 em excesso ser 

removida com 1 ciclo de lavagem, o que faz com que o valor da absorvância do branco iguale ao 

valor de absorvância da amostra controlo após 1 ciclo de lavagem (Anexo A.10- Tabela A.10.1). 

Esta remoção poderá permitir um aumento do número de ligações entre a proteína e o corante e 
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consequentemente, uma diminuição de absorvância. Portanto, o excesso de agente A1 poderá ter 

afetado a medição real das absorvâncias no caso da amostra sem lavagem, e por esse motivo, a 

diferença de absorvâncias foi maior após 1 ciclo de lavagem. 

 Comparando o valor da diferença de absorvância após 1 ciclo de lavagem com o valor 

após 5 ciclos de lavagem, pode-se considerar que os valores das diferenças de absorvâncias são 

semelhantes, uma vez que o desvio padrão é considerável. Isto significa que a quantidade de 

concentrado de soro de queijo após 5 ciclos de lavagem se manteve constante, ou seja, ocorreu 

solidez à lavagem. 

 

4.2.4. Propriedade desodorante do tecido com concentrado de soro de queijo 

Após a verificação da ligação permanente do concentrado de soro de queijo ao substrato 

têxtil após 1 ciclo de lavagem, foi realizada a cromatografia gasosa para a amostra funcionalizada 

com o concentrado de soro de queijo e com agente químico A1, e para o branco A1, após 1 ciclo 

de lavagem. 

Na Figura 28 estão apresentados os valores das taxas de redução de odor e os desvios 

padrão relativos.  

 

 

 

  

 

  
  

  

 

Figura 28. Valores da taxa de redução de odor da amostra com concentrado de soro de queijo, após 1 ciclo de 

lavagem. Os resultados correspondem à média de 2 ou 3 ensaios independentes ± desvio padrão. 

Pela análise da Figura 28, observando-se a percentagem de redução de odor da amostra 

com o concentrado proteico, verifica-se que esta possui a capacidade de reduzir odores, uma vez 

que a sua percentagem de redução é igual a 92 %, ou seja superior ao valor limite mínimo para 
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exibir capacidade de redução, de acordo com o estabelecido pela norma ISO 17299-3 (2014). 

Adicionalmente, o seu branco não revelou possuir propriedades desodorantes, o que revela ser 

um resultado positivo sobre este subproduto alimentar. Além disso, estes resultados, numa 

primeira visão, permitem confirmar a noção geral reportada na literatura, na qual se refere a 

existência de capacidade de redução de odores por parte de produtos lácteos (Lasztity, 2009). 

Porém, considerando os desvios padrão relativos, como estes são bastante elevados, não 

se pode afirmar concretamente que o concentrado de soro de queijo confere propriedades 

desodorantes ao tecido.  

No entanto, o valor da sua percentagem de redução de odor é bastante promissor, o que 

indica que o mais provável é este subproduto conferir ao tecido a capacidade de neutralizar odores 

de acordo com o reportado na literatura. 

De modo a avaliar a solidez das propriedades desodorantes anteriormente estudadas para 

o tecido com concentrado de soro de queijo à lavagem, analisaram-se as amostras de tecido 

funcionalizado, sujeitas a ciclos de lavagem, por cromatografia gasosa. Na Figura 29 estão 

apresentados os valores das taxas de redução de odor e os respetivos desvios padrão relativos 

para as amostras após 1 e 5 ciclos de lavagem, de modo a facilitar a comparação das propriedades 

desodorantes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Percentagens de redução de odor para amostra de concentrado de soro de queijo após 1 ciclo de 

lavagem e 5 ciclos de lavagem. Os resultados correspondem à média de 2 ou 3 ensaios independentes ± desvio 

padrão. 

Com base nos valores apresentados na Figura 29, observa-se que a percentagem de 

redução de odor da amostra com concentrado de soro de queijo e o agente A1 diminuiu após 5 

ciclos de lavagem para um valor de 82 % de percentagem de redução de odor. Ou seja, ao fim de 
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5 ciclos de lavagem o tecido não demonstrou ter propriedades desodorantes, visto que a 

percentagem é inferior a 85 %. Isto leva a crer que, parte do concentrado de soro de queijo foi 

removido durante os ciclos de lavagem, até que após 5 ciclos de lavagem, a quantidade de 

composto não foi suficiente para fornecer a funcionalidade ao tecido. No entanto, a sua taxa de 

redução continua a ser significativa e o seu desvio padrão relativo elevado, o que não comprova 

totalmente que após 5 ciclos de lavagem o tecido não contenha propriedades desodorantes. 

 

4.2.5. Atividade antioxidante do tecido com concentrado de soro de queijo 

Para a quantificação da atividade antioxidante da amostra de tecido com concentrado de 

soro de queijo, na presença do agente A1, foi lida a absorvância a 729 nm, correspondente ao 

comprimento de onda máximo de estabilização dos radicais de ABTS. A amostra de tecido medida 

foi preparada consoante o procedimento referido no ponto 3.1.3.4, por foulardagem, e a solução 

de ABTS foi preparada consoante o procedimento descrito no tópico 3.1.5.4. da secção Métodos, 

tal como na análise da atividade antioxidante das amostras com queratina. Para cada amostra 

foram realizadas duas réplicas. 

Na Figura 30 estão apresentados os valores das percentagens de inibição do radical ABTS 

para as amostras com concentrado de soro de queijo e para o seu branco, sem e com 1 ciclo de 

lavagem. 

 

 

 

 

 

Figura 30. Valores da percentagem de inibição do radical ABTS da amostra com concentrado de soro de queijo com 

o agente químico A1 e do seu respetivo branco, sem lavagem e com 1 ciclo de lavagem. 

Numa primeira análise à Figura 30, verifica-se que o tecido funcionalizado com 

concentrado de soro de queijo contém atividade antioxidante, sem lavagem, pois a sua 
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percentagem de inibição do radical ABTS é de 79,8 %, valor bastante elevado. No entanto, ao 

analisar o valor do branco, conclui-se que esse efeito advém praticamente todo do agente A1 e 

não do composto utilizado na funcionalização, uma vez que este contém uma percentagem total 

de inibição do radical ABTS. Assim, apesar de em alguns estudos presentes na literatura, referirem 

que alguns componentes do soro de queijo possuem atividade antioxidante, os resultados obtidos 

não permitem corroborar essa afirmação (Penna, Nero, & Todorov, 2017). Também Watson, 

Collier, & Preedy (2017) relataram que hidrolisados de soro e péptidos derivados de proteínas do 

soro de leite possuem uma atividade antioxidante significativa. Durante a hidrólise enzimática, a 

estrutura terciária das proteínas é alterada e os resíduos de aminoácidos mais expostos interagem 

com espécies de radicais livres. A cisteína, tirosina, triptofano, metionina, fenilalanina, histidina, 

isoleucina, leucina e prolina são referidos como exemplos de aminoácidos responsáveis pela 

atividade antioxidante do soro de queijo. Para além disso, os mesmos autores referem que a 

β- lactoglobulina e α-lactalbumina são uma fonte potencial de péptidos antioxidantes. 

Estes estudos levam a crer que a possibilidade de utilizar o concentrado proteico de soro 

hidrolisado seria uma forma de conferir atividade antioxidante ao tecido e que o concentrado na 

sua forma não hidrolisada não o permite. 

Comparando os valores das percentagens de inibição do radical ABTS do branco com o 

da amostra com concentrado de soro de queijo após 1 ciclo de lavagem, verifica-se que o branco 

não contém praticamente atividade antioxidante e a amostra funcionalizada não contém uma 

percentagem de inibição significativa. Adicionalmente, como o erro associado à medição da 

percentagem de inibição do radical ABTS da amostra com o subproduto, após 1 ciclo de lavagem, 

é bastante elevado, não se pode concluir que o concentrado de soro de queijo confere atividade 

antioxidante ao tecido. 

