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RESUMO 

Nos últimos anos a investigação têxtil tem-se focado no desenvolvimento de materiais têxteis 

multifuncionais para as mais diversas áreas. Incluem-se nestes novos produtos os materiais têx-

teis antimicrobianos. No entanto, estes diferem entre si em termos de actividade biológica, 

desempenho e durabilidade de acção. Na realidade, um dos objectivos da produção destes mate-

riais é a obtenção de produtos com acção antimicrobiana duradoura, seguros e com um largo 

espectro de acção. 

A permeabilidade característica dos materiais têxteis facilita a difusão dos agentes activos 

quando adsorvidos nas fibras.  

A questão fundamental no desenvolvimento de produtos têxteis antimicrobianos reside na 

durabilidade da sua actividade. A formação de ligações covalentes entre o composto activo e a 

fibra pode responder a esta necessidade. Para o conseguir, uma das soluções possíveis é a modi-

ficação das fibras criando “âncoras” para os compostos antimicrobianos ou, em alternativa, a sín-

tese de compostos activos com características químicas que permitam a ligação ao substrato têx-

til. 

O objectivo deste trabalho consistiu na síntese do brometo de N - dodecil-DABCO, um compos-

to bioactivo, capaz de se ligar ao algodão usando diferentes métodos. 

Numa primeira abordagem aplicou-se o composto sintetizado ao algodão previamente modifi-

cado por tosilação.  

Uma estratégia alternativa consistiu no uso de diferentes agentes de ligação, tais como: epiclo-

roidrina, etilenoglicol diglicidil éter, glicidilpropiltrimetoxissilano e metacrilato de glicidilo que permi-

tiram a ligação covalente à celulose. 

A eficiência dos processos de modificação foi avaliada por determinação da actividade antibac-

teriana de acordo com as normas AATCC Test Method 147 e AATCC Test Method 100. A fixação 

do brometo N-dodecil-DABCO foi analisada monitorizando o esgotamento do corante directo 

Sírius FGG, “on-line”, uma vez que os compostos catiónicos modificam a absorção deste tipo de 

corantes.  

A avaliação da solidez à lavagem das amostras de algodão modificado baseou-se num teste 

colorimétrico com bromofenol, que se revelou muito útil.  

Dos diferentes processos de aplicação testados, o que apresentou melhores resultados em 

termos de durabilidade foi o tratamento com glicidilpropiltrimetoxissilano. No entanto, as outras 

abordagens também se revelaram promissoras para a produção de produtos têxteis antibacteria-

nos. 
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ABSTRACT 

In the last few years the textile research has focused on the development of multifunctional 

products for most areas. The antimicrobial textiles are Included in these new products, however 

they differ in terms of bioactivity, performance and durability. In reality, one of the objectives of the 

production of these materials is to obtain safe products with durable antimicrobial action and show-

ing a large action spectrum. The permeability characteristics of the textile materials facilitate the 

diffusion of the adsorbed active agents within the fibers.  

The main objective in the development of antimicrobial textiles is the durability of action. The 

formation of covalent bonds between the active compound and the fiber can be the answer to this 

need. One of the possible solutions is the modification of the fibers creating "anchors" for the an-

timicrobials or, in alternative, the synthesis of active compounds with chemical characteristics that 

will allow the connection to the textile substrate. 

The objective of this work consisted in the synthesis of N - dodecil-DABCO, a bioactive com-

pound, capable to link to cotton using different methods. 

In a first approach, the compound was synthesized and applied to cotton previously modified by 

tosylation.  

An alternative strategy consisted on the use of reactive agents, such as epichlorohydrin, ethyle-

neglycol diglycidyl ether, glycidoxypropyltrimethoxysilane and .glycidyl metacrylate, that allowed 

the formation of a covalent link to cellulose. 

The efficiency of the modification processes was evaluated by determining the antibacterial ac-

tivity according the AATCC Test Method 100 e AATCC Test Method 147. 

The fixation of N-dodecil-DABCO was evaluated monitoring the exhaustion of the direct dye 

Sírius FGG, "on-line", since the absorption of this type of dyes is modified by cationic compounds. 

The evaluation of the wash fastness of the cotton modified samples was based on a colorimeter 

test with bromofenol, that revealed itself very useful.  

Among the different application processes that were tested, the better results, in terms of dura-

bility, were obtained with glycidoxypropyltrimethoxysilane. However, the other approaches also 

showed to be promising for the production of antibacterial textile products. 
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SIGLAS E ABREVIATURAS 

DABCO – 1,4 – diazo [2,2,2] bicicloctano 

p.ex. – por exemplo 

Cor. – Corante 

Cel – Celulose 

R. B. – Razão de banho 

E.coli – Escherichia coli 

S.aureus– Staphylococcus aureus 

K. pneumoniae – klebsiella pneumoniae 

s.p.f. . – sobre o peso de fibra 

CHTAC – Cloreto de glicidiltrimetilamónio 

CCMI – Colecção de Culturas de Microrganismos Industriais 

AATCC – American Association of Textile Chemists and Colorists 

ISO – American Association Standardization Organisation 

ASTM – American Society for Testing and Methods 

FTIR-ATR– Espectrofotómetro de Infravermelho com Transformada de Fourier por 

Refectância Total Atenuada 

RMN– Ressonância Magnética Nuclear 1H  

SEM – Microscópio Electrónico de Varrimento 

SIMCOR – Sistema Integrado de Monitorização da Cor 
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11..  OOBBJJEECCTTIIVVOOSS  

O objectivo do presente trabalho consistiu no desenvolvimento de materiais têxteis 

celulósicos com propriedades antibacterianas duráveis e de largo espectro de acção. 

Nesse sentido, o desenvolvimento da investigação centrou-se na concretização de 3 

etapas fundamentais: 

 

1. Síntese de um composto com actividade antibacteriana aplicável a materiais celu-

lósicos; 

2. Modificação da celulose de forma a possibilitar a ligação covalente do composto 

sintetizado; 

3. Desenvolvimento de métodos de aplicação do composto antimicrobiano usando 

agentes reactivos de ligação. 

 

Em cada um dos métodos estudados, avaliou-se a actividade antimicrobiana, durabili-

dade de acção e indirectamente a extensão da fixação ao substrato têxtil. 
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22..  FFIIBBRRAASS  TTÊÊXXTTEEIISS  

As fibras têxteis estão intrinsecamente associadas à qualidade da vida humana e tive-

ram um papel dominante na economia mundial durante séculos.  

A origem dos produtos têxteis remonta à pré-história, tendo as fibras naturais servido o 

homem durante milhares de anos.  

Apesar de não ser conhecida com exactidão a origem dos processos têxteis, descober-

tas arqueológicas recentes indicam que os materiais têxteis existem aproximadamente há 

27000 anos. Tal facto, demonstra que o homem primitivo produziu vestuário muito antes, 

de plantar ou domesticar animais. 

A concepção de um artigo têxtil inicia-se com a selecção da matéria-prima fibrosa que 

lhe vai dar origem. As fibras têxteis possuem propriedades específicas que as definem, 

tradicionalmente, como as mais aptas para determinados fins. Contudo, hoje em dia, 

devido ao desenvolvimento de novos materiais, à contínua evolução ao nível da constru-

ção de novas estruturas de pontos, novos produtos, processos de acabamento e de ulti-

mação e fabrico de novas fibras, houve alteração do conceito de “fibra mais apta” para 

desenvolver um determinado produto. Desta forma, é de extrema importância o conheci-

mento das propriedades morfológicas, físicas e químicas das fibras têxteis, uma vez que, 

é em função destas propriedades que é seleccionada ou limitada a utilização do artigo 

têxtil. Acresce o facto, de também serem as propriedades específicas de cada fibra que 

definem quais os equipamentos usados aquando da sua transformação, a natureza dos 

tratamentos, assim como os produtos e processos a serem utilizados. 

As fibras classificam-se quanto à sua proveniência em dois grandes grupos, o primeiro 

refere-se as fibras têxteis de origem natural, se são produzidas pela natureza de uma 

forma que as torna aptas para o processamento têxtil e o segundo diz respeito, às fibras 

de origem não natural, se são produzidas por processos industriais. Neste segundo grupo, 

encontram-se as fibras produzidas a partir de matéria – prima de origem natural (artificiais 

ou regeneradas), as fibras produzidas a partir de compostos orgânicos sintéticos (sintéti-

cas) e ainda as fibras constituídas totalmente por matéria-prima inorgânica (inorgânicas). 

Uma das fibras naturais mais utilizadas é o algodão, usado como fibra têxtil há mais de 

7000 anos, podendo dizer-se que está ligado à origem mais remota do vestuário e à evo-

lução da produção dos artigos têxteis (Brien et al., 2002). 
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22..11..  OO  AALLGGOODDÃÃOO  

No mundo antigo o algodão representa um importante papel cultural e económico. No 

mundo moderno o algodão é reintroduzido na Europa e na América a partir da sua desco-

berta no Brasil no século XVI, tendo-se desenvolvido mais de 300 qualidades do algodão. 

Actualmente, os maiores produtores mundiais da fibra de algodão são os Estados Uni-

dos, a China, a União Soviética, a Índia e o México. Há também importantes produções 

no Egipto, na Turquia e em Moçambique. 

O algodão é descrito na Directiva 96/74/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 

16 de Dezembro de 1996, relativa às denominações têxteis, como fibra proveniente da 

semente de algodoeiro (figura 2-1), Gossypium da família Malvaceae (Araújo, 1984). 

 

 

Figura 2-1: Algodoeiro (Gossypium) (Araújo, 1984). 

 

Esta planta, que é hoje cultivada anualmente, tem o porte de um pequeno arbusto com 

cerca de 1,20m de altura. Após a floração, o ovário transforma-se numa cápsula que com 

a maturação estala, libertando fibras brancas que são então colhidas manual ou mecani-

camente. 

2.1.1. ESTRUTURA DAS FIBRAS DE ALGODÃO 

As fibras de algodão têm uma estrutura unicelular, que se diferencia a partir das células 

epidérmicas da semente do algodoeiro. O ciclo do desenvolvimento das fibras inicia-se 

três dias após a floração e demora cerca de um mês a estar completo. Durante a primeira 
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fase, a fibra atinge o comprimento máximo, apresentando-se como um levíssimo cilindro 

oco, cuja parede interna é formada maioritariamente por celulose, designada por parede 

primária, enquanto que a parede externa é formada por uma cutícula recoberta de ceras e 

gorduras. Na segunda fase do crescimento, que corresponde à maturação da cápsula (20 

a 35 dias), forma-se interiormente uma segunda parede, denominada por parede secun-

dária, que engrossa rapidamente por depósito de celulose em camadas concêntricas. 

Esta camada apresenta uma importância decisiva nas características físicas das fibras, 

nomeadamente na sua resistência e fiabilidade. A espessura das paredes pode variar de 

0,35 a 15,5 μm e o diâmetro maior do lúmen de 11,9 a 21,5 μm. O engrossamento pára 4 

a 5 dias antes do rebentamento da cápsula e libertação das fibras de algodão. 

No fim da maturação, o protoplasma da célula em forma de fibra morre. A fibra começa 

a secar, perde a forma cilíndrica e fica espalmada, torcendo-se sobre o seu próprio eixo, 

designado como colapso. A fibra adquire, desta forma, a sua imagem microscópica, que 

consiste num tubo espalmado com numerosas torções sobre si próprio (figura 2-2). A mer-

cerização contribui para que parte destas voltas de torção desapareça, ficando as fibras 

maduras em forma de tubos cilíndricos. 

 

 

Figura 2-2: Estrutura morfológica da fibra unicelular de algodão (Guillen et al., 
1987). 

2.1.2. COMPOSIÇÃO DAS FIBRAS DE ALGODÃO 

O algodão, além de ser constituído maioritariamente por celulose, contém outros com-

ponentes derivados da sua origem vegetal, nomeadamente ceras, gorduras, pectinas, 
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proteínas, corantes e minerais, como pode ser verificado pela tabela 2-1. (Guillen et al., 

1987). 

 

Tabela 2-1: Composição química da fibra de algodão 

 

Componente 

 

 

Fibra 

 

Parede Primária 

Celulose 94 54 

Proteínas 1,3 14 

Pectinas 0,9 9 

Ceras 0,6 8 

Minerais 1.2 3 

Cutina ---- 4 

 

Na tabela acima apresentada verifica-se que a celulose é o componente maioritário da 

fibra de algodão sendo também na composição da parede primária. 

2.1.3. CARACTERÍSTICAS DAS FIBRAS DE ALGODÃO 

As fibras de algodão são caracterizadas tendo em conta propriedades como compri-

mento, finura, relação comprimento/finura, maturação, resistência, impurezas, entre 

outras. O comprimento e a finura da fibra de algodão variam consideravelmente mediante 

a origem. 

A regularidade do comprimento do algodão é avaliada através da construção de dia-

gramas de fibras e da medição da percentagem de dispersão dos comprimentos, em apa-

relhos laboratoriais próprios (Araújo, 1984). 

Relativamente à finura, o algodão é classificado como extrafino, fino e grosso. A tabela 

2-2, apresenta valores de comprimento e diâmetro médio para o algodão, conforme a sua 

origem (Guillen et al., 1987). 
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Tabela 2-2: Comprimento médio e máximo e diâmetro médio de uma fibra de al-

godão, mediante a sua origem 

 

Origem 

 

Comprimento (mm) Diâmetro (μm) 

 Médio Máximo Médio 

Indiano 12-20 20-36 14,5-22 

Americano 16-30 24-48 13,5-17 

Egípcio 20-32 36-52 12-14,5 

Ilhas  Marianas 28-36 59-64 11,5-13 

 

22..22..  CCEELLUULLOOSSEE  

A celulose é um polissacarídeo cuja fórmula empírica é (C6H10O5)n, que por hidrólise dá 

origem a unidades estruturais de glicose (2000-3000 aproximadamente). 

A estrutura química da celulose deve ser descrita como um 1,4-β-D-glucose, sendo um 

polímero de condensação de β-D-glucopiranose com ligações 1,4-glicosídicas (na figura 

2-3, por uma questão de clareza, os átomos de carbono e os átomos de hidrogénio a eles 

ligados são omitidos). 

 

 

 

Figura 2-3: Projecção da fórmula de celulose de Haworth, n = grau de polimeri-
zação (DP) (Shore, 1995). 
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As unidades fundamentais do polímero de celulose são essencialmente a sequência 

dos grupos intermédios (I), o grupo terminal não-redutor (II), o grupo terminal redutor (III) 

e as ligações glicosídicas. 

 

 

Figura 2-4: Estrutura química do grupo terminal redutor. 

 

Cada unidade intermédia possui um grupo álcool primário e dois secundários. O grupo 

terminal não redutor possui mais um grupo álcool secundário na posição C4 e o grupo 

terminal redutor (assim designado porque reduz a solução de Fehling) é um hemiacetal 

cíclico e que, sob determinadas condições, pode ter características de um álcool ou de 

um aldeído (figura 2-4). 

 

2.2.1. GRAU DE POLIMERIZAÇÃO 

O grau de polimerização da celulose (DP) varia com a sua proveniência, e é expresso 

como valor médio. A celulose nativa tem um DP superior a 14000, mas após um trata-

mento alcalino, é reduzido para cerca de 1000 a 2000. 

O cálculo do grau de polimerização pode ser relacionado com a medição da viscosida-

de de uma solução de celulose, sendo para o efeito necessário dissolver a celulose num 

solvente apropriado que não provoque a despolimerização. 

Usualmente são utilizados solventes como o hidróxido de cupramónio (cuam, ou rea-

gente de Scheizer´s) ou o cuproetilenodiamina (cuen) (Nevell, 1985). 

2.2.2. REACTIVIDADE DOS GRUPOS HIDROXILO 

O arranjo linear das unidades de glicose com a ligação β na celulose faz com que haja 

uma distribuição uniforme de grupos hidroxilo (OH), no exterior de cada cadeia. Quando 
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duas ou mais cadeias de celulose entram em contacto, os grupos hidroxilos estão em 

posição ideal para unir integralmente as cadeias, formando ligações de hidrogénio. 

É do conhecimento científico, que os grupos hidroxilo primários apresentam uma reac-

tividade superior relativamente aos secundários. No entanto, observa-se na celulose que 

o grupo hidroxilo primário do carbono nº6 e o hidroxilo secundário do carbono nº2 esterifi-

cam com maior facilidade, uma vez que a diferença de reactividade entre estes grupos 

não é tão significativa como nos álcoois simples. Apesar da reactividade dos grupos 

hidroxilo depender consideravelmente dos reagentes e das condições de reacção, o gru-

po hidroxilo do carbono nº3 é certamente o menos reactivo. 

Os grupos hidroxilo da celulose promovem três tipos de interacções, nomeadamente 

interacções de hidrogénio entre as unidades glicosídicas da mesma cadeia, entre as uni-

dades glicosídicas de cadeias vizinhas e ainda com as moléculas de água. 

Nas fibras de algodão, a celulose surge em longas cadeias macromoleculares dispos-

tas regular e paralelamente ao longo do seu comprimento, dando origem a regiões crista-

linas. Entre estas regiões ordenadas as cadeias lineares perdem a sua regularidade de 

agrupamento, formando zonas amorfas (Guillen et al., 1987) 

O grau de cristalinidade das fibras celulósicas possui uma importante influência nas 

propriedades das fibras, devido ao facto da absorção de água ser favorecida nas zonas 

amorfas relativamente às cristalinas. Consequentemente, produtos presentes nos banhos 

de tratamento são transportados maioritariamente para as zonas amorfas das fibras celu-

lósicas. 

Relativamente, à sua influência nas propriedades físicas das fibras, as zonas cristalinas 

são responsáveis pela resistência à tracção e estabilidade dimensional, enquanto que as 

zonas amorfas estão associadas à flexibilidade e alongamento (Santos, 2004). 
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33..  MMÉÉTTOODDOOSS  DDEE  MMOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  FFIIBBRRAASS  CCEELLUULLÓÓSSIICCAASS  

A modificação da superfície de fibras têxteis com a consequente alteração das suas 

propriedades (tintoriais, adesão, tensão superficial, hidrofilidade) pode ser efectuada por 

processos físicos e químicos. Para tal, usam-se tratamentos em função do efeito deseja-

do. No entanto, muitos dos tratamentos aplicados são ineficazes após o uso e consequen-

tes lavagens ou seja, o efeito desejado é diminuído. É, portanto, fundamental desenvolver 

novos processos de modificação das fibras, de forma a obter-se modificações permanen-

tes e produtos com maior valor acrescentado. 

Têm vindo a ser desenvolvidos tratamentos para modificações permanentes nas super-

fícies das fibras através de reacções químicas, fotoquímicas, enzimáticas, aplicação de 

plasma e corona (Bledzki, 1996; Ueda et al., 1996; Baumann, 2000; Mao et al., 2004). No 

entanto, algumas destas técnicas têm encontrado dificuldade de inserção no mercado 

sobretudo por incompatibilidade com os processos têxteis industriais estabelecidos. 

Apesar da grande evolução das fibras sintéticas, a fibra de algodão continua ser a fibra 

têxtil com maior consumo no mercado (Lewis, 1997). Por conseguinte, ao longo das últi-

mas décadas, têm vindo a efectuar-se desenvolvimentos a nível das mais diversas modi-

ficações desta fibra, conferindo-lhe propriedades que permitem aumentar o âmbito da sua 

utilização. 

Os processos químicos como oxidação, esterificação, éterificação, cationização, ami-

nação, copolimerização por enxerto e modificação enzimática, aplicados às fibras celuló-

sicas, permitem alterar inúmeras propriedades das fibras como características de tingibili-

dade, hidrofilidade, tensão superficial e propriedades mecânicas. São efectuadas altera-

ções na estrutura química da fibra celulósica, com alteração da sua reactividade e funcio-

nalização com grupos reactivos. 

As fibras celulósicas são normalmente modificadas quimicamente, por três métodos 

(Margutti et al., 2002): 

• Funcionalização dos grupos hidroxilo, usualmente por processos como, oxidação, 

esterificação e eterificação. 

• Reacção com compostos bifuncionais ou polifuncionais, que reticulam com a fibra, 

provocando um incremento nas propriedades de resistência mecânica do material.  

• Copolimerização de monómeros vinílicos à celulose via processos de activação 

químicos ou fotoquímicos. 
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33..11..  MMOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  QQUUÍÍMMIICCAA  DDAA  CCEELLUULLOOSSEE  PPOORR  FFUUNNCCIIOONNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  GGRRUUPPOOSS  

HHIIDDRROOXXIILLOO  

3.1.1. OXIDAÇÃO 

O processo por oxidação corresponde a uma das metodologias para alteração da reac-

tividade da fibra celulósica. A oxidação da celulose é um processo complexo, resultando 

em vários produtos de oxidação, uma vez que a celulose apresenta em cada unidade de 

anidroglucose três grupos hidroxilo, com reactividades distintas, um grupo hidroxilo primá-

rio (carbono nº6) e dois secundários (carbono nº2 e nº3). Além destes, os grupos termi-

nais da cadeia podem também ser oxidados. Este facto, é significativamente importante 

no caso da oxidação primária ser acompanhada por quebra da cadeia glicosídica, como 

normalmente ocorre em condições alcalinas. Como tal, o pH tem uma influência significa-

tiva no tipo de reacções, bem como, na velocidade da oxidação. Acrescem como factores 

determinantes da oxidação os agentes oxidantes utilizados, que influenciam a predomi-

nância das reacções de oxidação, embora, alguns destes agentes actuem de forma não 

especifica e complexa. Podem ser utilizados no processo de oxidação vários agentes oxi-

dantes, nomeadamente, hipoclorito de sódio e peróxido de hidrogénio. No entanto, o 

metaperiodato de sódio, é o agente oxidante de maior interesse nos processos de oxida-

ção, uma vez que a oxidação ocorre nos grupos diol vicinais, e não se confina às regiões 

mais acessíveis das fibras. Após oxidação das unidades de anidroglucose a unidades 

dialdeídicas, o reagente penetra lentamente nas regiões cristalinas. A figura 3-1 esquema-

tiza a reacção da celulose com o metaperiodato de sódio. 

 

OH

O O

OH

CH2OH

NaIO4

CH

O

O O
CH2OH

CH

O

NaIO3      H2O

 

Figura 3-1: Obtenção da oxicelulose, por reacção da celulose com metaperiodato 
de sódio (Lewis et al., 1999). 

 

A reacção de oxidação da celulose com o metaperiodato de sódio deve ser levada a 

cabo à temperatura ambiente e na ausência de luz, (para evitar a ocorrência de reacções 

laterais) a pH entre 2 e 5. 
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Uma das propriedades mais importantes da celulose oxidada pelo metaperiodato de 

sódio é a sua elevada susceptibilidade à degradação alcalina, através de um mecanismo 

de eliminação do grupo alcóxido na posição β relativamente, ao grupo carbonilo (elimina-

ção β-alcoxidocarbonilo). A ocorrência desta reacção origina uma diminuição no grau de 

polimerização da celulose e a consequente perda de resistência à tracção da mesma. No 

entanto, a estabilidade ao alcali pode ser restabelecida por oxidação dos grupos aldeído a 

grupos carboxílicos na presença de ácido clorídrico, ou por redução dos grupos carbonilo 

a grupos hidroxilo com borohidrato de sódio (figura 3-2) (Lewis, 1999). 

 

C OH

O

O O
CH2OH

C

O

HO CH

O

O O
CH2OH

CH

O

CH2

OH

O O
CH2OH

CH2

OH

HClO2 NaBH4

 

Figura 3-2: Recuperação da estabilidade da celulose oxidada, por oxidação ou 
redução (Lewis et al., 1999). 

 

A celulose oxidada pelo metaperiodato de sódio apresenta inúmeras potencialidades 

para a funcionalização das fibras celulósicas com introdução de grupos reactivos nomea-

damente, por processos de copolimerização por enxerto. 

As reacções de adição/eliminação de aldeídos ou cetonas com aminas primárias foram 

descritas por Shiff, onde os produtos da reacção são denominados como bases de Shiff. 

A reacção ocorre por adição da amina, que actua como nucleófilo, relativamente ao grupo 

aldeído, originando um intermediário instável. Posteriormente por reacção de eliminação 

da água, é formado um composto imina. A reacção encontra-se descrita na figura 3-3. 

 

C

O

HR
N

H

H
R C N

HH
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OH R
C N R

R

H

H+ H2O

 

Figura 3-3: Formação de uma imina por reacção de um aldeído com uma amina 
secundária. 

 

Esta reacção depende do pH e da a natureza da amina e do grupo aldeído. 
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Lewis e Tapley (Lewis, 1999) efectuaram o estudo da influência da celulose, previa-

mente oxidada com o metaperiodato de sódio, no tingimento com corantes reactivos com 

grupos alquilamina, baseados no mecanismo de formação de ligações imina. A celulose 

oxidada reage com os grupos alquilamina do corante reactivo, formando uma ligação imi-

na entre a fibra e o corante, como se demonstra na figura 3-4. 

 

CH

O

O O
CH2OH

CH

O

H2N D NH2
CH

NDH2N

O O
CH2OH

CH

N D NH2

2

 

Figura 3-4: Reacção para a fixação de corantes reactivos com grupos alquilami-
na em celulose oxidada (Lewis et al., 1999). 

 

Este derivado da celulose demonstra quando tingida valores de rendimento colorístico 

aceitáveis, mantidos após lavagem alcalina, demonstrando a ligação covalente formada 

na reacção entre o corante e a fibra. Contrariamente, na celulose não oxidada e tingida 

com o mesmo corante, há elevada absorção de corante mas que é posteriormente remo-

vido por lavagem. Contudo, após múltiplas lavagens na presença de detergente alcalino, 

demonstra diminuição na força colorística, que revela uma possível hidrólise na ligação 

entre o corante e a fibra. Acresce a esta limitação, a perda de resistência à tracção da 

fibra devido à ocorrência de reacções secundárias durante o processo de oxidação que 

provocam degradação da cadeia molecular. Isto limita em grande parte a utilização da 

oxidação como tratamento de funcionalização de fibras celulósicas. 

Têm sido feitos estudos de aplicação simultânea do metaperiodato de sódio e do 

corante, durante o processo de tingimento ou posteriormente à absorção do corante. Nes-

ta situação, geram-se grupos aldeído na celulose que reagem in situ com os grupos alqui-

lamina do corante. Este processo ocorre por um mecanismo radicalar, resultando numa 

ligação covalente entre os radicais formados da celulose e os radicais do corante. No 

entanto, as amostras de celulose tingidas por este processo demonstram um rendimento 

colorístico reduzido, relativamente ao tratamento com o metaperiodato de sódio prévio ao 

tingimento. Para o melhorar, alguns investigadores adicionaram glucose ao banho de tin-

gimento com o metaperiodato de sódio de forma a formar um sistema redox. No entanto, 
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Lewis e Tapley (1999) verificaram que este sistema não era eficiente no que dizia respeito 

à fixação do corante na fibra.  

O facto da oxidação da celulose ocorrer por mecanismo radicalar permite o enxerto de 

monómeros sobre a fibra, formando diferentes copolímeros. Ogiwara e colaboradores 

(1999) enxertaram vários monómeros, via fotoquímica, na celulose previamente oxidada 

como metaperiodato de sódio. Verificaram que o grau de enxerto obtido dependia da per-

centagem de grupos carbonilo presentes na celulose. Os radicais alquilo provenientes dos 

grupos aldeído eram os responsáveis pela activação da copolimerização de enxerto 

(Lewis et al., 1999). 

Em suma, a introdução de grupos aldeído na celulose permite inúmeras modificações 

nestas fibras, no entanto, será necessário minimizar reacções secundárias durante o pro-

cesso de oxidação de forma a evitar perdas de resistência à tracção na fibra modificada. 

Por conseguinte, os processos de oxidação não são ainda considerados como aplicações 

comercialmente viáveis para a modificação da celulose. 

3.1.2. FUNCIONALIZAÇÃO DA CELULOSE POR INTRODUÇÃO DE GRUPOS AMINA 

A celulose apresenta na sua estrutura um grande número de grupos hidroxilo, que ana-

logamente aos álcoois simples, não apresentam reactividade suficiente para serem esteri-

ficados ou eterificados na ausência de catalisadores em meio ácido ou básico. 

