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RESUMO 
  
Vários estudos têm direcionado esforços para o desenvolvimento de materiais têxteis 

funcionais utilizando nanopartículas metálicas. Estas partículas apresentam elevada 

reatividade e propriedades características de materiais na escala nanométrica. A principal 

caracteristica das nanopartículas de ouro (NPAu) é o efeito da ressonância de plasmon, que 

é um fenômeno que ocorre em consequência do tamanho e morfologia nos nanomateriais. 

Neste trabalho, foi desenvolvido um material têxtil funcional de fibras biodegradáveis de soja 

e bambu, modificado com quitosana e funcionalizado com NPAu em várias concentrações. 

O objetivo foi conferir aos substratos propriedades bioativas, como ação antimicrobiana, e 

verificar o grau de citotoxicidade em fibroblastos in vitro. Inicialmente, as malhas de soja e 

bambu foram alvejadas e posteriormente modificadas com quitosana em várias 

concentrações com o objetivo de se obter o melhor resultado de esgotamento das NPAu nos 

substratos, através de resultado de K/S (Kubelka-Munk). Posteriormente, as NPAu foram 

incorporadas nos têxteis através de um planejamento experimental 23, visando obter a maior 

concentração dos nanomateriais nas malhas. As NPAu sintetizadas foram caracterizadas 

através de espectroscopia UV/Vis, potencial zeta, DLS, MET e AFM, técnicas que 

demonstraram pico característico de absorbância, tamanho médio, morfologia e carga 

superficial das nanopartículas de ouro. Os tecidos bioativos foram avaliados através das 

técnicas de MEV/EDS, TG e FRX, que determinam a incorporação das NPAu na superfície 

dos materiais têxteis em estudo. Além disso, foi estudada a isoterma de adsorção das NPAu 

nos substratos, bem como, a influência da solidez a lavagem (ΔE) e os colorimétricos 

(L*a*b*) afim de se verificar as variações de cor e croma das malhas antes e após as 

sucessivas lavagens. Adicionalmente, foi verificada as propriedades bioativas dos têxteis, 

através de análise antimicrobiana quantitativa e qualitativa para as bactérias gram-positivas 

(Staphylococcus aureus) e gram-negativas (Klebsiella pneumoniae), medindo a inibição 

quantitativa imediata e/ou por contato (0 hora) de 89,38% e inibição ao longo do tempo (24 

horas) de 98,22% para S. Aureus e de 74,14% de inibição (0 hora) e 96,45% de inibição (24 

horas) para K. Pneumoniae. Por fim, foi analisada a viabilidade celular através de análise de 

citotoxicidade das NPAu na concentração de 115 µg/ml, onde verificou-se uma redução não 

significativa na viabilidade dos fibroblastos (12,55%). Conforme análises desenvolvidas, 

pode-se comprovar que os tecidos funcionais desenvolvidos, possuem grande potencial de 

aplicação tecnológica e biomédica. 

  

Palavras- chaves: Biotêxteis, Nanopartículas de Ouro, Propriedade antimicrobiana. 
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ABSTRACT 
 
Several studies reported on the development of functional textile materials using metallic 

nanoparticles. These particles exhibit high reactivity and characteristic properties of 

nanometer-scale materials. The main characteristic of gold nanoparticles (NPAu) is the effect 

of plasmon resonance, which is a phenomenon that occurs as a consequence of the size 

and morphology of nanomaterials. In this work, a functional textile material of biodegradable 

fibers of soybean and bamboo was developed, modified with chitosan and functionalized with 

NPAu in different concentrations. The objective was to give the substrates bioactive 

properties, such as antimicrobial action, and to verify the degree of cytotoxicity in fibroblasts 

in vitro. Initially, the soybean and bamboo knitted fabrics were targeted and later modified 

with chitosan at varied concentrations in order to obtain the best NPAu depletion result in the 

substrates, by K/S result (Kubelka-Munk). Afterwords, the NPAu were incorporated in the 

samples through an experimental design 23, aiming to obtain the highest concentration of 

nanomaterials in the fibres. The synthesized NPAu were characterized by UV/Vis 

spectroscopy, zeta potential, DLS, MET and AFM, techniques that demonstrated 

characteristic peaks of absorbance, mean size, morphology and surface charge of gold 

nanoparticles. The bioactive samples were evaluated using SEM/EDS, TG and XRF 

techniques, which determine the incorporation of NPAu on the surface of the fabrics in study. 

In addition, the NPAu adsorption isotherm was studied in the substrates, as well as the 

influence of wash fastness and colorimetric values (L * a * b *) in order to verify the color and 

chroma variations (ΔE) of the samples before and after successive washes. In addition, the 

bioactive properties of the fabrics were verified by quantitative and qualitative antimicrobial 

analysis for gram-positive (Staphylococcus aureus) and gram-negative (Klebsiella 

pneumoniae), bacterias measuring the immediate quantitative inhibition and/or contact (0 

hour) of 89.38% and inhibition over time (24 hours) of 98.22% for S. aureus and 74.14% 

inhibition (0 hour) and 96.45% inhibition (24 hours) for K. pneumoniae. Finally, the cellular 

viability was studied through NPAu cytotoxicity analysis at 115 µg/ml, where there was a 

non-significant reduction in fibroblasts viability (12.55%). According to established analysis, it 

can be demonstrated that the functional tissues developed, have a greater potential for 

technological and biomedical applications. 

 
Keywords: Bio-textiles, Gold nanoparticles, Antimicrobial properties. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

O setor têxtil nas últimas décadas, deixou de representar apenas aplicações 

de vestuário e adorno que sempre lhe foram caracteristicos, passando a se 

transformar em uma nova área para aplicações das mais diversas tecnologias 

avançadas, tais como os têxteis funcionais, que possuem propriedades 

características que lhe são conferidas, tais como, proteção antimicrobiana, 

ultravioleta (SILVA, 2015b), repelentes (BEZERRA et al., 2016), self cleaning 

(UDDIN et al., 2008) e os têxteis hidrofóbicos (NASCIMENTO, 2012).  

A área biomédica lida com diversos problemas, onde um deles está 

relacionado ao desenvolvimento das superbactérias em hospitais e UTIs (Unidade 

de Terapia Intensiva), capazes de reagir aos antibióticos convencionais, propiciando 

altos índices de infecções, principalmente em ambientes hospitalares, levando os 

pesquisadores a desenvolver os mais diversos tipos de técnicas que visem 

minimizar essas enfermidades.  

Visando combater o desenvolvimento desses microorganismos, os principais 

trabalhos cientifícos dos texteis funcionais, está direcionado a área de 

desenvolvimento de tecidos e malhas com caracteristicas antimicrobianas (RAI; 

PRABHUNE; PERRY, 2010; RAVISHANKAR RAI; JAMUNA BAI, 2011; UĞUR et al., 

2010), que podem ser direcionados as mais diversas aplicacões, como no 

desenvolvimento de vestuário de proteção hospitalar, bandagens ou gazes para 

cicatrização de feridas.  

Para o desenvolvimento destes materiais têxteis bioativos, estudos tem 

direcionado esforços para a aplicação da nanotecnolgia aos substratos 

convencionais, através da incorporação desses nanomateriais em todas as etapas 

de produção da malha, tecido ou não-tecido, sendo nos processos de acabamento, 

os mais utilizados.  

Dentre os principais materiais utilizados, tem-se as nanopartículas a base de 

metais nobres como a prata e o ouro.  Estes metais possuem diversas propriedades, 

relacionadas ao fenômeno da ressonância de plasmon, capaz de agir no DNA dos 

microorganismos, impedindo a respiração celular e quebrando o ciclo reprodutivo. 

Diversos estudos tem direcionado o uso das nanopartículas incorporadas em 

materiais têxteis para aplicação antimicrobiana, como trabalho proposto por 
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Dastjerdi e colaboradores (2009), que utilizaram nanopartículas de prata incorporada 

em poliester, via processo pad-dry. Gulrajani e Gupta (2011) utilizaram fibras de 

seda e nylon incorporadas com nanopartículas de prata para aplicação 

antimicrobiana em bactérias gram-positivas e gram-negativas. Ugur e colaboradores 

(2010) trataram tecidos de algodão com nanopartículas de ZnO, usando o método 

layer by layer e demonstraram boa ação antimicrobiana. 

Algumas técnicas também utilizam materiais têxteis que são usados tanto 

para síntese quanto como material suporte, onde a própria estrutura da fibra pode 

reduzir e estabilizar as nanopartículas, como acontece principalmente com fibras 

proteicas de lã e seda (JOHNSTON; LUCAS, 2011; TANG et al., 2014).  