Após 1 ciclo de lavagem, quer para a amostra de concentrado de soro de queijo, quer 

para o seu respetivo branco, os valores das percentagens de inibição do radical ABTS diminuíram 

bastante. No caso do branco deve-se ao facto do agente A1 ter sido praticamente todo removido 

do tecido, e no caso da amostra com o concentrado proteico, uma pequena parte do subproduto 

ser removido do tecido com 1 ciclo de lavagem. 
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4.2.6. Grau de branco 

A medição do grau de branco teve como objetivo verificar se a aplicação de queratina e 

de concentrado de soro de queijo, juntamente com o agente A1, interferia com a cor branca do 

tecido. O grau de branco das amostras com queratina foi medido após neutralização do pH e após 

neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem. 

O grau de branco das amostras com concentrado de soro de queijo foi medido antes e 

após 1 ciclo de lavagem, e também após 5 ciclos de lavagem. 

Na Figura 31 estão apresentados os valores do grau de branco para as amostras de 

queratina precipitada a 20 g/L e 50 g/L e de queratina ultrafiltrada a 20 g/L e 50 g/L, incluindo 

a amostra controlo e o respetivo branco, após neutralização do pH e após 1 ciclo de lavagem. Na 

Figura 32 estão apresentados os valores do grau de branco para as amostras de concentrado de 

soro de queijo a 50 g/L, incluindo a amostra controlo e o respetivo branco, antes e após 1 e 5 

ciclos de lavagem. 

Figura 31. Valores do grau de branco para as diferentes amostras de queratina. O controlo corresponde ao tecido 

simples neutralizado. 

Pela análise da Figura 31, verifica-se que todas as amostras com queratina possuem um 

grau de branco elevado, após neutralização do pH, comparando com o grau de branco da amostra 

controlo.  Observa-se, apenas, uma pequena diminuição do grau de branco com a adição do 

ingrediente funcional. 

Após 1 ciclo de lavagem, os valores de branco das amostras mantêm-se praticamente 

constantes, ocorrendo um ligeiro aumento, à exceção da amostra com queratina precipitada a 
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50 g/L. Este pequeno aumento do grau de branco deverá ter surgido pela remoção de uma 

pequena parte da queratina após o ciclo de lavagem. 

Relativamente à amostra de queratina precipitada a 50 g/L, após 1 ciclo de lavagem, o 

seu grau de branco diminuiu, o que terá surgido por erros na medição do grau do branco. Por 

vezes, o tecido com a lavagem fica enrugado, o que pode interferir com a medição da brancura 

de Berger. 

 

Figura 32. Valores do grau de branco para as amostras de concentrado de soro de queijo. O controlo corresponde 

ao tecido simples. 

Comparando os valores controlo com os das restantes amostras, apresentados na 

Figura 32, concluímos que quer o agente A1 quer o composto funcional, utilizado para 

funcionalização, promove uma diminuição do grau de branco do tecido. No entanto, no caso do 

agente A1, a sua interferência é praticamente insignificante, ao contrário do concentrado de soro 

de queijo, que quando impregnado no tecido, promove uma diminuição drástica na brancura de 

Berger do mesmo. Este resultado deve-se à coloração amarelada da solução, adquirida aquando 

da adição do agente de ligação A1 à solução de concentrado de soro de queijo. Tal amarelecimento 

ocorrerá devido à reticulação das proteínas entre si, por ação do agente de ligação, antes da 

impregnação da solução no têxtil.  

Adicionalmente, a presença de lactose no tecido, funcionalizado com o concentrado de soro de 

queijo, contribuiu significativamente para o amarelecimento do substrato têxtil quando este foi 

sujeito a elevada temperatura no processo de cura. A reação de Maillard, possivelmente, promoveu 

a cor amarela ao tecido. 
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Após a realização de 1 ciclo de lavagem, o grau de branco mantém-se constante. No 

entanto, após 5 ciclos de lavagem ocorreu uma diminuição do grau de Berger, apesar dessa 

diminuição não ser tão significativa como a referida anteriormente. Uma das razões para a redução 

ligeira de cor branca do tecido após 5 ciclos de lavagem, poderá ser pela modificação da textura 

do tecido (enrugamento do tecido), que pode interferir com a leitura do grau de branco do tecido. 

Outra possibilidade será a ocorrência de uma reação entre o concentrado de soro de queijo e o 

fosfato presente no detergente padrão utilizado. Adicionalmente, a lactose presente no 

concentrado de soro de queijo, embora esteja presente em pequena quantidade, pode também 

ter promovido o amarelecimento do tecido devido ao aumento de temperatura nos ciclos de 

lavagem. 

Em suma, verificou-se que a adição de concentrado de soro de queijo por si só constitui 

um problema devido ao amarelecimento causado no tecido. 
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5. Conclusões 

Tendo em conta o objetivo de desenvolver têxteis funcionais reaproveitando resíduos da 

indústria alimentar, foram obtidos resultados durante a realização do presente trabalho, os quais 

permitiram alcançar várias conclusões importantes. 

Relativamente à deteção dos ingredientes funcionais no substrato têxtil, pelo método do 

Acid Orange, foi possível confirmar a presença de queratina e do concentrado de soro de queijo 

na superfície do têxtil, e determinar o agente de ligação mais promissor para permitir a sua ligação 

ao substrato têxtil. O agente químico A1 revelou ser o composto mais eficaz na ligação de ambas 

as proteínas ao tecido. 

Alguns dos ensaios com agentes de revestimento para permitir a ligação permanente da queratina 

ao substrato têxtil foram inconclusivos, na medida em que estes possuem grupos amina na sua 

constituição, possuindo uma elevada afinidade com o corante, e constituindo interferências 

significativas para o método do Acid Orange. 

Sendo um dos principais objetivos utilizar a queratina, proveniente do pelo de porco da 

indústria dos produtos cárneos, e o concentrado de soro de queijo, proveniente da indústria de 

lacticínios, para produzir tecidos com propriedades desodorantes, verificou-se que, com base nos 

resultados de cromatografia gasosa, apenas o concentrado do soro de queijo revelou ser um 

ingrediente promissor na funcionalização do substrato têxtil.  

No caso da queratina, verificou-se que a fração obtida por ultrafiltração originou uma maior 

percentagem de redução de odor no substrato têxtil comparando com a da fração de queratina 

precipitada, o que indica que o processo de recuperação/extração da queratina poderá influenciar 

as funcionalidades do ingrediente. Ou seja, quanto maior o grau de pureza da queratina, maior é 

a capacidade de neutralizar odores. 

Após a análise cromatográfica, concluiu-se também que o NaOH possui uma elevada capacidade 

de redução do marcador testado quando presente no tecido têxtil, devido à sua capacidade de 

alterar a estrutura química da celulose. 

Relativamente à atividade antioxidante, pelo método de ABTS não se obtiveram 

percentagens de inibição de radical ABTS significativas e por isso, nenhum dos compostos revelou 

conferir propriedades antioxidantes ao substrato têxtil. Porém, comparando as duas frações de 

queratina estudadas, observou-se que a queratina obtida por precipitação originou uma maior 

percentagem de inibição de radical ABTS, o que demonstra mais uma vez que o método de 

obtenção da proteína pode influenciar a sua funcionalidade. 
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Em relação aos ensaios de solidez à lavagem, constatou-se que o tecido com concentrado 

de soro de queijo, embora tivesse uma percentagem significativa de redução de odor após 1 ciclo 

de lavagem, não obteve o mesmo valor após 5 ciclos de lavagem, não revelando solidez à lavagem. 

No entanto, é de realçar que a sua percentagem de redução de odor continuou a ser elevada, não 

permitindo descartar completamente a hipótese de que este composto confere propriedades 

desodorantes ao tecido. 

Por fim, relativamente ao grau de branco, concluiu-se que a impregnação do concentrado 

de soro de queijo conduz a uma diminuição do grau de branco devido à impregnação da solução 

amarelecida e, principalmente, por o tecido funcionalizado ter sido sujeito a elevada temperatura 

durante o processo de cura. Adicionalmente, o tecido funcionalizado com concentrado de soro de 

queijo perdeu a sua cor branca com o aumento do número de ciclos de lavagem. 
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6. Recomendações futuras 

Com o intuito de melhorar o desenvolvimento de substratos têxteis funcionais a partir de 

resíduos alimentares apresentam-se algumas recomendações que podem ser importantes para 

trabalhos futuros. 