Ao contrário dos tratamentos ácidos que provocam na celulose uma diminuição no grau 

de polimerização, com perda na resistência, a utilização de catálise alcalina surge como 

uma alternativa favorável. O composto alcalino, base de Lewis, remove um protão acídico 

da celulose, originando um grupo alcóxido, por mecanismos de substituição nucleofílica 

secundária, SN2, ou substituição nucleofílica aromática, SNAr, ou ainda por reacções de 

adição de Michael. No entanto, nas reacções catalisadas em meio alcalino há reacções 

secundárias de hidrólise, resultante da competição pelo grupo electrofílico entre o grupo 

hidroxilo resultante da água e do anião celulosato proveniente da celulose. Assim sendo, 

a introdução de grupos com uma nucleofílicidade superior aos álcoois surgem como 

métodos potenciais na modificação química da celulose para melhoramento no seu 

desempenho tintorial, propriedades de solidez à lavagem e hidrofilidade.  

Os grupos amina possuem elevada nucleofilicidade e capacidade de reacção com inú-

meros electrófilos, em condições neutras, e como tal, o seu uso pode ser vantajoso nos 

processos de tingimento de fibras celulósicas, com corantes reactivos e directos (Xu et al., 
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2006). É o caso, do tingimento de fibras celulósicas com corantes reactivos em condições 

neutras e na ausência de sal. Há aqui, inúmeras vantagens, nomeadamente elevada fixa-

ção do corante na fibra, uma vez que a reacção de hidrólise é reduzida, devido às condi-

ções neutras usadas. Acresce ainda como vantagem, a redução dos problemas ambien-

tais associados à descarga de sal para os efluentes (Lewis et al., 1991). 

As aminoalquilceluloses são reconhecidas por serem capazes de, além de incrementar 

a tingibilidade da maioria dos corantes utilizados nas fibras de algodão, permitirem tam-

bém a introdução de compostos funcionais com propriedades anti-chama, antimicrobianas 

e adsorventes por aumento da capacidade de troca iónica. 

A introdução de grupos amina por ligações covalentes às fibras celulósicas pode ser 

efectuada através da formação de derivados de celulose, esteres, éteres e ainda por liga-

ção directa ao polímero da celulose. 

Qualquer produto macromolecular proveniente da reacção com a celulose é denomina-

do como um produto derivado da mesma. Contudo, este termo encontra-se geralmente, 

confinado aos esteres, éteres e produtos similares. No entanto, copolímeros da celulose 

com monómeros enxertados por copolimerização de enxerto químico ou fotoquímico e 

agentes de reticulação também estão incluídos nesta denominação (Nevell, 1985). 

A unidade intermédia da celulose apresenta três grupos hidroxilo capazes de formar 

derivados. O grau de substituição do derivado da celulose formado, é dado pela fracção 

dos grupos hidroxilo que reagiram, e portanto apresenta-se numa gama de valores entre 0 

e 3. Contudo, este valor não define por si só um derivado, porque o padrão de substitui-

ção raramente é uniforme. Spurlin (1981) definiu que o maior grau de uniformidade possí-

vel seria aquele resultante da reacção da celulose, na qual toda a cadeia celulósica é 

igualmente acessível ao reagente. Todavia, esta definição não tem em conta as diferen-

ças de reactividade entre os grupos hidroxilo. É geralmente aceite que grupos hidroxilo 

primários como o hidroxilo do carbono nº 6 apresentem reactividade superior aos grupos 

hidroxilo secundários existentes nos carbonos nº2 e nº3, e mesmo entre estes grupos a 

reactividade é distinta. A diferença de reactividade dos grupos hidroxilo primários relati-

vamente aos hidroxilo secundários é muito maior no caso duma reacção de acetilação, do 

que numa reacção de tosilação. Este facto, deve-se aos diferentes substituintes introduzi-

dos nas diferentes reacções. 

A reactividade dos grupos hidroxilo em superfície heterogéneas é dependente essen-

cialmente da combinação de efeitos de três factores, como sendo, reactividade química 

inerente aos próprios grupos, efeitos estéricos do substituinte a introduzir na cadeia celu-
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lósica e associados à estrutura supra-molecular da celulose. Normalmente, é aceite que a 

reactividade diminua na ordem carbono nº6>carbono nº2>carbono nº3. As propriedades 

dos derivados da celulose dependem fortemente da distribuição dos substituintes nas uni-

dades glicosídicas, assim como do seu grau de polimerização. Este pode sofrer uma 

diminuição durante o processo de formação do derivado, inconveniente para estes produ-

tos. 

 

• Esterificação da celulose 

 

A celulose pode ser esterificada pela maioria dos ácidos orgânicos e inorgânicos por 

métodos análogos aos álcoois simples. As reacções de esterificação da celulose mais 

utilizadas incluem nitração, acetilação, xantação e tosilação. 

Reacções de nitração do algodão foram levadas a cabo por Karrer e colaboradores 

(2000) com o cloreto de p-nitrobenzoilo, seguidas de redução para obtenção de celulose 

com grupos amina (figura 3-5). 

 

Cel OH Cl NO2C

O

Cel O NO2C

O

HCl

redução

Cel O NH2C

O
H2O

 

Figura 3-5: Reacção de nitração do algodão seguido de redução para obtenção 
de celulose com amina secundária (Karrer et al., 2000). 

 

Cloretos de ácidos alifáticos com grupos amina têm sido amplamente utilizados na 

introdução de grupos amina nas fibras celulósicas através de ligações esteres. O cloreto 

de acetilaminobenzenosulfonilo, por exemplo, em nitrobenzeno ou clorofórmio permite, 

por hidrólise da ligação amida, obter algodão com grupos amina, como se ilustra na figura 

3-6. 
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Cel OH Cel O NHCOCH3SO2 HCl

 H2O

CH3COOH

Cl SO2 NHCOCH3

Cel O NH2SO2

 

Figura 3-6: Reacção de esterificação do algodão com o composto cloreto aceti-
laminobenzenosulfonilo, seguida de eliminação de água. 

Lewis e colaboradores (1991) efectuaram a acetilação do algodão com o cloreto de clo-

ropropionilo dissolvido em dimetilformamida, seguido de substituição do grupo β-cloro, por 

várias aminas, como sendo, amónia, metilamina, dimetilamina e trimetialamina (figura 3-

7). Os autores utilizaram a reacção de acetilação e posterior aminação da celulose, de 

forma a incrementar a fixação de corantes reactivos, nos processos de tingimento em 

condições neutras e na ausência de electrólitos.  
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Figura 3-7: Mecanismo de reacção de esterificação da celulose e posterior reac-
ção com aminas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias 
(Lewis, 1991). 
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Avaliaram a eficiência das reacções de modificação por espectroscopia de infraverme-

lho e cromatografia de troca iónica e determinaram as percentagens esgotamento do 

corante reactivo nas fibras assim como a percentagem de azoto total nas fibras. Concluí-

ram que as aminas que permitem maior absorção do corante reactivo (diclorotriazina), 

decresce na ordem, secundária > terciária > quaternária > primária. Verificaram que nos 

processos de lavagem alcalina a estabilidade da ligação éster é reduzida como conse-

quência da reacção de hidrólise da ligação éster ou β-eliminação. No entanto, a celulose 

esterificada, após tratamento à ebulição com aminas, demonstra a ausência da ligação 

éster, o que significa que a celulose liga directamente ao grupo amina, pelo ião celulosato 

com a libertação de ácido cloropropanoíco ou ácido acrílico por β-eliminação. São forma-

das ligações Cel-N+R1R2R3, (figura 3-8) permitindo obter amostras tingidas com corantes 

reactivos com elevada estabilidade alcalina. 

 

NR1R2R3 Cel NR1R2R3 100ºCCel O C

O

CH2CH2Cl
 

Figura 3-8: Reacção da celulose esterificada com amina terciária (Lewis, 1991; 
1997). 

 

Este mecanismo de reacção é semelhante ao proposto em 1926 por Karrer e Werli, 

quando efectuaram a tosilação do algodão com o cloreto de p-toluenossulfonilo, seguida 

de substituição nucleofílica do ácido p-toluenossulfónico pela amónia, originando a fibra 

celulósica com a amina primária. Esta reacção permite a ligação directa entre a fibra e 

amina, uma vez que, o grupo estér actua como “leaving group” produzindo fibras que 

podem conter aminas alifáticas e aromáticas primárias, secundárias, terciárias e quaterná-

rias (figura 3-9). 

Devido à elevada reactividade, acrescida de instabilidade da ligação estér, a modifica-

ção química por esterificação apresenta limitações como método a aplicar à funcionaliza-

ção da celulose (Xu et al., 2006). 
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Cel OH Cl SO2 CH3 Cel O SO2 CH3 HCl

Cel NH2 HO SO2 CH3

NH3

 

Figura 3-9: Reacção de tosilação do algodão seguida de substituição nucleofílica 
pela amina primária (Karrer et al., 1926). 

 

• Eterificação da celulose 

 

Aminas alifáticas primárias podem ser introduzidas directamente na celulose por liga-

ções etér. 

A 2-aminoetilcelulose, pode ser preparada por reacção da celulose com soluções 

aquosas alcalinas de compostos como, 2-cloroetilamina (figura 3-10), ácido de 2-

aminoetilsulfurico (figura 3-11) e etilenoimina (Xu et al., 2004). 

 

Cel OH ClCH2CH2NEt2 HCl NaOH Cel O CH2CH2NEt2
 

Figura 3-10: Formação da 2-aminoetilcelulose por reacção do cloridrato de 2-
cloroetilamina com a celulose em presença de hidróxido de sódio. 

 

Cel OH HN2CH2CH2OSO3
-Na+  NaOH

130ºC
15 min Cel O CH2CH2NH2   Na2SO4     H2O

 

Figura 3-11: Reacção da celulose com ácido de 2-aminoetilsulfurico para obten-
ção da 2-aminoetilcelulose em presença de hidróxido de sódio. 

 

Um estudo levado a cabo por Guthrie e colaboradores (Lewis, 1997) na produção da 2-

aminoetilcelulose através do tratamento alcalino com o ácido 2-aminoetilsulfurico apresen-

tou vantagens relativamente à utilização da 2-cloroetilmina, uma vez que, a ausência de 
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solventes orgânicos simplifica a aplicação para além de implicar custos de processo mais 

reduzidos. 

A simples adição do composto borohidrato de sódio à solução de 2-etilamino e ácido 

sulfúrico/hidróxido de sódio permite a produção da algodão com grupos amina e com um 

grau de branco acentuado, uma vez que o borohidrato de sódio reduz quaisquer bases de 

schiff´s formadas pela reacção de grupos aldeído no algodão com grupos amina respon-

sáveis pelo amarelecimento do algodão. 

A etilenoimina pode ser aplicada sob a forma de vapor ou em solução à celulose na 

produção de celulose com grupos amina. Neste caso, pode ocorrer polimerização da eti-

lenoimina no interior e à superfície da fibra. No entanto, concluiu-se que o tratamento com 

a etilenoimina não demonstrava qualquer efeito para além do incremento da tingibilidade 

da fibra, indiciando uma fraca ligação entre amina e a celulose (Drake et al., 1997). Por 

outro lado, Cooper e Smith (1995) demonstraram que o enxerto da etilenoimina na celulo-

se era possível tendo Segal e Eggerton (1997) afirmado que o tratamento com a etilenoi-

mina podia ser feito por vários métodos obtendo-se inúmeros produtos distintos. No 

entanto, todos os tratamentos com etilenoimina apresentam limitações na sua aplicação, 

devido aos problemas de toxicidade do composto (Lewis, 1997; Xu et al., 2004). 

Reacções com acrilonitrilo produzem derivados eterificados da celulose, que por redu-

ção com complexos de boro/dimetilssulfito formam aminopropilceluloses. Mas, estas 

reacções não são comercialmente atractivas devido à utilização de solventes orgânicos.  

A adição de corantes vinilsulfónicos à celulose, em condições alcalinas, produz deriva-

dos da celulose com ligações éteretilsulfonilo, que por redução posterior da ligação azo 

originam celulose com grupos amina. 

Derivados eterificados da celulose, como a hidroxicelulose, podem ser obtidos por 

reacção com óxidos de etileno. Com base nesta ligação, preparou-se a 3-amino-2-

hidroxipropilcelulose por reacção da celulose com epicloroidrina, na presença de borohi-

drato (Klavins et al., 1997). Analogamente, efectuou-se a reacção da celulose com epiclo-

roidrina, seguida de aminação com etilenodiamina de forma a introduzir grupos amina 

primários na celulose (Xu et al., 2004). 

Além dos derivados da celulose eterificados permitirem a introdução de grupos amina 

primários e secundários na celulose, as aminas terciárias podem também ser introduzidas 

através da ligação éter. Um exemplo da introdução de grupos amina terciários na celulose 

é a reacção desta com o cloridrato de β-cloroetildietilamina. Obtém-se assim, em presen-



Estudo da Eficiência e Durabilidade de diversos métodos de Fixação de Produtos Antimicrobianos em Fibras Celulósicas 

 

  Universidade do Minho – Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Química Têxtil                       20

ça de hidróxido de sódio, a celulose modificada com grupos amina, dietilaminoetilcelulose 

(figura3-12). 
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C2H5
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Figura 3-12: Formação da dietilaminoetilcelulose por reacção da celulose com 
cloridrato de β-cloroetildietilamina.  

 

A dietilaminoetilcelulose pode ser tingida com corantes directos, ácidos e reactivos na 

ausência de electrólitos. Corantes reactivos de 5-cloro-2,4-difluorpirimidina ou fluorcloropi-

rimidina são fixados covalentemente à celulose, em condições neutras ou levemente áci-

das. El-Alfy e colaboradores (1997), explicaram a ligação covalente entre o corante reacti-

vo e os grupos hidroxilo da celulose partindo do pressuposto que os grupos amina terciá-

rios da dietilaminoetilcelulose actuam como catalisadores internos (figura 3-13). 
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Figura 3-13: Reacção covalente entre grupo reactivo do corante com a celulose, 
em condições neutras ou levemente ácidas (El-Alfy et al., 1997). 
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A eterificação da celulose com grupos funcionais pode também ser efectuada com 

compostos heterocíclicos halogenados, mono ou diclorotriazinas e fluorcloropirimídinas. 

Estes compostos são amplamente utilizados na síntese e fixação de compostos quaterná-

rios às fibras celulósicas para incremento da afinidade e reactividade das mesmas no tin-

gimento com corantes reactivos em condições neutras e são ainda utilizados na modifica-

ção química de ciclodextrinas para posterior fixação às fibras celulósicas (Shore, 1995; 

Hebeish et al., 2001; Aref et al., 2004). 

Similarmente, a reacção de celulose com compostos derivados de epóxido, como 2,3 

epoxipropildimetilamina, bis(epoxipropilfenilamina), bis(epoxipropil)1-naftilamina, é efec-

tuada através de ligações éteres e tem sido amplamente utilizada na introdução de com-

postos amina na celulose (Xu et al., 2006). 

Apesar dos epóxidos formarem ligações éteres com a celulose, estas reacções de ete-

rificação não são exactamente iguais às reacções com éteres simples, devido à elevada 

reactividade do átomo de oxigénio presente no anel dos epóxidos (McKelvey, 1980). 

3.1.3. QUÍMICA DOS COMPOSTOS EPÓXIDO 

Compostos epóxido ou oxiranos são conhecidos há mais de um século, (epicloroidrina-

1854; óxido de etileno-1859). As primeiras tentativas da reacção destes compostos com a 

celulose surgiram logo após a primeira guerra mundial. Posteriormente, foram efectuados 

inúmeros progressos na síntese e química destes compostos, para modificação de fibras 

celulósicas, de forma a atribuir as mais diversas funcionalidades no algodão, nomeada-

mente, propriedades de repelência à água e parafinas, propriedades antimicrobianas e 

cationização das fibras celulósicas. 

As modificações químicas da celulose com derivados de epóxido, são devidas à eleva-

da reactividade do anel oxirano, com o átomo de oxigénio num estado energético muito 

elevado. Os epóxidos reagem com os grupos álcool de acordo com a equação represen-

tada na figura 3-14. 

A reacção de epóxidos com a celulose ocorre geralmente em presença de catalisado-

res, ou também pode ocorrer abertura do anel na presença de temperaturas elevadas 

(200ºC). No entanto, não é de todo conveniente para fibras celulósicas a utilização de 

temperaturas acima de 150ºC, uma vez que, ocorre degradação da fibra. Assim sendo, 

são necessárias espécies iónicas de forma a provocar a abertura do anel, permitindo a 
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troca com o protão do grupo álcool e a formação de um grupo éter primário ou secundário 

na celulose. 
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Figura 3-14: Reacção de compostos epóxido com álcoois (McKelvey, 1980). 

 

Podem também ocorrer reacções secundárias como dimerização, isomerização de 

epóxidos a cetonas ou aldeídos, em consequência da mistura entre espécies iónicas com 

epóxidos assim como reacções de hidrólise. Apesar do mecanismo que opera nas reac-

ções epóxido/celulose em meio ácido ser distinto do meio alcalino, a hidrólise dos epóxi-

dos ocorre tanto em condições alcalinas como em condições ácidas.  

Têm sido efectuados inúmeros estudos das reacções com epóxidos e fibras celulósi-

cas, sob condições heterogéneas e em sistemas de duas ou três fases, tendo sido apre-

sentados vários mecanismos de reacção. Estas podem ser catalisadas em meio ácido, 

em meio básico, com ácidos de Lewis, na presença de sais neutros e ainda por radicais 

livres (Oakes et al, 2004; Hauser, 2003; Shishtawy et al., 2004; Lewis et al., 1997; 

Hashem et al., 2003; Aref et al., 2004; Hauser, 2002). 

Muitos têm sido os trabalhos efectuados com a epicloroidrina e o algodão. Usou-se 

epicloroidrina em presença de etanolamina e hidróxido de sódio e glicerol/dicloroidrina 

que em presença de hidróxido de sódio forma glicerol-diepóxido (Sthan, 1997).  

Lawri, Reynolds e Ward (1997) publicaram resultados acerca de reacções da celulose 

com óxido de etileno, óxido de propileno e glicidol, demonstrando que estes ligavam cova-

lentemente à celulose mas apenas com concentrações de hidróxido de sódio superiores a 

9,5% s.p.f. 

 Um derivado quaternário de amónio cloreto de glicidiltrimetilamónio, conhecido como 

(CHTAC), tem sido amplamente utilizado em processos de cationização do algodão para 

posterior tingimento com corantes directos e reactivos na ausência de electrólitos (Lewis, 

1997). A utilização deste composto é especialmente útil na aplicação conjunta com coran-

tes directos, sem ocorrer precipitação do corante, produzindo tingimentos com elevado 

rendimento colorístico e elevada solidez à lavagem. 
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Hashem e colaboradores (2003) analisaram a eficiência da reacção do cloreto de glici-

diltrimetilamónio (CHTAC), com a celulose. O estudo do efeito dos vários parâmetros de 

reacção, nomeadamente, a concentração do cloreto de glicidiltrimetilamónio e de hidróxi-

do de sódio utilizado, tempo e temperatura de reacção, bem como a influência de aditivos 

adicionados ao tratamento, durante a aplicação do composto por processos de esgota-

mento, “pad-dry-cure”, “pad-batch” e “pad-dry-steam” levou os autores a concluírem que 

em condições alcalinas, especialmente por esgotamento, a eficiência da reacção de fixa-

ção deste composto à fibra celulósica, diminuía pela ocorrência de reacções secundárias 

de hidrólise. 

Na realidade, a reacção de cationização do CHTAC à celulose, em condições alcalinas 

ocorre em duas fases. Numa primeira fase, o composto CHTAC é rapidamente convertido 

à forma epóxido (EPTAC), epoxipropiltrimetilamónio (1) que reage rapidamente com o 

grupo celulosato da celulose (3), ou mais lentamente com o grupo hidroxilo proveniente 

da água (2) (figura 3-15). 
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Figura 3-15: Reacção do cloreto de trimetilamónio-2-hidroxi-3-cloropropano na 
forma epóxido (1), reacção de hidrólise (2) e reacção de cationização 
da celulose (3) (Hastem et al., 2003). 

 

O processo por “pad-dry-steam” apresentava maior fixação do composto na celulose 

comparativamente com os processos por esgotamento, devido à ocorrência de hidrólise. 
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Esta reacção secundária pode ser minimizada por controlo da quantidade de hidróxido de 

sódio utilizada relativamente à concentração de composto catiónico utilizado, e ainda por 

utilização de solventes inertes, nomeadamente, acetona. No entanto, a nível industrial a 

utilização de solventes não é uma opção viável (Hastem et al., 2003). 

Outro composto catiónico de baixo peso molecular, foi sintetizado a partir da reacção 

entre a dimetilamina e epicloroidrina (figura 3-16). 

 

H N
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Figura 3-16: Reacção de formação do cloreto do 1,1-dimetil-3-hidroxiazetidinio 
por reacção da dimetilamina com epicloroidrina (Lewis et al., 1997). 

 

Este composto foi aplicado ao algodão por processos por impregnação, com quantida-

des elevadas de hidróxido de sódio, para promover a reacção covalente entre o composto 

e a celulose. O tingimento com corantes reactivos do algodão assim tratado em condições 

neutras e na ausência de sal, demonstrou elevada fixação do corante na fibra, não sendo 

necessário efectuar lavagens posteriormente ao tingimento. Desta forma, concluiu-se que 

a introdução de grupos terciários e quaternários de baixo peso molecular ao algodão, 

incrementou a fixação em condições neutras por aumento da ionização da celulose, devi-

do à elevada proximidade de grupos fortemente alcalinos. Verificou-se também que os 

grupos amina terciários na celulose são capazes de quaternizar com grupos de triazinas e 

pirimidinas halogenadas, aumentando consequentemente a substantividade e fixação dos 

corantes reactivos (Lewis, 1997). 

Três tipos de compostos quaternários (figura 3-17), capazes de formar ligações cova-

lentes com a celulose foram aplicados por métodos distintos, de acordo com a sua afini-

dade e reactividade, conferindo carácter catiónico à fibra celulósica e aumentando a afini-

dade dos corantes aniónicos, corantes reactivos e corantes ácidos (Evans et al., 1984). 

Evans e seus colaboradores concluíram que os compostos tipo 2 e 3 reagiram mais rapi-

damente com a celulose com maior estabilidade térmica relativamente ao composto 1. No 

entanto, os compostos heterocíclicos halogenados apresentam vários inconvenientes, 

nomeadamente, baixa afinidade com as fibras celulósicas. 
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Figura 3-17: Estrutura química dos três tipos de compostos quaternários de 
amónio. 

 

No caso do composto 1, quando aplicado por processos contínuos, demonstrou fraca 

fixação na celulose e migração dos agentes durante a secagem. Os compostos heterocí-

clicos tipo 3, apresentam elevada afinidade para com a fibra celulósica, no entanto, a 

reacção ocorreu preferencialmente na superfície da fibra, originando manchamentos num 

tingimento posterior, acrescidos de limitações na solidez à luz (Lewis, 1997). 

 

33..22..  MMOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  CCEELLUULLOOSSEE  PPOORR  RREETTIICCUULLAAÇÇÃÃOO  CCOOMM  CCOOMMPPOOSSTTOOSS  BBIIFFUUNN--

CCIIOONNAAIISS  OOUU  PPOOLLIIFFUUNNCCIIOONNAAIISS  

A celulose pode sofrer reticulação com reagentes que possuam dois grupos químicos 

capazes de reagirem com os grupos hidroxilo da fibra. A título de exemplo, um grupo 

aldeído ligado a um grupo álcool de uma cadeia vizinha formam um grupo acetal, ou dois 
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grupos carboxilo em diferentes cadeias formam por reticulação um sal com catião bivalen-

te. 

As propriedades de resistência mecânica das fibras celulósicas são profundamente 

afectadas por reticulação. Há redução da capacidade da cadeia molecular se mover late-

ralmente e diminuição do alongamento das cadeias longitudinalmente sob tensão. Conse-

quentemente, ocorre diminuição na capacidade de inchaço da fibra celulósica e insolubili-

zação da mesma em solventes como hidróxido de cupramónio e ácido sulfúrico (Nevell, 

1985). Quando a celulose não reticulada é colocada em contacto com uma solução ácido 

sulfúrico concentrado, o grau de inchaço é influenciado pelas pontes de hidrogénio forma-

das entre os grupos hidroxilo das cadeias moleculares, no entanto, após reticulação com 

grupos metilol são formadas ligações éter e, por conseguinte, a dissolução só é possível 

quando ocorre quebra das ligações éter, a concentrações de ácido sulfúrico muito supe-

riores às necessárias para a celulose não tratada (figura 3-18). 

A diminuição da mobilidade conformacional das cadeias provoca aumento da resistên-

cia à tracção, no entanto, a partir de certo ponto ocorre o efeito contrário, por restrição do 

movimento das cadeias laterais, podendo haver rupturas nas fibras celulósicas. Efectiva-

mente, as fibras celulósicas apresentam inúmeras ligações intermoleculares por pontes 

de hidrogénio, no entanto podem ser destruídas facilmente em presença de água. Assim 

sendo, os agentes que promovem ligações intermoleculares por reacções covalentes, tor-

naram-se numa mais valia na alteração das propriedades das fibras celulósicas (Nevell, 

1985). 

Têm sido utilizados vários agentes que, por reacções químicas ou fotoquímicas, pro-

movem a reticulação da celulose. Entre eles, destacam-se poliepóxidos, compostos meti-

lol, siloxanos, ácidos policarboxilicos, diacrilamida, entre outros. 

A epicloroidrina, etileno glicol diglicidiléter, e outros diepóxidos, têm sido amplamente 

utilizados (Delval et al., 2002, Delval et al., 2004, Simkovic et al., 1996; Nagah et al., 

2001). 

Compostos com grupos metilol (CH2OH) são reconhecidos como agentes reticulantes 

que formam ligações covalentes estáveis e ligações intermoleculares por pontes de hidro-

génio com as fibras celulósicas (figura 3-19) sendo amplamente usados para alteração de 

propriedades das fibras como sendo, estabilidade dimensional, resistência à ruga e à 

tracção das fibras. 
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Figura 3-18: Capacidade de inchaço para uma celulose tratada por reticulação 
com compostos metilol, numa solução de ácido sulfúrico, relativa-
mente a uma celulose não tratada (Rouette et al., 2001). 
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Figura 3-19: Reacções de compostos com grupos metilol com a celulose (Bledz-
ki et al., 1996) 
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Compostos N-metilol, como trimetilolmelamina, trimetilolacetilenodiureia, a dimetilolhi-

droxiureia, estão geralmente associados a acabamentos anti-ruga e quando usados como 

agentes reticulantes no algodão apresentam elevado rendimento colorístico no tingimento 

do algodão com corantes reactivos, em condições ácidas e na ausência de electrólitos. O 

algodão tratado com o sistema dimetilolhidroxiureia/hidroxialquilaminas apresenta elevada 

substantividade, principalmente em condições ácidas, para com os corantes aniónicos.   

Agentes reticulantes como ácidos policarboxílicos, nomeadamente o ácido butanotetra-

carboxilico, em conjunto com hidroxilaminas, monoetanolamina, dietanolamina e trietano-

lamina produzem algodão que pode ser tingido com corantes ácidos, reactivos, e directos, 

na ausência de electrólitos (Lewis, 1999). 

Os compostos derivados do siloxano, actuam como agentes reticulantes desde que 

possuam pelo menos três grupos reactivos por molécula, nomeadamente, trimetoxilosila-

nos e triaminosilanos (tabela 3-1). 

Compostos siloxanos de fórmula R´- Si(OR)3 são amplamente usados em inúmeras 

aplicações industriais como reagentes de acoplamento na promoção da adesão entre 

matrizes poliméricas e óxidos inorgânicos, na modificação de fibras celulósicas, para atri-

buição de várias propriedades antimicrobianas, repelência à água e parafinas,(Walters et 

al.,1972, Shao et al., 2004, Williams, 2005) e usam-se também no melhoramento de pro-

priedades mecânicas dos compósitos formados pelas fibras celulósicas com várias matri-

zes poliméricas, relacionado com o aumento da adesão entre a fibra e a matriz poliméri-

ca.(Bledzki et al., 1996, Abdelmouleh et al., 2004, Salon et al., 2005). Utilizam-se na pre-

paração de amaciadores de silicone reactivos vastamente aplicados nos processos de 

acabamento anti-ruga das várias fibras têxteis e para incremento de propriedades como 

resistência à ruga e grau de branco (Welch, 2002). 