O presente trabalho utilizou malhas biodegradáveis de soja e bambu que 

foram modificadas com quitosana e posteriormente funcionalizadas com NPAu em 

várias concentrações, visando conferir aos substratos propriedades bioativas, para 

aplicação antimicrobiana e verificar ausência de citotoxicidade em células de 

linhagem dos fibroblastos. 
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2. OBJETIVO GERAL  
 

O objetivo deste trabalho consiste na obtenção de tecidos biodegradáveis de 

soja e bambu modificados com quitosana e funcionalizados com NPAu em várias 

concentrações, visando conferir aos substratos propriedades bioativas, para 

aplicação antimicrobiana e verificar percentual de viabilidade celular em células de 

linhagem dos fibroblastos.  

 

 

2.1. Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

• Obtenção e caracterização de nanopartículas de ouro. 

• Modificação das fibras com polieletrólito natural. 

• Efeito da exaustão no tratamento dos substratos. 

• Análise estatística dos efeitos da exaustão, tais como: temperatura, 

tempo e concentração de NPAu. 

• Avaliação dos sobstratos quanto a proteção antimicrobiana. 

• Caracterização do substrato têxtil bioativo com NPAu. 

• Avaliação do percentual de viabilidade celular das NPAu. 

• Aplicação da isoterma de Langmuir nas malhas. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Neste capítulo é realizado um breve estudo sobre as fibras texteis utilizadas 

nesta tese, que são a fibra de soja e bambu, é feito um breve resumo sobre a 

modificação de superfície com quitosana e uma revisão sobre a nanotecnologia, 

nanopartículas metálica, com ênfase para as nanopartículas de ouro, nanomateriais 

aplicados a têxteis e uso destes materiais em diversas áreas para aplicação 

antimicrobiana e de análise de citotoxicidade, destacando assim os aspectos 

relacionados a funcionalização em materiais têxteis. Também será abordada a 

aplicação da isoterma de Langmuir para o processo de esgotamento das NPAu. 

 

3.1. Fibras Têxteis  
 

As Fibras têxteis (FT) possuem diversas origens, sendo este um dos critérios 

usados para a sua classificação. Desta forma, as fibras podem ser: de origem 

natural (são produzidas pela natureza sob uma forma que as tornam aptas para o 

processamento têxtil); ou de origem não-natural (que não existe na natureza), sendo 

produzidas por processos industriais, através de polímeros naturais transformados 

pela ação de reagentes químicos (fibras regeneradas ou artificiais), ou por polímeros 

obtidos através de síntese químicas (LADCHUMANANADASIVAM, 2005). No 

Fluxograma 1, tem-se alguns exemplos de fibras têxteis. 

Os polímeros biodegradáveis são hoje uma realidade, uma vez que a 

sustentabilidade é uma preocupação mundial, e diversos países tem se preocupado 

em desenvolver novos materiais de forma sustentável, já que as reservas, 

principalmente a base de derivados de petróleo, estão cada vez mais escassas. 

Com base nessas constatações, a cada dia novos polímeros biodegradáveis surgem 

como alternativa, na produção de novos produtos, de forma que não agrida o meio 

ambiente e possa ser produzido de forma renovável. 

Dentre os diversos polímeros desenvolvidos nas ultimas décadas, tem-se os 

polímeros biodegradáveis a base de fontes renováveis, tais como a base de 

derivados do leite, como o ácido poli-láctico (PLA), derivados da proteína da soja, 



     
 

5 

como a fibra de soja ou derivados da celulose regenerada, como a fibra de bambu 

(NGTB, CHEUNG RANDY CF, YE X J, 2011; VYNIAS; OWENS; CARR, 2013). 

As fibras regeneradas são aquelas obtidas a partir de fibras naturais 

mediante um processo de transformação da natureza química. As reações que 

ocorrem são realizadas para se dissolver o polímero natural utilizado como matéria- 

prima, em seguida, se regenerar uma série de novas condições, e 

consequentemente apresenta-los sob a forma de filamentos contínuos (LA RED 

TEXTIL ARGENTINA, 2014). 

As fibras proteicas regeneradas são classificadas em dois grupos: fibras de 

proteína animal ou vegetal. Ambas são dissolvidas em soluções de soda cáustica e 

embora se tratem de fibras pouco conhecidas, são bastante utilizadas, devido sua 

característica de ser renovável e funcional (LA RED TEXTIL ARGENTINA, 2014). 

Fluxograma 1: Classificação das fibras têxteis 

Fonte: Adaptado de Ladchumananadasivam, (2005). 

Soja  
Bambu  
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3.1.1. Fibra de Soja 

 

Em 1945, as fibras de soja foram processadas pela primeira vez pela “Ford 

Motor Company,” e elas foram usadas para estofados de carros. Ao mesmo tempo, 

Huppert obteve uma patente para o tratamento químico de filmes e filamentos. Ele 

trabalhou na melhoria das propriedades dos filmes de proteína de soja e fibras, que 

eram muito frágeis, através da aplicação de diferentes tratamentos em soluções 

químicas diferentes (OZDEMIR, 2012).  

Em contraste com as fibras naturais, as fibras proteicas regeneradas como a 

fibra de soja, não tem um limite teórico em finura ao qual podem ser extraídas as 

fibras. Além disso, é um material competitivo, para a produção de fibras na indústria 

têxtil, já que é abundante e de baixo custo.  

Em comparação com as fibras químicas a base de petróleo, onde o preço 

tem aumentado 21 vezes nos últimos 50 anos, o valor  da proteína de soja 

aumentou apenas 6,5 vezes, o que a torna mais economicamente viável que as 

fibras químicas a base de petróleo (VYNIAS, 2011). 

A fibra de soja é produzida a partir de uma pasta obtida do resíduo existente 

na semente da soja após a extração do óleo. A proteína é destilada e refinada. 

Posteriormente, é adicionada uma resina biológica que irá modificar a estrutura 

espacial da proteína. Seguidamente são adicionados altos polímeros e a solução é 

cozida e estabilizada por acetilação. Por fim, essa massa passa por um processo de 

ondulação ou texturização e termofixação e é cortada no tamanho necessário para o 

fim que se destina. A fibra se soja possui coloração naturalmente amarelada 

(VYNIAS, 2011). 

As proteínas da soja consistem de várias proteínas individuais e agregados 

de proteína com uma vasta gama de tamanhos moleculares. No entanto, as 

proteínas mais importantes na cultura da soja são globulinas. As proteínas de soja 

demonstram solubilidade máxima a pH 1,5-2,5 e acima de pH 6,3 enquanto que a 

solubilidade mínima é obtida entre pH 3,75 e 5,25. Proteínas de soja são compostas 

principalmente de duas proteínas de armazenamento de glicinina e β-conglicinina. β-

conglicinina é um grupo heterogêneo de glicoproteínas compostas por combinações 
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variadas de três sub-unidades (NGTB, CHEUNG RANDY CF, YE X J, 2011). Na 

Tabela 1 podem-se verificar todas as proteinas presentes na fibra de soja. 

 

Tabela 1: Aminoácidos presentes na fibra de soja. 

 

Fonte: Adaptada de OZDEMIR, (2012) 

 

3.1.2. Fibra de Bambu 

 

A extração da fibra de bambu depende da sua aplicação nas indústrias, 

podendo ser obtidas através de métodos químicos, mecânico ou a combinação de 

ambos. No processo de obtenção pelos métodos químicos, o mesmo é realizado 

através da maceração alcalina, onde o álcali é usado com o objetivo de remover as 

regiões amorfas e reduzir o teor de lignina das fibras elementares. Já no processo 

de obtenção mecânica, existem diversos métodos, porém os mais utilizados são os 

de esmagamento ou super moagem, que em comparação com os métodos químicos 

são pouco utilizados. Já a combinação entre os métodos químico e mecânico são 

geralmente usados na produção da poupa, sendo as principais técnicas a de 

moldagem por compressão e a técnica do moinho de rolos, que são utilizados após 
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o tratamento químico alcalino (FEI et al., 2013; TANG et al., 2015b; ZAKIKHANI et 

al., 2014).  

Existem diversas espécies de bambu que crescem em diversos solos, sendo 

os principais o do continente asiático e sul-americano. A composição química  da 

fibra de bambú é semelhante a da madeira, sendo constituído basicamente de 

celulose, lignina e hemicelulose, que compõe mais de 90% de sua massa, sendo os 

10% restantes, constituídos de sais inorgânicos, cinzas (composta por minerais) e 

pectinas (ácidos graxos) (LI, 2004).  