Tendo em conta os valores obtidos pelo método de cromatografia gasosa, embora não 

seja suficiente, verificou-se que a queratina promoveu algum aumento de capacidade de 

neutralização de odor ao tecido. Por esse motivo, como recomendação futura, poder-se-ia 

impregnar ambas as queratinas estudadas a uma concentração superior a 50 g/L. Para além 

disso, poder-se-ia testar a utilização de hidrolisados de queratina proveniente de pelo de porco 

para a funcionalização de têxteis, já que existem evidências na literatura de que esses hidrolisados 

exibem propriedades de neutralização de odores. 

Relativamente à funcionalização do tecido com concentrado de soro de queijo, 

futuramente poder-se-ia utilizar este subproduto em crude, isto é, sem que houvesse necessidade 

de qualquer tipo de tratamento. Além disso, visto que este subproduto demonstrou ser um 

composto promissor para funcionalizar o tecido estudado relativamente à propriedade de 

neutralização de odor, poder-se-ia realizar a impregnação numa concentração superior a 50 g/L, 

de modo a verificar a influência da concentração na funcionalidade estudada. Também seria 

interessante realizar um estudo mais aprofundado sobre os agentes de ligação que permita ao 

composto uma maior solidez à lavagem.  

Além disso, poder-se-ia recorrer à impregnação sequencial para avaliar a sua influência no grau 

de branco do tecido após a aplicação do concentrado de soro de queijo. Ou seja, realizar-se-ia um 

estudo no qual se adicionaria primeiramente o agente de ligação e posteriormente o ingrediente 

funcional, de modo a impedir a formação de ligações entre as proteínas antes da impregnação. 

Por fim, como última recomendação, para ambos os ingredientes funcionais, poder-se-ia 

aplicar tratamentos enzimáticos ao tecido utilizado, com o intuito de melhorar o método de 

ancoragem do composto funcional ao tecido estudado. 
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Anexos 

Anexo A – Resultados obtidos a partir dos ensaios experimentais 

A.1. Taxa de expressão obtidos no processo de foulardagem 

Na Tabela A.1.1 estão apresentados os valores das massas antes e após a impregnação 

e a respetiva taxa de expressão para cada amostra de queratina precipitada a 50 g/L, sem e com 

os diferentes agentes de ligação química. 

Tabela A.1.1. Valores da taxa de expressão para cada amostra, sem e com queratina, no processo de foulardagem 

Nº Amostra CL 
Queratina 

(g/L) 
Antes (seco) Depois (húmido) Pick-up (%) 

1 

A1 

50 6,67 11,70 75,41 

2 - 6,69 - - 

3 50 6,67 11,64 74,51 

4 - 6,50 - - 

5 

A2 

50 6,46 11,25 74,15 

6 - 6,49 11,40 75,65 

7 50 6,64 11,44 72,29 

8 - 6,69 11,70 74,89 

9 

A3 

50 6,56 11,41 73,93 

10 - 6,32 11,00 74,05 

11 50 6,42 11,28 75,70 

12 - 6,17 10,78 74,72 

13 

A4 

50 6,40 11,18 74,69 

14 - 6,67 11,68 75,11 

15 50 6,55 11,40 74,05 

16 - 6,36 11,18 75,79 

17 - - 6,28 11,02 75,48 

18 - - 6,45 11,37 76,28 

19 - 50 6,14 10,42 69,71 

20 - 50 5,87 10,15 72,91 
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A.2. Resultados preliminares da cromatografia gasosa para as amostras com queratina 

  Na Tabela A.2.1 estão apresentados os valores das áreas de picos para cada réplica das 

diferentes amostras de queratina obtida por precipitação, a 20 g/L e a 100 g/L, juntamente com 

o valor área média dos picos de cada amostra e o seu desvio padrão, a taxa de redução de odor 

e o cálculo do desvio padrão relativo. 

Tabela A.2.1. Valores das áreas médias dos picos e dos desvios padrão, das taxas de redução de odor e dos 

respetivos desvios padrão relativos para as amostras com queratina 

 

As análises das amostras por cromatografia gasosa foram realizadas em dias distintos e, 

por esse motivo, na Tabela A.2.1. estão presentes dois valores de ácido isovalérico, dos quais o 

IVA 1 foi utilizado para os cálculos da percentagem de redução de odor da amostra com queratina 

a 20 g/L e para o controlo e o IVA 2 foi utilizado para os cálculos da amostra com queratina a 

100 g/L. Como a solução de ácido isovalérico utilizada foi a mesma e como este gás tem tendência 

a volatizar-se, alguns dos valores dos picos do ácido isovalérico são menores, dependendo do 

tempo passado após a preparação da solução. 

 

A.3. Resultados da cromatografia gasosa das amostras controlo e de NaOH 

Na Tabela A.3.1 estão apresentados os valores das áreas de pico para cada réplica das 

diferentes amostras controlo sem e com passagem de água pelo foulard, sem e com lavagem de 

processo (LP), juntamente com valor da área média dos picos de cada amostra e o seu respetivo 

desvio padrão, a taxa de redução de odor e o cálculo do erro associado ao método. 

 

 Área dos Picos (µV.min)   

 1 2 3 4 5 Média σ 
Redução de 

odor (%) 

RSD 

(%) 

IVA 1 69 107 78 710 73 524 65 281 79 240 73 172 6 050 - - 

IVA 2 62 034 76 859 69 855 - - 69 583 7 416 - - 

 Controlo 31 831 31 651 - - - 31 741 128 57 11,6 

Q a 20 g/L 0 0 0 - - 0 0 100 0,0 

Q a 100 g/L 1 068 1 037 - - - 1 053 22 104 3,5 



                                                                       Mestrado Integrado em Engenharia Biológica 

91 
 

Tabela A.3.1. Valores das áreas médias dos picos e dos desvios padrão, das taxas de redução de odor e dos seus 

respetivos desvios padrão relativos para o tecido controlo 

  Área dos Picos (µV.min)   

  1 2 3 Média σ 
Redução de 

odor (%) 

RSD 

(%) 
 IVA 25 914 33 579 34 700 31 397 4 782 - 15,2 

Sem LP 

Controlo 13 204 15 582 16 663 15 150 1 770 52 11,7 

Passagem 

com água 
11 422 15 979 15 563 14 321 2 519 54 17,6 

Com LP 

Controlo - 15 149 14 892 15 020 181 52 1,2 

Passagem 

com água  
10 052 13 432 14 862 12 782 2 470 59 19,3 

Na Tabela A.3.2 estão apresentados os valores das áreas de pico para cada réplica das 

diferentes amostras de tecido com NaOH a 2 molar e a 0,2 molar, sem e com lavagem de processo 

(LP), juntamente com os valores das áreas médias dos picos e os seus respetivos desvios padrão, 

e das taxas de redução de odor e os respetivos desvios padrão relativos. 

Tabela A.3.2. Valores das áreas médias dos picos e dos desvios padrão, das taxas de redução de odor e dos seus 

respetivos desvios padrão relativos para o tecido com NaOH a 2 molar e a 0,2 molar 

  Área dos Picos (µV.min)    

  1 2 3 Média σ 
Redução de 

odor (%) 

RSD 

(%) 
 IVA 27 757 21 458 28 328 25 848 3 813 -  

Sem 

LP 

NaOH 2 molar 0 0 0 0 0 100 0,0 

NaOH 0,2 molar 0 0 0 0 0 100 0,0 

Com 

LP 

NaOH 2 molar 0 0 0 0 0 100 0,0 

NaOH 0,2 molar 3 561 5 085 6 115 4 920 1 285 81 26,1 

 

A.4. Resultados da medição de pH do banho de lavagem e do tecido com queratina e NaOH 

Na neutralização do pH do tecido, utilizou-se uma solução de ácido acético a 0,5 g/L. O 

valor do seu pH está apresentado na Tabela A.4.1. 