Estes compostos devido à sua dupla funcionalidade, permitem formar ligações com a 

celulose, por hidrólise dos grupos alcóxidos a grupos hidroxilo, e subsequente condensa-

ção dos últimos (figura 3-20), e atribuir-lhe inúmeras funcionalidades através do seu grupo 

amina, metacrilato ou epóxido). 

Contudo, poucos estudos têm sido descritos sobre os mecanismos de reacção destes 

compostos com as fibras celulósicas, devido à possibilidade de ocorrência de múltiplas 

reacções em consequência do difícil controlo de todos os parâmetros intervenientes nas 

reacções (Salon et al., 2005). 
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Tabela 3-1: Alguns compostos siloxanos funcionais utilizados na modificação 
química de fibras celulósicas (McKelvey, 1980) 

Grupo Fun-
cional 

Estrutura química Denominação 

Cloropropi-
lo 

ClCH2CH2CH2Si(OCH3)  Cloropropiltrimétoxissilano 

Époxido CH2 CHCH2O(CH2)3 Si(OCH
O

 
         Glicidilpropiltrimetóxissilano 

Metacrilato CH2 C

CH3

COO(CH2)3 Si(OCH)3

 

metacrilóxipropiltrimetóxissilano 

Amina H2N(CH2)3Si(OC2H5)  aminopropiltriétoxissilano 

Mercapto HS(CH2)3Si(OCH3)3  mercaptopropiltrimétoxissilano 

 

 

(CH3O)3 SiR´
3H2O

3CH3OH

(OH)3Si R´
OH

OH

OH

OH

OH

OH

H2O3
O

O
Si

OH
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OH

Onde R´= grupo orgânico funcional, (amina, metacrilato, epóxido, entre outros)
 

Figura 3-20: Reacção de hidrólise e condensação de compostos siloxano fun-
cionais com substratos celulósicos (Bledzki, 1996). 
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33..33..  MMOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  CCEELLUULLOOSSEE  PPOORR  CCOOPPOOLLIIMMEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  EENNXXEERRTTOO  DDEE  MMOONNÓÓ--

MMEERROOSS  VVIINNÍÍLLIICCOOSS    

A copolimerização de enxerto consiste num método simples de formação de polímeros 

funcionais (Salam, 2005; Sun et al., 2002; Lee et al., 2000). 

Nos processos de copolimerização de enxerto por iniciação química são usados inicia-

dores como o peróxido de hidrogénio, o peróxido de benzoílo e o perssulfato de sódio. A 

extensão da copolimerização depende significativamente das concentrações e do tipo de 

iniciadores assim como dos monómeros utilizados, tempo e temperatura de reacção. 

A modificação da superfície dos materiais pode ocorrer por via fotoquímica na presença 

de luz ultravioleta. Os foto-iniciadores usados neste tipo de reacções são compostos que, 

por absorção de radiação, se transformam em radicais livres capazes de iniciarem reac-

ções. 

Durante as duas ultimas décadas, vários estudos têm sido levados a cabo na copolime-

rização de enxerto de fibras celulósicas, por iniciação radicalar com monómeros vinílicos, 

nomeadamente, acrilonitrilo, acrilamida, ácido metacrílico, ácido acrílico, acetato de vinilo, 

metacrilato de glicidilo (GMA) e metacrilato de siloxanos (Nevell, 1985; Salam et al., 2005; 

Mostafa et al., 2005). 

Outro tipo de abordagem da modificação por enxerto de materiais consiste no enxerto 

de polímeros, em que ocorre a polimerização directa na superfície do substrato. Permite 

conceber e construir a superfície do polímero nas condições mais apropriadas para a sua 

polimerização. Uma das vantagens de usar pré-polímeros para modificar a superfície de 

outro polímero é a necessidade de poucos locais de enxerto. Um número relativamente 

baixo de pré-polímeros enxertados pode, potencialmente, cobrir toda a superfície do polí-

mero. Outra vantagem é poder usar copolímeros, podendo existir mais do que uma fun-

cionalidade num só enxerto. O método mais comum é formar radicais livres na superfície 

do substrato e usá-los para iniciar a polimerização na superfície do polímero. 

Mas, os processos de copolimerização por enxerto apresentam dificuldades associadas 

à caracterização da modificação superficial e à degradação dos materiais (Nevell, 1985). 
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44..  CCOOMMPPOOSSTTOOSS  AANNTTIIMMIICCRROOBBIIAANNOOSS  NNOOSS  MMAATTEERRIIAAIISS  TTÊÊXXTTEEIISS  

Os materiais têxteis são um excelente meio para a proliferação de microrganismos, 

particularmente bactérias e fungos, devido ao facto de permitirem a retenção ou agirem 

como fontes de nutrientes para estes seres vivos. Calçado, vestuário desportivo e interior 

são substratos perfeitos para o crescimento bacteriano e fúngico, uma vez que, são simul-

taneamente meios húmidos e aquecidos. 

Materiais sujeitos a exposição exterior prolongada, como “outdoors”, toldos, têxteis lar, 

cortinas, vestuário de protecção, geotêxteis, entre outros, também reúnem todas as con-

dições necessárias ao bom desenvolvimento dos microrganismos. 

As fibras naturais como o algodão, o linho e a lã são mais susceptíveis ao ataque 

microbiano que as sintéticas, devido à sua estrutura porosa e hidrofílica que retém água e 

oxigénio, actuando como fonte alimentar dos microrganismos. Apesar das fibras celulósi-

cas não constituírem uma fonte alimentar directa dos microrganismos, determinados fun-

gos e bactérias segregam enzimas que convertem por hidrólise a celulose em glicose 

(Purwar et al., 2004). 

Contudo, as fibras sintéticas, apesar da sua hidrofobicidade, não são totalmente imu-

nes ao ataque microbiano, nomeadamente, as fibras de poliuretano e alguns revestimen-

tos também podem sofrer degradação. Existem ainda produtos de acabamento adiciona-

dos durante o processo de fabrico das fibras sintéticas que contribuem para o desenvol-

vimento microbiano. 

A proliferação microbiana provoca nos materiais têxteis inúmeros inconvenientes, 

nomeadamente, perda de resistência e de alongamento das fibras assim como, descolo-

ração e alterações no aspecto ou degradação do material. 

Mas, o desenvolvimento dos microrganismos tem também inconvenientes para o pró-

prio utilizador do material. Os microrganismos metabolizam o suor e a urina, por exemplo, 

e provocam a formação de substâncias que causam mau odor, irritações e mesmo infec-

ções ao consumidor. O metabolismo da bactéria Gram-positiva Staphylococcus aureus, 

por exemplo, está associado à formação do ácido 3-metil-2-hexenoico, responsável pelo 

odor do corpo humano e a bactéria Gram-negativa Proteus vulgaris é reconhecida pelo 

metabolismo de ureia a amónia. 
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Assim, o acabamento antimicrobiano nos materiais têxteis tornou-se crucial no combate 

à proliferação antimicrobiana, permitindo a inibição da degradação dos materiais têxteis e 

redução da formação dos maus odores. 

O primeiro material têxtil antimicrobiano foi desenvolvido em 1867 por Lister que 

demonstrou a relação entre o material têxtil e as infecções. 

Actualmente, estudos de infecções fatais ocorridas em hospitais provocadas por bacté-

rias como Staphylococcus aureus, e Pseudomonas aeruginosa, demonstram que os 

materiais têxteis são um vector na proliferação microbiana e na transferência de agentes 

patogénicos (Sun et al., 2001). 

Assim sendo, os materiais têxteis antimicrobianos são relevantes no sector hospitalar 

como medida preventiva da transferência e desenvolvimento dos microrganismos patogé-

nicos e consequentes infecções. 

44..11..  MMIICCRROORRGGAANNIISSMMOOSS  NNOOSS  MMAATTEERRIIAAIISS  TTÊÊXXTTEEIISS  

As espécies presentes nos materiais têxteis são essencialmente bactérias e fungos 

(Kotowa et al., 2004). 

As bactérias são seres microscópicos, com um comprimento ou diâmetro normal de 1 a 

2μm. As suas estruturas interiores são dificilmente visíveis e não possuem membrana 

nuclear, uma característica essencial das algas, dos protozoários e dos fungos, bem 

como das células dos organismos superiores.  

Foram os primeiros organismos patogénicos a ser identificados, embora actualmente 

os microbiologistas reconheçam existir fungos, vírus e protozoários igualmente patogéni-

cos. São os únicos seres que possuem uma parede celular feita principalmente de um 

polissacarídeo combinado com proteínas (Asimov, 1987). Essencialmente são conhecidas 

três formas de bactérias, os bacilos, os cocos e os vibriões. Geralmente, quando as bac-

térias se multiplicam, desenvolvem-se até ao tamanho máximo e dividem-se em duas 

células. Algumas são capazes de se mover, outras formam esporos, conseguindo resistir 

ao aquecimento e à desidratação. Nas bactérias não ocorre a reprodução sexuada, embo-

ra exista conhecimento de haver em algumas estirpes um tipo primitivo de união sexual. 

A maioria das bactérias é heterotrófica, dependem da matéria orgânica como fonte de 

carbono. 
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Existem duas classes de bactérias, as Gram-positivas e as Gram-negativas, de acordo 

com a presença de uma ou duas membranas celulares, respectivamente (figura 4-1). 

 Esta classificação advém do nome do patologista Danés Gram, que em 1884, encon-

trou um método para distinguir as diversas estruturas das membranas celulares das bac-

térias (Miquel et al., 2003). 

 

Figura 4-1: Estrutura morfológica das bactérias Gram-positiva e Gram-negativa 
(Bohringer et al., 2000). 

 

Na pele humana encontram-se maioritariamente bactérias Gram-positivas, como as 

espécies Staphylococcus e Corynebacterium. As bactérias Gram-negativas, como a 

Escherichia coli, habitam principalmente no intestino grosso. 

O estudo dos fungos, estrutura e metabolismo é importante para os microbiologistas. O 

solo normal é rico em fungos de pequenas dimensões e com a forma de pequenos fila-

mentos, que têm várias semelhanças com as plantas. Crescem em filamentos, que poste-

riormente, ramificam e propagam-se através da formação de esporos.  

Estes microrganismos são relevantes sobretudo nos materiais têxteis em contacto com 

o solo. Estão relacionados particularmente com questões de preservação do material. No 

caso da roupa interior, as leveduras assumem muitas vezes o papel de agentes contami-

nantes que podem provocar infecções.  

44..22..  MMEECCAANNIISSMMOO  DDEE  DDEEGGRRAADDAAÇÇÃÃOO  MMIICCRROOBBIIOOLLÓÓGGIICCOO  DDEE  FFIIBBRRAASS  CCEELLUULLÓÓSSIICCAASS  

O crescimento microbiano nos materiais têxteis depende, naturalmente, da disponibili-

dade das substâncias nutritivas, nos materiais têxteis e das condições ambientais apro-

priadas. As fibras celulósicas constituem um óptimo local para a proliferação antimicrobia-

na pelas suas inerentes características de hidrofilidade. 
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A biodegradação da celulose (1,4-β-D-glicose) resulta da acção de enzimas celulolíti-

cas produzidas por bactérias e fungos. Na celulose, as várias unidades de glicose consti-

tuem longas cadeias antiparalelas alinhadas em microfibrilas. 

As ligações laterais das moléculas estabelecidas por pontes de hidrogénio permitem a 

formação de regiões cristalinas altamente ordenadas, no interior das microfibrilas, 

enquanto que nas regiões amorfas, não existe ordenamento. 

Durante o ataque microbiano, três tipos de enzimas hidrolíticas actuam de forma a 

libertar a glicose, que é usada como fonte de carbono para o desenvolvimento dos 

microrganismos. Primeiro, a exoglucanase ou celobiohidrolase, quebra resíduos dissaca-

rídeos (celobiose) de uma forma concertada, nas moléculas terminais não redutoras na 

região cristalina da celulose. De seguida, a endoglucanase (EG) quebra os oligossacarí-

deos da região amorfa da celulose, duma forma aleatória permitindo depois a uma tercei-

ra enzima β-D-glucosidase, hidrolisar a celobiose, celotriose e em menor escala alguns 

oligossacarídeos da glicose. 

A quebra hidrolítica da celulose no algodão ou noutras fibras naturais, é contudo, 

dependente da destruição da cutícula. Só posteriormente à degradação dessa camada é 

que ocorre a destruição da celulose. 

As enzimas microbianas, que atacam a cutícula podem ser utilizadas tecnologicamente 

para alterar algumas das propriedades dos materiais celulósicos. Contudo, o efeito princi-

pal destas enzimas é a diminuição do grau de polimerização, com alterações a nível da 

estrutura química e consequente diminuição na resistência mecânica dos materiais. 

O grau de degradação depende largamente do grau de cristalinidade da celulose uma 

vez que a região amorfa é mais facilmente atacada relativamente à região cristalina. Fac-

tores como grau de orientação e o ângulo segundo o qual as fibrilas estão posicionadas 

em relação ao eixo da fibra, também afectam o processo de deterioração. As fibras de 

celulose com um elevado grau de orientação são menos susceptíveis ao ataque micro-

biano. Contudo, a estrutura e morfologia da fibra, as diferenças no comprimento da cadeia 

e na variação de hemiceluloses, ceras, pectinas e outras substâncias não celulósicas, são 

determinantes no desenvolvimento microbiano. Essas substâncias são mais susceptíveis 

ao ataque microbiano, uma vez que, facilitam a entrada dos microrganismos. 

A destruição superficial dos materiais têxteis pelos microrganismos é evidenciada pela 

descoloração e formação de odores desagradáveis. A descoloração pode resultar de 

substâncias excretadas pelos microrganismos. 
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O ataque pelas bactérias processa-se desde a superfície da fibra até ao seu interior e 

está directamente relacionado com elevados níveis de humidade. Das espécies mais 

comuns realçam-se a Cytophaga, Cellulomonas, Cellvibrium, Bacillus, Clostridium e 

Sprocytophaga. 

No que diz respeito aos fungos, após remoção da cutícula, estes penetram através da 

parede secundária até ao lúmen, local onde se desenvolvem. No algodão, a infecção fún-

gica inicia e expande-se totalmente nas fibras. Os esporos alcançam o lúmen da fibra e 

por quebra da parede originam um crescimento de hyphaes, ocorrendo a formação de 

mycelium no interior do lúmen. 

O crescimento do mycelium no interior da fibra, segrega enzimas hidrolíticas que pro-

vocam destruição dando origem a nova formação de esporos num outro local da superfí-

cie da fibra, conduzindo à destruição total das fibras de algodão. Entre os fungos envolvi-

dos na degradação dos materiais celulósicos, destacam-se como mais activos os de tipo 

Chaetomium, Memnoniella, Stachybotrys, Verlicillium, Alternaria, Trichoderma, Penicillium 

e Aspergillus. Os dois últimos são significativamente importantes, uma vez que incluem 

espécies que se desenvolvem em condições de fraca humidade relativamente a outros 

fungos celulíticos. 

Sob condições de mau armazenamento, a água produzida pelo metabolismo dessas 

espécies menos exigentes provoca o aumento do grau de humidade do material, dando 

origem à incrementação do nível de espécies que provocam degradação (Kotowa et al., 

2004). 

44..33..  AA  IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA  DDOO  AACCAABBAAMMEENNTTOO  AANNTTIIMMIICCRROOBBIIAANNOO  NNOO  MMAATTEERRIIAALL  TTÊÊXXTTIILL  

A infestação microbiana apresenta inúmeros problemas para o utilizador do material 

têxtil. Esta contaminação é normalmente provocada por fungos e bactérias, embora, sob 

condições de humidade significativa, possa ocorrer o desenvolvimento de algas que 

actuam como fonte de nutrientes aos fungos e bactérias. Estes microrganismos provocam 

degradação do próprio material e efeitos indesejáveis, no que se refere à funcionalidade, 

condições higiénicas e estéticas. Relativamente aos fungos, causam múltiplos problemas 

nos têxteis, nomeadamente, descoloração, manchamentos e degradação da própria fibra. 

As bactérias, apesar de não deteriorarem totalmente a fibra, afectam as suas proprieda-

des, provocando maus odores e toques desagradáveis (Schindler et al., 2005). 
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A diminuição da proliferação microbiana não é conseguida por controlo das condições 

físicas do meio ambiente, nem mesmo nos processos de lavagem frequentes, à excepção 

da lavagem à fervura, desaconselhável na maioria dos materiais têxteis. Assim sendo, o 

tratamento antimicrobiano surge como o potencial meio de controlo da infestação micro-

biana, uma vez que, diminui/elimina o risco de infecções provocadas pelos microrganis-

mos, nomeadamente, patogénicos. A inibição do metabolismo microbiano reduz a forma-

ção de odores desagradáveis no utilizador e protege o material têxtil (Ramachandran et 

al., 2004; Schindler et al., 2005). 

44..44..  RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  UUMM  AACCAABBAAMMEENNTTOO  AANNTTIIMMIICCRROOBBIIAANNOO    

A crescente utilização de materiais antimicrobianos levou a que os critérios de exigên-

cia para um acabamento que lhe confira esta propriedade tenham vindo a ser alterados, 

enfatizando a eficiência e a durabilidade. 

Uma vez que a velocidade de desenvolvimento dos microrganismos é normalmente em 

condições adequadas elevada, um tratamento antimicrobiano deverá actuar rapidamente, 

de forma a ser eficaz (Schindler et al., 2005). 

Para alguns materiais têxteis é exigido um elevado nível de eliminação dos microrga-

nismos, requerendo um agente antimicrobiano de largo espectro de actividade. Para 

outros, é suficiente uma redução de micróbios activos. Dependendo do tipo de aplicação, 

a eliminação dos microrganismos pode ser lenta (horas), ou rápida (segundos). É o caso, 

por exemplo, de uma cortina separadora usada nos hospitais. Aqui a eliminação dos 

micróbios deverá ser lenta, e apresentar um largo espectro de actividade, mantendo a sua 

actividade durante vários meses. Por outro lado, em materiais como batas cirúrgicas, a 

eliminação dos microrganismos deve ser rápida, com largo espectro de actividade, mas a 

durabilidade da actividade pode ser mais reduzida (uma semana), uma vez que na lava-

gem a actividade pode ser novamente aplicada ou regenerada (Michielsen et al., 2004). 

Os compostos antimicrobianos a ser aplicados aos materiais têxteis, devem ser eficien-

tes no que diz respeito à sua actividade antimicrobiana em baixas concentrações, com 

amplo espectro de actividade antimicrobiana e actuar selectivamente em microrganismos 

indesejáveis. Devem ainda, cumprir os requisitos exigidos por entidades reguladoras, de 

forma a serem inofensivos para o produtor e consumidor. Devem apresentar reduzido 

impacto ambiental. 

Estes compostos têm ainda de ser fáceis de aplicar, compatíveis com outros processos 

químicos envolvidos no acabamento têxtil, de baixo custo e não afectar negativamente as 
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propriedades das fibras. Serem resistentes às condições atmosféricas (luz solar, humida-

de) e duráveis à lavagem doméstica, à limpeza a seco e à passagem a ferro (Ramachan-

dran et al., 2004; Schindler et al., 2005). 

Outro dos critérios de selecção para os agentes antimicrobianos é seu mecanismo de 

acção. A maioria actua de forma intracelular, e consequentemente, tem de entrar no inte-

rior da célula. Alguns, no entanto, actuam por quebra, destruição ou reticulação da parede 

celular, ou por aumento da sua permeabilidade, originando a sua libertação. Este tipo de 

agentes antimicrobianos, pode actuar no exterior da célula o que permite a sua imobiliza-

ção na superfície celular. O conhecimento do modo de actuação de um composto antimi-

crobiano é factor crucial para a sua aplicação no material têxtil (Michielsen et al., 2004). 

44..55..  MMEECCAANNIISSMMOO  DDEE  AACCÇÇÃÃOO  DDOOSS  CCOOMMPPOOSSTTOOSS  AANNTTIIMMIICCRROOBBIIAANNOOSS  

O grau de actividade é diferenciado pelo termo “cida”, que indica destruição significati-

va dos micróbios e o termo “estático” que representa a inibição do crescimento microbia-

no, sem no entanto, existir destruição dos microrganismos. 

Assim sendo, acabamentos antimicrobianos que inibem o crescimento e desenvolvi-

mento dos micróbios são geralmente denominados como biostáticos, bacteriostáticos e 

fungistáticos, ao invés, os produtos antimicrobianos que destroem os microrganismos, são 

designados como, biocidas, bactericidas e fungicidas (Ramachandran et al., 2004; Schin-

dler et al., 2005). Os agentes antimicrobianos inibem ou destroem os microrganismos de 

várias formas. Quando a célula microbiana, (figura 4-2), é exposta a um agente letal, são 

observadas várias alterações no seu comportamento (Miquel et al., 2003). 

Normalmente, uma célula microbiana viva contém uma multiplicidade de enzimas respon-

sáveis pelo seu metabolismo. A membrana citoplasmática semipermeável mantém a inte-

gridade do interior celular, controla selectivamente a passagem de substâncias entre a 

célula e ambiente exterior e é normalmente, o local para ocorrência de reacções enzimáti-

cas. A parede celular actua como uma camada protectora, além de participar em certos 

processos fisiológicos. A degradação da membrana ou da parede celular pode induzir 

uma série de modificações, levando à sua ruptura total. A forma como o agente antimicro-

biano inibe ou destrói os micróbios, pode ser atribuída a vários factores, como sendo, 

degradação da parede celular ou inibição do seu metabolismo, alteração da permeabili-

dade da membrana citoplasmática, variação do estado físico e químico das proteínas e 
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ácidos nucleícos, inibição da síntese dos mesmos e impedimento da acção enzimática 

(Purwar et al., 2005). 

 

 

Figura 4-2: Comportamento da célula microbiana quando exposta a uma agente 
letal (Miquel et al., 2003). 

 

Os compostos antimicrobianos podem ser classificados em dois grandes grupos de 

acordo com a possibilidade ou não de migrar no material têxtil. O primeiro grupo actua por 

um mecanismo convencional de libertação controlada, no qual, a substância é lentamente 

libertada na superfície da fibra ou no seu interior. Neste tipo de actuação, denominado 

como “leaching”, o composto antimicrobiano é eficiente, no que diz respeito, à sua actua-

ção na superfície da fibra e no ambiente circundante da mesma. Contudo, como estes 

compostos migram da superfície da fibra onde foram aplicados para o exterior, o que ori-

gina um consumo significativo do composto, e consequentemente uma diminuição da efi-

cácia e durabilidade do tratamento. Acresce o facto, da difusão ou migração do composto 

para o exterior, originar a ocorrência de interferências com outro tipo de microrganismos 

indesejáveis provocando multi-resistência, devido à mutação e selecção dos micróbios. 

Assim sendo, quando um composto antimicrobiano do tipo “leaching” é aplicado em mate-

riais têxteis em contacto directo com o corpo, existe um risco potencial associado à possí-

vel difusão e consequentemente absorção do composto pela pele. Desta forma, afecta a 

flora bacteriana normal da pele, originando alergias, irritações, entre outros efeitos indese-

jáveis. (Ramachandran et al., 2004; Schindler et al., 2005).  

O segundo tipo de compostos antimicrobianos consiste em produtos que são quimica-

mente ligados às superfícies das fibras. Estes compostos efectuam o controlo microbiano 

presente na superfície das fibras, sem possibilidade de libertação ou migração para o 
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ambiente circundante. Devido à sua ligação química com as fibras não perdem a sua efi-

cácia, fornecendo um acabamento permanente que retém a sua funcionalidade durante o 

ciclo de vida do artigo têxtil. Este tipo de compostos antimicrobianos como não difundem 

para o exterior, são menos absorvidos pela pele e consequentemente potencialmente 

mais inócuos para o utilizador (Kotowa et al., 2004)  

Distinguem-se ainda, duas categorias de actividade passiva e activa antimicrobiana. Os 

materiais com carácter passivo, não contêm substâncias activas, mas a estrutura da sua 

superfície (Efeito Lotus) produz um efeito negativo nas condições de vida para o desen-

volvimento dos microrganismos. Os materiais com carácter activo contêm substâncias 

antimicrobianas activas, que actuam sobre ou no interior da parede celular do microrga-

nismo. (Ramachandran et al., 2004) 

44..66..  MMÉÉTTOODDOOSS  DDEE  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPOOSSTTOOSS  AANNTTIIMMIICCRROOBBIIAANNOOSS  NNOOSS  MMAATTEE--

RRIIAAIISS  TTÊÊXXTTEEIISS  

Os métodos de introdução de compostos antimicrobianos podem ser divididos em dois 

grandes grupos (Andersen, 2005).  

 

 Introdução do composto antimicrobiano na matriz polimérica anterior ou simulta-

neamente à extrusão, por processos por “melt spinning”, “dry spinning” e “wet spin-

ning”. Este método destina-se a obter fibras intrinsecamente antimicrobianas. 

 Aplicação do composto antimicrobiano durante o acabamento dos tecidos e fibras, 

por processos de impregnação, esgotamento ou revestimento. 

 

Estes métodos, adaptados aos vários tipos de compostos antimicrobianos e substratos, 

permitem obter produtos têxteis com propriedades antimicrobianas, cumprindo os requisi-

tos de, vasto espectro antimicrobiano e perfil seguro para o consumidor. No entanto, devi-

do às múltiplas lavagens a que os artigos têxteis são sujeitos durante o seu ciclo de vida, 

a durabilidade do acabamento antimicrobiano, é uma exigência fundamental deste tipo de 

materiais. 

Assim sendo, o factor de diferenciação do acabamento têxtil encontra-se nas tecnolo-

gias que permitem aumentar a permanência do composto antimicrobiano no material têxtil 

após lavagem. Estas tecnologias podem sumariar-se em três abordagens: libertação con-

trolada, tratamento à superfície da fibra e ligação química à fibra (Mao et al., 2001; 2002).  
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A tabela 4-1 relaciona o processo, o substrato e o mecanismo de inserção da funciona-

lidade com os métodos que actualmente são utilizados para aumento da durabilidade da 

actividade antimicrobiana nas respectivas fibras.  

 

Tabela 4-1: Mecanismos de inserção da funcionalidade antimicrobiana, métodos 
e substratos aplicáveis (Mao et al., 2001; 2002). 

 

Inserção da Funcionali-
dade 

 

Processo Substrato 

Insolubilização de subs-
tâncias activas no interior 

e à superfície da fibra 

Adição de compostos à 
matriz polimérica 

Libertação Controlada 

 

Microencapsulamento do 
principio activo 

Fibras Sintéticas 

Impregnação com resinas 

Revestimento 

 

Adsorção à superfície da 
fibra 

 
Troca Iónica 

Fibras Sintéticas e Celuló-
sicas Regeneradas 

Modificação química da 
fibra por introdução de 

grupos reactivos Ligação química à fibra 

 
Modificação química da 

fibra por copolimerização 
de enxerto via química ou 

fotoquímica 

Fibras Celulósicas 

 

As tecnologias que actuam por libertação controlada, nas quais as substâncias activas 

são libertadas para a superfície do material provocando a destruição dos microrganismos, 

constituem uma opção viável para as fibras sintéticas, uma vez que os compostos podem 

ser aplicados antes ou durante os processos de extrusão das fibras. Estas podem ser 
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misturadas posteriormente com as fibras de forma a obter-se um material antimicrobiano. 

Este método tem a vantagem de obter um produto activo usando uma quantidade mínima 

de fibras de elevado custo. O objectivo principal deste tipo de tratamento é prevenir a 

deterioração do próprio material têxtil (Michielsen et al., 2004). 