 

3.2. Modificação de Superfície  
 

Normalmente não existe atração entre partículas inorgânicas e materiais 

têxteis. A diferença entre a energia de superfície dos materiais orgânicos e 

inorgânicos possui repelência em suas interfaces. A maioria dos métodos 

apresentados para a estabilização de materiais metálicos inorgânicos nas 

superfícies têxteis necessita de várias etapas de preparação, funcionalização, 

tratamento final, secagem e cura (DASTJERDI; MONTAZER; SHAHSAVAN, 2009). 

Nos dias atuais a modificação de superfície de fibras têxteis é considerada 

como o melhor caminho para obter tratamento têxteis modernos, devido 

principalmente a não deterioração da superfície do substrato, como no tratamento a 

plasma (OLIVEIRA; SOUTO; CARNEIRO, 2010) por exemplo, ou nos tratamentos de 

superfície para modificação de carga iônica, em que tingimentos são realizados sem 

nenhuma afinidade com a fibra (OLIVEIRA, 2012a). Além desse uso, a modificação 

é realizada também para que superfícies sejam capazes de se ligar a moléculas de 

mesma carga, como é o caso de algumas fibras orgânicas com nanopartículas 

metálicas, através do uso de polieletrólito (POPIOLSKI, 2014). 

Polieletrólitos são macromoléculas de cadeias longas, obtidos por uma 

combinação de monômeros simples, e quando dissolvidos em solventes polares, 

especialmente em água, adquirem cargas positivas ou negativas. Eles são 

comumente utilizados para a construção de materiais híbridos, materiais 

nanoestruturados e camadas auto-organizadas. O hidrocloreto de polialilamina 
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(PAH), bem como outros polieletrólitos, são utilizados para várias aplicações, por 

exemplo, na formação de filmes finos usados em sensores, usando diferentes 

temperaturas, pHs e tipos de solventes (TAKEDA et al., 2012). 

A quitosana age como um polieletrólito, sendo a mesma derivada da quitina, 

um polissacarídeo existente na natureza, sendo o principal componente do 

exoesqueleto de crustáceos, moluscos e insetos. Por sua biocompatibilidade, a 

quitosana é amplamente utilizada na área médica e de biotecnologia (AZEVEDO et 

al., 2007; CAMPANA-FILHO; DE BRITTO; CURTI, 2007). 

A quitosana é obtida a partir da desacetilação (grupos acetil removidos dos 

grupos acetamino, formando aminas) da quitina, que é igualmente constituída por 

unidades de 2- acetamido-2-deoxi-D-glicopiranose e 2-amino-2-deoxi-D-

glicopiranose unidas por ligações glicosídicas β (1-4) (Figura 1). Com a 

desacetilação da quitina, a quitosana apresenta um maior número de unidades 2-

amino-2-deoxi-D-glicopiranose, tornando-a mais solúvel em soluções aquosas 

diluídas em ácidos orgânicos e inorgânicos (AZEVEDO et al., 2007). 

 

Figura 1: Comparação das estruturas de Quitina e Quitosana 

 

Fonte: (AZEVEDO et al., 2007) 
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Huang e Yang, (2003) utilizaram quitosana para modificação de superfície 

de lâminas de quartzo para a deposição de nanopartículas de ouro, os mesmos 

utilizaram o método de “layer by layer” entre o material suporte, a quitosana e as 

NPAu, conforme mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2: Construção de multilayer de Nanopartículas de ouro. 

 

Fonte: Adaptada de Huang e Yang, (2003) 

A utilização da quitosana como biomaterial é baseada em inúmeras 

propriedades, dentre elas destacam-se sua biocompatibilidade, bioadesividade e 

atuação na abertura das junções epiteliais (BERGER et al., 2004). 

 

3.3. Nanotecnologia 
 

A nanotecnologia é uma área científica multidisciplinar que consiste na 

criação e utilização de materiais, dispositivos e sistemas, através da manipulação da 

escala nanométrica (10-9 m), que abrange um range de 1 a 100 nm (HARRISON, 

2007).  

Segundo Mansoori, (2002), estruturas em nanoescala (NE) são 

consideradas os menores dispositivos  feito pelo homem e as maiores moléculas 
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dos seres vivos, tornando a manipulação um grande passo para novas descobertas 

físicas, químicas e biológicas. Estas novas propriedades incluem catálise melhorada 

(ZHANG; WANG; LIEN, 1998), capacidade de detecção de comprimento de onda 

ajustável (CHAN et al., 2002) e resistência mecânica aumentada(THESS et al., 

1996).  

Nanomateriais (NMs) podem substituir materiais convencionais que 

normalmente requerem mais energia para serem produzidos e são prejudiciais ao 

meio ambiente. Minerais, tais como óxidos e silicatos de ferro e microorganismos, 

como bactérias e algas, produz colóides em nanoescala, que incluem dispersões de 

partículas nanométricas em meios com propriedades especiais que podem ser 

importantes no transporte, transformação e biodisponibilidade de substâncias 

nocivas para o ambiente. (MASCIANGIOLI; WEI-XIAN, 2003).  

Estudos realizados através de vestígios deixados pelos romanos, 

demonstraram que a nanotecnologia (NT) não é algo atual, pois em 1990 cientistas 

descobriram utilizando um microscópio atômico de varredura que a taça de 

Lycurgus, mostrada na Figura 3, datada do século V d.C., e que ainda pode ser vista 

no “British Museum”, é composta por 66,2% de prata, 31,2% de ouro e 2,6% de 

cobre de até 100 nm em tamanho, dopada em uma matriz de vidro. A mesma possui 

propriedade de mudar de cor dependendo da luz incidente (LOOS, 2014).  
 

Figura 3: Imagem da taça de Lycurgus 

 
Fonte: Loos, (2014) 
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Outro exemplo da aplicação na antiguidade, são os vidrais coloridos 

fabricados por artesãos medievais e cultura anciã chinesa, onde a cor e morfologia 

das partículas alterava a cor das pinturas dos vidrais. A NT foi usada também pelos 

alquimistas que trabalhavam com dispersões coloidais, porém não detinham os 

conhecimentos necessários para o seu uso (LOOS, 2014). 

O setor de informática foi um dos pioneiros para uso de escala nano de 

forma industrial, devido a miniaturização dos seus componentes. No ano de 1956 

J.Bardeen, W. Shockley e W.H. Brattain ganharam o prêmio Nobel, devido a criação 

do primeiro transistor (LOOS, 2014). 

Em 1959 Richard Feynman idealizou a conferência "There's Plenty of Room 

at the Bottom'', onde mostrou a busca pelo universo nanométrico, antecipando um 

grande avanço tecnológico que seria alvo de diversos estudos no século XXI (LUIZ; 

FORMIGA, 2007).  

O termo nanotecnologia foi introduzido, em 1974, pelo engenheiro japonês 

Norio Taniguchi, para denominar uma nova tecnologia que ia além do controle de 

materiais e da engenharia em microescala (CASANOVA, 2010).  

Entre as décadas de 1980 e 1990 estabeleceu-se o limiar entre o ramo 

denominado “ciência dos materiais” e a “química dos materiais”, quando a “American 

Chemical Society” e a “Royal Society of Chemistry” lançaram periódicos específicos 

nessa área. A partir deste momento, essa linha de pesquisa tem alcançado grandes 

investimentos econômicos e humanos na pesquisa pura e aplicada. Diante deste 

contexto tem-se observado a fragmentação de conhecimento em áreas e subáreas e 

disciplinas, de forma a introduzir essas novas linhas de pesquisa. Desta forma, o 

estudo dos nanomateriais (NM) emerge a partir da diferenciação entre as 

propriedades dos materiais em função das suas dimensões (SANTOS, HELLEN 

SILVA. QUEIROZ; ROSANE, 2014). 

De acordo com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 

2010) o crescimento da NT tem sido acelerado entre os anos de 1996 a 2006, e o 

Brasil está entre os líderes da produção científica mundial em nanociência (NC), 

ocupando a 25ª posição no ranking geral e a 20ª posição em termos do número de 

trabalhos científicos, com 4.358 trabalhos publicados e indexados na base Scopus, 

no mesmo período. Entre os campeões do setor estão os Estados Unidos, com 
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102.000 trabalhos publicados, seguido da China com 49.500. Estando entre os 

líderes o Japão e Alemanha, com destaque para países como Suíça e Dinamarca. 

Entre as principais Universidades do setor temos a “Tokyo University” 

(Japão) que lidera com 4.728 publicações, representando 1,2% de publicações em 

Nanociência no mundo, seguida da “Tsinghua University” da China. Tem-se também 

diversas empresas trabalhando em pesquisas nesse setor, como a IBM, a NTT e 

Alcatel-Lucent, Sumitomo, Hitachi e Samsung. 