Tabela A.4.1. Valor de pH da solução de ácido acético utilizada nos banhos de neutralização do pH 

 pH Soluções 

CH3COOH a 0,5 g/L 3,786 

 

Após a neutralização, mediu-se os valores de pH de cada amostra com NaOH a 0,2 molar, 

0,4 molar, 2 molar e com queratina precipitada a 20 g/L. Para cada amostra foram feitas três 

réplicas, baseando-se em duas normas. Os valores de pH estão apresentados na Tabela A.4.2. 
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Tabela A.4.2. Valores de pH das diferentes amostras de tecido com NaOH e com queratina 

  pH do tecido 

Normas Ensaios NaOH 0,2 molar NaOH 0,4 molar NaOH a 2 molar Queratina a 20 g/L 

AATCC 81 

1 7,318 7,134 7,916 7,127 

2 7,341 7,224 8,243 7,165 

3 7,498 7,291 8,476 7,304 

ISO 3071 

1 6,469 6,422 6,596 6,536 

2 6,569 6,432 6,556 6,426 

3 6,554 6,446 6,623 6,215 

 

A.5. Resultados da cromatografia gasosa das amostras de NaOH e queratina após neutralização 

do pH do tecido 

Na Tabela A.5.1 estão apresentados os valores das áreas de pico para cada réplica das 

diferentes amostras de tecido com NaOH a 2 molar, a 0,4 molar e a 0,2 molar, e de queratina 

precipitada a 20 g/L, após neutralização do pH do tecido, juntamente com os valores das áreas 

médias dos picos de cada amostra e dos seus respetivos desvios padrão, as taxas de redução de 

odor e os desvios padrão relativos. 

Tabela A.5.1. Valores das áreas médias dos picos e desvios padrão, das taxas de redução de odor e dos seus 

respetivos desvios padrão relativos para as amostras de NaOH e queratina 

 Área dos Picos (µV.min)    

 1 2 3 4 Média σ 
Redução 

de odor (%) 

RSD 

(%) 

IVA 25 221 24 737 30 948 24 174 26 270 3 148 - 12,0 

NaOH 2 molar 9 809 9 478 10 018 - 9 769 272 63 2,8 

NaOH 0,4 molar 4 337 6 539 7 510 - 6 129 1 626 77 26,5 

NaOH 0,2 molar 4 594 7 822 7 103 - 6 506 1 695 75 26,1 

Queratina a 20 g/L 5 976 5 724 7 863 - 6 521 1 169 75 17,9 

 

 

A.6. Resultados obtidos pelo método do Acid Orange para o tecido com queratina 

Nas Tabela A.6.1 e Tabela A.6.2 estão apresentados os valores de absorvância, o valor 

médio de absorvância e os respetivos desvios padrão, e as diferenças de absorvância entre as 

amostras não funcionalizadas e as amostras funcionalizadas com queratina precipitada a 20 g/L, 
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juntamente com os agentes químicos, após neutralização do pH e após neutralização do pH e 1 

ciclo de lavagem, respetivamente. Os mesmos resultados para os agentes de revestimento estão 

apresentados nas Tabela A.6.3 e Tabela A.6.4, após neutralização do pH e após neutralização do 

pH e 1 ciclo de lavagem, respetivamente. Para cada amostra, foi realizado duas réplicas. 

Tabela A.6.1. Valores de absorvância para as amostras com agentes de ligação química após neutralização do pH 

Amostra neutralizadas Brancos neutralizados   

 Abs  σ  Abs  σ  σ 

Corante 1,742 1,742 - Corante 1,732 1,732 - - - 

A1 (10 g/L) 
0,895 

0,908 0,018 A1 (1 %) 
1,296 

1,298 0,002 0,390 0,016 
0,92 1,299 

A2 (10 g/L) 
1,183 

1,179 0,006 A2 (1 %) 
1,343 

1,341 0,003 0,163 0,004 
1,174 1,339 

A3 (10 g/L) 
1,225 

1,205 0,028 A3 (1 %) 
1,336 

1,344 0,011 0,139 0,040 
1,185 1,352 

A4 (10 g/L) 
0,732 

0,723 0,013 A4 (1 %) 
0,554 

0,606 0,073 -0,117 0,086 
0,713 0,657 

Q (20 g/L) 
1,19 

1,208 0,025 Controlo 
1,339 

1,340 0,001 0,133 0,023 
1,225 1,341 

 

 

Tabela A.6.2. Valores de absorvância para as amostras com agentes de ligação química após neutralização do pH e 

1 ciclo de lavagem 

 Amostras neutralizadas e com 1 ciclo de 

lavagem 

Brancos neutralizados e com 1 ciclo de 

lavagem 

  

 Abs  σ  Abs  σ  σ 

Corante 1,742 1,742 - Corante 1,732 1,732 - - - 

A1 (10 g/L) 
1,034 

1,029 0,008 A1 (1 %) 
1,382 

1,377 0,008 0,348 0,000 
1,023 1,371 

A2 (10 g/L) 
1,332 

1,340 0,011 A2 (1 %) 
1,406 

1,403 0,005 0,063 0,016 
1,348 1,399 

A3 (10 g/L) 
1,404 

1,397 0,011 A3 (1 %) 
1,405 

1,404 0,002 0,007 0,008 
1,389 1,402 

A4 (10 g/L) 
1,129 

1,141 0,017 A4 (1 %) 
0,846 

0,788 0,082 -0,353 0,099 
1,153 0,73 

Q (20 g/L) 
1,381 

1,390 0,012 Controlo 
1,317 

1,326 0,013 -0,063 0,001 
1,398 1,335 

𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅ 𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅ 

𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅ 𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅ ∆𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

∆𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 



                                                                       Mestrado Integrado em Engenharia Biológica 

94 
 

Tabela A.6.3. Valores de absorvância para as amostras com agentes de revestimento após neutralização do pH 

 Amostra neutralizadas  Brancos neutralizados   

 Abs  σ Abs  σ  σ 

Corante 1,742 1,742 - 1,732 1,732 - - - 

B1 
0,447 

0,500 0,075 
0,200 

0,184 0,023 -0,316 0,098 
0,553 0,168 

B2 
0,374 

0,365 0,013 
0,287 

0,283 0,006 -0,083 0,006 
0,356 0,278 

B3 
0,079 

0,074 0,007 
0,077 

0,085 0,011 0,011 0,018 
0,069 0,093 

B4 
0,117 

0,118 0,001 
0,076 

0,083 0,009 -0,035 0,008 
0,118 0,089 

B5 
1,156 

1,175 0,026 
1,281 

1,283 0,003 0,109 0,023 
1,193 1,285 

B6 
1,079 

1,097 0,025 
1,031 

1,097 0,093 0,000 0,069 
1,114 1,163 

 

Tabela A.6.4. Valores de absorvância para as amostras com agentes de revestimento após neutralização do pH e 1 

ciclo de lavagem 

 
Amostra neutralizadas e com 1 

ciclo de lavagem 

Brancos neutralizados e com 1 

ciclo de lavagem 
  

 Abs  σ Abs  σ  σ 

Corante 1,742 1,742 - 1,732 1,732 - - - 

B1 
0,306 

0,35 0,06 
0,23 

0,22 0,02 -0,13 0,072 
0,384 0,206 

B2 
0,289 

0,293 0,005 
0,296 

0,25 0,06 -0,04 0,065 
0,296 0,211 

B3 
0,111 

0,12 0,02 
0,092 

0,09 0,01 -0,04 0,028 
0,136 0,078 

B4 
0,128 

0,12 0,01 
0,086 

0,089 0,004 -0,03 0,016 
0,111 0,091 

B5 
1,306 

1,302 0,006 
1,28 

1,287 0,009 -0,01 0,016 
1,297 1,293 

B6 
1,315 

1,33 0,03 
1,288 

1,287 0,002 -0,05 0,028 
1,351 1,285 

 

𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅ 

𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅ 𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅ 

𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅ 

∆𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

∆𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
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Na Tabela A.6.5. estão apresentados os valores de absorvância, o valor médio de 

absorvância e os respetivos desvios padrão, e as diferenças de absorvância entre o branco A1 e 

as amostras funcionalizadas e, obtidos pelo método de Acid Orange, para as amostras com 

queratina precipitada a 50 g/L e com queratina ultrafiltrada a 20 g/L e 50 g/L, com a aplicação 

do agente de ligação A1, após neutralização do pH e após o conjunto de neutralização do pH e de 

1 ciclo de lavagem. 