Os processos de insolubilização, por aplicação dum composto antimicrobiano, analo-

gamente aos processos por tingimento com corantes dispersos, permitem que o compos-

to antimicrobiano difunda para o interior da fibra. No entanto, estes métodos apresentam 

limitações no que diz respeito ao consumo do agente antimicrobiano e consequentemente 

a durabilidade da actividade antimicrobiana. 

A incorporação de microcápsulas com o princípio activo antimicrobiano durante os pro-

cessos de extrusão das fibras ou por revestimento na superfície das fibras é uma metodo-

logia que permite uma duração prolongada da actividade antimicrobiana, durante o ciclo 

de vida do artigo têxtil, mesmo após lavagens múltiplas (Grabowsca et al., 2004, Schindler 

et al., 2005). 

Os materiais têxteis antimicrobianos podem ser obtidos por processos de impregnação 

que permitem que seja utilizada uma vasta gama de compostos antimicrobianos. Aplicam-

se a todas as fibras e são regra geral rápidos e de baixo custo. O desempenho do pro-

cesso depende em grande medida, da permanência do composto antimicrobiano, que 

está relacionado com a sua solubilidade. Se o agente for significativamente solúvel em 

água é rapidamente removido quando sujeito à lavagem. Há substâncias ligantes que são 

adicionadas para aumentar a sua durabilidade de acção, mas alteram em, grande medida, 

as propriedades do próprio material têxtil. Este efeito também é observado nos processos 

por revestimento nas fibras sintéticas (Michielsen et al., 2004). 

Podem ainda ser utilizados processos por troca iónica, onde são criadas ligações ióni-

cas entre os grupos funcionais do composto antimicrobiano e os locais carregados ioni-

camente da fibra. 

Quando o composto antimicrobiano é ligado quimicamente às fibras têxteis há a sua 

total imobilização e portanto, o processo de inibição ocorre quando existe contacto do 

microrganismo com a superfície tratada do material têxtil. Esta metodologia permite, obter 

uma durabilidade da actividade elevada em fibras celulósicas, lã e ainda fibras sintéticas 

como a poliamida (Mao et al., 2001, 2002).  
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44..77..  CCOOMMPPOOSSTTOOSS  AANNTTIIMMIICCRROOBBIIAANNOOSS  

Tem sido descrito uma vasta gama de agentes antimicrobianos utilizados nos materiais 

têxteis, que incluem, antibióticos, formaldeído, metais pesados (prata, cobre, sais metáli-

cos), compostos organometálicos, fenóis, cloroamina, peróxido de hidrogénio, iodeto, 

ozono, compostos quaternários de amónio, e organosiloxanos.  

A maioria dos agentes antimicrobianos, actuam por libertação controlada, migram da 

superfície onde foram aplicados para zonas circundantes, destruindo os micróbios ou for-

mando uma zona de inibição. Incluem-se compostos como, triclosano, sais quaternário de 

amónio, fenóis, poliaminas e iões de prata.  

Outros agentes antimicrobianos, como derivados de siloxano permanecem imobilizados 

na superfície do substrato têxtil e destroem os microrganismos por contacto, não ocorren-

do migração. Consequentemente, estes agentes não são consumidos e portanto, não per-

dem a sua eficiência antimicrobiana durante a vida útil do artigo têxtil. 

4.7.1. SAIS METÁLICOS 

O desenvolvimento de compostos antimicrobianos que actuam por mecanismos de 

libertação controlada, tem sido levado a cabo, maioritariamente, com compostos organo-

metálicos de ião prata, e zeólitos de prata, os quais prometem serem a grande aposta nos 

acabamentos antimicrobianos. Através da inibição dos centros activos enzimáticos, impe-

dem o metabolismo vital das proteínas e ácidos nucleícos. Em elevadas concentrações, 

estes sais metálicos atacam a membrana citoplasmática, provocando a degradação e 

destruição da célula microbiana (Purwar et al., 2004). 

Várias empresas têm desenvolvido materiais antimicrobianos em que o ião prata é apli-

cado por revestimento na superfície das fibras. Esses materiais apresentam uma elevada 

actividade antimicrobiana, mas a cor dos artigos finais é afectada negativamente (Michiel-

sen et al., 2004). 

Os iões de prata na forma de zeólitos, ou de sais de prata, podem ser incorporados em 

polímeros sintéticos, na forma de nanopartículas. O metal é libertado para a superfície da 

fibra. A velocidade de libertação da prata pode ser controlada e uma libertação gradual 

originará uma prolongada actividade antimicrobiana. Contudo, a estabilidade à lavagem 

não é satisfatória. 
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O ião prata pode ser complexado com o composto poli (hexametilenobiguanidina), e 

uma vez, incorporado nos polímeros, ou nas fibras proporciona um efeito antibacteriano, 

pela libertação para a superfície do ião prata e pelo carácter catiónico do polímero bigua-

nidina. Esta aplicação encontra-se já implementada no mercado, e proporciona vantagens 

relativamente à aplicação isolada de iões prata (Purwar et al., 2004). 

Impregnações com sais de prata e de zinco têm sido usados em compressas de não-

tecidos, uma vez que apresentam largo espectro de actividade antibacteriana e inocuida-

de para o utilizador. A actividade não é rápida mas apresenta uma eficiência prolongada 

uma vez que o tempo de contacto na superfície húmida da ferida é normalmente, longo. 

Os iões de prata em condições normais de utilização, não são tóxicos, contudo, o seu 

uso prolongado em feridas, pode causar pigmentação no corpo devido à captação pela 

pele de quantidades elevadas de ião prata.  

Embora, a utilização de iões prata se esteja a difundir nos materiais para aplicações 

médicas o seu modo de acção não causa preocupações, no que diz respeito, à resistên-

cia a antibióticos. A resistência à prata não é um processo incomum, por certas espécies 

bacterianas, mas não parece provável que essa resistência ocorra em utilizações de 

compressas. A prata apresenta reputação favorável em têxteis médicos, e portanto, for-

mulações baseadas nesta tecnologia são bem aceites pelas entidades reguladoras. As 

tecnologias para obter fibras sintéticas antibacterianas à base de ião prata, são actual-

mente produzidas usando nanopartículas e bombardeamento de iões (Williams et al., 

2005). 

Embora os iões prata sejam os mais utilizados como compostos antimicrobianos, têm 

sido realizados estudos de outros iões metálicos, com actividade antimicrobiana elevada e 

permanente. Matsuo e colaboradores (2001) testaram a actividade antimicrobiana do 

algodão modificado com sais de cobre e de zinco, em bactérias Gram-positivas (S.aureus 

com e sem resistência à metacilina) e Gram-negativas (Klebsiella pneumoniae). O algo-

dão foi tratado previamente com anidrido succínico, de forma a aumentar a adsorção dos 

sais metálicos na fibra de algodão. Verificaram que o tratamento prévio aumentou a quan-

tidade de iões metálicos adsorvidos no algodão, sendo esse aumento mais significativo no 

caso do ião cobre. Estes investigadores, avaliaram a actividade antibacteriana segundo a 

norma JIS L 1902 (9), usando o teste de difusão em agar, e constatando que ocorreu um 

incremento da redução da bactéria S.aureus nas amostras tratadas com o aumento da 

quantidade de ião cobre adsorvido. Foi observada uma tendência similar para o sulfato de 

prata embora menos significativa. Verificaram ainda que eram activos contra a 
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K.pneumoniae. Relativamente à S.aureus resistente à metacilina, o grau da actividade foi 

independente da quantidade de iões cobre e zinco adsorvidos. Os autores demonstraram 

que a actividade antibacteriana era mantida após 10 ciclos de lavagem. 

Lee e colaboradores (2000) efectuaram um estudo da formação, propriedades e activi-

dade antimicrobiana de algodão modificado previamente com sulfureto de carbono (CS2) 

em presença de hidróxido de sódio para posterior ligação com o metronidazole na pre-

sença do ião cobre (II)( figura 4-3). 

 

Cel OH

Cel O C( S) S- Na+

(CX )

CX Cu(II)

Cu(II) solução de 

Mz

Cu(II) Mz

CX Cu(II) Mz
solução de 

CS2

NaOH

 

Figura 4-3: Formação do complexo CX-Cu(II)-Mz (Lee et al., 2000). 

 

O objectivo consistia na formação de um complexo, onde o agente activo, [1-2 (2-

hidroxietil)-2-metil-5-nitroimidazole] é lenta e continuamente libertado por dissociação, 

exibindo uma actividade antibacteriana prolongada. Testaram a actividade do complexo 

xantato de algodão-Cu(II)-Metronidazole, segundo o teste de difusão em agar contra as 

bactérias Staphylococcus aureus, Bacillus subtillis e Escherichia coli, e compararam com 

a  actividade  do composto metronidazole. Mediram a zona de inibição produzida pela 

difusão do agente antibacteriano da amostra de algodão complexado e no composto 

metronidazole. O diâmetro da zona de inibição do composto metronidazole e do complexo 

CX-Cu(II)-Mz diminui com o aumento dos dias a que estão expostos. De qualquer forma, 

verificaram que o complexo CX-Cu(II)-Mz, exibia uma longa duração de actividade anti-

bacteriana comparativamente com o metronidazole, sugerindo que está devidamente 

ligado ao xantato de algodão através do ião Cu(II), libertando o agente activo de forma 
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controlada. Contudo, estes investigadores não efectuaram os testes quantitativos, nem 

avaliaram a durabilidade do tratamento no que se refere à lavagem.  

A fibra de lã modificada com acido tanínico ou por acetilação com o dianidrido de etile-

nodiaminatetraacético (EDTA), pode adsorver iões de cobre e prata. O complexo lã-prata 

demonstra actividade antimicrobiana contra as bactérias Cornebacterium e E.coli (Purwar 

et al., 2004). 

4.7.2. CORANTES 

Os corantes também podem atacar selectivamente os microrganismos. Uma nova série 

de corantes azo, dispersos, foram preparados por reacção de sais de diazónio com indan-

1,3-diona. A aplicação destes corantes em fibras de lã e poliamida, concedem actividade 

contra diferentes microrganismos (Purwar et al., 2004). 

Corantes de Acácia catechu, Kerria lacca, Quercus infectoria, quando aplicados a fibras 

de lã por processos por esgotamento, demonstraram actividade contra um vasto espectro 

de microrganismos, nomeadamente, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vul-

garis, Bacillus subtillis (figura 4-4) (Gupta et al., 2004, Singh et al., 2005) 

 

 
1-Controlo, 2- 5mg corante, 3- 10mg corante, 3- 20mg corante, 4- 40mg de corante 

Figura 4-4: Teste de difusão em agar do corante Quercus infectoria contra a bac-
téria Bacillus subtillis, a várias concentrações de corante aplicado. 

 

4.7.3. COMPOSTOS CATIÓNICOS 

Incluem substâncias como compostos quaternário de amónio e biguanidinas, aminas 

(Ramachandran et al., 2004). 
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4.7.3.1 Compostos Quaternários de Amónio 

Os compostos quaternários de amónio, principalmente os que contêm na sua cadeia 

molecular, 12-18 carbonos, têm sido extremamente usados como bacteriostáticos e agen-

tes desinfectantes em fibras têxteis. Apresentam também actividade fungicida, assim 

como, um carácter destrutivo a certos protozoários patogénicos. 

Os compostos quaternários de amónio actuam por vários mecanismos na destruição 

dos microrganismos, como sendo, desnaturação das proteínas, interferência na glicólise e 

destruição da membrana celular. Várias evidências experimentais, sugerem que actuam 

na membrana citoplasmática, alteram a sua permeabilidade, provocando a sua destrui-

ção.  

Durante o processo de inactivação da célula microbiana, os grupos quaternário de 

amónio mantêm-se inalterados, e mesmo após a sua ligação com a fibra retêm as suas 

propriedades originais. Contudo, o local fica coberto com as células microbianas destruí-

das impedindo o contacto com novas células. Porém, se as células microbianas mortas, 

forem removidas por lavagem, a funcionalidade antimicrobiana poderia ser regenerada 

(Sun et al., 2000, 2001) 

Ramachandran et al., (2004) consideram que as fibras tratadas com estes compostos, 

formam ligações com a parede celular dos microrganismos, rompendo a estrutura lipófila 

do polissacarídeo e resultando num desarranjo da célula microbiana. Bohringer e colabo-

radores (2000) afirmam que compostos catiónicos do tipo silicone com sais quaternários 

de amónio, evitam a divisão celular, apresentam grande poder de esterilização, segurança 

do ponto de vista de toxicidade aguda e respondem negativamente à toxidade mutagéni-

ca.  

Na aplicação deste tipo de compostos às várias fibras têxteis, estabelecem-se ligações 

químicas (ligações de van der waals, interacções dipolo-dipolo, pontes de hidrogénio, 

ligações iónicas, ligações covalentes) dependendo do tipo fibra. Em fibras celulósicas 

estes compostos estabelecem ligações covalentes com os grupos hidroxilo da celulose. 

No entanto, em fibras, como a poliamida, polipropileno e poliéster, devido à ausência de 

grupos reactivos, não serão formadas estas ligações. 

Recentemente, têm sido usados corantes ácidos, como intermediários de ligação de 

sais quaternários de amónio a fibras de poliamida, de forma a conceder-lhe carácter anti-

microbiano (Sun et al., 2000; 2001). 
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Os sais quaternários de amónio possuem átomos de azoto carregados positivamente 

que formam ligações iónicas, com os grupos negativos dos corantes ácidos, carboxílicos 

e sulfónicos. Por conseguinte, o tratamento à poliamida tingida com corantes ácidos pro-

picia uma actividade antimicrobiana superior, relativamente à mesma aplicação à poliami-

da não tingida. Apesar da poliamida estabelecer forças de van der waals e interacções 

dipolo-dipolo com os grupos quaternários de amónio, a força dessas ligações, quando 

comparada, com as ligações iónicas é inferior. No entanto, devido à dissociação em meio 

aquoso da ligação iónica formada entre o sal e o corante, a durabilidade da actividade 

antibacteriana nos processos de lavagem, da fibra de poliamida tingida continua a ser um 

problema. 

O facto da fixação de compostos surfactantes catiónicos a fibras de poliamida e lã efec-

tuar-se normalmente, por ligações iónicas, pode implicar limitações no que diz respeito, à 

durabilidade da actividade antimicrobiana nestas fibras. Assim sendo, torna-se fundamen-

tal o desenvolvimento de compostos surfactantes catiónicos que permitam a sua ligação 

covalente com a fibra, de forma a apresentarem maior eficiência e durabilidade da activi-

dade. 

Um exemplo deste tipo de desenvolvimento, foi o estudo levado a cabo por Erra et al., 

(2001), que procederam à síntese e aplicação à fibra de lã, de um novo surfactante clori-

drato de N-dodecil-N,N-dimetil glicina cisteamina com um grupo reactivo tiol, presente na 

parte hidrofilica da molécula (figura 4-5 ) 

 

H3C(CH2)11 N

CH3

CH3

CH2CONHCH2CH2SH
Cl-

 

Figura 4-5: Estrutura molecular do cloridrato N-dodecil-N,N-dimetil-glicina cis-
teamina (DABM). 

 

A aplicação deste composto na lã permitiu, além da formação de ligações iónicas e 

interacções hidrofóbicas entre o composto e a fibra, a formação de ligações covalentes 

com a fibra, através do seu grupo tiol. 

Os autores avaliaram a actividade antimicrobiana, segundo o AATCC Test Method 100-

1989, e verificaram que a lã tratada com o cloridrato N-dodecil-N,N-dimetil-glicina cistea-

mina (DABM) apresentou 100% de redução bacteriana no que se refere à bactéria geral-
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mente presente na lã, a Bacillus pumilus e 96,4% de redução contra a bactéria Staphylo-

coccus aureus. No entanto, o tratamento não obteve a mesma eficácia relativamente à 

bactéria Gram-negativa Escherichia coli, podendo estar relacionado com a resistência das 

bactérias Gram-negativas aos surfactantes catiónicos (Erra et al., 2001). 

Compostos previamente preparados com cadeias policatiónicas que contêm unidades 

lipofílicas podem ser fixados a fibras têxteis, para atribuição de actividade antibacteriana. 

Foi já demonstrado por trabalhos realizados por (Abel et al., 2002) a facilidade da síntese 

de unidades policatiónicas com cadeias alquílicas assim como, a forma de ligar essas 

mesmas unidades através da aplicação do composto, cloreto de p-toluenossulfonilo a 

fibras como lã, seda e algodão (figura 4-6) (Abel et al., 2002, 2003). 
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Figura 4-6: Reacção de tosilação e posterior fixação do sal monocatiónico na 
celulose (Abel et al., 2002, 2003). 

 

Estes sais mono ou policatiónicos, além de apresentarem actividade antimicrobiana, 

demonstram também um efeito hidrofílico significativo, aumentando a solubilidade em 

solução aquosa de substâncias hidrofóbicas (Cohen et al., 1998). 

Koylu e seus colaboradores (2000), efectuaram a síntese de um composto quaternário 

de amónio com actividade antimicrobiana, através da reacção de tosilação, com o propó-

sito de obter compressas de algodão antimicrobianas. O procedimento consistiu numa 

inicial activação do algodão pela tosilação, seguido de substituição do ácido p-
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toluenossulfónico por uma amina alifática com uma longa cadeia alquilica, terminado com 

uma quaternização da amina com iodometano (figura 4-7). 

 

 

Figura 4-7: Método de síntese e condições de reacção para obtenção do algodão 
com actividade antimicrobiana (Koylu et al, 2000). 

 

A reacção de tosilação é também usada na síntese de derivados de ciclodextrinas de 

forma a serem covalentemente ligadas a materiais celulósicos. Produzem-se assim, mate-

riais capazes de absorver odores, que complexam ou libertam controladamente substân-

cias farmacêuticas ou fragrâncias, por um longo período de tempo. 

As ciclodextrinas além de apresentarem uma cavidade hidrofóbica que lhe permite a 

inclusão de vários compostos, apresentam uma estrutura hidrofílica semelhante à celulo-

se. Assim sendo, a reacção de tosilação ocorre de uma forma análoga à celulose, e como 

tal, a reacção ocorre preferencialmente no carbono nº6 da molécula de glicose (figura 4-

8). 

Após modificação, a fixação da mono-[6-O-(p-toluenossulfonilo)] β-ciclodextrina, à celu-

lose, ocorre por reacção de substituição nucleofílica do ácido p-toluenossulfónico pelo 

anião celulosato da celulose (figura 4-9). 
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Figura 4-8: Reacção de síntese do derivado de ciclodextrina, mono-[6-O-(p-
toluenossulfonilo)] β-ciclodextrina. 

 

CH3SO2CDB OH Cel CDB O Cel

 

Figura 4-9: Reacção por substituição da ciclodextrina modificada,-[6-O-(p-
toluenossulfonilo)] β-ciclodextrina com a celulose. 
 

Compostos catiónicos derivados do cloreto de 3-cloro-2-2-hidroxipropiltrialquilamónio, 

foram preparados por reacção de trialquilaminas com o composto, epicloroidrina, em pre-

sença de hidróxido de sódio (Seong et al, 1998). O processo utilizado para a presente 

reacção foi o processo por esgotamento, onde são simultaneamente, formados os agen-

tes catiónicos e ligados covalentemente ao algodão. O algodão resultante cationizado, 
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demonstra elevada actividade antimicrobiana, mesmo para pequenas quantidades de 

agente catiónico introduzido (Purwar et al., 2004). 

4.7.3.2 Derivados de Siloxano 

Os compostos derivados de siloxano têm sido utilizados, como agentes de acoplamen-

to na funcionalização de vários materiais (Isquith et al., 1972). 

Compostos derivados de siloxano que contêm um grupo quaternário de amónio são 

reconhecidos como compostos com vasto espectro antimicrobiano. São eficientes contra 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, fungos e algas.  

A tecnologia antimicrobiana de compostos siloxano com funcionalidade orgânica, con-

siste na ligação permanente do composto através da ligação Si-O- na superfície do mate-

rial, sem ocorrência de migração do composto. Esta ligação permanente na superfície do 

substrato, permite que o agente activo não se dissipe na superfície, e consequentemente 

mantém a superfície antimicrobiana inalterada ao longo do tempo. 

O composto cloreto de 3-trimetoxisililpropildimetiloctadecilamónio (Si-Quat) é um com-

posto representativo desta tecnologia antimicrobiana (figura 4-10). 

 

Si

OCH3

3HCO

OCH3

CH2CH2CH2 N
3HC CH3

Cl
CH2CH2CH2(CH2)12CH2CH2CH3

 

Figura 4-10: Estrutura do composto cloreto de 3- trimetoxisililpropildimetilocta-
decilamónio (Si-Quat). 

 

Estudos desenvolvidos na aplicação deste composto (Schindler, 2005) demonstram 

actividade antimicrobiana numa vasta gama de substratos e para um largo espectro de 

microrganismos (tabelas 4-2 e 4-3). 

Estes compostos são aplicados normalmente, por processos por impregnação e esgota-

mento (Schindler, 2005). A fixação destes compostos ocorre por dois mecanismos de 

reacção. O primeiro consiste na cationização da superfície, com os grupos quaternários 

de amónio ligados a cadeias alquílicas (adsorção física) É um mecanismo por troca ióni-

ca, entre os catiões do composto e os protões da água na superfície do substrato. 
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Tabela 4-2: Substratos tratados com o composto Si-Quat com actividade antimi-
crobiana (Isquith et al., 1972) 

Algodão 

Lã Fibras Naturais 

Linho 

Viscose 
Fibras Regeneradas 

Acetato de celulose 

Acrílica 

Poliamida 

Poliéster 
Fibras Sintéticas 

Polivinilica 

 

Tabela 4-3: Microrganismos susceptíveis ao composto SI-Quat  
(Isquith et al., 1972). 

Staphylococcus aureus 

Streptococcus faecalis Bactérias (Gram-positiva) 

Bacillus subtilis 

Salmonella chloeraesius 

Salmonella typhosa 

Escherichia coli 

Mycobacterium tuberculosis 

Pseudomonas aeruginosa 

Bactérias (Gram-negativa) 

Aerobacter aerogenes 

Cyanophyta blue-green oscillatoria 

Cyanophyta (blue-green) anabaena Algas 

Chrysophyta (brown) 

Aspergillus Níger 
Fungos 

Aspergillus flarres 
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Sabe-se que a maioria dos substratos em contacto com água, formam cargas eléctricas 

negativas na interface entre a água e a superfície. Este fenómeno ocorre mesmo em 

superfícies sem grupos funcionais (Ola et al., 2004). 

No segundo mecanismo ocorre polimerização, por policondensação na superfície do 

substrato, impedindo a sua remoção. Simultaneamente à polimerização, ocorrem ligações 

covalentes entre os grupos silanol e os grupos reactivos da superfície do substrato, assim 

como polimerização intermolecular (figura4-11).  

 

 

Figura 4-11: Hidrólise e polimerização por policondensação do composto cloreto 
de 3-trimetoxisililpropildimetiloctadecilamónio (Si-Quat) com a celu-
lose (Ola et al., 2004). 

 

 Em materiais preparados por este método, quando um micróbio entra em contacto 

com o composto siloxano quaternário de amónio imobilizado na superfície do substrato, 

encontra uma superfície revestida com cadeias lipofílicas que actuam pelo rompimento da 

membrana celular,”acção tipo espada” com cargas positivas no átomo de azoto (figura 4-

12). 

As cadeias lipofílicas conseguem facilmente penetrar na membrana celular, devido à 

semelhança entre estas e as cadeias fosfolípidas dos microrganismos. A atracção iónica 

devida às cargas negativas dos fosfolípidos da célula microbiana e as cargas catiónicas 

do átomo de azoto carregado positivamente, favorecem também a aproximação entre 

ambas e a consequente destruição da membrana celular. 

Um estudo onde o cloreto de (N-(trimetoxisilil)octadecil, N-propil, N,N- dimetil) amónio 

foi aplicado por processos de esgotamento a compressas de algodão, demonstrou que 

ocorre imobilização directa do composto no algodão (figura 4-13).  
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Figura 4-12: Mecanismo de acção de derivados do siloxano quaternários de 
amónio (Andersen, 2005) 

 

 

Figura 4-13: Reacção do cloreto de (N-(trimetoxisilil)octadecil, N-propil, N,N- 
dimetil) amónio com o algodão, por reacção com o algodão e por 
polimerização intermolecular (Koylu et al., 2000). 

 

4.7.3.3 Compostos de Poli(hexametilenobiguanidina) 

Compostos de poli(hexametilenobiguanidina) (figura 4-14) apresentam um largo espec-

tro de actividade contra bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e fungos. O mecanis-

mo de acção deste composto é semelhante ao dos compostos catiónicos (como foi referi-
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do no ponto 4.7.3) em que ocorre interacção das cargas catiónicas da molécula com os 

fosfolípidos aniónicos presentes na parede celular. Esta interacção aumenta permeabili-

dade da membrana celular, provocando a destruição total das células (Shindler et al., 

2005). São actualmente usados comercialmente, uma vez que, apresentam baixa toxici-

dade e impacto ambiental aceitável na sua aplicação. Este composto é aplicado com 

sucesso em fibras de algodão, lã e misturas lã/algodão (Purwar et al., 2004) 

 

N N N

H H H

NH NH2
+ Cl-

n
 

Figura 4-14: Estrutura química do poli(hexametilenobiguanidina). 

 

A natureza polimérica catiónica do poli(hexametilenobiguanidina), concede afinidade 

com a celulose através da formação de ligações iónicas dos grupos catiónicos do com-

posto, com os grupos ácidos do algodão (figura 4-15). 

 

Cel

C
O O-

N N N

H H H

NH NH2
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Figura 4-15: Ligação iónica formada pelo poli(hexametilenobiguanidina) e a celu-
lose (Taylor et al., 2004). 

 

Estudos efectuados no sentido de aumentar a absorção do poli (hexametilenobiguani-

dina) pelas fibras celulósicas (Taylor et al., 2004) demonstraram que o tingimento destas 

fibras com corantes reactivos, bis (monoclorotriazina), incrementava a absorção pelo 

algodão do poli (hexametilenobiguanidina) e consequentemente aumentava actividade 

antibacteriana do mesmo. No tingimento do algodão com corantes bis (monoclorotriazina), 

são introduzidos grupos aromáticos sulfónicos, com carácter mais ácido (pKa ≅ 5-6) relati-
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vamente aos grupos carboxílo do algodão (pKa ≅4-5). Desta forma é provável que o poli 

(hexametilenobiguanidina) forme preferencialmente ligações iónicas com os grupos sulfó-

nicos do corante relativamente aos grupos carboxílicos do algodão. Assim, a absorção do 

poli (hexametilenobiguanidina) em algodão tingido com corantes bis (monoclorotriazina), 

será tanto maior quanto maior for o número de grupos sulfónicos presentes no algodão. 

De qualquer forma, o algodão tingido apresenta uma absorção superior de poli (hexameti-

lenobiguanidina), relativamente ao não tingido, e por consequência, um nível mais eleva-

do de actividade antimicrobiana.  

Arch Chemicals markets (Michielsen et al., 2004) desenvolveu um acabamento antimi-

crobiano, com o composto cloridrato de poli (hexametilenobiguanidina) (PHMB) segundo o 

nome Vantocil TM . O composto é aplicado em solução aquosa por processos por impreg-

nação. Foi testado em malha de algodão branqueada, contra bactérias como S.aureus e 

K.pneumoniae, após múltiplos ciclos de lavagem. Tendo-se verificado que ocorreu redu-

ção bacteriana na ordem de 99,6 % no que se refere à bactéria Gram-positiva S.aureus, e 

99,85 para a bactéria Gram-negativa K.pneumoniae após 24h, sendo esse efeito mantido 

após 10 ciclos de lavagem. Contudo, não se verificou redução bacteriana após 25 ciclos 

de lavagem. Ainda verificaram no decorrer do método que as condições ambientais afec-

taram significativamente o comportamento da bactéria Gram-positiva S.aureus, alterando 

os resultados obtidos. Concluíram assim, que a equação da determinação da redução 

antibacteriana seleccionada de acordo com a velocidade de desaparecimento bacteriano, 

influenciou os resultados relativos à percentagem de redução bacteriana (Wallace et al., 

2001). 