Na Tabela 2, pode-se verificar que o maior crescimento em nanotecnologia 

tem sido em nanoenergia e nanoambiente (NEMS), embora com menor produção 

científica que em nanomateriais. Esta tabela fornece também uma visão geral da 

importância dos temas em relação a Nanomateriais, nanofotônica e nanoeletrônica, 

com um total de 378.996 em nanotecnologia.  

 

Tabela 2: Crescimento da produção científica em nanotecnologia: 1996-2006 

Tema propriedade 

científica 

crescimento anual 

(%) 

tempo que dobra a 

produção (anos) 

nems 6.609 35,5 2,3 

Energia 11.963 31,1 2,6 

meio ambiente 3.729 25,9 3,1 

materiais 223.836 21,8 3,5 

medicina e biologia 58.963 20,7 3,7 

metrologia 2.660 15,5 4,8 

óPtica e fotônica 104.992 14,5 5,1 

eletrônica 99.879 12,8 5,8 

nanotecnologia 378.996 16,0 4,7 

mundo 14.086.635 3,9 18,1 

Fonte: Adaptada de ABDI, (2010) apud Science-Metrix (2008),p.20. BD. Scopus. 

 

Alguns produtos em escala nanométrica já estão sendo comercializados, tais 

como: dióxido de titânio, ouro, prata, cobre, nanotubos de carbono, que adicionados 

a materiais poliméricos convencionais, melhoram o seu desempenho. 
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Os nanomateriais podem ser fabricados através de duas metodologias: 

“Top-Down” e “Bottom-Up”. Uma difere da outra devido à forma de obtenção destes, 

como por exemplo, para usarmos a metodologia Top-Down, deve-se miniaturizar 

sistemas que antes estavam em escala macro, ou seja, trabalha-se do maior para o 

menor, com a desvantagem de perda de material durante a operação. Já o “Bottom-

up” desenvolve do pequeno para o grande, ou seja, trabalha-se com moléculas e 

átomos e através de processos de montagem, partículas maiores que os iniciais são 

criados, tendo como vantagem nenhuma perda de material (NASCIMENTO, 2012; 

LOOS, 2014). 

Um fator importante a ser observado devido à redução de tamanho nas NP é 

que os fenômenos deixam de ser compreendidos com amplitude pela física clássica, 

tornando necessário recorrer a física quântica, ou seja, a medida que as NP 

diminuem a influência das forças gravitacionais e do atrito reduzem, diferente de 

outras forças eletrostáticas, dependentes das configurações eletrônicas assumem 

maior importância (NETO, 2009). 

Outro fator importante é o método de preparação que define se serão 

produzidas nanopartículas, nanoesferas ou nanocápsulas. As nanocápsulas são 

sistemas nos quais o princípio ativo está confinado numa cavidade rodeada por uma 

membrana de polímero único, enquanto nanoesferas são sistemas de matrizes no 

qual o material é fisicamente e uniformemente disperso. Já as nanopartículas são 

definidas como dispersões de partículas ou de partículas sólidas com pelo menos 

um tamanho em escala nano (MOHANRAJ; CHEN, 2007). 

As nanopartículas possuem também as mais diversas morfologias, desde 

prisma, triangular, cilíndricas, esféricas, cúbicas, dentre outras (SUN; MAYERS; XIA, 

2003; WANG et al., 2005; SALZEMANN; BRIOUDE; PILENI, 2006). Além da 

geometria as nanopartículas podem ser produzidas com os mais diversos materiais 

metálicos, tais como: cobre (SALZEMANN; BRIOUDE; PILENI, 2006), ferro (ZHANG, 

2003), prata (MURACA et al., 2012; P. MARIA, 2013; TANG et al., 2012; ZHANG et 

al., 2008) e ouro (BROWN; WALTER; NATAN, 2000; CHANG; HUANG; CHANG, 

2013; RUIVO et al., 2008; UDDIN et al., 2008). 

Os cientistas desenvolveram as mais diversas aplicações para esses NMs, 

desde produtos com propriedades bactericidas (BALASUBRAMANIAN, 2014; 
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ERBEN et al., 2012; ZHANG et al., 2008), sistemas eletroquímicos para tecnologia 

aeroespacial (AZEVEDO; FERREIRA, 2006), têxteis funcionais (BROADBENT, 

[s.d.]; DASTJERDI; MONTAZER, 2010; NASCIMENTO, 2012), no tratamento de 

efluentes industriais (ZARPELON et al., 2013), aplicações na área médica (HIGBY, 

1982; PLAYFER, 2014; WALKER; MOUTON, 2006) dentre outras. 

Com o desenvolvimento de novas pesquisas nanotecnológicas nos mais 

diversos tipos de materiais, esta área torna-se a cada dia mais importante 

tecnologicamente e científicamente no desenvolvimento de pesquisas, com foco na 

indústria, transformando-se numa das grandes áreas para o futuro. 

 

3.4. Nanopartículas Metálicas 
 

As NP de metais como o ouro (Au) e a prata (Ag) possuem propriedades 

ópticas singulares que fundamentam inúmeras aplicações. Tais aplicações baseiam-

se em três características fundamentais da resposta óptica de nanoestruturas 

metálicas: (i) a alta sensibilidade a mudanças na vizinhança química, (ii) a 

localização dos campos eletromagnéticos da radiação incidente abaixo do limite de 

difração e (iii) a subsequente geração de campos próximos de alta intensidade 

(CASTILHO et al., 2011). 

Com o trabalho pioneiro de Faraday, (1857) a primeira síntese de 

nanopartículas metálicas foi registrada em 1857. Ainda sob os pilares na física 

clássica, Faraday utilizou a teoria ondulatória da luz para explicar as transições de 

cores ao modificar condições de temperatura e pressão na síntese de colóides 

formados a partir diferentes metais (ouro, cobre, ferro, chumbo, zinco, paládio, 

platina, alumínio, ródio e prata), entretanto, ele encontrou singularidades específicas 

relacionadas as soluções de ouro e prata e a transmissão de luz nos mesmos. 

Apesar de existirem diferentes métodos para a síntese de nanopartículas 

coloidais, em geral, todos eles baseiam-se em quatro componentes: meio (solvente 

utilizado na reação), precursor (normalmente, sais de metais), agente redutor (que 

reduzirá o íon ao estado metálico) e estabilizador (utilizado para recobrir a superfície 
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das nanopartículas). A estabilização das dispersões coloidais pode ser eletrostática 

(utilizando-se como princípio a repulsão eletrostática entre as cargas nas superfícies 

das nanopartículas) ou estérica quando se utiliza moléculas longas para impedir a 

aproximação e a aglomeração das nanopartículas (ROCHA, 2008). 

O processo de formação dos sistemas coloidais de ouro depende de quatro 

componentes principais: (i) o meio (fase líquida), (ii) o precursor (fonte do ouro), (iii) 

o agente redutor e (iv) o agente estabilizante (em geral um ligante orgânico) 

(ROCHA, 2008). 

A síntese coloidal de NP metálicas possui custo relativamente baixo em 

comparação com outros métodos de produção e é um método extremamente 

versátil, e que tem como característica a possibilidade de produção em larga escala, 

tendo como grande vantagem o controle das propriedades e a possibilidade de 

manipulação após síntese (ROCHA, 2008). 

Uma das características do ouro metálico é que parece amarelo em luz 

refletida, porém quando em formato de filme finos aparecem azul para a 

transmissão. Essa coloração azul muda para roxo, amarelo e vários tons de 

vermelho em função do tamanho da partícula. Isso se dá devido ao confinamento 

quântico das partículas e estão relacionados à mudança de superfície de plasmon 

(MSP), ou seja, a frequência em que os elétrons oscilam em função do campo 

elétrico alternante da radiação eletromagnética incidente. Isso ocorre quando as 

dimensões do condutor são reduzidas e nanopartículas pequenas de metais com 

elétrons livres na banda de condução sofrem efeitos ressonantes, entre os elétrons 

condutores e a radiação eletromagnética incidente, chamado de banda plasmônica 

de superfície - BPS  (CASANOVA, 2010). 

A BPS é uma propriedade dependente do formato da partícula, gerando 

variações de coloração, sendo que o máximo de absorção da banda plasmônica e a 

sua largura são influenciados pelo formato da partícula, constante dielétrica do meio 

e temperatura. O índice de refração do solvente usado induz um deslocamento de 

banda, como mostrado pela teoria de Mie (WRIEDT, 2008) e conforme evidenciado 

na Figura 4.  

 



     
 

17 

Figura 4: Correlação do tamanho e geometria das nanopartículas de prata e ouro com a cor emitida 
na região do visível. 

 

Fonte: Nascimento, 2012. 