Tabela A.6.5. Valores de absorvância para as diferentes amostras de queratina com o agente A1 após neutralização 

do pH e após neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem 

 Amostras Abs 1 Abs 2 
 

σ 
 

σ 

 Corante 1,692 - - - - 

Neutralizadas 

Controlo 1,310 1,275 1,293 0,025 - - 

Branco A1 1,275 1,252 1,264 0,016 - - 

Q 50 g/L + A1 0,949 0,919 0,934 0,021 0,330 0,005 

QUF 20 g/L + A1 0,969 0,957 0,963 0,008 0,264 0,016 

QUF 50 g/L + A1 1,000 0,999 1,000 0,001 0,301 0,008 

Neutralizadas 

+ 1 ciclo de 

lavagem 

Controlo 1,388 1,383 1,386 0,004 - - 

Branco A1 1,357 1,346 1,352 0,008 - - 

Q 50 g/L + A1 0,942 0,967 0,955 0,018 0,397 0,025 

QUF 20 g/L + A1 1,140 1,144 1,142 0,003 0,251 0,007 

QUF 50 g/L + A1 1,111 1,090 1,101 0,015 0,210 0,011 

 

A.7. Resultados da cromatografia gasosa das amostras com queratina após neutralização do pH 

do tecido 

Na Tabela A.7.1 estão apresentados os valores das áreas de pico para cada réplica das 

amostras de tecido com queratina precipitada a 20 g/L e a 50 g/L com o agente A1, com queratina 

ultrafiltrada a 20 g/L e 50 g/L com o agente A1, e ainda para a queratina precipitada a 20 g/L 

com o agente de revestimento B3, após neutralização do pH do tecido (N) e após neutralização 

do pH e 1 ciclo de lavagem (N+C), juntamente com os valores das áreas médias dos picos de 

cada amostra e do seu respetivo desvio padrão, das taxas de redução de odor e dos desvios padrão 

relativos. 

Na tabela referida estão apresentados vários valores de ácido isovalérico, que se prendem 

pelo facto da análise das amostras com queratina e com o agente A1 ter sido realizada em dias 

diferentes, assim comos as de controlo. Os valores do IVA 1 foram utilizados para o cálculo da 

𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅ ∆𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
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percentagem de redução de odor da amostra controlo. Os valores do IVA 2 foram utilizados para 

os cálculos da amostra de queratina precipitada a 20 g/L com o agente A1, e os valores do IVA 3 

foram utilizadas para os cálculos da amostra de queratina precipitada a 50 g/L com o agente A1 

e para a amostra de queratina precipitada a 20 g/L com o agente B3. Para o cálculo da 

percentagem de redução de odor da amostra com queratina ultrafiltrada a 20 g/L e a 50 g/L com 

o agente A1 após neutralização do pH e da amostra branco B3 utilizaram-se os valores do IVA 5. 

Por fim, o IVA 6 foi utilizado para o cálculo das amostras de queratina ultrafiltrada a 20 g/L e 

50 g/L com o agente A1, após neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem. 

Tabela A.7.1. Valores das áreas médias dos picos e dos desvios padrão, das taxas de redução de odor e dos desvios 

padrão relativos para as diferentes amostras com queratina após neutralização do pH e após neutralização do pH e 

1 ciclo de lavagem 

  Área dos Picos (µV.min)   

  1 2 3 Média σ 
Redução de 

odor (%) 

RSD 

(%) 

 IVA 1 34 961 34 904 33 588 34 484 777 - 2,3 

 IVA 2 47 148 54 835 43 865 48 616 5 630 - 11,6 

 IVA 3 39 488 42 426 41 349 41 087 1 486 - 3,6 

 IVA 5 32 705 41 872 45 403 39 993 6 554 - 16,4 

 IVA 6 41 273 42 749 43 217 42 413 1 014 - 2,4 

N 

Controlo 7 387 12 012 15 447 11 615 4 045 66 34,8 

Q 20 g/L + A1 16 521 26 422 - 21 472 7 001 56 32,6 

Q 50 g/L + A1 10 518 11 186 11 520 11 075 511 73 4,6 

QUF 20 g/L + A1 6 174 6 165 6 548 6 296 219 84 3,5 

QUF 50 g/L + A1 6 157 7 135 5 982 6 425 622 84 5,8 

 

N+C 

Controlo 15 745 15 414 18 322 16 494 1 592 52 9,7 

Q 20 g/L + A1 19 419 20 108 - 19 764 487 59 2,5 

Q 50 g/L + A1 10 877 11 973 11 539 11 463 552 72 4,8 

Branco B3 2 171 1 882 - 2 026 204 95 10,1 

Q 20 g/L + B3 2 931 3 233 - 3 082 214 92 6,9 

QUF 20 g/L + A1 10 413 11 700 11 077 11 063 644 74 9,0 

QUF 50 g/L + A1 8 528 10 191 9 150 9 290 840 78 5,8 
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A.8. Resultados do método ABTS das diferentes amostras com queratina e o agente A1 após 

neutralização do pH do tecido 

 Na Tabela A.8.1 estão apresentados os valores de absorvâncias, da média de absorvância 

e dos respetivos desvios padrão, das percentagens de inibição do radical ABTS e do erro associado 

ao método para as diferentes amostras de queratina, após neutralização do pH (N) e após 

neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem (N+C). A variável n corresponde à ordem de análise 

espectrofotométrica de cada réplica e que é necessária para a correção da absorvância final 

relativamente à diminuição de radicais livres da solução de ABTS ao longo do tempo. Ou seja, a 

variável n permite saber qual a ordem de leitura de cada amostra. 

n  Amostras Abs 𝐀𝐛𝐬𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 ∆Abs 𝐀𝐛𝐬𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚  
 

σ 
AA 
(%) 

Erro 

2 N 
 
Q 50 g/L + 

A1 

0,305 0,596 0,001 0,306 
0,230 0,107 39,4 28,6 

3 0,152 0,595 0,003 0,155 

5 
N+C 

0,244 0,593 0,005 0,249 
0,259 0,014 31,9 3,7 

6 0,262 0,591 0,007 0,269 

8 
N 

QUF 50 g/L 
+ A1 

0,279 0,589 0,009 0,288 
0,281 0,010 26,0 2,8 

9 0,264 0,587 0,010 0,274 

11 
N+C 

0,263 0,585 0,013 0,276 
0,295 0,027 22,3 7,2 

12 0,300 0,583 0,014 0,314 

14 
N 

QUF 20 g/L 
+ A1 

0,309 0,581 0,017 0,326 
0,312 0,020 18,0 5,5 

15 0,279 0,580 0,018 0,297 

17 
N+C 

0,261 0,577 0,021 0,282 
0,309 0,039 18,6 10,4 

18 0,315 0,576 0,022 0,337 

20 
N 

Q 20 g/L + 
A1 

0,263 0,573 0,025 0,288 
0,232 0,078 38,9 20,9 

21 0,151 0,572 0,026 0,177 

23 
N+C 

0,264 0,569 0,029 0,293 
0,297 0,006 21,9 1,9 

24 0,271 0,568 0,030 0,301 

26 
N 

Controlo 

0,347 0,565 0,033 0,380 
0,375 0,007 32,9 2,1 

27 0,336 0,564 0,034 0,370 

29 
N+C 

0,338 0,561 0,036 0,374 
0,380 0,008 33,3 2,5 

30 0,348 0,560 0,038 0,386 

32 
N 

Branco A1 

0,262 0,557 0,040 0,302 
0,313 0,016 17,5 4,3 

33 0,283 0,556 0,042 0,325 

35 
N+C 

0,318 0,554 0,044 0,362 
0,362 0,000 4,7 1,3 

36 0,317 0,552 0,046 0,363 

56 
N 

NaOH  
0,4 molar 

0,336 0,526 0,072 0,408 
0,393 0,020 -3,4 0 

57 0,306 0,525 0,073 0,379 

59 
N 

NaOH 
1 molar 

0,297 0,522 0,075 0,372 
0,394 0,030 -3,6 0 

60 0,338 0,521 0,077 0,415 

𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅ 

Tabela A.8.1. Valores de absorvância e das percentagens de atividade antioxidante para as diferentes amostras de queratina 
com o agente A1, após neutralização do pH e após neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem 
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O intervalo existente nos valores de n após a medição da amostra branco A1 deve-se ao 

intervalo de tempo no qual foram avaliadas as amostras com concentrado de soro de queijo. As 

amostras de NaOH foram lidas posteriormente e, por isso, a ordem de análise espectrofotométrica 

foi interrompida na tabela. 