Kim e seus colaboradores (2004) efectuaram um estudo de aplicação conjunta do poli 

(hexametilenobiguanidina) e de um derivado do siloxano. O objectivo do trabalho consistiu 

na reacção de 30% de uma solução aquosa do grupo trimetoxisililpropil com o cloridrato 

de poli (hexametilenobiguanidina) (PHGS). O algodão tratado com 1% s.p.f de PHGS 

demonstrou 100% de redução bacteriana e resultados satisfatórios no que diz respeito à 

durabilidade da actividade após repetidas lavagens (Purwar et al., 2004). 

Contudo, as aplicações comerciais do poli (hexametilenobiguanidina) não estão total-

mente estabilizadas comercialmente, nos artigos que são sujeitos a repetidas lavagens, 

devido à presença de agentes branqueadores clorados nos detergentes, que reagem com 

os grupos biguanidina, produzindo uma descoloração e perda da actividade antimicrobia-

na. Outros detergentes apresentam surfactantes aniónicos na sua composição, que com-

plexam com os grupos catiónicos do poli (hexametilenobiguanidina), produzindo resíduos 
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nos materiais têxteis. Desta forma, as propriedades dos materiais têxteis são alteradas 

após lavagem, acompanhadas de perda de actividade antimicrobiana (patente US 

5700742, 1997). 

4.7.4. COMPOSTOS AMINAS HALOGENADAS (HALAMINAS) 

Em 1962, Gagliardi propôs um modelo para têxteis antimicrobianos baseado no princí-

pio da regeneração. Embora, este modelo tenha sido apresentado há mais de trinta anos, 

existem poucos estudos descritos relativos ao mesmo. 

Geralmente, considera-se como um acabamento antimicrobiano eficiente, aquele que 

possui uma inactivação rápida num vasto espectro antimicrobiano, selectividade e imuta-

bilidade contra os microrganismos patogénicos, ausência de toxicidade para o utilizador e 

para o ambiente e durabilidade às lavagens. Sendo assim, se as funções antimicrobianas 

forem regeneráveis, os agentes antimicrobianos com essas propriedades devem estar 

facilmente disponíveis para o consumidor e serem compatíveis com outros produtos usa-

dos habitualmente na lavagem. Se a possibilidade de regeneração for considerada nos 

critérios de selecção de compostos antimicrobianos, os agentes oxidantes são aqueles 

que se ajustam aos requisitos, desde que as suas reacções redox sejam reversíveis. 

Alguns investigadores, (Suna,b et al., 2001) consideram que as halaminas são os com-

postos que melhor cumprem os requisitos para serem regeneráveis. Usam-se como agen-

tes biocidas em piscinas, analogamente aos hipocloritos, e apresentam-se como agentes 

mais seguros para o utilizador, uma vez que, têm menor risco de formação de substâncias 

carcinogénicas (HCCl3) em água. 

As halaminas inibem os microrganismos maioritariamente por mecanismos de oxida-

ção. Se os compostos de halamina forem ligados covalentemente aos polímeros têxteis 

ocorrem reacções redox reversíveis (figura 4-16). 

 

N Cl H2O N H OH-Cl
 

N Cl N H
Kill bacteria

bleach  

Figura 4-16:Reacções redox de compostos halamina em substratos têxteis 
(Suna, 2001) 
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A ligação covalente entre os compostos halamina e a celulose não é afectada pela ini-

bição do desenvolvimento dos microrganismos. A lavagem ou a presença de cloro permite 

o contacto permanente entre o agente biocida e o material, ao mesmo tempo, que regene-

ra as funções antimicrobianas (figura 4-17). 

 

 

Figura 4-17: Tecnologia antimicrobiana de compostos halamina, baseada no 
princípio da regeneração (Andersen, 2005). 

 

De acordo com o mecanismo biocida e de regeneração, conclui-se que soluções con-

tendo cloro actuam como soluções branqueadoras que activam e regeneram as funções 

antimicrobianas. Agentes branqueadores contendo cloro, como hipocloritos, são aqueles 

mais frequentemente usados no processo de lavagem doméstica. Desta forma, utilizando 

este processo os grupos funcionais biocidas podem ser ligados na celulose por ligações 

amida e imina nos aneís hidantoína, sendo transformados em estruturas halamina bioci-

das. 

Halaminas como 5,5-dimetil-hidantoína, 2,2,5,5-tetrametil-imidazolidinona, e os seus 

derivados monometilol ou dimetilol (figura 4-18) apresentam uma actividade antimicrobia-

na durável e regenerável quando sujeitas ao branqueamento com cloro.  
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Figura 4-18: Estrutura química de vários compostos precursores de halamina. 

 

Nestes compostos quando o hidrogénio da ligação N-H é substituído pelo cloro, a nova 

ligação formada N-Cl é estabilizada pelos grupos vizinhos metílicos ou grupos carbonilo. 

É importante distinguir estes compostos de compostos como a dihidroxiletilenoureía 

(DHEU), onde essa estabilidade não é atingida uma vez que está presente a ligação C-H 

vicinal relativamente à ligação N-Cl e consequentemente, existe um risco elevado de eli-

minação de HCl com formação da ligação N=Cl. Por conseguinte, além desta reacção não 

apresentar durabilidade na função antimicrobiana, provoca degradação do algodão pela 

formação do ácido clorídrico. 

A estabilidade das ligações formadas N-Cl nas halaminas torna-se um factor crucial na 

durabilidade e solidez das propriedades dos substratos clorados, podendo esses reter as 

propriedades antibacterianas por mais de seis meses se em atmosfera condicionada.  

Compostos como, dimetilol dimetilhidantoína (DMDMH), foram aplicados por processos 

por “pad-dry-cure” a algodão e misturas poliéster/algodão, seguido de halogenação com 

uma solução diluída de hipoclorito. Estes substratos demonstram actividade antibacteria-

na durável e regenerável contra um vasto espectro antimicrobiano (tabela 4-4). 
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Tabela 4-4: Actividade contra vários microrganismos dos substratos tratados 
com dimetilol dimetilhidantoína (Suna, 2001) 

Log da Redução de microorganismos  

(tempo de contacto = 2 min) 

 

Microorganismos 

Algodão Poliéster/Algodão 

E. coli 6 6 

S. aureus 6 6 

Salmonell choleraesuis 7 6 

Shigella 6 6 

Cândida albicans 6 7 

Brevibacterium 8 8 

Pseudomonas aeruginosa 6 6 

Mehicillin-resis. S.. aureus 3 6 

Vancomycin resistant 

Enterococcus 
6 6 

MS/2 virus 6 6 

 

Essa eficácia antibacteriana é mantida após 50 ciclos de lavagem, e pode ser regene-

rada por um branqueio com soluções diluídas de hipoclorito (tabela 4.5) 

O composto DMDMH devido a possuir uma estrutura bifuncional, pode ser enxertado 

ou reticulado sobre a celulose (figura 4-19). Os grupos metilol do composto DMDMH ligam 

à celulose por dois grupos reactivos ou são enxertados no algodão por um grupo reactivo, 

deixando um grupo disponível para a formação da ligação halamina (Sunb et al., 2001) 

O composto DMDMH é análogo ao composto DMDHEU utilizado vulgarmente nos aca-

bamentos anti-ruga, controlando a reticulação, pode-se obter um material têxtil em que há 

um equilíbrio entre as propriedades biocidas e as propriedades anti-ruga. 
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Tabela 4-5: Actividade antibacteriana dos substratos tratados com o composto-
dimetilol dimetilhidantoína após vários ciclos de lavagem (Suna, 2001) 

Log. da redução bacteriana Ciclos de lavagem 
e branqueio 

Amostra 
E. coli S. aureus 

Algodão 6 6 
10 

Poliéster/Algodão 6 6 

Algodão 6 6 
20 

Poliéster/Algodão 6 6 

Algodão 6 6 
30 

Poliéster/Algodão 6 6 

Algodão 6 6 
35 

Poliéster/Algodão 6 6 

Algodão 6 6 
40 

Poliéster/Algodão 6 6 

Algodão 6 6 
45 

Poliéster/Algodão 6 6 

Algodão 6 6 
50 

Poliéster/Algodão 6 6 
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Figura 4-19: Enxerto ou reticulação do dimetilol dimetilhidantoína na celulose 
(Sunb et al., 2001). 
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Foram ainda desenvolvidos estudos na síntese e aplicação de novos monómeros 

bifuncionais hidantoína, nomeadamente, o composto 3-alil-5,5-dimetilhidantoína (ADMH), 

o monómero vinílico, 3- (4-vinilbenzil)-5,5-dimetilhidantoína, e ainda o monómero cíclico, 

acriloil-2,2,5,5-tetrametilimidazolidine-4-ona(ACTIMIO) para obtenção de materiais com 

propriedades antibacterianas regeneráveis. O ADMH foi enxertado sobre vários substra-

tos têxteis (poliéster, poliamida, polipropileno, acrílica, mistura poliéster/algodão) por pro-

cessos em contínuo, na presença do monómero multifuncional, o trialil-1,3,5.triazina-

2,4,6(1H,3H,5H)-triona (TATAT). Posteriormente à ligação do monómero aos substratos, 

estes são submetidos ao branqueio com soluções diluídas de hipoclorito, onde rapida-

mente as estruturas hidantoínas são transformadas em N-halaminas, activando-os contra 

as bactérias Escherichia coli.  

Foram ainda efectuadas copolimerizações destes monómeros com polímeros como 

poli-estireno, acrilonitrilo, acetato vinílico e metilmetacrilato, obtendo-se misturas poliméri-

cas também com actividade antibacteriana regenerável (Sunc et al., 2001; 2002). 

Mais recentemente, foram sintetizadas N-halaminas com grupos siloxano, para acaba-

mento de substratos têxteis. Estes compostos são ligados covalentemente aos substratos 

pelo grupo funcional siloxano. Substratos como poliéster, polipropileno, acetato e algodão 

tratados com estes compostos por processos por “pad-dry-cure”, demonstram um vasto 

espectro antimicrobiano, reflectindo o forte poder oxidativo do cloro sobre os microrga-

nismos. 

Contudo, Schindler e colaboradores (2005) consideram que a tecnologia antimicrobiana 

baseada na reversibilidade das ligações halamina pode trazer desvantagens, nomeada-

mente, amarelecimento dos materiais provocados pela temperatura quando são aplicadas 

grandes quantidades de cloroaminas e degradação das fibras celulósicas, especialmente, 

perda de resistência provocada pelas oxi e hidroceluloses.  

4.7.5.  COMPOSTOS FENÓLICOS 

De entre os compostos fenólicos, sabe-se que o composto 2,4,4-tricloro-2-

hidoxidifeniletér (triclosano), (figura 4-20) é o composto mais utilizado em aplicações para 

preparar materiais antimicrobianos.  
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Figura 4-20: Estrutura do 2,4,4-tricloro-2-hidoxidifeniletér (triclosano). 

 

Usam-se produtos baseados neste composto há mais de 20 anos, no sector hospitalar 

e no cuidado pessoal como desodorizantes, pasta de dentes e sabonetes. 

O triclosano inibe o crescimento dos microrganismos por um mecanismo electroquími-

co. O composto penetra e rompe a membrana celular, afectando o metabolismo dos 

microrganismos por inibição da síntese de lipídos (Purwar et al., 2004; Ramachandran et 

al., 2004). 

Produtos comerciais contendo na sua constituição triclosano, são conhecidos pela sua 

eficácia antimicrobiana e respectiva durabilidade, em fibras como, poliéster, poliamida e 

misturas dessas fibras com algodão. No entanto, sabe-se que a sua actividade contra fun-

gos não é tão significativa.  

O triclosano actua como um corante disperso, difunde com uma elevada velocidade de 

esgotamento para o interior das fibras e durante a utilização do artigo tratado, migra para 

a superfície por um processo de libertação controlada. Quando os microrganismos são 

colocados em contacto com o triclosano pode ocorrer resistência, por parte dos micróbios 

ao agente, continuando a existir desenvolvimento dos microrganismos (Staphylococcus 

aureus,, Cromobacterium,, Klebsiella ou pseudomonas) na superfície do material têxtil ou 

na zona circundante. Devido a esta característica de migração e formação da zona de 

inibição Williams e seus colaboradores (2005) detectaram que este composto produz mul-

ti-resistência em consequência do processo de mutação das bactérias, como indicam 

resultados recentes do aumento da resistência bacteriana em produtos hospitalares, con-

tendo triclosano. 

Outra desvantagem da sua aplicação em materiais têxteis está relacionada com a 

durabilidade da actividade antibacteriana após lavagens. Foi efectuado um estudo compa-

rativo da actividade antimicrobiana pela aplicação do composto triclosano e do composto 

quaternário de amónio derivado do siloxano em amostras de algodão (Kut et al., 2005). 

Este estudo tinha também como objectivo testar a eficácia antibacteriana em amostras 

expostas a soluções ácidas e alcalinas, de forma a simular o efeito dos agentes químicos 
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e condições ambientais (contacto com o corpo humano, urina e transpiração) a que nor-

malmente os materiais são sujeitos, durante a sua utilização. Foi analisado ainda o efeito 

do branqueio com peróxido de hidrogénio ao algodão, comparativamente com amostras 

de algodão cru, na eficiência antibacteriana. Os resultados obtidos para as várias amos-

tras de algodão cru e branqueado, tratadas com ambos os compostos indicam que o 

branqueio aumenta a actividade antibacteriana, especialmente contra a bactéria Gram-

positiva S.aureus. Relativamente à bactéria E.coli este aumento não foi tão significativo. 

Concluíram também que o tratamento com o agente triclosano apresentou maior eficácia 

antibacteriana relativamente ao tratamento por imobilização na superfície do algodão, do 

agente silano quaternário de amónio. Outra das observações importantes neste estudo, 

consistiu na verificação de que a condições ácidas e básicas reduzem a actividade anti-

bacteriana das amostras tratadas, com a excepção do algodão em cru que já apresentava 

actividade antibacteriana reduzida. Contudo, não foi avaliada durabilidade da acção após 

lavagens.  

Numa outra aplicação, foi avaliada a durabilidade da actividade antimicrobiana do 

poliéster tingido e tratado com triclosano e poli (hexametilenobiguanidina) após lavagens. 

Os investigadores demonstraram que o poliéster tratado com triclosano, obtinha 50% de 

redução antibacteriana contra a bactéria S.aureus após 50ciclos de lavagem, contudo, 

apresentava 0% de redução antibacteriana contra a bactéria E.coli após um só ciclo de 

lavagem. O poli (hexametilenobiguanidina) permitiu uma redução bacteriana de 80% no 

poliéster após 50 ciclos de lavagem, mas não apresentava actividade no que se refere à 

bactéria Gram-negativa, E.coli após 5 ciclos de lavagem (Michielsen, 2004). Têm sido 

desenvolvidas aplicações de triclosano microencapsulado. Usam-se microcápsulas de 

diferentes polímeros, permitindo uma libertação controlada do triclosano. Estas microcáp-

sulas contendo o triclosano ou outros compostos antimicrobianos insolúveis são poste-

riormente incorporadas durante o processo de extrusão de fibras ou por revestimentos na 

superfície das fibras (Grabowska et al., 2004). 

4.7.6. DERIVADOS DE MAGNÉSIO 

O peróxido de hidrogénio é um agente desinfectante, anti-séptico, com vasto espectro 

antimicrobiano, inofensivo para o consumidor e ambiente. Devido à sua elevada reactivi-

dade, com rápida formação de radicais livres, reage rapidamente com as estruturas orgâ-

nicas dos microrganismos, afectando desta forma o metabolismo destes e originando a 

sua destruição.  
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No entanto, não apresenta substantividade para as fibras têxteis e consequentemente 

é facilmente removido dos materiais têxteis por simples lavagem. Assim sendo, houve 

necessidade de desenvolver produtos baseados em peróxido de hidrogénio, aplicáveis 

aos materiais têxteis, eficientes no que se refere à durabilidade da actividade antimicro-

biana durante a sua utilização. 

Foram sintetizados e patenteados agentes antibacterianos derivados da reacção do 

acetato de magnésio tetrahidratado [Mg(OAc)2. 4H2O] com peróxido de hidrogénio (H2O2). 

Estes compostos foram caracterizados por análise elementar, espectroscopia de infra-

vermelho e análise térmica. A composição dos derivados de peróxido de magnésio varia 

de acordo com a razão molar de peróxido de hidrogénio usado na síntese, mas podem 

ser classificados como acetato hidroperóxido de magnésio (MHPA) e Dihidroperóxido 

(MDHP) de magnésio. Como estes agentes são insolúveis em meio aquoso, aplicam-se 

em dispersões aos materiais têxteis por processos convencionais de “pad-dry-cure”. Estas 

dispersões aquosas são consideradas estáveis, desde que sejam capazes de reter mais 

de 75% da actividade de peróxido por mais de 6 meses.  

Os materiais como algodão e misturas de algodão com estes agentes apresentam acti-

vidade antibacteriana contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Esta actividade 

é mantida após 30 lavagens para misturas de algodão/ poliéster e 50 lavagens para o 

algodão (patente 5,656,037,1997). 

Vigo e colaboradores (1998) publicaram o estudo baseado na aplicação de agentes 

derivados de peróxido de magnésio a fibras de algodão mercerizado e não mercerizado 

assim como a misturas de algodão/poliéster e algodão/poliamida. Concluíram que mate-

riais celulósicos apresentam maior afinidade e durabilidade de actividade relativamente às 

misturas poliéster/algodão, ou misturas do algodão com outras fibras sintéticas, como, 

poliamida e polipropileno. No entanto, a maior durabilidade destes agentes é atingida em 

materiais de algodão não mercerizado, devido às características da superfície da fibra 

como convoluções e rugosidade, que contrastam com superfícies lisas e cilíndricas do 

algodão mercerizado.  

Quando os agentes acetato hidroperóxido de magnésio (MHPA) e Dihidroperóxido 

(MDHP) de magnésio são impregnados e termofixados, as fibras ficam totalmente revesti-

das com um material cristalino. Estas amostras quando expostas à lavagem, mantêm o 

peróxido que fica retido preferencialmente nas dobras das fibras. Será razoável assumir 

que a porosidade e estrutura das fibras de algodão não mercerizado, é mais propícia à 
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retenção de espécies cristalinas de magnésio, relativamente ao algodão mercerizado 

(Vigo et al., 1998; 2001; Purwar, et al., 2004). 

4.7.7. QUITOSANO 

O quitosano, derivado deacetilado da quitina, poli(1,4)-2-amido-2-desoxi-β-D-glucose, 

(figura 4-22) é um polímero que desperta cada vez mais interesse, nas mais diversas 

áreas como, química, bioquímica, medicina, farmácia, biotecnologia e ciências têxteis, 

devido às suas propriedades de biodegradabilidade, biocompatibilidade, não toxicidade, 

regenerante e actividade antimicrobiana. 

 

 

Figura 4-21: Quitosano obtido por deacetilação da Quitina (Oktem et al.,2000). 
 

Quase todas as propriedades da quitina e do quitosano dependem de dois parâmetros 

fundamentais, o grau de acetilação e a distribuição da massa molecular do polímero. 

O quitosano apresenta uma elevada solubilidade em vários solventes ácidos enquanto 

que a quitina é insolúvel em água. O quitosano dissolve-se rapidamente quando são for-

madas ligações iónicas (cargas positivas), embora as suas ligações de hidrogénio e for-

ças de van der waals possam também contribuir para sua solubilidade. Desta forma, a 

solubilidade é favorecida pela hidratação dos vários locais reactivos do polímero. Como 

resultado, a relação entre os grupos NH2 e NH3
+, é um parâmetro com uma significativa 

importância, nas propriedades do quitosano. 

A actividade antimicrobiana deste polissacarídeo é atribuída à presença da acção dos 

grupos amina protonados, que bloqueiam a sequência dos microrganismos, inibindo a 

proliferação antimicrobiana. O quitosano forma ligações com as cargas aniónicas da 
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membrana celular dos microrganismos, provocando alteração da permeabilidade da 

membrana e consequente rompimento. Este facto conduz a um transporte para o exterior 

da célula das substâncias necessárias à sobrevivência da célula antimicrobiana com a 

destruição celular. 

Estudos recentes demonstram que o quitosano é mais eficaz na sua inibição microbia-

na, que os seus oligómeros. 

É considerado como um agente mais seguro e com maior eficácia na sua acção antimi-

crobiana relativamente a muitas substâncias antibióticas usadas no meio hospitalar. Este 

composto é especialmente importante, na redução do desenvolvimento das Staphylococ-

cus aureus resistentes à metacilina. 

Geralmente a celulose é tratada com o quitosano por dissolução deste numa solução 

diluída de ácido acético. No entanto, este método, não permite uma ligação covalente 

entre o quitosano e a celulose, perdendo-se o polímero durante as lavagens. Desta forma, 

têm sido levados a cabo, estudos na aplicação de quitosano em matérias celulósicos, com 

a utilização de agentes reticulantes como, ácido de 1,2,3,4-butanotetracarboxilico, ácido 

cítrico e dimetilolhidroxietilenoureia (DMDHEU). Estudos da utilização do ácido cítrico 

como agente reticulante na fixação do quitosano à celulose, indicam que além de ocorrer 

a reacção de esterificação entre o ácido cítrico e a celulose, ocorre também entre o ácido 

cítrico e os grupos hidroxilo do quitosano. Desta forma, os grupos carboxílicos ficam dis-

poníveis para formar ligações iónicas com os grupos amina do quitosano. Sabe-se que as 

propriedades antimicrobianas do algodão tratado com quitosano são devidas à quaterni-

zação dos grupos amina em meio ácido, para posteriormente ligarem aos grupos anióni-

cos da célula microbiana.  

O quitosano aumenta o esgotamento dos corantes directos nas fibras celulósicas. Além 

disso, o pré-tratamento com quitosano elimina as diferenças de cor entre algodão maduro 

e não maduro (Oktem et al., 2003). 

Foi estudada a influência do dimetilolhidroxietilenoureia (DMDHEU) na fixação do qui-

tosano à celulose, para obtenção de algodão e misturas de algodão/poliéster antimicro-

bianos com durabilidade após lavagens. Neste estudo foi também alvo de análise, o efeito 

do quitosano nas diferenças de cor das amostras. A dimetilolhidroxietilenoureia, forma 

ligações permanentes com os grupos hidroxilo e amina do quitosano, reticulando-o com a 

celulose, e por conseguinte, aumenta a durabilidade da ligação algodão-quitosano. 

Oktem e seus colaboradores (2003) concluíram pela realização do teste standard Sha-

ke test ASTM-E2149-01, da avaliação da actividade antimicrobiana, que o algodão com o 
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sistema quitosano/DMDHEU, apresenta um elevado nível de actividade contra a bactéria 

Gram-positiva Staphylococcus aureus e contra a bactéria Gram- Escherichia coli, que se 

mantém após lavagens.  

Shin e colaboradores (2000, 2001) efectuaram a preparação de um oligómero de quito-

sano solúvel em água, para obtenção de não tecidos de polipropileno com propriedades 

antimicrobianas. O não-tecido de polipropileno tratado com o composto apresentou eleva-

da actividade antimicrobiana contra a bactéria Gram-positiva, a Staphylococcus aureus, e 

contra as bactérias Gram-negativas, Escherichia coli e Proteus vulgaris. 

Ko e colaboradores (1999) realizaram a síntese de um quitosano com grupos quaterná-

rio de amónio, cloreto de N-2-hidroxi-propil-3-trimetilamónio-quitosano, por reacção do 

composto catiónico, cloreto de glicidiltrimetilamónio com o quitosano. Este produto foi pos-

teriormente misturado com poli (acrilonitrilo), para obtenção de fibras com propriedades 

antimicrobianas. 

O quitosano é também utilizado como ligante na pasta de pigmentos utilizada na 

estamparia, em materiais de poliéster e misturas poliéster/algodão, concedendo a estes 

materiais, redução bacteriana de 96%. (Purwar et al., 2004). 

Fez-se um estudo comparativo entre as propriedades antibacterianas do algodão trata-

do com quitosano e com o composto glioxal, por processos por “pad-dry-cure” (Kittinaova-

rat et al., 2005). Sabe-se que o glioxal é um reagente sem formaldeído, disponível como 

agente de acabamento anti-ruga que reticula com a celulose, através de ligações hemia-

cetal ou formação acetal. A maior desvantagem da aplicação deste composto ao algodão 

é a elevada perda de resistência do algodão resultante.  

Por outro lado, este composto apresenta uma actividade antimicrobiana elevada, de tal 

forma, que 1% s.p.f de glioxal reduz 100% a bactéria Gram-positiva, e 2% s.p.f permite a 

mesma redução na bactéria Gram-negativa da bactéria Klebsiella pneumoniae.  

No estudo comparativo a actividade antimicrobiana para amostras tratadas com o sis-

tema quitosano/glioxal não melhorou a actividade antimicrobiana relativamente, ao trata-

mento isolado com glioxal. Além desse facto, os autores verificaram um fenómeno de 

amarelecimento relacionado com a temperatura de termofixação. 

44..88..  CCOOMMPPOOSSTTOOSS  AANNTTIIMMIICCRROOBBIIAANNOOSS  PPAARRAA  TTÊÊXXTTEEIISS  FFUUNNCCIIOONNAAIISS  

Na actualidade, os materiais têxteis tendem a evoluir no sentido de apresentarem múl-

tiplas funcionalidades. É possível com utilização de determinados compostos antimicro-
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bianos, obter materiais com funções antimicrobianas acrescidas de outras propriedades 

importantes que contribuem significativamente para obter materiais de maior valor acres-

centado. Um exemplo dessa múltipla funcionalidade, é aplicação de compostos quaterná-

rios de amónio a fibras celulósicas tingidas com corantes directos e reactivos. Para além 

das propriedades antimicrobianas, obtém-se algodão que tinge sem sal com diminuição 

da carga poluente nos efluentes têxteis com aumento de solidez à lavagem dos corantes 

directos (Hausera,b et al., 2004) 

Lim e colaboradores (2003, 2004) sintetizaram e aplicaram um derivado de quitosano 

quaternário de amónio, cloreto de o-acrilamido-metil-N-((2-hidroxi-3-trimetilamónio) ao 

algodão tingido com corantes directos e reactivos. Obtiveram além de actividade antimi-

crobiana, aumento no esgotamento do corante directo no algodão previamente tratado 

com o derivado do quitosano, na ausência de electrólito, com resultados de solidez à 

lavagem superiores às amostras tingidas por processos padrão. Contudo, verificaram uma 

redução na solidez à luz de corantes directos.  

Outro estudo levado a cabo por Hausera e colaboradores (2004) indica que o poli 

(hexametilenobiguanidina), para além de ser antimicrobiano, actua como um fixador no 

corante directo aplicado ao algodão, com aumento na solidez à lavagem e à fricção a 

molhado do algodão tingido previamente tratado. No entanto, verificou-se que o algodão 

tingido possui uma actividade antimicrobiana significativamente inferior relativamente ao 

não tingido, demonstrando a influência da estrutura do corante na eficácia antibacteriana. 

Este resultado foi comparado com a aplicação de compostos fixadores padrão nomeada-

mente, à base de formaldeído, que demonstraram uma actividade antimicrobiana elevada 

comparativamente com o poli (hexametilenobiguanidina), devido à presença de formal-

deído também um composto com forte poder biocida (Schindler et al., 2005). No entanto, 

este fixador, demonstrou fraca solidez à lavagem, com a agravante da presença de for-

maldeído livre, que apresenta problemas relacionados com toxicidade para o consumidor. 

Têm sido ainda, desenvolvidos acabamentos com compostos antimicrobianos, junta-

mente com outros produtos de acabamento funcional num só banho de aplicação. Lee e 

colaboradores (2004) desenvolveram artigos de vestuário com propriedades antimicrobia-

nas e de barreira por aplicação de quitosano com polímeros fluorados. 

Huang e Leonas (2004) efectuaram um estudo para obtenção de materiais com fun-

ções repelentes à água e parafinas, juntamente com propriedades antimicrobianas. Para 

tal, efectuaram num só banho, aplicação de compostos fluorados para conferir repelência, 

e triclosano ou poli (hexametilbiguanidina), para atribuir actividade antimicrobiana. Os 
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materiais tratados por este método apresentam elevada eficácia nas diferentes proprieda-

des. Verificou-se que os compostos antimicrobianos influenciam a eficiência do acaba-

mento repelente, no entanto, a eficácia antimicrobiana não é afectada pelo acabamento 

repelente.  