 

Como já mencionado NT de metais nobres, possuem coloração em virtude 

do fenômeno de ressonância de plasma de superfície (RPS), ou seja possuem 

melhor absorção de luz na região do visível e emitem luz na região do infravermelho 

de forma mais intensas e de várias ordens de magnitude em comparação com os 

agentes de fototerapia a laser convencionais, demonstrando eficiência no tratamento 

do câncer, como pesquisado por Huang et al., (2008). 

A ressonância de plasmon ocorre, pois alguns elétrons nas partículas de 

ouro não são ancorados em átomos individuais, mas forma um plasma que flutua 

livremente na superfície, desta forma, a luz, incidente sobre esses elétrons, pode 

levá-los a oscilar. Durante essa oscilação coletiva, o plasma de superfície 

(plasmons), adquire um determinado comprimento de onda, ou cor, diferente da luz 

incidente, que depende também, do tamanho das nanopartículas e morfologia 

(NASCIMENTO, 2012 apud: RICHARDSON; JOHNSTON, 2007; JOHNSTON; 

BURRIDGE; KELLY, 2009). 
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3.5. Nanopartículas de Ouro  
 

Existem diversas técnicas de obtenção de NPAu, desde sínteses químicas a 

métodos eletroquímicos. Nos processos de sínteses químicas, o método mais 

conhecido e desenvolvido é o utilizado por Turkevich e colaboradores, no qual o 

agente redutor e o estabilizador é o citrato de sódio hidratado. 

Uma das técnicas de síntese mais utilizada na atualidade é a de síntese 

química, via citrato de sódio (TURKEVICH, JOHN. STEVENSON, PETER COOPER. 

HILLIER, 1951; SANTOS, HELLEN SILVA. QUEIROZ; SILVA, 2013; ROSANE, 

2014) onde o precursor é misturado com água e aquecido até ebulição, e o citrato 

adicionado ao processo age como redutor e estabilizador. Esta síntese já foi 

realizada a temperatura ambiente usando apenas luz ambiente durante 16 horas, 

formando um pó marrom sobrenadante, que fora removido posteriormente por 

centrifugação e analisado, formando as NPAu´s  de forma triangular (HUANG et al., 

2006), além da utilização de diversas outras técnicas de sínteses, com o uso do 

Borohidreto de sódio, tolueno e PVA (BROWN; WALTER; NATAN, 2000; CHEVAL et 

al., 2012). 

As NPAu´s podem ser sintetizadas em meio orgânico e aquoso. 

Tipicamente, um sal de ouro é submetido à ação de um agente redutor, desse modo, 

a espécie Au3+ é conduzida, em um processo de nucleação e redução, a espécie 

Au+, provocando a formação das nanopartículas. Usualmente, um agente redutor, 

capaz de criar uma fina camada protetora do metal, evitando o contato com agentes 

químicos é adicionado ao meio para garantir a estabilidade da dispersão coloidal 

(SPERLING et al., 2008).  

Os processos de preparação de nanomateriais metálicos geralmente utilizam 

agente redutores tais como citrato de sódio, boroidreto de sódio, hidrazinas, 

formaldeídos, hidroxilaminas, álcoois saturados e insaturados além de açúcares. 

Variáveis tais como pH do meio reacional, temperatura e a dispersão das espécies 

químicas de interesse, devem ser controladas para se obter o tamanho de partícula 

desejado (CASANOVA, 2010).  



     
 

19 

Diversos métodos de síntese foram publicados, podendo-se destacar o 

método clássico de Turkevich, baseado na redução de HAuCl4 por citrato de sódio 

(tipo do citrato não mencionado), conforme reação química demonstrada abaixo (HU 

et al., 2006). O trabalho dele apresentou uma avaliação microscópica de dispersões 

coloidais de ouro preparadas por diferentes rotas sintéticas, desse modo, ele 

comparou o processo de síntese desenvolvido por ele e seus colaboradores com 

outros métodos de síntese existentes descritos na época (CASANOVA, 2010 apud 

TURKEVICH, JOHN. STEVENSON, PETER COOPER. HILLIER, 1951). 

6AuCl-4 + C6H8O7 + 5H2Oà6CO2 + 24 Cl- + 6Au0 + 18H+ 

Na Tabela 3 é mostrado um resumo de todos os métodos usados por 

Turkevich, onde se relacionam as condições de síntese e os tamanhos médios de 

partículas encontrados (SANTOS, HELLEN SILVA. QUEIROZ; ROSANE, 2014 Apud 

TURKEVICH, JOHN. STEVENSON, PETER COOPER. HILLIER, 1951). 

Tabela 3: Métodos sintéticos avaliados por Turkevich. 

 

Fonte: (SANTOS, HELLEN SILVA. QUEIROZ; ROSANE, 2014 Apud TURKEVICH, JOHN. 
STEVENSON, PETER COOPER. HILLIER, 1951). 

 



     
 

20 

Nos estudos das variações de condições de síntese, com o uso de citrato de 

sódio, Turkevich verificou que o aumento da temperatura acarreta um aumento do 

diâmetro médio das NPAu, para dispersões com colorações similares, sendo que a 

100ºC a reação se completa em 5 min e a 70ºC em 45 minutos. Outro ponto 

importante, estudado pelo mesmo é que se variando a concentração do citrato, 

observou uma tendência de aumento do tamanho das NPAu, proporcional a 

quantidade de citrato adicionada ao meio. Verificou ainda, que a razão 

partícula/volume, tende a aumentar com o tempo até atingir 5 minutos, quando o 

processo atinge estabilidade avaliada em 10 minutos. Nas pesquisas realizadas por 

Turkevich não há evidências do citrato utilizado e nem do pH do meio (TURKEVICH, 

JOHN. STEVENSON, PETER COOPER. HILLIER, 1951). 

A síntese e estabilização de partículas de ouro por redução por citrato é uma 

boa metodologia modelo, e talvez a mais simples, já que inclui apenas três materiais 

de partida, como ácido cloroáurico, citrato de sódio e água (JI et al., 2007). O 

processo de formação das NPAu´s, neste caso, foi primeiramente descrito como 

uma nucleação rápida seguida por crescimento difusional controlado. Basicamente, 

o processo se baseia na mistura do sal de ouro com o citrato em água fervente, e 

uma vez formada as NPAu´s, obtém-se um líquido estável de cor avermelhada. O 

citrato, neste caso, apresenta dois papéis distintos e complementares: agente 

redutor e estabilizante (VILAIN et al., 2007) como ilustrado na Figura 5. 
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Figura 5: Mecanismo de formação de NPAu por redução por citrato de sódio 

 

Fonte: Adaptada de Casanova, (2010) 

 

 Além das técnicas de redução via citrato de sódio, tem-se a redução via 

borohidreto de sódio (PINTO, 2008), e o uso de polímero como o polivinil pirolidona 

(PVP), a quitosana, o polietilenoglicol, (CASANOVA, 2010), polivinilálcool (PVA)  

(NETO; RIBEIRO; ZUCOLOTTO, 2008), a fibra de seda (TANG et al., 2014), fibra de 

lã (JOHNSTON; LUCAS, 2011), dentre outros materiais poliméricos. 

O que torna o ouro realmente especial são as propriedades da superfície de 

suas nanopartículas. Na verdade, os átomos da superfície parecem exibir valência 

incompleta, no sentido de que eles só são ligados aos átomos internos, mantendo, 

assim, sítios externos disponíveis para interagir com espécies doador-receptor, ou 

espécies ligantes. Por esta razão, as nanopartículas do metal podem apresentar um 

comportamento semelhante como os seus complexos metálicos relacionados, que 

formam ligações químicas com ligantes seletivos apropriados. No entanto, até o 

presente momento a maior parte dos aspectos fundamentais têm sido tratadas com 

base intuitiva (BARNES; DEREUX; EBBESEN, 2003; CHANG et al., 2013; LIANG et 

al., 2012).  

De acordo com a teoria de Maxwell, a reflexão da luz nas superfícies 

metálicas é proporcional à parte imaginária do termo dielétrico associada com o 
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fenômeno de absorção. Como consequência, paradoxalmente, o metal ouro reflete 

de forma mais eficiente em comprimentos de onda em que a radiação é mais 

fortemente absorvida (CASANOVA, 2010; KELLY; CORONADO, 2003; SEGALA, 

2009). 

As nanopartículas de ouro exibem cores características e propriedades que 

estão ausentes nos átomos individuais, bem como no material bruto. No caso de 

nanopartículas esféricas muito menores do que o comprimento de onda da luz, o 

campo elétrico induzido pela luz média (EO) pode ser considerada constante, de 

modo que todos os elétrons das nanopartículas são submetidos ao mesmo campo 

eletromagnético. Em alguns casos, no entanto, o campo eletromagnético de 

frequência f é capaz de induzir uma oscilação coletiva dos elétrons na banda de 

condução do metal, de propagação como uma onda de plasmon (TOMA et al., 2010; 

ZAMARION, 2008). 