 

A.9. Resultados preliminares da cromatografia gasosa das amostras com soro de queijo após 

neutralização do pH do tecido 

Na  Tabela A.9.1 estão apresentados os valores das áreas de pico para cada réplica da 

amostra com soro de queijo a 50 g/L, sem agente de ligação e sem lavagem, e do controlo, 

juntamente com os valores das áreas médias dos picos e dos seus respetivos desvios padrão, e 

das taxas de redução de odor e dos respetivos desvios padrão relativos. Na mesma tabela estão 

apresentados dois valores de ácido isovalérico, devido à realização das análises serem em dias 

distintos. Os valores do IVA 1 foram utilizados para o cálculo da taxa de redução de odor da 

amostra com CSQ a 50 g/L e os do IVA 2 foram utilizados para o cálculo da amostra controlo. 

Tabela A.9.1. Valores das áreas médias dos picos, dos desvios padrão, das taxas de redução de odor, juntamente 

com os desvios padrão relativos para a amostra de CSQ, sem agente de ligação e sem lavagem 

 Área dos Picos (µV.min)   

 1 2 3 Média σ 
Redução de 

odor (%) 

RSD 

(%) 

IVA 1 34 961 34 904 33 588 34 484 777 - 2,3 

IVA 2 25 914 33 579 34 700 31 397 4 782 - 15,2 

Controlo 13 204 15 582 16 663 15 150 1 770 52 11,7 

CSQ 50 g/L 8 385 4 501 4 160 5 682 2 347 84 41,3 

 

A.10. Resultados do Acid Orange para as amostras com CSQ a 50 g/L 

Na Tabela A.10.1 estão apresentados os valores de absorvância, os valores médios de 

absorvância e os respetivos desvios padrão, e as diferenças de absorvância entre o branco e a 

amostra funcionalizada, obtidos pelo método de Acid Orange, para as amostras com CSQ a 

50 g/L, com a aplicação do agente de ligação A1, antes e após 1 ciclo de lavagem e após 5 ciclos 

de lavagem. 
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Tabela A.10.1. Valores de absorvância para a amostra de CSQ a 50 g/L com o agente A1 e para o seu branco, 

antes e após 1 ciclo de lavagem e após 5 ciclos de lavagem 

  Abs    

 Amostras 1 2 
 

σ 
 

σ 

 Corante 1,692 1,692 - - - - 

Sem 

lavagem 

Controlo 1,291 1,321 1,306 0,021 - - 

Branco A1 1,063 1,078 1,071 0,011 - - 

CSQ 50 g/L + A1 0,521 0,527 0,524 0,004 0,547 0,006 

1 ciclo de 

lavagem 

Controlo 1,338 1,392 1,365 0,038 - - 

Branco A1 1,311 1,313 1,312 0,001 - - 

CSQ 50 g/L + A1 0,311 0,308 0,310 0,002 1,003 0,004 

5 ciclos 

de 

lavagem 

Controlo 1,381 1,389 1,385 0,006 - - 

Branco A1 1,307 1,306 1,307 0,001 - - 

CSQ a 50 g/L + A1 0,247 0,276 0,262 0,021 - 1,045 

 

A.11. Resultados da cromatografia gasosa das amostras com CSQ a 50 g/L e o agente A1 

Na Tabela A.11.1 estão apresentados os valores das áreas de pico para cada réplica da 

amostra com CSQ a 50 g/L, com o agente de ligação A1, juntamente com valor da área média 

dos picos de cada amostra e o seu respetivo desvio padrão, e a taxa de redução de odor e o desvio 

padrão relativo, após 1 ciclo de lavagem e 5 ciclos de lavagem. 

Na tabela referida estão apresentados vários valores de ácido isovalérico, dos quais os do 

IVA 1 foram utilizados para o cálculo da percentagem de redução de odor da amostra branco A1 

e os dos IVA 2 foram utilizados para o cálculo da amostra com 1 ciclo de lavagem. Os valores do 

IVA 3 foram utlizados para o cálculo da percentagem da amostra com 5 ciclos de lavagem. 

Tabela A.11.1. Valores das áreas médias dos picos e dos desvios padrão, e das taxas de redução de odor, 

juntamente com os desvios padrão relativos para a amostra de CSQ com o agente A1, após 1 e 5 ciclos de lavagem 

  Área dos Picos (µV.min)     

  1 2 3 Média σ 
Redução 

de odor (%) 

RSD 

(%) 
 IVA 1 40 473 48 579 42 275 43 776 4 256 - 9,7 

 IVA 2 32 705 41 872 45 403 39 993 6 554 - 16,4 

 IVA 3 52 980 61 331 63 103 59 138 5 407 - 9,1 

1 ciclo de 

lavagem 

Branco A1 - 10 970 15 542 13 256 3 233 66 24,4 

CSQ 50 g/L + A1 2 667 3 839 3 334 3 280 588 92 17,9 

5 ciclos de 

lavagem 
CSQ 50 g/L + A1 10 531 10 613 11 501 10 882 538 82 4,9 

𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅ ∆𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 



                                                                       Mestrado Integrado em Engenharia Biológica 

100 
 

A.12. Resultados do método de ABTS para o tecido com CSQ a 50 g/L 

Na Tabela A.12.1 estão apresentados os valores de absorvância, da média de 

absorvâncias e do respetivo desvio padrão, da percentagem de inibição do radical ABTS e do erro 

associado ao método para a amostra com concentrado de soro de queijo e o agente A1. A variável 

n corresponde à ordem de análise espectrofotométrica de cada réplica e que é necessária para a 

correção da absorvância final relativamente à diminuição de radicais livres da solução de ABTS ao 

longo do tempo. Como a análise da atividade antioxidante foi realizada juntamente com as 

amostras de queratina, sendo estas últimas avaliadas primeiramente, o valor de n para as 

amostras de concentrado de soro de queijo não inicia no n igual a 1, mas sim, no n igual a 38. 

Tabela A.12.1. Valores de absorvância e das percentagens de atividade antioxidante para as diferentes amostras de 

queratina com o agente A1, após neutralização do pH e após neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem 

n  Amostras Abs 𝐀𝐛𝐬𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 ∆Abs 𝐀𝐛𝐬𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐠𝐢𝐝𝐚 
 

 
σ 

AA 

(%) 
Erro 

38 
N 

CSQ 50 g/L 

+ A1 

0,035 0,550 0,048 0,083 
0,074 0,013 79,8 3,5 

39 0,016 0,548 0,049 0,065 

41 
N+C 

0,102 0,546 0,052 0,154 
0,186 0,045 49,4 16,0 

42 0,164 0,544 0,053 0,217 

44 
N 

Branco A1 

-0,003 0,542 0,056 0,053 
0,000 0,000 100,0 0,7 

45 -0,004 0,541 0,057 0,053 

47 
N+C 

0,291 0,538 0,060 0,351 
0,340 0,015 7,3 12,5 

48 0,268 0,537 0,061 0,329 

50 
N 

Controlo 

0,311 0,534 0,064 0,375 
0,367 0,011 29,8 3,5 

51 0,294 0,533 0,065 0,359 

53 
N+C 

0,218 0,530 0,068 0,286 
0,332 0,066 46,1 22,9 

54 0,310 0,529 0,069 0,379 

 

A.13. Valores de Grau de Branco 

Na Tabela A.13.1 estão apresentados os valores de Berger para as diferentes amostras 

de queratina com o agente A1, após neutralização do pH e após neutralização do pH e 1 ciclo de 

lavagem. 