44..99..  CCOOMMPPOOSSTTOOSS  AANNTTIIMMIICCRROOBBIIAANNOOSS  CCOOMMEERRCCIIAAIISS  

Actualmente, já se encontra comercialmente disponível, uma vasta gama de produtos 

antimicrobianos, compostos (tabela 4- 6) e fibras (tabela 4-7) para aplicação têxtil, resul-

tado da investigação que resumidamente se descreveu acima.  

 

Tabela 4-6: Compostos antimicrobianos disponíveis comercialmente (Rama-
chandran et al., 2004; Broughton et al., 2000) 

Compostos Nome Comer-
cial Fornecedor Método de aplicação 

Siloxano quaternário Aegis Microbe 
Shield® 

Aegis Environ-
ments Bioshield 
Technologies 

Tratamento Químico 

Triclosano e outros 
Irgaguard® 

Sanitized® Micro-
ban® 

Ciba 
Clariant Microban 

Products Co 

Incorporação no polí-

mero 

Tratamento Químico 

Zeolito de prata AgIONTM AgION Techno-
logies 

Incorporação no polí-
mero 

PHMA - Cloridrato de 
poli(hexametileno biguanidina Reputex 20 Avecia Ltd. 

Tratamento químico 

substratos devem con-

ter pelo menos 35% 

celulose 

Diodometilp-tolilsulfona Diodometylp-
tolylsulfone Dow Chemical Tratamento Químico 

N-Halaminas Halosource N-
Halamines Halosource Co. 

Tratamento Químico 

Pad-Dry-Cure-

Branqueio com cloro 

Triclosano, Diodometilp-
tolilsulfona,isotiazolonas, 

compostos de amónio qua-
ternários 

Ultra-Fresh® 
Thomson 

Research Asso-
ciates 

Tratamento Químico 

Incorporação no polí-

mero 
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Tabela 4-7: Fibras antimicrobianas disponíveis comercialmente (Ramachandran 
et al., 2004; Broughton et al., 2000) 

 

FIBRA 

 

NOME COMERCIAL FORNECEDOR 

Trevira Bioactive Trevira 

Terital Saniwear Montefibre Poliéster 

Bacterbril Brilen 

Amicor Accordis 
Poliacrílica 

Biofresh Sterling 

Livefresh Kaneba 

R-Stat R-Stat Poliamida 

Meryl Skinlife Nylstar 

Polipropileno Asota AM Sanitary Clariant 

Policloreto de vinilo 
Rhovy´sas Antibacte-

rial 

Microban Products 

Co 

Celulose regenera-

da 
Sea Cell Activated Zimmer AG 

 

Destes actualmente, existem diferenças significativas em termos de eficácia, cinética e 

durabilidade quando aplicados pelos processos convencionais têxteis (Broughton et al., 

2000). No entanto, todos estes produtos são regularizados e avaliados por agências de 

protecção, que atribuem o registo aos compostos antimicrobianos, EPA ou EU. O registo 

EPA efectua uma clara distinção entre compostos antimicrobianos para protecção dos 

materiais têxteis e compostos antimicrobianos para protecção dos utilizadores. A avalia-

ção do composto para posterior registo inclui o conhecimento detalhado de critérios como, 

componentes activos usados nas formulações antimicrobianas, segurança/toxicidade 

desses componentes antimicrobianos, produtores desses princípios activos, relação con-

centração de principio activo /eficiência do processo, entre outros. O processo regulamen-
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tar e de registo dos compostos antimicrobianos é um processo complexo (Casciani et al., 

2003). 

44..1100..  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDAA  AACCTTIIVVIIDDAADDEE  AANNTTIIMMIICCRROOBBIIAANNAA  NNOOSS  PPRROODDUUTTOOSS  TTÊÊXXTTEEIISS  

Os métodos de avaliação da actividade antimicrobiana nos materiais têxteis, devem ser 

capazes de avaliar a eficiência do tratamento antimicrobiano, bem como, assegurar que o 

desempenho do artigo têxtil não será alterado pelo tratamento. 

Os compostos antimicrobianos diferem entre si, física e quimicamente, e actuam nos 

microrganismos segundo diversos mecanismos. Assim sendo, podem ser efectuados 

vários testes de actividade antibacteriana para avaliar correctamente uma aplicação com 

estes compostos. Não é de todo aconselhável avaliar dois produtos antimicrobianos dis-

tintos por um único teste de avaliação.  

Os métodos baseados na difusão em agar são muito utilizados como testes prelimina-

res para detecção da actividade antimicrobiana. Este teste efectua a avaliação da activi-

dade antimicrobiana por inibição do crescimento bacteriano, ou seja, é formada uma zona 

de inibição na zona circundante da amostra tratada com o composto antimicrobiano que é 

observada visualmente. 

A ausência da zona de inibição indica a não protecção antimicrobiana da amostra tra-

tada, contudo, é necessário efectuar uma análise cuidada ao substrato e à área directa-

mente por baixo da amostra. Se for verificado ausência de crescimento microbiano sob 

substrato têxtil, isso significa que a amostra contem actividade antimicrobiana. Por outro 

lado, é preciso considerar que existem compostos com baixa solubilidade em água, que 

demonstram prolongadamente, formação de zonas de inibição. 

A zona de inibição é uma medida indirecta da actividade da amostra não apresentando 

proporcionalidade directa à eficiência do tratamento antimicrobiano. Esta depende de fac-

tores como, concentração mínima de inibição, MIC, da concentração de antimicrobiano no 

tecido, da taxa de difusão deste na fibra, dependendo igualmente da humidade, tempera-

tura, e componentes orgânicos. A zona de inibição pode ser usada como comparação da 

eficiência de diferentes concentrações para o mesmo agente antimicrobiano ou mesmo 

para avaliação da durabilidade do tratamento antimicrobiano. Contudo, não é uma avalia-

ção representativa para diferentes agentes. 

Uma segunda classe de testes antimicrobianos avalia a eficácia antimicrobiana pela 

redução da população microbiana, baseados na técnica de contagem dos microrganis-



Estudo da Eficiência e Durabilidade de diversos métodos de Fixação de Produtos Antimicrobianos em Fibras Celulósicas 

 

  Universidade do Minho – Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Química Têxtil                       73

mos. Analisam-se pela diferença da contagem dos microrganismos das amostras tratadas 

com as amostras não tratadas. Um bom exemplo deste tipo de testes é o teste AATCC 

Test Method 100-98. Há contudo outros testes baseados no mesmo princípio (Rama-

chandran et al., 2004). 

Foi desenvolvido um novo sistema de testes ISO/TC/38/WG 23 (métodos para produtos 

têxteis antimicrobianos), no qual são considerados aspectos tecnológicos, dermatológicos 

e ecológicos. 

Alguns produtores avaliam a eficácia antibacteriana por testes ASTM F1670 e F1671. 

No entanto, estes testes avaliam as propriedades de barreira do material tratado contra os 

microrganismos em detrimento das suas bioactividades (Casciani et al., 2003). 

No que diz respeito à actividade anti-fúngica, os testes “soil burial” têm sido usados na 

demonstração da prevenção da degradação dos materiais têxteis causada por fungos. 

A susceptibilidade dos materiais têxteis aos fungos é normalmente avaliada por três 

métodos práticos. O primeiro corresponde à exposição do material têxtil em contacto com 

uma mistura de cinco espécies de fungos onde é observada visualmente a capacidade de 

desenvolvimento dos fungos no material têxtil. O segundo é similar ao teste de difusão em 

agar, no qual o material têxtil tratado é colocado em contacto com fungos na placa de 

agar e a avaliação é efectuada pela medição da zona de inibição formada na zona circun-

dante da amostra. O terceiro teste indica como ocorre a contaminação fúngica numa 

câmara húmida observando-se visualmente pelo grau de crescimento ou pelo teste de 

resistência à tracção (Ramachandran et al., 2004;Casciani et al., 2003) Os vários métodos 

para avaliação da eficácia antimicrobiana podem ser sumariados na tabela 4.8, 

(www.centrum.vslib.cz/centrum/itsapt/prezentace/wp2/multifuctional). 
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Tabela 4-8: Métodos de Avaliação da Actividade Antimicrobiana 

Método Designação do tes-
te Descrição 

AATCC 147-1998 Antibacterial Activity of textile 
Materials: Parallel Streak Method 

AATCC 30-1999 
Antifungal Activity, Assessment 
on Textile materials:Mildew and 

Rot resistance of Textile materials 

AATCC 90-1982 Antibacterial actvity of fabrics, 
detection of:Agar plate method 

AATCC 174-1993 Antimicrobial Activity assesse-
ment of carpets 

SN 195920-1992 
Textile fabrics: Determination of 

the antibacterial activity:Agar 
Diffusion plate test 

SN 195921-1992 
Textile fabrics: Determination of 
the antimycotic activity:Agar dif-

fusion plate test 

 
 
Difusão em agar (teste quali-
tativo) 
 

 

JISL 1902-1998 Testing Method for antibacterial of 
textiles 

AATCC 100-1999 Antibacterial Finishes on Textile 
Materials:Assessment of 

SN 195924-1983 
Textile Fabrics: Determination of 

the antibacterial activity:Germ 
count method 

 
Contagem (teste quantitativo) 
 
 

XPG 39-010-2000 

Properties of Textiles-Textiles and 
polymeric surfaces having anti-

bacterial proper-
ties.Caracterization and meas-

urement of antibacterial activity 

JISZ2911-1992 Methods of test for fungus resis-
tance 

ISO 846-1997 Plastics-Evaluation of the action 
of microorganisms 

“Fouling Tests,  
soil burial test” 

ISO 117721-1-2001 Textiles-Determination of resis-
tance of cellulose containing 

ISOTC38WG 23 Testing for antibacterial activity 

Novos testes 
CENTC248WG 13 

Textiles-Determination of the an-
tibacterial activity-Agar plate dif-

fusion test 
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55..  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  

55..11..  MMAATTEERRIIAAIISS  

5.1.1. REAGENTES 

O hidróxido de Sódio, carbonato de Sódio, cloreto de Sódio, bromododecano,  

Ureia, fosfato trissódico, bromofenol e epicloroidrina foram comprados à Merck (Portu-

gal). 

O 1,4-diazo-[2,2,2]-biciclooctano (DABCO) foi fornecido pela Fluka (Alemanha) e o Ace-

tato de etilo pela Sigma (Alemanha). 

O Propanodiol, etileno glicol diglicidiléter, glicidilpropiltrimetoxissilano, cloreto de p-

toluenossulfonilo, hidrogenocarbonato de sódio, perssulfato de potássio metacrilato de 

glicidilo e o brometo de potássio foram fornecidos pela Aldrich (Alemanha). 

Todos os reagentes foram usados com elevado grau de pureza de forma a minimizar 

qualquer tipo de interferências. 

5.1.2. CORANTES 

Usou-se o corante Direct Blue Sirius Blue FGG, um corante azo gentilmente oferecido 

pela DyStar (Portugal). Foi aplicado sem nenhum procedimento de purificação prévia. 

 

5.1.3. SUBSTRATO TÊXTIL 

Usou-se um tecido 100% algodão, tafetá, branqueado em todos os ensaios, fornecido 

pela empresa Lameirinho (Guimarães, Portugal). 

 

55..22..  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  

Usaram-se no desenvolvimento analítico deste trabalho o Espectofotómetro de Infra-

vermelho por Transformadas de Fourier (Nicolet-Avatar 360); o Espectrofotómetro de 
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Ressonância Magnética Nuclear (RMN) (Varian Unity Plus a 300 MHz), e o Microscópio 

Electrónico de varrimento (SEM) (modelo LEICA S360). 

Nos processos de modificação efectuados, tingimento ou lavagens usou-se o Foulard 

Roaches, Modelo BVHP MK II 350, o Linitest Marca Heraeus-Original Hanau, modelo 

150S,e a Ahiba Turbo Color. 

O controlo de processos foi efectuado usando o sistema SIMCOR, sistema integrado 

de monitorização da cor (Santos, 2003). 

55..33..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAASS  

5.3.1. SÍNTESE DO COMPOSTO QUATERNÁRIO DE AMÓNIO (BROMETO DE N-DODECIL-DABCO) 

Adicionou-se 0,1 moles (11,21g) de 1,4-diazobiciclo [2,2,2] octano com 0,0006mol 

(4,8mL) de bromododecano, dissolvidos em acetato de etilo (65mL). Colocou-se a solução 

resultante num balão de fundo redondo, ligado a um condensador, e agitou-se à tempera-

tura ambiente durante 24horas (Figura 4.1). 

Lavou-se o sal formado (precipitado branco) com várias tomas de acetato de etilo. O 

sólido foi então filtrado sob vácuo e seco na estufa a 30-40ºC (Cohen et al, 2000). 

 

 

Figura 5-1: Montagem da síntese do brometo de N-dodecil-DABCO. 

 

O composto 1,4 diazo [2,2,2] biciclooctano e o sal derivado, previamente secos na 

estufa a 100ºC, foram analisados por espectroscopia de infravermelho.  

Ambos os compostos, em solventes deuterados DMSO-d6, D2O e CDCl3 (Merck) com 

grau de deuteração 99,9%, foram ainda analisados por ressonância magnética nuclear de 

1H usando o pico do solvente como referência interna.  
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5.3.2. MODIFICAÇÃO QUÍMICA DO ALGODÃO USANDO DIFERENTES MÉTODOS DE APLICAÇÃO DO 

BROMETO DE N-DODECIL-DABCO. 

5.3.2.1 Aplicação directa do brometo de N-dodecil-DABCO ao algodão 

A aplicação foi feita utilizando os processos por “pad-batch” e por esgotamento. 

No processo por pad-batch impregnou-se uma amostra de algodão numa solução com 

de brometo de N-dodecil-DABCO (10gL-1), a pH 6 e 9, à temperatura ambiente. As amos-

tras foram enroladas e envolvidas em plástico, e armazenadas pelo tempo necessário à 

fixação do brometo de N-dodecil-DABCO. A taxa de espressão usada foi 80%. Após fixa-

ção a amostra foi lavada com água corrente durante 20 minutos para a remoção completa 

do produto não fixado (figura 5-2). 

 

 

Figura 5-2: Processo de aplicação por “pad-batch” do brometo de N-dodecil-
DABCO ao algodão. 

 

Na aplicação por esgotamento colocou-se uma amostra de algodão em contacto com a 

solução contendo brometo de N-dodecil-DABCO (15% s.p.f) com uma razão de banho de 

1:20 a pH 6 e 9 (adição de bicarbonato de sódio). O processo usado foi isotérmico, a 

75ºC. Lavou-se a amostra com água corrente durante 20 minutos e enxaguada para a 

remoção completa do produto não fixado (figura 5-3). 

 

 

 

 

N-dodecil-Dabco (15% s.p.f) 

pH = 6 

pH= 9 (bicarbonato de sódio)

                      24 horas 

 

                   Lavagens 

Taxa de Espressão: 80% 
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Figura 5-3: Processo por esgotamento da aplicação brometo de N-dodecil-
DABCO por ligação directa ao algodão 

 

5.3.2.2 Aplicação do brometo de N-dodecil-DABCO ao algodão previamente modifi-
cado por tosilação 

Colocou-se uma amostra de algodão (5g) numa solução de acetonitrilo: água, conten-

do cloreto de p-toluenossulfonilo (50% s.p.f) e bicarbonato de sódio (25%) como “acid 

sink”. Agitou-se durante 4 horas à temperatura ambiente. Retirou-se a amostra e lavou-se 

com água à temperatura ambiente. Posteriormente a amostra foi imersa numa solução 

aquosa com brometo de N-dodecil-DABCO (50%s.p.f), agitando-se por mais 24 horas à 

temperatura ambiente. 

No final, retirou-se a amostra da solução, lavou-se com água corrente e enxaguou-se, 

sendo de seguida de seca à temperatura ambiente (figura 5-4). 

 

min 0                                                            90   

Brometo  N-dodecil-DABCO         (15%s.p.f) 

pH=6 

pH=9 (adição de  sódio hidrogenofosfato) RAZÃO DE BANHO = 1:20 

 ºC 

  75 
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Figura 5-4: Processo de aplicação do brometo de N-dodecil-DABCO ao algodão 
previamente modificado por tosilação. 

5.3.2.3 Aplicação do brometo de N-dodecil-Dabco ao algodão usando epóxidos 
como intermediários 

Usaram-se quatro compostos bifuncionais, todos eles contendo o grupo reactivo epóxi-

do: a epicloroidrina, etileno glicol diglicidiléter, glicidilpropiltrimetoxissilano e o metacrilato 

de glicidilo.  

A aplicação do sal foi efectuada de forma análoga para os quatro compostos usados e 

segundo o método geral que a seguir se descreve. 

Usaram-se processos por esgotamento isotérmicos (75ºC). As amostras (15g) foram 

mergulhadas numa solução contendo 15% s.p.f de (brometo de N-dodecil-DABCO e o 

composto bifuncional) numa razão molar de 1:1, em meio alcalino, durante 90 minutos. A 

razão de banho utilizada foi de 1:20.  

Todas as amostras foram lavadas com água corrente durante 20 minutos e enxagua-

das para a remoção completa do produto não fixado no final do processo (figura 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

25ºC 

Sal N-dodecil-
DABCO 

Final da reac-
ção 

50% s.p.f cloreto 
p-toluenosulfonilo 

25% bicarbonato 

Razão 
banho 1:20 

                0                                                            4                                                                                  28(h)   
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Figura 5-5: Processo de aplicação do brometo de N-dodecil-DABCO por reacção 
química com epóxidos 

 

• Aplicação do brometo de N-dodecil-DABCO ao algodão usando epicloroi-
drina como intermediário 

Para a aplicação do brometo de N-dodecil-DABCO utilizando como intermediário a epi-

cloroidrina, usou-se o método geral atrás descrito (5.3.2.3). 

Foram testados vários parâmetros, nomeadamente, a sequência do processo, diferen-

tes quantidades de brometo de N-dodecil-DABCO (15% e 7,5% spf), de intermediário e 

diferentes tempos de reacção, 60, 90 e120 minutos. 

 

• Aplicação do brometo de N-dodecil-DABCO ao algodão usando etlienogli-
coldiglicidiletér como intermediário 

A amostra de algodão (15g) foi mergulhada numa solução contendo o brometo de N-

dodecil-DABCO e o e etlienoglicol diglicidiletér numa razão molar 1:1, seguindo-se um 

procedimento semelhante ao descrito em. O tempo de reacção foi de 90 minutos, seme-

lhante ao descrito em (5.3.2.3). 

 

 

min 
0                                                            90   

Sal N-dodecil-DABCO         (15%s.p.f) 

Composto 

epóxido(15%s.p.f)     

Hidróxido de sódio 2.75g/L 

RAZÃO DE BANHO = 1:20 

  

ºC 

 

  75 
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• Aplicação do ao algodão usando glicidilpropiltrimetoxissilano como inter-
mediário 

A aplicação foi efectuada analogamente ao descrito em (5.3.2.3). 

 

• Aplicação ao algodão usando metacrilato de glicidilo como intermediário 

Preparou-se uma solução de brometo de N-dodecil-DABCO (15%), metacrilato de glici-

dilo (15%), a pH 8, durante 60 minutos a 60ºC. Adicionou-se depois a mistura de iniciado-

res, bissulfito de sódio (0,6gL-1) e de perssulfato de potássio (0,4gL-1) e introduziu-se a 

amostra usando uma razão de banho de 1:20. O processo usado foi isotérmico a 75ºC, 

durante 90 minutos  

No final, a amostra foi lavada com água corrente durante 20 minutos para a remoção 

completa do produto não fixado. 

5.3.3. TINGIMENTO 

Foram efectuados tingimentos com o corante Blue sírius FGG (1%) por esgotamento 

para as amostras de algodão padrão e modificadas (15g) pelos métodos descritos 

(5.3.2.1,5.3.2.2). 

O tingimento foi feito para a amostra padrão usando um gradiente de temperatura, com 

uma razão de banho de 1:33, pH7 e 20gL-1 de sal, como se pode verificar na figura 5-6. 

Para as amostras modificadas foi utilizado um processo de tingimento semelhante, sendo 

a única alteração a ausência de electrólito. 

Fez-se o controlo on-line do perfil das curvas de esgotamento do corante usando o sis-

tema SIMCOR. 

 

 

Figura 5-6: Processo de tingimento com o corante Sirius FGG por esgotamento. 

1% Corante 

20g/L Nacl 

30’ 

95ºC 

       Lavar 

40ºC 
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5.3.4. AVALIAÇÃO DA ACTIVIDADE ANTIBACTERIANA 

A actividade antimicrobiana foi avaliada para o composto sintetizado, brometo de N-

dodecil-DABCO segundo a norma NF EN1040 (Determinação da actividade antibacteria-

na de antisépticos e desinfectantes) contra as bactérias Staphylococcus aureus e Kleb-

siella pneumoniae. Posteriormente a actividade antibacteriana foi analisada nas amostras 

tratadas com o brometo de N-dodecil-DABCO pelos vários métodos atrás descritos 

(5.3.2.1 e 5.3.2.2), segundo as normas AATCC Test Method 147 “Antibacterial activity of 

textile Materials: Parallel streak method, AATCC test Method 100 “Antibacterial finishes on 

textile materials: Assessment of” 

5.3.5. AVALIAÇÃO DA DURABILIDADE DE ACÇÃO ANTIMICROBIANA NAS AMOSTRAS DE ALGODÃO 

Avaliou-se a durabilidade dos tratamentos antimicrobianos efectuados e atrás descritos 

usando ensaios de lavagem de acordo com a norma ISO 105:C06 A1S. Assim, o banho 

de lavagem foi composto por uma solução de 4gL-1 de detergente de referência ECE, o 

valor de pH foi de 10,5 ±0,1. Os testes foram realizados no Linitest, com 150mL de solu-

ção à temperatura de 40ºC durante 30 minutos. Para cada amostra modificada, foram 

efectuados 3 ensaios de lavagens repetidos. A actividade antibacteriana foi avaliada con-

forme descrito em 5.3.4. 

Fez-se ainda a avaliação comparativa da durabilidade da fixação de compostos quater-

nários de amónio por avaliação da coloração com bromofenol. As amostras modificadas 

pelos métodos acima descritos foram imersas numa solução aquosa contendo bromofenol 

numa concentração de 4ppm, durante 1-2minutos. Posteriormente as amostras foram 

lavadas e enxaguadas. 
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66..  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  

66..11..  SSÍÍNNTTEESSEE  DDOO  CCOOMMPPOOSSTTOO  AANNTTIIMMIICCRROOBBIIAANNOO,,  BBRROOMMEETTOO  DDEE  NN--DDOODDEECCIILL--DDAABBCCOO  

Tem havido uma significativa evolução no interesse da atribuição de propriedades 

antimicrobianas aos materiais têxteis, sobretudo aqueles que são constituídos por fibras 

naturais, nomeadamente fibras celulósicas. Estes materiais são facilmente atacados por 

microrganismos, isto porque lhes fornecem condições ideais ao seu desenvolvimento ao 

reterem a água, o oxigénio e outros nutrientes provenientes do metabolismo do corpo 

humano úteis para o desenvolvimento microbiano (Gupta et al., 2004). Assim sendo, os 

tratamentos antimicrobianos surgem como uma forma de protecção ao material têxtil, 

diminuindo a possibilidade de degradação das fibras têxteis e protegendo o utilizador dos 

maus odores e possíveis infecções. 

Os compostos catiónicos, surfactantes, têm sido vastamente usados na protecção 

antimicrobiana de vários substratos têxteis devido às suas propriedades bacteriostáticas e 

desinfectantes contra um largo espectro de microrganismos (Abel et al., 2002; 2004). Na 

realidade, investigações sobre a relação estrutura-actividade destes compostos têm 

demonstrado, que além do seu carácter catiónico, a cadeia lipofílica também contribui 

para a sua actividade antibacteriana. Como surfactantes, são capazes de romper a mem-

brana e permitir a libertação de electrólitos e ácidos nucleícos, originando a destruição 

total do microrganismo. O grande desafio na utilização deste tipo de compostos é fixá-los 

de forma estável no substrato e permitir aos materiais uma acção duradoura. 

A primeira etapa deste trabalho constou da síntese de um composto quaternário de 

amónio, derivado da amina (bis) terciária 1,4 diazo [2,2,2] biciclooctano, com propriedades 

antibacterianas. 

Esta amina terciária, com capacidade de reacção com vários electrófílos em condições 

neutras (Lewis et al., 1997; Xu et al., 2006), reagiu com o composto alifático halogenado 

com uma cadeia alquílica de 12 carbonos, o bromododecano, em acetato de etilo (con-

forme descrito no ponto 5.3.1). A escolha do bromododecano como reagente de síntese 

do composto antimicrobiano resultou do facto de Abel e colaboradores (Abel et al., 2002; 

2003) terem demonstrado que compostos com cadeias alifáticas com 12 -14 carbonos 

tinham maior actividade contra bactérias como a Pseudomonas aeruginosa e S.aureus. 

Por outro lado, Sun e Kim (Sun et al., 2000) aplicaram compostos quaternários de amónio 
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com diferentes cadeias alquílicas (figuras 6-1, 6-2 e 6-3) verificando que o composto que 

apresentava um maior grau de fixação na fibra e simultaneamente maior actividade anti-

bacteriana era o brometo de dodeciltrimetilamónio (DTAB).  

 

CH3 N CH3

CH3
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Figura 6-1: Estrutura química do brometo de dodeciltrimetilamónio (DTAB). 
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Figura 6-2: Estrutura química do cloreto de N-(3-cloro-2-dihidroxipropil)-N,N-
dimetil-dodecil amónio (monómero). 
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Figura 6-3: Estrutura química do cloreto de 2-propanol 1,3-Bis(N,N-dimetil-
dodecil) amónio (dímero) 

 

Após reacção do DABCO com o bomododecano, procedeu-se à análise por espectros-

copia de infravermelho com transformada de Fourier, do composto sintetizado assim 

como os respectivos reagentes de partida. As figuras 6-4, 6-5 e 6-6 apresentam os espec-

tros de infravermelho obtidos. Analisando comparativamente os espectros obtidos para os 

diferentes compostos, verificaram-se diferenças na intensidade das bandas espectrais do 

composto sintetizado relativamente aos reagentes de partida. No entanto, como se tratou 

de uma alquilação, onde apenas foi introduzida uma cadeia de hidrocarbonetos, a espec-

troscopia de infravermelho não permitiu tirar conclusões significativas. Assim sendo, para 

comprovar a formação do brometo de N-dodecil-DABCO efectuou-se a sua análise e do 

composto de partida (DABCO) em soluções deuteradas com concentrações de 0,001-

0,002M por espectroscopia de RMN 1H (figuras 6-7,6-8). 
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Figura 6-4: Espectro de infravermelho (FTIR) do DABCO. 

 

 

Figura 6-5: Espectro de infravermelho (FTIR) do bromododecano. 
 

 

Figura 6-6: Espectro de infravermelho (FTIR) obtido para o brometo de N-
dodecil-DABCO 
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Os sinais de protão obtidos para cada um dos compostos foram apresentados na tabe-

la 6-1. No que se referiu ao composto de partida, a amina terciária DABCO obteve-se um 

singleto com doze protões, uma vez que todos do hidrogénios presentes na amina são 

equivalentes e portanto aparecem como um só sinal a frequências características de 

hidrogénios ligados a átomos de carbono. Quanto ao composto sintetizado verificou-se o 

aparecimento de vários sinais devidos à introdução do reagente bromododecano na ami-

na terciária. 

 

 

Figura 6-7: Espectro de RMN 1H obtido para o DABCO. 

 

 

Figura 6-8: Espectro de RMN 1H obtido para o composto sintetizado brometo de 
N-dodecil-DABCO. 
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Tabela 6-1: RMN 1H para o DABCO e para o respectivo sal (brometo de N-dodecil-
DABCO) 

 

Composto 

 

Estrutura química RMN 1H (δ) Hz 

DABCO N N

 

 

2.76,s,12H 

Brometo de N-

dodecil-DABCO 

 

N N CH2(CH2)10CH3

Br-

 

 

 

0.88, t, 3H 

1.25, s, 20H 

3.27-3.29, t, 6H 

3.48, q, 2H 

3.65-3.68, t, 6H 

 

 

Os sinais obtidos comprovar que foi possível sintetizar o brometo de N-dodecil-DABCO, 

pela reacção que pode ser representada pela equação abaixo (figura 6-9). 