Considerando-se que os núcleos são átomos ainda, a oscilação dos elétrons 

leva a uma separação de carga periódica e gera dipolos oscilantes cuja magnitude 

atinge um máximo na superfície das nanopartículas. A frequência de tais dipolos 

oscilantes depende da constante dielétrica do ouro convencional e os arredores, 

bem como sobre o campo elétrico no interior da partícula (LIANG et al., 2012; 

ZAMARION, 2008).  

 

3.6. Nanotecnologia aplicada a área têxtil 
 

A imobilização de nanopartículas em materiais têxteis têm sido alvo de 

diversas pesquisas ciêntificas durante os últimos anos. Esta tendência, também 

possui imenso potencial de aplicação na área de acabamentos têxteis industriais, 

porém ainda é pouco abordada a sua aplicação.   

Atualmente, diversas técnicas de imobilização são alvos de estudos e tem 

potencial para produzir variados têxteis funcionais. Dentre estas técnicas incluem 

imobilização de partículas metálicas em substratos têxteis, desenvolvimento de 

nanofilmes, nanorevestimentos, nanofibras  e tecnologias de plasma para 

acabamentos a nível nanométrico (GULRAJANI; GUPTA, 2011). 
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Os nanomateriais são utilizados em diferentes setores da área têxtil e são 

constituídos por materiais amorfos, cristalinos e semicristalinos e podem ser 

classificados quanto à forma (1D, 2D e 3D), composição de fase (única fase, sólidos 

multifaces e sistemas líquidos multifaces) e processo de fabricação (reação por fase 

gasosa, fase liquida, fase sólida ou mecanoquímica e por processo mecânico), 

(NASCIMENTO, 2012 apud  MASUO, NAITO, YOKOYAMA, 2007; KNAUTH, 

SCHOONMAN, 2004; AUFFAN, ROSE, BOTTERO et al, 2004). 

 

3.6.1. Nanoescala têxtil com uma dimensão (1D) 

 

Se considerarmos quanto a forma 1D, os materiais têxteis que usam a 

nanotecnologia podem ser divididos em monocamadas, nanofilmes e 

nanorevestimentos (que possuem a espessura em escala nano) e podem ser 

entendidos, conforme estudos realizados por diversos pesquisadores.   

Ugur e colaboradores utilizaram tecidos 100% algodão que foram alvejados, 

mercerizados e cationizados usando cloreto de 2,3-epoxypropil trimetilamonia e 

seguido de funcionalização com NPs de ZnO, usando a técnica de filme de 

multicamada e apresentaram excelente atividade bactericida contra a bactéria 

Staphylococcus aureus e melhoraram a proteção do tecido contra raios ultra-violeta 

(UĞUR et al., 2010). 

Wang e Hauser, (2010) abordaram a proteção UV em tecido de algodão, 

usando a técnica de automontagem eletrostática, onde o substrato foi cationizado 

usando o agente cationizante RC-2000 com hidróxido de sódio, em seguida foi 

envolto em filme plástico e colocado para girar lentamente a temperatura ambiente 

durante 24 horas, em seguida foi imerso em banho de FBA, depois em banho de 

PDDA (alternando camada negativa do FBA e camada positiva do PDDA), formando 

duas monocamadas ou uma bicamada dupla sobre o tecido de algodão, sendo esse 

ciclo de camadas repetido “n” vezes até completa funcionalização, com posterior 

tingimento com corante aniônico conforme Figura 6. Esta técnica demonstrou que a 

inversão de cargas alternadas foi a principal fonte para fabricação das camadas por 
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força eletrostática e aumento da força coloristica (K/S) e os tingimentos foram 

classificados com excelente proteção UV UPF ≥ 40 (WANG; HAUSER, 2009). 

 

Figura 6: Esquema de fabricação do PSS/PDDA multicamadas de tecido de algodão 

 

Fonte: Adaptada de Wang e Hauser, (2009)  

 

Kayaci e colaboradores modificaram a superfície do poliéster com nanofibras 

do polímero ciclodextrina e foram produzidas (PET / CDP) (KAYACI; AYTAC; UYAR, 

2013). A formação de CDP em nanofibras de PET eletrofiadas foi conseguida por 

polimerização entre ácido cítrico (agente de reticulação) e ciclodextrina. O 

nanorevestimento CDP reticulado insolúvel em água foi permanentemente aderido 

sobre as nanofibras PET. Nanofibras PET / CDP mostraram superfície mais áspera / 

irregular e diâmetro da fibra maior quando comparado com nanofibras PET não 

tratadas. As análises térmicas mostraram que a nanofibra tratada obteve maior 

temperatura de transição vítrea em comparação com nanofibras não tratadas. 

Verificou-se também, que o nanomaterial pode ser utilizado como material de filtro 

para purificação de água e tratamento de resíduos devido à sua grande área 

superficial, conforme ilustrado na Figura 7. 
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Figura 7: Esquema de Purificação adaptada de KAYACI et al, 2013. 

 

Fonte: Adaptada de Kayaci; Aytac; Uyar (2013) 

 

3.6.2. Nanoescala têxtil com duas dimensões (2D) 

 

Se considerarmos quanto a forma 2D, os materiais têxteis podem ser 

divididos em nanofibras, nanotubos e nanofios (que possuem o diâmetro em escala 

nano). Para a fabricação de nanofibras a partir de polímeros, a eletrofiação tem sido 

reconhecida como uma técnica eficiente, onde fibras ultrafinas foram desenvolvidas 

com êxito, em soluções de solventes e ou em materiais fundidos. Conforme se 

verifica na Figura 8, quando uma suficientemente elevada voltagem é aplicada a 

uma solução polimérica, o corpo do líquido torna-se carregado, e a repulsão 

eletrostática neutraliza a tensão superficial da solução e a gotícula é esticada; em 

um ponto crítico do fluxo, o liquido sai na superfície afinada do ejetor, conhecida 

como cone de Taylor. Se a coesão molecular do líquido é suficientemente elevada, o 

fluxo de separação não ocorre e um jato de líquido é formado e carregado. Como o 

jato seca em voo, a mudança de corrente do fluxo migra para a superfície da fibra. 

Desta forma, o jato é então alongado por um processo de chicoteamento causado 

pela repulsão eletrostática, é iniciado com pequenas dobras na fibra, até que a 

mesma seja finalmente depositada sobre a superfície do coletor de metal aterrado, e 
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neste momento ocorre o alongamento e afinamento das fibras resultantes dessa 

flexão e a instabilidade conduz a formação de fibras uniformes, que são utilizadas 

para aplicação como reforços de nanocompósitos, por exemplo (HUANG et al., 

2003; PHAM; SHARMA; MIKOS, 2006).  

Figura 8: Esquema de Eletrofiação de nanofibras têxteis. 

 

Fonte: Adaptada de Huang et al., (2003c). 

 

O processo de produção de nanofibras, através do processo de eletrofiação 

está relacionado com a utilização de diversos materiais poliméricos, entre estes, 

podemos exemplicar com o uso do polietileno (DEITZEL et al., 2001), onde os 

autores estudaram o efeito das variáveis de processamento sobre a morfologia. 

Outro material bastante utilizado em pesquisas atuais é o ácido poliláctico 

(PLA), utilizando as nanofibras como não tecidos para aplicações biomédicas 

(ZONG et al., 2002). Esta aplicação foi avaliada também por Jayakumar e 

colaboradores., (2010) onde estes usaram um outro polímero a base de quitina e 

quitosana e demonstraram efeitos importantes na cicatrização de ferimentos, 

biossensores, liberação de fármacos e propriedades de filtração, ou seja, no 

desenvolvimento de tecidos de engenharia (BHATTARAI et al., 2005).  

O uso de nanopartículas de prata combinadas com nanofibras de CeO2/ Ouro 

foi estudada na determinação de levofloxacina na urina e no soro de sangue de 
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amostras humanas, evidenciando excelente atividade eletrocatalítica para oxidação 

das bactérias, devido ao efeito sinérgico das nanopartículas de prata e as nanofibras 

em estudo (TANG et al., 2014).  

Em estudo relacionado a área médica, utilizou-se nanofibras de poliuretano 

(PU), nos quais foram semeadas células estaminais mesenquimatosas para verificar 

como as mesmas se comportavam, e foi evidenciado que os nanomateriais elásticos 

a base de PU são vantajosos no uso em cartilagem e osso, durante o processo de 

regeneração (KUO; HUNG; HSU, 2014). 