 

 

 

𝐀𝐛𝐬̅̅ ̅̅ ̅ 
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Tabela A.13.1. Valores do grau de brancura para as diferentes amostras com queratina e com o agente A1, após 

neutralização do pH e após neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem 

  Brancura de Berger  

 Amostras 1 2 3 Média σ 

Neutralizadas 

Q 20 g/L + A1 57,76 58,95 57,80 58,17 0,68 

Q 50 g/L + A1 56,57 56,44 56,42 56,48 0,08 

QUF 20 g/L + A1 60,47 59,71 60,93 60,37 0,62 

QUF 50 g/L + A1 60,57 60,19 58,55 59,77 1,07 

Controlo 67,66 67,17 68,02 67,62 0,43 

Branco A1 62,73 62,94 63,25 62,97 0,26 

Neutralizadas + 1 

ciclo de lavagem 

Q 20 g/L + A1 62,00 61,18 61,84 61,67 0,43 

Q 50 g/L + A1 53,09 53,22 53,43 53,25 0,17 

QUF 20 g/L + A1 61,99 61,35 59,31 60,88 1,40 

QUF 50 g/L + A1 60,96 62,01 61,35 61,44 0,53 

Controlo 67,00 67,13 67,53 67,22 0,28 

Branco A1 64,12 63,64 62,70 63,49 0,72 

 

Na Tabela A.13.2 estão apresentados os valores de grau de branco para as amostras com 

concentrado de soro de queijo a 50 g/L e com o agente A1, sem e com 1 e 5 ciclos de lavagem. 

Tabela A.13.2. Valores do grau de brancura para as amostras com CSQ a 50 g/L e com o agente A1, antes 

e após 1 e 5 ciclos de lavagem  

  Brancura de Berger  

 Amostras 1 2 3 Média σ 

sem lavagem 

CSQ 50 g/L + A1 21,94 23,76 21,84 22,51 1,08 

Controlo 66,36 66,41 66,90 66,56 0,30 

Branco A1 64,18 64,22 63,78 64,06 0,24 

1 ciclo de 

lavagem 

CSQ 50 g/L + A1 21,89 24,29 22,38 22,85 1,27 

Controlo 68,26 67,40 68,19 67,95 0,48 

Branco A1 62,87 63,38 63,00 63,08 0,27 

5 ciclos de 

lavagem 

CSQ 50 g/L + A1 15,18 15,05 13,65 14,63 0,85 

Controlo 67,52 67,18 68,5 67,73 0,69 

Branco A1 64,35 63,99 63,65 64,00 0,35 
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Anexo B- Retas utilizadas 

B.1. Reta de absorvância prevista do método ABTS 

Para o cálculo da percentagem de inibição do radical ABTS foi necessário corrigir as 

absorvâncias obtidas espectrofotometricamente relativamente à perda de radicais livres na solução 

de ABTS ao longo do tempo devido à sua exposição à luz. Por este motivo, através dos valores da 

solução ABTS medidos entre as diferentes amostras analisadas, criou-se uma reta de absorvâncias 

previstas, a qual permitiu corrigir o fator tempo nos resultados. 

Na Figura B.1.1 está apresentada a reta de absorvâncias previstas em função da ordem 

de análise espectrofotométrica das amostras. 

 

 

Figura B.1.1. Reta de absorvância prevista da solução de ABTS. 

 

Para saber qual o erro associado aos valores de reta realizou-se a regressão linear. A reta 

obtida para as absorvâncias previstas em função de n, com o intervalo de confiança de 95 % é 

igual a: 

𝐴𝑏𝑠prevista = (−0,0013 ±  0,0001)𝑛 + (0,599 ±  0,004) 
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Anexo C- Imagens obtidas pelo método de cromatografia gasosa e pelo método do 

Acid Orange 

C.1. Imagens de alguns cromatogramas obtidos pela cromatografia gasosa 

Antes de uma análise cromatográfica gasosa, realizou-se sempre uma análise à coluna e 

uma análise à seringa, de modo a verificar que não houvesse restos de ácido isovalérico da análise 

cromatográfica anterior. Na Figura C.1.1 está apresentado o cromatograma da coluna e na Figura 

C.1.2 está apresentado o cromatograma da seringa. No caso da seringa, existe um pico 

aproximadamente aos 3 minutos após o inicio da análise, que corresponde ao etanol, o qual é 

utilizado para lavar a seringa. 

Figura C.1.1. Cromatograma da análise da coluna pelo aparelho de cromatografia gasosa 

 

Figura C.1.2. Cromatograma da análise da seringa pelo aparelho de cromatografia gasosa. 
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De modo a certificar que não existe restos de ácido isovalérico da análise da amostra 

anterior, antes de se iniciar uma análise de uma nova amostra, injetou-se, na coluna, ar contido 

numa matraz, designado por branco. Na Figura C.1.3 está apresentado o cromatograma obtido 

na análise do branco. 

Figura C.1.3. Cromatograma da análise do branco (ar) pelo aparelho de cromatografia gasosa. 

 

Na Figura C.1.4 está apresentado o cromatograma da injeção de uma matraz com apenas 

ácido isovalérico. O seu tempo de retenção corresponde a aproximadamente a 8,4 minutos. Na 

mesma figura, também está presente um pico de etanol, devido a este composto ser o solvente 

da solução de ácido isovalérico. 

Figura C.1.4. Cromatograma da análise do ácido isovalérico pelo aparelho de cromatografia gasosa. 

 

C.2. Imagens das amostras de queratina pelo método do Acid Orange 

Pelo método do Acid Orange obtiveram-se várias soluções de corante com diferentes 

tonalidades, consoante a composição da amostra de tecido. 

Na Figura C.2.1 estão apresentadas as amostras de corante após estarem em contacto 

com o tecido com queratina e os diferentes agentes de ligação química, após a neutralização do 

pH do tecido, assim como, o corante na sua forma original. Na Figura C.2.2 estão apresentadas 
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as soluções de corante após o contacto com o tecido com queratina e os seus respetivos brancos, 

que correspondem as soluções de corante que estiveram em contacto com as amostras de tecido 

com apenas os agentes de ligação química, após neutralização do pH do tecido, de modo a 

permitir a comparação de tonalidade entre si. 

 
Figura C.2.1. Coloração das amostras de queratina com os agentes químicos, após neutralização do pH. 

 

 
Figura C.2.2. Comparação entra as amostras de queratina coloridas, com cada agente químico, e os seus respetivos 

brancos, após neutralização do pH. 

 

Na Figura C.2.3 estão apresentadas as amostras de corante após estarem em contacto 

com o tecido com queratina e os diferentes agentes de revestimento, após a neutralização do pH 

do tecido, assim como, o corante na sua forma original. As soluções de corante após o contacto 

com o tecido com queratina e os seus respetivos brancos, que correspondem as soluções de 

corante que estiveram em contacto com as amostras de tecido com apenas os agentes de 

revestimento, após neutralização do pH do tecido, estão apresentados na Figura C.2.4, de modo 

a permitir a comparação de tonalidade entre si. 
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Figura C.2.3. Coloração das amostras de queratina com os agentes de revestimento, após neutralização do pH. 

 

 
Figura C.2.4. Comparação entra as amostras de queratina coloridas, com cada agente de revestimento, e os seus 

respetivos brancos, após neutralização do pH. 

 

Na Figura C.2.5 estão apresentadas as amostras de corante após estarem em contacto 

com o tecido com queratina e os diferentes agentes de ligação química, após 1 ciclo de lavagem, 

assim como, o corante na sua forma original. Na Figura C.2.6 estão apresentadas as soluções de 

corante após o contacto com o tecido com queratina e com os seus respetivos brancos, que 

correspondem as soluções de corante que estiveram em contacto com as amostras de tecido com 

apenas os agentes de ligação química, após neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem, de modo 

a permitir a comparação de tonalidade entre si. 

 
Figura C.2.5. Coloração das amostras de queratina com os agentes químicos, após neutralização do pH e 1 ciclo de 

lavagem. 
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Figura C.2.6. Comparação entra as amostras de queratina coloridas, com cada agente químico, e os seus respetivos 

brancos, após neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem. 

 

Na Figura C.2.7 estão apresentadas as amostras de corante após estarem em contacto 

com o tecido com queratina e os diferentes agentes de revestimento, após neutralização do pH e 

1 ciclo de lavagem, assim como, o corante na sua forma original. As soluções de corante após o 

contacto com o tecido com queratina e os seus respetivos brancos, que correspondem as soluções 

de corante que estiveram em contacto com as amostras de tecido com apenas os agentes de 

revestimento, após neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem, estão apresentados na Figura C.2.8, 

de modo a permitir a comparação de tonalidade entre si. 