 

N N Br(CH2)11CH3 N N CH2(CH2)10CH3

Br-
CH3CO2CH2CH3

 

Figura 6-9: Reacção de síntese para o brometo de N-dodecil-DABCO. 

 

 A análise da actividade antibacteriana do composto sintetizado (brometo de N-dodecil-

DABCO) foi efectuada segundo a norma NF EN 1040 normalmente utilizada na determi-

nação da actividade antibacteriana de antisépticos e desinfectantes. Foi também analisa-

da a actividade antibacteriana do composto de partida, comprovando-se a ausência de 

actividade antibacteriana neste caso. Os compostos foram analisados em soluções a 

duas concentrações (0,01gL-1 e 0,1gL-1). 
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Os resultados obtidos e apresentados na tabela 6.2 e figuras 6-10 e 6-11 demonstra-

ram que o composto sintetizado, numa concentração de 0,1gL-1, apresentava actividade 

antibacteriana contra os dois tipos de bactérias, actividade essa, inexistente para concen-

trações de 0,01 gL-1.  

 

Tabela 6-2: Determinação da actividade antibacteriana para os compostos DAB-
CO e o brometo de N-dodecil DABCO de acordo com a norma NF 
EN1040 contra os microrganismos S. aureus e K. pneumoniae. 

CCMI*335-Staphylococus 

aureus 

CCMI* 446-Klebsiella pneu-

moniae 
Amostra 

φTotal 

(mm) 

φAmostra 

(mm) 

φ Alo 

(mm) 

φTotal 

(mm) 

φAmostra 

(mm) 

φ Alo 

(mm) 

DABCO 

[0,01g/L] 
0 0 0 0 0 0 

DABCO 

[0,1g/L] 
0 0 0 0 0 0 

Brometo de N-dodecil-

DABCO [0,01g/L] 
0 0 0 0 0 0 

Brometo de N-dodecil-

DABCO [0,1g/L] 
32 4 28 20 4 16 

          * CCMI – Colecção de Culturas de Microrganismos Industriais 

 

                       
          a.Gram positiva Staphylococus aureus( CCMI 335)                  b. Gram negativa klebsiella pneumoniae (CCMI 446) 

Figura 6-10: Método de difusão em agar para análise da actividade antibacteriana 
do DABCO (0,1gL-1) contra as bactérias S.aureus (a) e K. pneumoniae 
(b) segundo a norma NF EN1040. 
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              a.Gram positiva Staphylococus aureus( CCMI 335)                 b. Gram negativa klebsiella pneumoniae (CCMI 446) 

Figura 6-11: Método de difusão em agar para análise da actividade antibacteriana 
do brometo de N-dodecil-DABCO (0,1gL-1) contra as bactérias S. 
aureus e K. pneumoniae de acordo com a norma NF EN1040. 

 

A acção do composto sintetizado contra os microrganismos estudados, S. aureus 

(CCMI 335) e K. pneumoniae (CCMI 446), poderá ser explicada por diferentes mecanis-

mos, como por degradação da parede celular ou por inibição do seu metabolismo. Vários 

investigadores sugerem que, este tipo de compostos com acção surfactante, actuam na 

membrana citoplasmática alterando a sua permeabilidade e provocando dessa forma a 

destruição da célula. A componente catiónica do composto é capaz de efectuar ligações 

iónicas com os locais aniónicos da parede celular do microrganismo e a componente lipo-

fílica liga-se à membrana (cadeia alquílica com 12 carbonos) permitindo a difusão através 

da parede celular do conteúdo plasmático. Formam-se, pois, interacções electrostáticas 

ocorrendo ruptura física da membrana citoplasmática do microrganismo (Purwar et al., 

2004;Ramachandran et al., 2004). 

66..22..  FFIIXXAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOOMMPPOOSSTTOO  AANNTTIIBBAACCTTEERRIIAANNOO,,  BBRROOMMEETTOO  DDEE  NN--DDOODDEECCIILL--
DDAABBCCOO  AAOO  AALLGGOODDÃÃOO  

A fixação do composto à fibra de algodão foi outro aspecto importante estudado neste 

trabalho. 

Vários estudos da aplicação de surfactantes catiónicos derivados de aminas a diversas 

fibras têxteis para atribuição de um vasto espectro de actividade antimicrobiana têm sido 

feitos por diferentes investigadores (Purwar et al., 2004;Sun et al., 2000; Erra et al., 2001; 

Abel et al., 2002, Abel et al., 2003), sem que, contudo, se tenha resolvido o problema da 

durabilidade de acção às múltiplas lavagens a que os artigos têxteis são sujeitos durante 

o seu ciclo de vida. Assim sendo, uma vez sintetizado o composto surfactante catiónico e 
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comprovada a sua actividade antibacteriana, o desafio do presente trabalho prendia-se 

com o estudo da fixação deste composto ao algodão.  

Verificado que não se obtinha fixação do brometo de N-dodecil-DABCO por aplicação 

directa ao algodão, modificou-se o substrato por diferentes processos que permitissem a 

ligação covalente do composto antimicrobiano. 

6.2.1. FIXAÇÃO DO COMPOSTO ANTIMICROBIANO AO ALGODÃO POR TOSILAÇÃO 

Procedeu-se à modificação química do algodão por tosilação. A reacção de tosila-

ção é um dos métodos frequentemente usados na funcionalização de grupos hidroxilo das 

fibras celulósicas uma vez que o cloreto de p-toluenossulfonilo apresenta elevada reacti-

vidade, sendo rapidamente substituído por vários grupos nucleofílicos como aminas ter-

ciárias.  

A reacção de tosilação levada a cabo (descrita no ponto 5.3.2.1) no presente traba-

lho, foi efectuada numa solução de acetonitrilo com carbonato de sódio, usado como “acid 

sink”, evitando a utilização de piridina, normalmente utilizada nestes sistemas. A reacção 

ocorreu em duas fases; numa primeira fase, o algodão foi modificado com o cloreto de p-

toluenossulfonilo, sendo posteriormente introduzido o brometo de N-dodecil-DABCO à 

reacção. 

Ainda que a interpretação de espectros de infravermelho de fibras têxteis como 

celulose e celulose modificada seja muitas vezes difícil, devido ao facto de se tratarem de 

estruturas heterogéneas onde qualquer alteração configuracional das cadeias celulósicas 

pode apresentar efeitos nos espectros obtidos (Lewis, 1999), analisou-se a eficiência da 

modificação efectuada ao algodão por espectroscopia de infravermelho com transformada 

de Fourier com reflectância total atenuada. Compararam-se as principais bandas caracte-

rísticas dos grupos funcionais do algodão nas amostras com e sem modificação (controlo) 

susceptíveis de sofrer alterações no decorrer do processo de tosilação. 

Assim, por observação dos espectros obtidos (figura 6-12) e tendo como referência as 

bandas características para o algodão não modificado apresentadas na tabela 6-3, verifi-

cou-se que a principal diferença entre o algodão modificado por tosilação e o algodão sem 

tratamento acontecia na banda característica dos grupos hidroxilo primários (3282 cm-1) 

que sofreu uma diminuição significativa de intensidade no algodão modificado, indicando 

que ocorreu reacção dos grupos hidroxilo da celulose durante a modificação. Observou-se 

também que para o algodão modificado houve uma diminuição na intensidade da banda 
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característica dos grupos glicosídicos C-O-C (1000-1100) referente à modificação química 

do algodão. 

 

Tabela 6-3: Bandas características obtidas num espectro de Infravermelho FTIR 
com ATR de uma amostra de algodão (sem modificação). 

Frequência de vibração 
(cm-1) 

Caracterização da Banda 
(Grupo Funcional ) 

3570-3450 
3400-3200 

Ligações intermoleculares 
dos grupos Hidroxilo (OH) 

2981-2933 
 
 

2905-2850 

Vibração de estiramento 
assimétrica CH2 

Vib.est.simétrica CH2 

1640 Absorção de água 

1430-1425 Vib.deformação CH2 

1375-1372 Vib.estiramento CH 

1335 Vib. C-OH no plano 

1205-1200 Vib. estiramento OH no 
plano 

1160-1130 Vib.C-O-C 

1113-1107 Vib. Anel glicose 

 

 

Figura 6-12: Espectro obtido por FTIR-ATR para as amostras de algodão sem 
modificação e com modificação por tosilação com o brometo de N-
dodecil-DABCO. 
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Uma das formas de avaliação da fixação do composto antibacteriano ao algodão usa-

das foi efectuada através do controlo “on line” do tingimento do algodão modificado relati-

vamente ao algodão não modificado com o corante directo Sirius FGG (conforme descrito 

em 5.3.3.). Para o efeito, utilizou-se o sistema SIMCOR (sistema integrado de monitoriza-

ção da cor). 

Sabe-se que grupos catiónicos derivados de aminas aplicados ao algodão são capazes 

de incrementar a tingibilidade de corantes aniónicos (corantes directos e reactivos) na 

ausência de electrólitos e sob condições neutras (Xu et al., 2006; Lewis et al., 1991; Hau-

ser et al., 2003; Hashem et al., 2003). Uma vez que o composto antibacteriano, se pre-

sente na fibra, a cationizava, foi possível avaliar eficiência da sua da fixação por análise 

comparativa das curvas de esgotamento obtidas no tingimento do algodão modificado e 

não modificado.  

Os resultados obtidos (figura 6-13), demonstraram que o algodão modificado tingido na 

ausência de electrólito obteve um esgotamento de 65,5 %, valor aproximado do esgota-

mento obtido (68%) para o algodão não modificado tingido na presença de sulfato de 

sódio. No entanto, o algodão não modificado tingido na ausência de electrólito apresentou 

um esgotamento de apenas 4%.   
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Figura 6-13: Curvas de esgotamento obtidas no tingimento das amostras de 
algodão modificado e não modificado com o brometo de N-dodecil-
DABCO. 
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Estes resultados confirmaram o facto do algodão modificado se apresentar efectiva-

mente cationizado devido às cargas catiónicas do composto antibacteriano presente. Pelo 

contrário, o algodão não modificado necessitou de uma grande quantidade de electrólito 

para obter valores de esgotamento semelhantes aos obtidos para o algodão modificado.  

 

A eficiência do tratamento antibacteriano bem como a durabilidade de acção após múl-

tiplas lavagens foram avaliadas por análise da actividade antibacteriana apresentada 

pelas amostras tratadas segundo o método qualitativo AATCC Test Method 147 “Antibac-

terial activity of textile Materials: Parallel streak method” de acordo com o descrito no pon-

to 5.3.4. 

O teste qualitativo consistiu no método de difusão em agar, onde a actividade contra as 

bactérias Gram-positiva (Staphylococcus aureus) e Gram-negativa (Klebsiella pneumo-

niae) das amostras de algodão (controlo) e algodão modificada foi avaliada pela medição 

do diâmetro do halo de inibição na zona circundante das amostras. Os métodos baseados 

na difusão em agar são muito utilizados como testes preliminares para detecção da activi-

dade antibacteriana e usados na comparação da eficiência de diferentes concentrações 

para o mesmo agente antibacteriano ou mesmo para avaliação da durabilidade do trata-

mento antibacteriano após múltiplas lavagens (Casciani., 2003). 

Os valores do diâmetro do halo de inibição (tabela 6-4) demonstram que a amostra 

modificada apresenta actividade contra os dois tipos de bactérias testados, indicando que 

a modificação por tosilação permitiu a introdução do composto antibacteriano no algodão. 

Estes resultados justificam ainda a presença de grupos quaternários de amónio capazes 

de actuar nos microrganismos (Sun et al., 2000; 2001). 

Por outro lado, verificou-se também que a actividade da amostra modificada é superior 

contra a bactéria Gram-positiva relativamente à bactéria Gram-negativa, concordante com 

os resultados descritos na literatura relativos aos surfactantes catiónicos (Diz et al., 2001; 

Williams et al., 2005) justificados pelo facto das bactérias Gram-negativas apresentarem 

duas membranas na sua estrutura o que lhes confere maior resistência (Ramachandran et 

al., 2004; Miquel et al., 2003).  

A durabilidade da actividade antibacteriana nos materiais têxteis após lavagem é um 

critério crucial a ter em conta nos tratamentos antibacterianos. Assim sendo, efectuaram-

se 3 ciclos de lavagem às amostras tratadas de acordo com a norma ISO 105:C06 A1S, 

analisando-se depois a actividade antibacteriana na amostra lavada, segundo o mesmo 

teste efectuado nas amostras não lavadas (AATCC Test Method 147-1998). Os resulta-
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dos obtidos e apresentados na tabela 6-5, mostraram que o halo de inibição formado pela 

amostra tratada contra a bactéria Staphylococus aureus diminuiu consideravelmente e 

que não se observou qualquer halo de inibição relativamente à bactéria Gram-negativa.  

 

Tabela 6-4: Actividade antibacteriana do algodão não modificado e modificado 
segundo o teste AATCC Test Method 147-1998 

Amostra 
CCMI 335a 

Wm  (mm) 

CCMI 446b 

Wm  (mm) 
Actividade 

Algodão não 

modificado 

(controlo) 

0 0 Negativa 

Algodão modi-

ficado 
4,7 1,6 

 

Positiva 

 

                        aGram + Staphylococcus aureus    bGram -  Klebsiella pneumoniae 

 

Tabela 6-5: Actividade antibacteriana do algodão não modificado e modificado 
com três ciclos de lavagem segundo o teste AATCC Test Method 147-

1998 

Amostra 
CCMI 335a 

Wm  (mm) 

CCMI 446b 

Wm  (mm) 
Actividade 

Algodão não 

modificado 

(controlo) 

0 0 Negativa 

Algodão modi-

ficado após 3 

ciclos de lava-

gem 

1,1 0 

 

Positiva 

 

 

Fibras têxteis com compostos quaternário de amónio quando imersos numa solução 

aquosa de bromofenol, ficam permanentemente coloridas de azul. O indicador de bromo-

fenol pode ser utilizado na detecção de grupos quaternários nas amostras modificadas 
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com compostos quaternários, sendo a positividade do teste indicada pelo aparecimento 

da cor azul. 

Assim sendo, como complemento aos testes anteriores utilizou-se esta técnica de colora-

ção qualitativa para detecção rápida do composto antibacteriano nas amostras de algodão 

tratadas. 

Desta forma, procedeu-se à imersão das amostras de algodão não modificado e modifi-

cado numa solução de bromofenol (de acordo com o procedimento indicado em 5.3.5). A 

figura 6-14 compara a amostra tratada e não tratada, a primeira com a coloração azul 

indicativa da presença do composto antibacteriano no algodão. 

 

 

                                                     Algodão controlo       Algodão modificado com o composto 
                                                                                        antimicrobiano 

Figura 6-14: Coloração das amostras de algodão não modificado e tratado com o 
composto antibacteriano imersas numa solução de bromofenol. 

 

Foram efectuados testes de lavagem às amostras cloradas com bromofenol. Verificou-

se que (figura 6-15) após a primeira lavagem, a perda de coloração foi significativa e para 

os ciclos seguintes a coloração azul desapareceu. Estes resultados parecem indicar a 

perda total do composto antibacteriano no algodão modificado durante as lavagens, con-

cordando com os obtidos na medição da actividade antibacteriana da amostra modificada 

e lavada. Segundo estes últimos, apenas se observou uma reduzida actividade contra a 

bactéria Gram-positiva S. aureus após 3 ciclos de lavagem. 

 

 

                               Sem lavagem             1 lavagem              2lavagens            3lavagens 

Figura 6-15: Coloração azul das amostras de algodão tratadas com o composto 
antibacteriano antes e após cada ciclo de lavagem. 
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De acordo com estudos efectuados por Abel e colaboradores (2002) a tosilação e pos-

terior reacção de substituição nucleofílica pelo composto antibacteriano ocorre no grupo 

hidroxilo do carbono nº6 da celulose, uma vez que está ligado ao grupo hidroxilo primário. 

No entanto, dependendo das condições de reacção, a substituição também pode também 

acontecer no grupo hidroxilo do carbono nº2 (figura 6-16). 
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Figura 6-16: Mecanismo de reacção da celulose com o composto cloreto de p-
toluenossulfonilo, com subsequente substituição nucleofílica pelo 
brometo de N-dodecil-DABCO (Abel et al., 2002). 

 

Os resultados obtidos com perda de actividade antibacteriana por lavagem parecem 

indicar que: 

1. A reacção do composto antimicrobiano com a celulose poderá ser sensível à hidróli-

se alcalina durante o processo de lavagem (pH 10,5); 

2. O composto antibacteriano apenas estabelece ligações por pontes de hidrogénio 

com a celulose, ficando adsorvido na fibra podendo facilmente será removido na lavagem.  

6.2.2. FIXAÇÃO DO COMPOSTO ANTIBACTERIANO, DO BROMETO DE N-DODECIL-DABCO AO ALGO-

DÃO POR REACÇÃO COM EPÓXIDOS 

Têm sido efectuados inúmeros estudos explorando as reacções de epóxidos com as 

fibras celulósicas para introdução de compostos com grupos amina (Oakes et al., 2004; 
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Hauser, 2003; Shishtawy et al., 2004; Lewis et al., 1997; Hashem et al, 2003; Aref et al., 

2004; Hauser, 2002). Sabe-se que os epóxidos não reagem com a celulose na ausência 

de catálise, uma vez que são necessárias espécies iónicas de forma a provocar a abertu-

ra do anel, permitindo a troca com o protão do grupo hidroxilo formando um grupo éter 

primário ou secundário na celulose. Estas reacções podem ocorrer em meio ácido, bási-

co, na presença de ácidos de Lewis e por um mecanismo que envolve radicais livres. No 

entanto, podem também ocorrer reacções secundárias que diminuem a eficiência da 

reacção do composto epóxido com a celulose sendo a mais preocupante a reacção de 

hidrólise. A hidrólise ocorre em condições alcalinas ou ácidas, ainda que por mecanismos 

de reacção diferentes (Mckelvey, 1980). 

Os epóxidos reagem facilmente com aminas primárias e secundárias que contêm hidro-

génios que podem ser substituídos rapidamente formando N-derivados. No caso das ami-

nas terciárias, que não possuem hidrogénios, os compostos epóxido podem reagir de 

acordo com a reacção apresentada na figura 6-17: 

 

R3N CH2 CH2

O
HOC2H4 NR3

HOH OH

 

Figura 6-17: Reacção de aminas terciárias com epóxidos (Mckelvey, 1980). 

 

Assim sendo, foram seleccionados quatro compostos derivados de epóxidos, a epiclo-

roidrina, o etilenoglicol diglicidiléter, glicidilpropiltrimetoxissilano, e o metacrilato de glicidilo 

(tabela 6-6). 

A epicloroidrina, etilenoglicol diglicidiléter, e outros diepóxidos, têm sido amplamente 

utilizados, na quaternização e reticulação de vários polissacarídeos, nomeadamente, ami-

do (Delval et al., 2002, Delval et al., 2004, Simkovic et al., 1996), ciclodextrina, e quitosa-

no (Nagah et al., 2001).  

No presente trabalho a epicloroidrina, e o etilenoglicol diglicidiléter foram usados como 

agentes de ligação do composto antimicrobiano ao algodão, por processos por esgota-

mento, em condições alcalinas.  

Outro agente de ligação usado foi o glicidilpropiltrimetoxissilano, um derivado do silo-

xano de fórmula R´- Si(OR)3. Este tipo de compostos, devido à sua dupla funcionalidade, 

permitem formar ligações com a celulose, por hidrólise dos grupos alcóxidos a grupos 

hidroxilo e subsequente condensação destes últimos.  
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Tabela 6-6: Estrutura dos compostos reactivos bifuncionais derivados de epóxi-
dos 

Grupo Funcio-

nal 
Estrutura química Denominação 

Cloropropilo Cl CH2 HC CH2

O

 
Epicloroidrina 

Époxido 
OO

O O

 
Etilenoglicol diglicidiléter 

Siloxano 
O

O

SiO

O

Glicidilpropiltrimetoxissilano 

Metacrilato C C

O

H2C

CH3

OCH2CH CH2

O

 

Metacrilato de glicidilo 

 

São normalmente aplicados em soluções aquosas ou em sistemas água/álcool, que 

promovem a hidrólise concertada dos grupos alcóxido a grupos hidroxilo, originando o 

derivado silanol, R´Si(OH)3 , permitindo a sua adsorção a substratos contendo grupos 

hidroxilo. Normalmente, provoca-se a condensação posterior dos grupos hidroxilo por 

acção térmica e a policondensação intermolecular originando a reticulação da celulose 

(Ola,et al., 2004, Salon et al., 2005). 

Neste trabalho a aplicação conjunta do glicidilpropiltrimetoxissilano e do composto 

antimicrobiano sintetizado foi levada a cabo por processos por esgotamento, em meio 

aquoso, a 75ºC durante 90 min, usando uma razão molar de 1:1 relativamente a cada um 

dos compostos.  

As reacções aqui estabelecidas são influenciadas por inúmeros factores, tais como a 

estrutura do composto orgânico (R´), a composição do meio reaccional, o pH, a concen-

tração, o grau de adsorção e a configuração das fibras de celulose, conforme concluíram 

Salon e colaboradores (2005) assim como Ola e colaboradores (2004) nos estudos da 

aplicação de compostos antimicrobianos derivados de siloxanos (cloreto de N-

(trimetoxisilil)octadecil, N-propil, N,N- dimetil) amónio em substratos de poliéster. Verifica-
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ram que os grupos silanol são rapidamente formados a pH 9 e que, nas condições por 

eles estudadas, em apenas 18,9 minutos eram convertidos 96% dos grupos metoxilo 

(OCH3) a grupos silanol. Assim, promovendo o grau de hidrólise dos grupos metoxilo, 

maior será o numero de ligações formadas com o substrato, através de pontes de hidro-

génio com os grupos hidroxilo da celulose, incrementando também a policondensação 

intermolecular e consequentemente maior será o grau de adsorção destes grupos na 

superfície da fibra. Esta foi a razão do uso de pH 9 nas reacções efectuadas com o glici-

doxipropitrimetoxisilano. 

 

Utilizou-se ainda o metacrilato de glicidilo como agente de ligação. Este composto foi 

seleccionado devido à sua dupla funcionalidade, resultante do grupo epóxido e do grupo 

metacrilato. Compostos com funcionalidade vinílica são normalmente aplicados ao algo-

dão por métodos de copolimerização de enxerto. Durante as duas ultimas décadas, foram 

descritas muitas aplicações com copolimerização de enxerto por iniciação radicalar do 

monómero bifuncional metacrilato de glicidilo, para a introdução de vários compostos fun-

cionais, nomeadamente, ciclodextrinas e aminas, em materiais como o quitosano, o amido 

e a celulose (Martel et a., 2002; Kardash et al., 2002, Han et al., 2003, Druzhinina et al., 

2003).  

Efectuou-se o estudo da aplicação simultânea do metacrilato de glicidilo e do composto 

antimicrobiano à celulose por processos de esgotamento, análogos aos usados para os 

compostos epicloroidrina, etileno glicol diglicidiléter e glicidilpropiltrimetoxissilano (acima 

descrito).  

 

Analogamente ao efectuado na modificação do algodão por tosilação, as amostras 

modificadas nestes processos foram analisadas por espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) com ATR (figuras 6-18,6-19,6-20,6-21).  

O espectro obtido para o algodão modificado com epicloroidrina (figura 6.18) 

demonstrou que a amostra não apresentava alterações significativas relativamente ás do 

algodão não modificado. Verificou-se contudo, uma diminuição da intensidade da banda 

(3270-3300cm-1) correspondente aos grupos hidroxilo, demonstrando que existiu reacção 

do composto com o algodão. Obtiveram-se resultados semelhantes no algodão modifica-

do com etileno glicol diglicidiléter (figura 6.19). No caso do algodão modificado com glici-

dilpropiltrimetoxissilano verificaram-se alterações significativas nas bandas características 

dos grupos hidroxilo em que a intensidade da banda sofreu uma diminuição acentuada. O 
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aumento da intensidade da banda relativa aos grupos CH2, indicou a introdução de gru-

pos alquílicos no algodão. A diminuição da banda característica dos grupos glicosídicos 

C-O-C (1000-1100) da celulose, confirmou que a reacção de modificação ocorreu também 

nos grupos glicosídicos da celulose. 

 

 

Figura 6-18: Espectro obtido por FTIR-ATR para as amostras de algodão sem 
modificação e modificada por epicloroidrina + brometo de N-dodecil-
DABCO. 

 

 

Figura 6-19: Espectros obtidos por FTIR-ATR das amostras de algodão sem 
modificação e modificada por etileno glicol diglicidiléter + brometo de 
N-dodecil-DABCO. 
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Figura 6-20: Espectros obtidos por FTIR-ATR das amostras de algodão sem 
modificação (controlo), e modificada por glicidilpropiltrimetoxissilano 
+ brometo de N-dodecil-DABCO. 

 

 

 

Figura 6-21: Espectros obtidos por FTIR-ATR das amostras de algodão sem 
modificação (controlo), e modificada com metacrilato de glicidilo + 
brometo de N-dodecil-DABCO. 

 

No algodão modificado com o metacrilato de glicidilo (figura 6-20) verificou-se, con-

trariamente aos resultados obtidos para os outros casos, um aumento na intensidade das 

bandas relativas aos grupos hidroxilo (3277 cm-1) e um aumento da intensidade de grupos 

CH2, assim como o aparecimento de uma banda a 1730 cm-1, que embora de pequena 
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intensidade, indicou a presença de um grupo carbonilo correspondente ao carbonilo exis-

tente no metacrilato de glicidilo e que se manteve inalterado depois de ligado ao algodão.  

A comparação dos quatro espectros obtidos comprovou que houve alterações dos gru-

pos funcionais do algodão, mais significativas no caso do glicidilpropiltrimetoxissilano e do 

metacrilato de glicidilo. 

 

Utilizou-se ainda a microscopia electrónica de varrimento para análise das modifica-

ções introduzidas na celulose. A microscopia electrónica de varrimento tem com principio 

de funcionamento a realização do varrimento da superfície da amostra, por um feixe elec-

trónico finamente focado, modulando o brilho de cada ponto da imagem obtida num moni-

tor de visualização pela intensidade do sinal emitido pela amostra (Ribeiro, 2003). A 

informação fornecida por este método consiste essencialmente na caracterização morfo-

lógica com uma elevada resolução, numa gama de ampliações e profundidade de campo 

bastante elevadas. Esta técnica é amplamente utilizada na análise de alterações superfi-

ciais resultantes das modificações por processos químicos e físicos de fibras têxteis 

(Oktem et al., 2003; Erra et al., 2001). 

Analisando as imagens da superfície da fibra de algodão (figura 6-22 a) e de algodão 

modificado com epicloroidrina e composto antibacteriano (figura 6-23 b) não se verificam 

alterações significativas na superfície da fibra. A detecção de compostos de pequenas 

dimensões como os aqui usados, ainda que reagidos covalentemente com a fibra de algo-

dão não alteram a sua superfície e portanto não podem ser detectados por esta técnica 

de análise. 

 

                  

Figura 6-22: Superfície da fibra de algodão (a) e algodão modificada com epiclo-
roidrina e brometo de N-dodecil-DABCO (b) obtida por microscopia 
electrónica de varrimento. 

a) b) 
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Resultados semelhantes foram obtidos para o caso das amostras de algodão modifica-

das com etileno glicol diglicidiléter. 