O polimero a base de poliamida 66, utilizou a técnica de eletrofiação na 

produção de nanofibras contendo nanopartículas de TiO2, ZnO e SrTiO3 para 

utilização com “selfclean” (tecidos auto-limpantes), evidenciando excelente 

fotoatividade para degradação de corantes antes e após sucessivas lavagens dos 

materiais (ZOHOORI; KARIMI; AYAZIYAZDI, 2014). Nesta área de pesquisa, síntese 

in loco de MnO2 híbrido foi revestido com nanofibras de celulose para remoção do 

corante azul de metileno, demonstrando eficiente adsorção e eficiência na oxidação 

do efluente, resultados estes baseados com mudanças de valores de pH, com 

excelente resultado para futuro uso industrial (WANG et al., 2014). 

Em outra investigação, nanofibras de celulose foram isoladas a partir do farelo 

da casca de banana e foram sintetizadas, via tratamento químico e enzimático e 

ambos os tratamentos evidenciaram a formação de nanomateriais com diâmetro 

entre 10,9 e 7,6 nm e comprimento variando entre 454,9 e 2889,7 nm, 

demonstrando morfologia de nanofibras longas, tendo potencial aplicação como 

reforço para compósitos (TIBOLLA; PELISSARI; MENEGALLI, 2014). 

 

3.6.3. Nanoescala têxtil com três dimensões (3D)  

 

As estruturas 3D podem se apresentar das mais variadas formas, tais como 

nanobastões, nanoesferas, nanoconchas, nanoprismas, dentre outras (LINK; EL-

SAYED, 1999; ZHANG et al., 2008), e todas podem ser aplicadas em substratos 

têxteis. 
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Em estudo realizado por Sá e colaboradores (2014) utilizou-se nanocápsulas 

fotocrômicas e termossensíveis (mudança de cor com a luz e temperatura), onde as 

mesmas foram funcionalizadas em substratos de soja, utilizando a quitosana a base 

do camarão como polieletrólito, para potenciais aplicações na área médica. 

Uma nova classe de materiais tem emergido como as nanopartículas 

inorgânicas (metálicas), compostas principalmente de prata, ouro, cobre, zinco e 

ferro com várias funcionalidades na área médica e grande aplicação antimicrobiana. 

Estudos revelaram uma grande diversidade de bactérias tratadas com estas 

partículas tanto gram-positivas como gram-negativas (NIRMALA GRACE; PANDIAN, 

2007; ZHANG et al., 2008).  

As NP de ouro e prata estão sendo desenvolvidas também para coloração 

de substratos têxteis, como na impregnação de lã (JOHNSTON; RICHARDSON, 

2008; RICHARDSON; JOHNSTON, 2007; TANG et al., 2011), no tingimento de 

tecido de algodão e seda (TANG et al., 2014; ZHENG et al., 2013), para aplicações 

principalmente como substratos com propriedades bactericida, autolimpantes e de 

proteção ultra-violeta, devido ao fenômeno de ressonância de plasmon, que modifica 

a cor em função da forma e do tamanho. 

 

3.7. Nanopartículas de ouro com propriedades antimicrobianas 
 

Na atualidade diversas nanopartículas metálicas tiveram seu efeito 

antimicrobiano testado, tais como: nanopartículas de ouro (Au), cobre (Cu), titânio 

(Ti), zinco (Zn), prata (Ag). Isso é atribuído principalmente à sua elevada área 

superficial. No combate aos microorganismos as NPs de prata e ouro já dominam os 

estudos realizados na atualidade e já é reportado na literatura que estas NP 

metálicas são capazes de agir como bactericida contra mais de 500 microrganismos 

patógenos (bactérias, vírus e fungos), e o mais importante é que são poucos os 

relatos sobre desenvolvimento de resistência bacteriana, sendo eficazes tanto em 

bactérias gram positivas quanto gram negativas. Outro ponto relevante é baixa 

toxicidade para células animais (DASTJERDI; MONTAZER, 2010).  
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As bactérias são organismos unicelulares procariontes que podem ser 

encontrados em colônias ou isoladas. Esses microrganismos podem ser 

classificados como gram-positivos e gram-negativos, e esta atribuição é realizada 

baseando-se no método de Gram que consiste no tratamento de bactérias com dois 

corantes, um violeta e outro rosa. Aquelas que absorvem ambos são classificadas 

como gram-positivas, e aquelas que absorvem apenas a rosa são ditas gram-

negativas. As bactérias mais comuns que representam esses grupos são a 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli, respectivamente (BINDHU; UMADEVI, 

2014; DASTJERDI; MONTAZER, 2010; LANDAU, 1937).  

Quando as nanopartículas entram em contato com esses microrganismos 

passam a constituir a membrana celular e o interior das células microbianas. Isso 

eles atribuem a possibilidade das NP interagirem com enxofre e fósforo. Os 

primeiros efeitos são provocados no sistema respiratório da célula e na 

permeabilidade. No interior da célula as NP interagem com os mesmo elementos só 

que agora estes compõem o DNA, interferindo no ciclo celular levando a célula a 

morte celular programada (SPERLING et al., 2008; ZHENG et al., 2013).  

 

3.8. Métodos de aplicação de nanopartículas em materiais têxteis 
 

Diversas técnicas têm sido desenvolvidas com o objetivo de tornar os 

materiais têxteis adequados para as mais diversas finalidades, são os chamados 

“têxteis inteligentes ou funcionais”, que possuem além de funções básicas de 

proteção, cobertura e adorno, também proteção repelente, auto-limpantes, 

eletrônicas, dentre outras.  

A partir do desenvolvimento da nanotecnologia, diversas técnicas de 

deposição destes materiais em têxteis tem se desenvolvido, entre estas temos as 

técnicas químicas (“wet finishing”) e as técnicas por tratamento nas fases sólido 

vapor sólido (“dry finishing”) (NASCIMENTO, 2012). 

A técnica química pode ser realizada pelos métodos: sol-gel, 

eletrodeposição e automontagem.  A palavra sol é utilizada para definir uma 
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dispersão estável de partículas coloidais (1 a 100 nm) em um fluido, enquanto que o 

gel é o resultado estrutural rígido dessas partículas coloidais (gel coloidal). O termo 

“sol-gel” compreende diversos métodos de síntese, que se caracterizam por uma 

reação em meio homogêneo (“sol”) que desestabilize o meio de forma controlada, 

formando partículas ou nanopartículas (“gel”). (JACINTO, 2004). 

A partir da polimerização do monômero o sistema é constituído por 

partículas coloidais dispersas, que dependendo das condições do meio, tais como 

temperatura e pH, essas partículas podem se ligar formando pequenas cadeias 

ramificadas e tridimensionais, denominadas de microgel. Essas regiões crescem até 

a rede sólida ocupar cerca da metade do volume total. Nessa situação a viscosidade 

tende ao infinito, o sistema atinge o ponto de gel e passa a comportar-se como um 

sólido elástico. A partir do ponto de gel as cadeias estruturadas crescem 

conjuntamente, formando uma rede contínua por todo o sistema, conforme 

demostrado na Figura 9 (SANTOS, 2010). 

 

Figura 9: Modificações estruturais que ocorrem durante a transição sol-gel. 

 

Fonte: Santos, (2010). 
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A técnica de automontagem por interação eletrostática foi realizada por 

Casanova, (2010), onde os filmes foram fabricados imergindo o substrato de vidro 

alternadamente em uma solução policatiônica por 10 minutos, seguido de uma 

imersão em uma solução polianiônica por 5 minutos, gerando número de camadas 

necessárias para o experimento. 

A eletrodeposição ou galvanização é uma técnica que utiliza corrente elétrica 

para reduzir os cátions de um material a partir de uma solução de eletrólito. Num 

banho contendo solução de um ou mais sais, é imerso um cátodo, que possui na 

sua superfície um substrato têxtil e um ânodo que são conectados ao terminal 

positivo da fonte, ânodo no positivo e cátodo no negativo. Quando o circuito é ligado, 

o metal no ânodo é oxidado (perde elétrons), associando-se aos cátions resultantes 

e aos ânions da solução. Em seguida os cátions são reduzidos e depositados no 

substrato têxtil, no seu estado de valência zero (NASCIMENTO, 2012). 

Em um trabalho publicado por Ohgai, (2012) foi realizada a eletrodeposição 

de nanopartículas de Au, Ag e Cu em substrato de poliamida, conforme ilustrado na 

Figura 10. 

 

Figura 10: Esquema do aparato para eletrodeposição de nanofios. 