 
Figura C.2.7. Coloração das amostras de queratina com os agentes de revestimento, após neutralização do pH e 1 

ciclo de lavagem. 

 

 
Figura C.2.8. Comparação entra as amostras de queratina coloridas com cada agente de revestimento e os seus 

respetivos brancos, após neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem. 
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O número de ligações presentes entre os grupos amina da proteína com os grupos 

hidroxilos do corante após neutralização do pH e após 1 ciclo de lavagem pode ser averiguada 

pela diferença de cor das amostras. Esta comparação permite confirmar se a queratina teve ou 

não solidez à lavagem consoante o agente de ligação química ou de revestimento utilizado após 1 

ciclo de lavagem. Na Figura C.2.9 e Figura C.2.10 estão apresentadas as soluções de corante que 

estiveram em contacto com a queratina e os agentes de ligação química e de revestimento, 

respetivamente, após a neutralização do pH e após neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem. 

Figura C.2.9. Comparação entre as amostras de queratina coloridas com cada agente químico após neutralização 

do pH e após 1 ciclo de lavagem. 

 

 
Figura C.2.10. Comparação entre as amostras de queratina coloridas com cada agente de revestimento, após 

neutralização do pH e após 1 ciclo de lavagem. 

 

Na Figura C.2.11 está apresentada as soluções de corante que estiveram em contacto 

com o tecido que continha apenas queratina após neutralização do pH e com a mesma amostra 

após neutralização do pH e 1 ciclo de lavagem. 

 

Figura C.2.11. Comparação das amostras com apenas queratina (sem agente de ligação) após 

neutralização do pH e após 1 ciclo de lavagem. 
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Anexo D- Cálculos necessários 

D.1. Cálculo da propriedade de neutralização de odor e do desvio padrão 

Para representar o cálculo da capacidade de neutralização de odores tem-se como 

exemplo a amostra de queratina ultrafiltrada a 20 g/L, após neutralização do pH, sabendo que a 

sua área média dos picos e o seu desvio padrão são iguais a 6296 µV.min e a 219 µV.min, 

respetivamente, e que a área média dos picos e o desvio padrão da amostra de IVA são iguais a 

39993 µV.min e a 6554 µV.min, respetivamente, a percentagem de neutralização de odor é dada 

por: 

𝑂𝑅𝑅 (%) =
(𝐵 − 𝐴)

𝐵
 x 100 =    

39993 − 6296

39993
 x 100 = 21,4 % 

 

Como o método de cromatografia é um método extremamente sensível, os valores dos 

erros associados ao método são extremamente elevados e, por isso, não foram calculados. No 

entanto, calculou-se o desvio padrão relativo, dado por: 

𝑅𝑆𝐷 (%) =
𝜎amostra

Á𝑟𝑒𝑎amostra

 x 100 =  
219

6296
 x 100 = 3,5 % 

 

D.2. Preparação das soluções para o método de ABTS 

Preparação do radical ABTS 

Primeiramente, para se juntar 7 mmolar de ABTS em água e 2,45 mmolar de persulfato 

de potássio (K2S2O8), foi necessário o cálculo da massa necessária de ABTS e de persulfato de 

potássio. Posto isto, foi calculado o número de moles necessário de cada composto através das 

suas massas molares para um volume de 20 mL. 

O número de moles e a massa de ABTS, sabendo que a massa molar é 548,68 g/mol e 

que a concentração é 7 mmolar: 

𝑛ABTS = 𝑐 x 𝑣 = 0,007 x 0,020 = 0,00014 mol 

𝑚ABTS = 𝑛 x 𝑀 = 0,00014 x 548,68 = 0,0768 g 

 

O número de moles e a massa de persulfato de potássio (K2S2O8), sabendo que a massa 

molar é 270,3 g/mol e a concentração é 2,45 mmolar: 
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𝑛K2S2O8
= 𝑐 x 𝑣 = 0,00245 x 0,020 = 0,000049 mol 

𝑚K2S2O8
= 𝑛 x 𝑀 = 0,000049 x 270,3 = 0,0132 g 

 

Preparação do tampão 

Preparou-se uma solução de 0,5 L com 1 molar de fosfato dipotássico (K2HPO4) e outra 

de 0,5 L com 1 molar de fosfato monopotássico (KH2PO4). Para cada composto foi necessário 

calcular o número de moles e a massa necessária para a preparação do tampão. 

O número de moles e a massa de fosfato dipotássico (K2HPO4), sabendo que a sua massa 

molar é 174,18 g/mol: 

𝑛K2HPO4
= 𝑐 x 𝑣 = 1 x 0,5 = 0,5 mol 

𝑚K2HPO4
= 𝑛 x 𝑀 = 0,5 x 174,18 = 87,09 g 

 

O número de moles e a massa de fosfato monopotássico (KH2PO4), sabendo que a massa 

molar é 136,09 g/mol: 

𝑛KH2PO4
= 𝑐 x 𝑣 = 1 x 0,5 = 0,5 mol 

𝑚KH2PO4
= 𝑛 x 𝑀 = 0,5 x 136,09 = 68,045 g 

Para uma solução de 1 molar de tampão a pH = 7,4, adicionou-se 80,2 mL de K2HPO4 e 

19,8 mL de KH2PO4. Assim, de modo a obter uma solução de 0,1 molar de solução tampão foi 

necessário fazer uma diluição com 1 L de água ultrapura. 

 

D.3. Correção das absorvâncias do método ABTS 

As absorvâncias de cada amostra obtidas pelo método do ABTS foram corrigidas com o 

auxílio da reta de absorvâncias previstas. Como exemplo, para a queratina ultrafiltrada a 20 g/L 

com o agente A1, após neutralização do pH, uma das réplicas obteve uma absorvância igual a 

0,309 e o número da amostra foi igual a 14. Sabendo que a reta é dada por: 

 𝐴𝑏𝑠prevista = (−0,0013 ±  0,0001)𝑛 + (0,599 ±  0,004) 

A absorvância prevista da réplica foi dada por:  

𝐴𝑏𝑠prevista = −0,0013 x 14 + 0,599 = 0,581 
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Para a correção da absorvância final primeiramente realizou-se a diferença entre a 

absorvância prevista medida inicialmente (1º branco), igual a 0,598, e a absorvância prevista da 

réplica, e posteriormente somou-se essa diferença à sua absorvância obtida inicialmente, ou seja, 

𝐴𝑏𝑠corrigida = 0,309 + (0,598 − 0,581) = 0,326 

 

D.4. Cálculo da atividade antioxidante e do erro associado ao método 

Para representar o cálculo da atividade tem-se como exemplo o da amostra de queratina 

ultrafiltrada a 20 g/L, após neutralização do pH, sabendo que a sua absorvância média corrigida 

e o seu desvio padrão são iguais a 0,312 e a 0,020, respetivamente, e que o valor da absorvância 

média corrigida e o desvio padrão da amostra controlo são iguais a 0,375 e a 0,007, a atividade 

antioxidante é dada por: 

𝐴𝐴 (%) =
𝐴controlo − 𝐴amostra

𝐴controlo
x 100 =    

0,375 − 0,312

0,375
 = 18 % 

 

Sabendo que a fórmula do erro é dada por: 

𝑆𝐴A = √(
𝑑𝐴𝐴

𝑑𝐴controlo

)

2

x ∆Acontrolo

2 + (
𝑑𝐴𝐴

𝑑𝐴amostra

)

2

x ∆Aamostra

2
 

 

O erro associado ao método foi calculado através das suas derivadas em função de ambas 

as variáveis, isto é, 

𝑆𝐴𝐴(%) = 100√(
𝐴amostra

𝐴controlo
2)

2

x ∆𝐴controlo

2 +  (−
1

𝐴controlo
)

2

 x ∆𝐴amostra

2

=  100√(
0,312

0,3752
)

2

x 0,0072 +  (−
1

0,375
)

2

x 0,0202 = 5,5 % 
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