Relativamente à modificação da fibra de algodão com glicidilpropiltrimetoxissilano (figura 

5.23 a e b) verificou-se que a superfície da fibra de algodão sofreu alterações morfológi-

cas. Estas alterações sugerem a reticulação da fibra com o glicidilpropiltrimetoxissilano 

que está de acordo com o facto de a celulose poder sofrer reticulação com reagentes que 

possuam pelo menos dois grupos reactivos capazes de reagirem com os grupos hidroxilo 

da celulose (Nevell, 1885). O composto reactivo utilizado glicidilpropiltrimetoxissilano, pos-

sui essa capacidade uma vez que tem três grupos reactivos Si(OCH3)3 capazes de hidroli-

sar rapidamente em condições alcalinas, originando grupos silanol (Si(OH)3, que por con-

densação reagem com a celulose, formando ligações intermoleculares por pontes de 

hidrogénio, com as cadeias glicosídicas traduzidas na reticulação da celulose (Salon et 

al., 2005).  

A reticulação da fibra provocou alterações nas suas propriedades, nomeadamente, dimi-

nuição da hidrofilidade e capacidade de inchaço com modificação das suas propriedades 

mecânicas (resistência). 

 

             

Figura 6-23: Superfície da fibra de algodão (a) e algodão modificada com glicidil-
propiltrimetoxissilano e brometo de N-dodecil-DABCO (b) obtida por 
microscopia electrónica de varrimento. 

 

No que diz respeito, à superfície do algodão modificado com o metacrilato de glicidilo 

(figura 6-24) observou-se a presença de microesferas ligadas à superfície da fibra, prova-

velmente resultantes da copolimerização do metacrilato de glicidilo e do composto anti-

bacteriano na celulose e/ou da homopolimerização do metacrilato de glicidilo. 

 

a) b) 
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Figura 6-24: Superfície da fibra de algodão modificada com metacrilato de glicidi-
lo e composto antibacteriano obtido por microscopia electrónica de 
varrimento. 

 

A fixação do composto antibacteriano ao algodão através dos vários agentes de ligação 

(epicloroidrina, etilenoglicol diglicidiletér, glicidilpropiltrimetoxissilano e metacrilato de glici-

dilo) foi também avaliada por controlo on-line do esgotamento obtido no tingimento com 

corante Sírius FGG, um corante directo de baixa afinidade, analogamente ao efectuado 

para o algodão modificado por tosilação. 

A figura 6-25 apresenta as curvas de esgotamento obtidas no tingimento das amostras 

modificadas com os quatro agentes de ligação e o composto antibacteriano tingidas na 

ausência de sal e a amostra padrão tingida na ausência e na presença de 20gL-1 de elec-

trólito.  
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Figura 6-25: Curvas de esgotamento obtidas no tingimento com o corante FGG 
Sirius blue das amostras de algodão modificado e não modificado por 
um processo com gradiente de temperatura. 
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Os resultados de esgotamento obtidos e resumidos na tabela 6-7. demonstraram que 

os valores obtidos de esgotamento do corante na fibra no tingimento efectuado na ausên-

cia de sal (sulfato de sódio) foram significativamente superiores relativamente aos obtidos 

para o algodão não modificado na presença de 20gL-1 de sal para qualquer uma das 

amostras modificadas. Verificou-se também que as amostras modificadas tingidas na 

ausência de sal apresentam uma absorção inicial do corante superior comparativamente à 

obtida para o algodão não modificado mesmo na presença de 20gL-1 de sal. Este resulta-

do demonstrou que houve um aumento na afinidade entre o corante e fibra nas amostras 

modificadas relativamente à não modificada, justificado pelo estabelecimento de ligações 

iónicas formadas entre os grupos catiónicos da fibra, e os grupos sulfónicos do corante. 

No entanto, verificaram-se diferenças significativas nos perfis das curvas de esgota-

mento do corante de acordo com o agente de ligação utilizado. O algodão tratado com a 

epicloroidrina demonstrou um aumento gradual da absorção de corante na fibra com o 

aumento da temperatura, podendo indicar que a fibra se apresentava uniformemente 

cationizada, mesmo nas zonas de difícil acessibilidade, promovendo desta forma um tin-

gimento uniforme. Este resultado não se verificou no caso do algodão enxertado com o 

metacrilato de glicidilo, que apesar de ter apresentado valores de esgotamento iniciais 

elevados, demonstrou ao longo do tingimento pequenas variações do valor de esgota-

mento obtido, provavelmente, consequência de má uniformidade na cationização da fibra. 

No que diz respeito, ao algodão modificado com o etilenoglicol diglicidiléter e com o gli-

cidilpropiltrimetoxissilano, obtiveram-se valores de esgotamento muito elevados no início 

(2 min) do tingimento, respectivamente 96,8% e 100%. Estes valores demonstraram ele-

vada concentração de cargas catiónicas na superfície da fibra de algodão correspondente 

a maior quantidade de composto antimicrobiano presente na fibra. Contudo, estes resul-

tados não permitem inferir nada acerca do tipo de ligação do composto antimicrobiano à 

fibra de algodão. A avaliação da extensão de cationização da fibra não entrou em consi-

deração com a acessibilidade do corante às cargas catiónicas do composto antimicrobia-

no presente na fibra, uma vez que, se compararam compostos de diferente dimensão e 

natureza química e estereoquímica diferentes.  
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Tabela 6-7: Valores percentuais de esgotamento obtidos no final do tingimento 
das amostras modificadas por cada um dos agentes de ligação. 

 
Amostra (Algodão) 

 
Esgotamento (%) 

 
Não modificado(Sem sal) 

3,8 

 
Não modificado (20g/L sal) 

68,1 

 
Epicloroidrina 

98,5 

 
Etileno glicol diglicidiléter 

94,9 

 
Glicidilpropiltrimetoxissilano 

100,0 

 
Metacrilato de glicidilo 

80,2 

 

Similarmente ao efectuado nas amostras de algodão modificado por tosilação, proce-

deu-se à determinação da actividade antibacteriana das amostras modificadas com o 

composto antibacteriano usando os quatro agentes de ligação, segundo as normas Test 

Method 147 “Antibacterial activity of textile Materials: Parallel streak method e quantitativo 

AATCC test Method 100 “Antibacterial finishes on textile materials: Assessment of”. 

No que diz respeito ao teste qualitativo, os valores do diâmetro da zona de inibição 

(tabela 6-8) demonstraram que todas as amostras modificadas apresentavam actividade 

contra ambas as bactérias testadas, demonstrando que os quatro agentes de ligação utili-

zados foram eficazes na introdução do composto antibacteriano ao algodão. Analogamen-

te ao já comprovado para o algodão modificado por tosilação, verificou-se em todas as 

amostras modificadas e testadas que a actividade contra a bactéria Gram-positiva, S. 

aureus, foi significativamente superior relativamente à actividade contra a bactéria Gram-

negativa, K.pneumoniae. Como já foi referido anteriormente, este resultado poderia estar 

relacionado com a complexidade da estrutura membranar da bactéria Gram-negativa. 

Além disso, estudos demonstram que a presença ou ausência de bactérias nos tecidos, 

dependia claramente da natureza da superfície externa da bactéria e das características 

físico-químicas do substrato (Erra et al., 2001). 
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No entanto, verificaram-se diferenças significativas na actividade antibacteriana de 

acordo com o agente de ligação utilizado. Observou-se que a amostra de algodão modifi-

cado com a epicloroidrina apresentou uma actividade antibacteriana reduzida comparati-

vamente às restantes amostras testadas. Estes resultados apenas se verificavam usando 

processo de aplicação em simultâneo, tendo a aplicação faseada revelado maus resulta-

dos em termos de bioactividade. No caso da utilização do etileno glicol diglicidiléter obser-

vou-se o maior halo de inibição, seguido do glicidilpropiltrimetoxissilano e por fim o meta-

crilato de glicidilo. Contudo, o halo de inibição formado é uma medida indirecta que não-

pode ser directamente relacionado com a eficiência do tratamento antibacteriano. Isto por-

que, a actividade antibacteriana depende de factores como, concentração mínima de ini-

bição (MIC) e grau de difusão do composto antibacteriano na fibra. Assim sendo, como os 

agentes de ligação do composto antibacteriano à fibra são de dimensão, natureza química 

e estereoquímica diferentes, podem ter alterado de forma desigual a difusão do composto 

antibacteriano na fibra, não significando por isso uma maior ou menor eficiência do trata-

mento. 

 

Tabela 6-8: Actividade antibacteriana do algodão não modificado e modificado 
com os vários agentes de ligação segundo o teste AATCC Test 
Method 147-1998 

 

Agente de Ligação 

Staphylococcus 

aureus (Gram+) 

Wm  (mm) 

Klebsiella 

pneumoniae 

(Gram-) 

Wm  (mm) 

 

Actividade 

- 0 0 negativa 

epicloroidrina 1.6 0.5 positiva 

etileno glicol diglicidiléter 8.9 5.1 Positiva 

glicidilpropiltrimetoxissilano 7.4 2.2 positiva 

metacrilato de glicidilo 6.6 1.3 positiva 

 

Assim sendo, para melhor avaliação da actividade antibacteriana das amostras trata-

das foi efectuado o teste quantitativo AATCC test Method 100 “Antibacterial finishes on 

textile materials” que avalia a actividade antimicrobiana pela redução da população micro-
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biana, baseados na técnica de contagem dos microrganismos nas amostras tratadas e as 

amostras não tratadas. 

Os valores de redução bacteriana obtidos para as várias amostras modificadas (tabela 

6.9) demonstraram uma redução das bactérias Gram positiva e Gram negativa pratica-

mente completa, superior a 95%. Mesmo no caso do algodão tratado com epicloroidrina, 

que obteve no teste anterior um halo de inibição reduzido (tabela 6-8) apresenta neste 

teste uma actividade antimicrobiana elevada, semelhante à conseguida pelos restantes 

agentes de ligação. Este facto confirmou que a medição do halo de inibição poderá não 

ser uma avaliação precisa e representativa da actividade antibacteriana. 

 

Tabela 6-9: Actividade antibacteriana do algodão não modificado e modificado 
com os vários agentes de ligação segundo o teste AATCC Test 
Method 100-1999 

 

Agente de ligação 

Staphylococcus 

aureus 

Redução (%) 

Klebsiella pneu-

moniae 

Redução (%) 

- 0 0 

epicloroidrina     99.1 96.2 

etileno glicol diglicidiléter   99.2 95.4 

glicidilpropiltrimetoxissilano 99.9 99.8 

metacrilato de glicidilo 96,4 99,2 

 

Foi efectuado o estudo da durabilidade da acção antibacteriana após três ciclos de lava-

gem às várias amostras modificadas, cujos resultados se ilustram na tabela 6.10. 

Os resultados obtidos revelaram que houve uma redução considerável do halo de inibição 

formado nas amostras de algodão tratadas após lavagem, à excepção da amostra tratada 

com o glicidilpropiltrimetoxissilano, que apresentou um halo de inibição semelhante à 

amostra inicial. Verificou-se que na amostra tratada com a epicloroidrina não se formou 
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qualquer halo, no entanto, não houve crescimento bacteriano por baixo do tecido. Contu-

do, considerações no que se refere à capacidade de detecção da actividade antibacteria-

na usando o halo de inibição como medida da actividade antibacteriana baseadas em 

diferentes estudos (Casciani et al., 2003; Michielsen et al., 2003; Thiry et al., 2001) leva-

ram a assumir a necessidade de efectuar uma análise cuidada ao substrato e à área 

directamente por baixo da amostra. Se for verificada ausência de crescimento microbiano 

sob o substrato têxtil, poderá assumir-se que a amostra apresenta actividade antibacte-

riana. Assim sendo, como existiu inibição do crescimento bacteriana por baixo da amos-

tra, a amostra tratada com epicloroidrina apresentou actividade. 

 

Tabela 6-10: Actividade antibacteriana do algodão não modificado e modificado 
com os vários agentes de ligação após 3 ciclos de lavagem (AATCC 
Test Method 147-1998) 

 

Agente de Ligação 

Staphylococcus 

aureus (Gram+) 

Wm  (mm) 

Klebsiella pneu-

moniae (Gram-) 

Wm  (mm) 

 

Actividade 

- 0 0 negativa 

epicloroidrina 0* 0* positiva 

etilenoglicoldiglicidiloetér 1,6 0,8 Positiva 

glicidilpropiltrimetoxisilano 6,9 5,5 positiva 

metacrilato de glicidilo 0,6 1,1 positiva 

*Não houve crescimento bacteriano por baixo da amostra. 

 

Os valores dos halos obtidos para as diferentes amostras tratadas, sugerem que o 

glicidilpropiltrimetoxissilano foi aquele que permitiu uma maior fixação do composto anti-

bacteriano no algodão, que pode ser justificado pelo facto deste composto, ao contrário 

dos outros agentes de ligação utilizados, poder, por condensação intermolecular, reticular 

com a celulose, além de formar ligações com os grupos hidroxilo. 

 

Os testes de coloração usando o bromofenol (figuras 6-27,6-27,6-28,6-29) vieram 

complementar os resultados obtidos na determinação da actividade antibacteriana. Verifi-

cou-se uma intensa coloração azul em todas as amostras modificadas com o composto 
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antibacteriano (anteriormente à lavagem, comprovando a presença de uma grande con-

centração do composto antibacteriano na fibra. Após três ciclos de lavagem, verificou-se 

redução da coloração azul, para todas as amostras tratadas, mais acentuada para o algo-

dão tratado com o metacrilato de glicidilo.  

Apesar dos resultados acima descritos indicarem a reduzida actividade antibacteriana 

para o algodão tratado com a epicloroidrina após a terceira lavagem, o teste de coloração 

indicou que o composto antibacteriano ainda estava presente no algodão, ainda que a sua 

concentração no algodão fosse sendo diminuída após lavagem. 

Relativamente ao algodão modificado com o etileno glicol diglicidiléter, verificou-se ape-

nas um ligeira redução na coloração azul ao longo das lavagens, demonstrando que o 

composto antibacteriano se mantinha no na fibra, e portanto a redução da actividade anti-

bacteriana verificada para esta amostra poderá estar relacionada com outros factores 

como sendo, a alteração das propriedades do composto antibacteriano. 

A amostra tratada com o glicidilpropiltrimetoxissilano apresentou uma ligeira redução 

da coloração azul, e mesmo após as três lavagens, observou-se uma coloração azul 

intensa, sugerindo que se encontrava ainda uma elevada concentração de composto anti-

bacteriano na fibra. Este resultado foi concordante com o obtido na determinação da acti-

vidade antibacteriana, em que se verificou que mesmo após as lavagens o algodão apre-

sentava uma elevada acção antibacteriana. 

No que se refere ao algodão tratado com o metacrilato de glicidilo, além da perda signi-

ficativa da coloração azul verificou-se também uma falta de uniformidade da coloração, 

com o composto antibacteriano presente em apenas determinados locais da superfície do 

substrato. Este resultado de falta de uniformidade já tinha sido verificado no controlo “on-

line” do tingimento e poderá estar relacionado com a formação de homopolímero à super-

fície da fibra, visível na observação por microscopia electrónica, afectando negativamente 

a fixação do composto antibacteriano na fibra. 

 

 
                                                  Sem lavagem          1 lavagem              2 lavagens             3 lavagens 

Figura 6-26: Coloração azul das amostras de algodão tratadas com o composto 
antibacteriano através da epicloroidrina antes e após cada ciclo de 
lavagem. 
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                                                  Sem lavagem          1 lavagem              2 lavagens             3 lavagens 

Figura 6-27: Coloração azul das amostras de algodão tratadas com o composto 
antibacteriano através do etilenoglicol diglicidiléter antes e após cada 
ciclo de lavagem. 

. 

 

 
                                                 Sem lavagem          1 lavagem              2 lavagens             3 lavagens                               

Figura 6-28: Coloração azul das amostras de algodão tratadas com o composto 
antibacteriano através do glicidilpropiltrimetoxissilano antes e após 
cada ciclo de lavagem. 

 

 
                                                     Sem lavagem          1 lavagem            2 lavagens          3 lavagens 

Figura 6-29: Coloração azul das amostras de algodão tratadas com o composto 
antibacteriano através do metacrilato de glicidilo antes e após cada 
ciclo de lavagem. 

 

Com base nos resultados obtidos e acima descritos supõe-se que a ligação do composto 

antimicrobiano à celulose ocorreu segundo os esquemas reaccionais que se apresentam 

nas figuras (6-30,6-31,6-32,6-33). 

 

No caso da modificação do algodão pela epicloroidrina e composto antibacteriano, a 

ligação do composto antibacteriano ocorreu com ligação da amina ao anel epóxido da 
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epicloroidrina, ligando o ião celulosato por substituição nucleofílica do cloro à fibra, uma 

vez que o tratamento foi efectuado em presença de hidróxido de sódio (figura 6-30). 

 

N N CH2(CH2)10CH3

Br-
CelO-

NaOH

O
H2C CHCH2Cl

CelOCH2CHCH2

OH
N N CH2(CH2)10CH3

Br-

 

Figura 6-30: Reacção da celulose com a epicloroidrina e o brometo de N-dodecil-
DABCO. 

 

No entanto, pelos resultados da redução da actividade antibacteriana no algodão trata-

do por estes compostos, a extensão da reacção pode ter sido afectada por reacções 

secundárias. Sabe-se que compostos epóxidos em condições alcalinas são susceptíveis à 

hidrolise e, portanto, a reacção do epóxido com a amina terciária e a reacção de substitui-

ção do cloro, pelo ião celulosato da celulose pode ter sido diminuída pela ocorrência des-

sa reacção secundária. Acresce ainda o facto de, a ligação com o composto antibacteria-

no, ocorrer por dois grupos com reactividades distintas, podendo uma das reacções ter 

ocorrido preferencialmente à outra com a consequente diminuição de fixação do compos-

to antibacteriano no algodão. Além disso, a reactividade dos grupos hidroxilo em superfí-

cie heterogéneas é dependente de outros factores para além da reactividade química ine-

rente aos próprios grupos, como é o caso de efeitos estéricos do substituinte a introduzir 

na cadeia celulósica e/ou associados à estrutura supra-molecular da celulose. Estes 

poderão também ter sido responsáveis pela menor extensão de ligação do composto 

antibacteriano à fibra. 

 

Na ligação com o composto antibacteriano à celulose através do etileno glicol diglicidi-

léter, a reacção do composto antibacteriano ocorreu com abertura do anel epóxido e liga-

ção da amina sendo a ligação à celulose feita através do ião celulosato ao segundo grupo 

epóxido (figura 6-31). Contudo, esta reacção não conferiu uma eficiente actividade anti-

bacteriana ao algodão após lavagem, podendo, neste caso, justificar-se o ocorrido de 

forma semelhante ao que aconteceu com epicloroidrina. Acresce aqui o facto dos dois 

grupos reactivos do composto serem grupos epóxido, podendo assim ter ocorrido compe-

tição da reacção do ião celulosato e da amina no “ataque” ao grupo epóxido. Por um lado, 

se a reacção preferencial ocorreu com a amina, a reacção à celulose foi diminuída e, por-

tanto, os compostos podem ter apenas ficado adsorvidos à superfície da fibra; se a reac-
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ção ocorreu preferencialmente com o ião celulosato, isto pode ter provocado uma diminui-

ção da ligação do composto antibacteriano. 
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Figura 6-31: Reacção da celulose com o etileno glicol diglicidiléter e o brometo 
de N-dodecil-DABCO. 

 

No algodão modificado pelo glicidilpropiltrimetoxissilano, a reacção de fixação do com-

posto antibacteriano ocorreu pelo seguinte esquema reaccional: 
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Figura 6-32: Reacção da celulose com o glicidilpropiltrimetoxissilano e o brome-
to de N-dodecil-DABCO. 

 

Analogamente aos casos anteriores, a reacção do composto antibacteriano ocorreu 

pelo “ataque” da sua amina terciária ao grupo epóxido. A ligação estabeleceu-se através 

dos grupos alcóxidos silano.  

Sabe-se, no entanto que, em meio aquoso, ocorre uma hidrólise concertada dos grupos 

alcóxido Si(OCH3)3 a grupos silanol Si(OH)3, formando ligações por pontes de hidrogénio 
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intermoleculares com os grupos hidroxilo da celulose que por posterior condensação, 

ligam covalentemente ao algodão.  

No entanto, este composto tri-funcional, além da reacção com os grupos hidroxilo da 

celulose, pode promover a policondensação intermolecular entre as cadeias glicosídicas 

da celulose, reticulando. De facto, a observação da superfície do algodão modificado des-

ta forma (figura 6-24) pareceu indiciar a presença de estruturas oligoméricas, como resul-

tado da reactividade muito elevada dos grupos silanol reagidos por policondensação.  

Um controlo rigoroso das reacções de hidrólise e condensação, de forma a favorecer a 

reacção dos grupos silanol com a celulose com intermolecular, uma vez que a ligação Si-

O-Si é susceptível à hidrólise reversível, é uma necessidade neste caso (Salon et al., 

2005; Makki et al., 2005; Festag et al., 2005). 

 

No que diz respeito ao algodão modificado pelo metacrilato de glicidilo, pensou-se ini-

cialmente que tinha ocorrido uma reacção do composto antibacteriano com grupo epóxido 

do metacrilato de glicidilo (GMA) de forma análoga aos anteriores. Após formação do 

derivado (metacrilato de glicidilo/brometo de dodecil-DABCO) a fixação deste à celulose 

ocorreu por um mecanismo de copolimerização de enxerto por iniciação radicalar, através 

da ligação vinilica.  
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Figura 6-33: Reacção de formação do derivado (metacrilato de glicidilo/brometo 
de N-dodecil-DABCO). 
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Figura 6-34:Reacção de copolimerização de enxerto do derivado (metacrilato de 
glicidilo/brometo de N-dodecil-DABCO) na celulose. 

 

No entanto, os resultados obtidos atrás, demonstraram que a fixação do composto anti-

bacteriano à celulose não foi uniforme. Formou-se homopolimero à superficíe da fibra. 

Sabe-se que, em reacções de copolimerização de enxerto por iniciação radicalar, a for-

mação de homopolimero pode consumir 80% dos monómeros utilizados e, portanto, a 

reacção destes com a fibra é efectivamente diminuída (Sun et al., 2002). Acresce o facto 

desta reacção ter sido efectuada em meio aquoso com iniciadores com características de 

elevada hidrofilidade que podem ter diminuído a eficiência do enxerto. Sun e seus colabo-

radores (2002) consideram que iniciadores insolúveis em água têm vantagens, devido ao 

facto de, em meio aquoso apresentarem uma maior afinidade para o substrato relativa-

mente à agua e portanto por acção da temperatura poderem migrar ou difundir para o 

interior das fibras resultando num aumento do enxerto obtido.  

Por outro lado, a razão molar da concentração de iniciador e monómero utilizada é 

outro dos factores que pode influenciar significativamente o grau de enxerto obtido. Daqui 

se infere que a obtenção de resultados mais satisfatórios implicava um estudo mais 

exaustivo de todos estes parâmetros.  
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77..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

O presente trabalho consistiu na síntese de um composto quaternário de amónio, o 

brometo de N-dodecil-DABCO, com propriedades antibacterianas e no estudo da sua 

fixação por vários métodos de modificação química ao algodão.  

A síntese do brometo de N-dodecil-DABCO, foi comprovada por diferentes técnicas 

analíticas, FTIR, e RMN e a sua actividade antibacteriana avaliada de acordo com a nor-

ma NF EN1040. Comprovou-se assim que o composto sintetizado apresentava actividade 

contra bactérias Gram-positiva e Gram-negativa, S. aureus e K.pneumoniae, respectiva-

mente. 

A fixação do brometo de N-dodecil-DABCO ao algodão foi realizada por diferentes 

métodos, nomeadamente tosilação e reacção com compostos bi-funcionais e tri-

funcionais derivados de epóxidos e comprovada por FTIR, SEM, teste de coloração com o 

bromofenol e controlo “on-line” do esgotamento do tingimento com o corante directo Sírius 

FGG. O facto de o composto antibacteriano cationizar a fibra, vai modificar as característi-

cas de tingibilidade desta, aumentando a absorção do corante mesmo na ausência de sal. 

Este efeito foi usado como medida indirecta da presença do composto antibacteriano na 

fibra. 

Qualquer dos métodos usados permitiu ligar o brometo de N-dodecil-DABCO ao algo-

dão ainda que com extensão e forma de ligação diferentes. Facto que se veio a revelar 

importante na durabilidade da acção antibacteriana das amostras modificadas. Para qual-

quer dos métodos de ligação efectuados, constatou-se que o processo não modificou a 

actividade do composto. 

No caso do algodão modificado por tosilação, a presença do composto brometo de N-

dodecil-DABCO na fibra foi comprovada por controlo “on-line” do esgotamento do tingi-

mento com o corante directo Sírius FGG. No entanto, verificou-se que a actividade das 

amostras assim tratadas desaparecia por lavagem. Constatou-se ainda, pelo teste de 

coloração com bromofenol, que o composto ia sendo removido da fibra. Estes resultados 

permitiram concluir que o brometo de N-dodecil-DABCO apenas ficou adsorvido no algo-

dão ou as ligações estabelecidas com a fibra foram hidrolisadas durante o processo de 

lavagem. 

No que diz respeito ao algodão modificado usando compostos bi e tri-funcionais deri-

vados de epóxidos como agentes de ligação do composto brometo de N-dodecil-DABCO, 
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verificou-se que todos apresentavam actividade antimicrobiana, demonstrada qualitativa e 

quantitativamente (de acordo com as normas AATCC Test Method 147 e AATCC Test 

Method 100) respectivamente. 

Ainda que o teste qualitativo tivesse indicado uma actividade antibacteriana inferior no 

caso do tratamento com epicloroidrina, o teste quantitativo revelou uma actividade de pra-

ticamente 100% contra bactérias Gram-positivas. A actividade contra bactérias Gram-

negativas foi sempre inferior, para qualquer das modificações efectuadas, facto justificável 

pelas diferenças de estrutura membranar das bactérias testadas. De qualquer forma, a 

actividade mínima registada correspondeu a 95% de inibição para o caso do algodão tra-

tado com etileno glicol diglicidiléter. 

Em relação à estabilidade da ligação entre o composto antibacteriano e a fibra, traduzi-

do na durabilidade da acção antibacteriana, os melhores resultados obtiveram-se quando 

se usou o glicidilpropiltrimetoxissilano como agente de ligação. Este facto pode estar rela-

cionado com a possibilidade de ocorrência de reticulação, quer da celulose, quer do com-

posto entre si e com a celulose. Os resultados da observação directa e por SEM da super-

fície da fibra parecem confirmar esta possibilidade. 

A ligação do composto via etileno glicol diglicidiléter apresentou durabilidade reduzida, 

justificada sobretudo pela perda de actividade durante a lavagem. Mas, uma vez que, o 

halo de inibição provocado é apenas indicativo da actividade da amostra e o teste de 

bromofenol indicou a permanência de composto, mesmo após os três ciclos de lavagem, 

a possibilidade de inactivação do composto e não da sua remoção é uma hipótese a con-

siderar. 

A amostra modificada por copolimerização de enxerto com o metacrilato de glicidilo, 

ainda que apresentando actividade satisfatória, revelou falta de uniformidade, comprova-

da pelos testes de coloração efectuados. A falta de migração neste caso, poderá ser a 

responsável pela posterior perda de actividade por lavagem. 

Em conclusão, os resultados deste trabalho demonstraram que o brometo de N-

dodecil-DABCO sintetizado tem actividade contra bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas, podendo ser usado e fixado como agente antibacteriano nos matérias celulósi-

cos, conferindo-lhe propriedades antibacterianas duráveis. 



Estudo da Eficiência e Durabilidade de diversos métodos de Fixação de Produtos Antimicrobianos em Fibras Celulósicas 

 

  Universidade do Minho – Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Química Têxtil                       118

88..  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  FFUUTTUURRAASS  

O trabalho desenvolvido no âmbito deste mestrado permitiu antever a necessidade de 

aprofundar o estudo das reacções envolvidas na fixação do brometo de N-dodecil-DABCO 

à celulose, nomeadamente no que se refere aos vários parâmetros de reacção e meca-

nismos envolvidos. Este conhecimento será fundamental para a necessária optimização e 

implementação industrial do processo, permitindo obter materiais celulósicos com maior 

durabilidade da acção antibacteriana após lavagem. 

A integração destes processos de modificação no acabamento tradicional dos materiais 

celulósicos assim como na produção de materiais multifuncionais é objectivo futuro do 

trabalho realizado e aqui descrito. 
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