 

Fonte: (OHGAI, 2012) 
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Nas técnicas por tratamento nas fases sólido - vapor - sólido “dry finishing”, 

tem-se os processos de deposição física de vapor (PVD), deposição química de 

vapor (CVD), deposição por lazer pulsado (PLD), dentre outros. No processo por 

PVD que envolve o transporte de átomos ou moléculas ejetados através de uma 

fonte, trata-se de uma técnica ambientalmente correta, pois não utiliza água ou 

solventes. Tal técnica foi utilizada em projeto desenvolvido por Nascimento, onde o 

mesmo desenvolveu um material têxtil superhidrofóbico, utilizando fibra de PLA 

(NASCIMENTO, 2012). 

 

3.9. Nanotecnologia antimicrobiana aplicada em têxteis  
 

Recentemente, o aumento da preocupação população com a higiene vem 

direcionando muitas pesquisas para a modificação antimicrobiana de materiais 

têxteis (fibras, fios, não-tecidos, tecidos e malhas). No entanto, a utilização de 

muitos agentes antimicrobianos foi evitada devido aos seus possíveis efeitos nocivos 

ou tóxicos. A aplicação de nanopartículas inorgânicas é uma boa alternativa para o 

desenvolvimento de texteis antimicrobianos. 

Praticamente em todas as etapas de produção do tecido é possível aplicar 

nanotecnologia. Os tecidos são essencialmente confeccionados por fibras ou 

filamentos que podem ser encontradas na natureza ou desenvolvidas em 

laboratório. Elas devem apresentar propriedades físicas e químicas que permitem a 

construção do fio têxtil e podem ser de origem natural (animal, vegetal e mineral) ou 

química (artificial e sintética) (QUEIROZ; COSTA, 2011).  

Diferentes métodos têm sido utilizados para modificações superficiais de 

materiais têxteis. Dentre eles, podemos citar a utilização ácidos poli-carboxílicos 

como espaços para ligar nanopartículas de TiO2 a tecidos de algodão (MEILERT; 

LAUB; KIWI, 2005). O pré-tratamento com plasma tem sido utilizado para a geração 

de grupos ativos na superfície com o intuito de melhorar a interação com 

nanopartículas de TiO2, Ag, Au, entre outras (VU et al., 2013; ZILLE; OLIVEIRA; 

SOUTO, 2014).  
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Dentre os principais produtos aplicados em têxteis, relacionados a 

nanotecnologia, tem-se as nanopartículas metálicas, tais como: ouro, prata, zinco, 

cobre, titânio, entre outros e as nanopartículas orgânicas a base de diversos 

polimeros, como nanocápsulas e ciclodextrina, por exemplo (DASTJERDI; 

MONTAZER, 2010). 

Estudos sobre a aplicação da membrana híbrida de PVP-GNP 

(nanopartículas de ouro em álcool polivinílico), onde a membrana demonstrou 

atividade antimicrobiana tanto para bactérias gram-negativas quanto para gram-

positivas (BALASUBRAMANIAN, 2014). Usada também em diversos substratos 

têxteis, como na impregnação de nanopartículas de prata em tecido de poliéster 

para inibição de crescimento das bactérias Staphylococcus aureus e Klebsiella 

pneumoniae (DASTJERDI; MONTAZER, 2010; DASTJERDI; MONTAZER; 

SHAHSAVAN, 2009).  

Foram desenvolvidos tecidos de algodão com Au/TiO2, através do processo 

sol-gel e verificou-se que as NP formaram uma película fina e homogênea na 

superfície da fibra, conferindo propriedades fotocatalíticas, quando exposta a luz 

solar.  As fibras revestidas com Au/TiO2 apresentaram melhor propriedade 

autolimpante que as fibras apenas com TiO2 (UDDIN et al., 2008).  

Em se tratando de fibras naturais, a grande maioria sofre com a proliferação 

de fungos e bactérias, e alguns estudos desenvolvem materiais com a finalidade de 

proporcionar proteção antimicrobiana a estas fibras, como o algodão, por exemplo, 

onde Ugur e colaboradores o cationazaram e modificaram com ZnO, pelo método de 

deposição layer-by-layer. Neste estudo, verificou-se que houve a formação de zona 

de inibição tanto para a amostra com 10 camadas de ZnO quanto para 16 camadas, 

porém, se observa que após 20 ciclos de lavagem ocorreu uma zona de contato 

entre as amostras e as bactericas, ou seja, houve uma redução significativa do 

poder antimicrobiano do algodão funcionalizado (UĞUR et al., 2010). 

Hibrahim e colaboradores prepararam um nanocompósito composto por 

nanopartículas de prata carregado em poli (amida-amina) hiper-ramificada, através 

de acabamento funcional em tecidos de linho, algodão e viscose, demonstrando que 

o nanocompósito sozinho e em combinação com corantes reativos, em processos de 
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acabamento, originou excelentes tecidos antimicrobianos (IBRAHIM; EID; EL-

BATAL, 2012).  

Em outro trabalho relacionado ao tema, Nascimento utilizou a técnica de 

PVD para aplicação de TiO2/Ag em tecido de PLA, para aplicações médicas, como 

proteção antimicrobiana e de limpeza (self-cleaning) (NASCIMENTO, 2012). 

Nanopartículas de prata (NPAg) foram sintetizadas em tecidos de lã, que 

após funcionalização, apresentaram várias cores, devido a alteração do tamanho e 

morfologia das NPAg. A interação entre as NPAg e o tecido de lã, se deram devido a 

interações químicas, entre as ligações sulfúricas da lã  e as NPAgs. Os tratamentos 

demonstraram excelente propriedades antimicrobiana contra as bactérias 

Escherichia coli (TANG et al., 2011).  

Todos esses estudos comprovam a grande eficiência de NP metálicas em 

atividades antimicrobianas em têxteis, demonstrando grande potencial de 

exploração de pesquisa e desenvolvimento. 

 

3.10. Citotoxicidade das nanoparículas de ouro  
 

As NPAu aparentam apresentar vatagens, porém numerosas questões  tem 

sido elaboradas antes da sua aplicação no campo da medicina. Ainda é pouco 

conhecido os seus potenciais riscos para a saúde humana e pouco se sabe com 

relação ao seu processo de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, sendo 

estes, parametros de estudo para uma nova área denominada de nanotoxicologia 

(FISCHER; CHAN, 2007). 

A nanotoxicologia é o estudo das interações das nanopartículas com sistemas 

biológicos e a elucidação da relação entre as propriedades físico-químicas (como o 

tamanho, a forma, o revestimento, a composição e a agregação) de nanopartículas e 

a sua toxicidade (FISCHER; CHAN, 2007). Acredita-se que as NP podem penetrar 

em tecidos e células devido principalmente ao seu tamanho reduzido. Essa 

penetração não é equívoca uma vez que depende das propriedades físico-químicas 
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das nanopartículas bem como da identidade das moléculas funcionais presentes na 

sua superfície (FADEEL; GARCIA-BENNETT, 2010). 

É importante entender os mecanismos que ditam o comportamento e o destino 

(biodistribuição) das nanopartículas após introdução no organismo humano, não só 

para desenvolver sistemas adequados de nanopartículas para veículo de fármacos 

como para prevenir potenciais efeitos tóxicos. De um modo geral, nanopartículas 

podem ser absorvidas pelo organismo por inalação, ingestão ou penetração dérmica 

(CROPSCIENCE; CAROLINA, 2005).   

É sabido que as NPAu têm a capacidade de penetrar na pele, sendo maior a 

penetração quanto menor for o seu tamanho. Após absorção, as nanopartículas 

podem ser diretamente expelidas ou então distribuírem-se por outros 

compartimentos, serem metabolizadas (ou armazenadas) (CHO et al., 2009; 

SONAVANE et al., 2008). 

Diversas pesquisas tem demonstrado que as NPAu são biocompatíveis e que 

podem ser utilizadas com segurança. Porém estudos sobre o seu modo de 

internalização nas células e a relação com a forma e o tamanho, são ainda escassos 

(AUFFAN et al., 2009).  

Goodman e colaboradores estudaram a citotoxicidade de nanopartículas de 

ouro com 2 nm em celulas cos-1 dos globulos vermelhos e em culturas bacterianas 

de Escherichia coli. Os resultados obtidos demonstraram que as NPAu de natureza 

catiônica exerciam efeitos moderadamente tóxicos, enquantos as aniônicas não, 

esse resultado foi atribuído a adesão das NPAu catiônicas a membrana celular, 

causando interações que comprometiam a sua viabilidade celular (GOODMAN et al., 

2004). 

Em 2005, alguns pesquisadores investigaram os efeitos citotóxicos das NPAu 

de 35 nm de diâmatro, revestidas com lisina e poli-L-lisina em células de linhas 

macrofágicas. A atividade celular não sofreu alteração até 72 horas de experimento, 

porém quando se utilizou a concentração máxima de 100 µM, reduziu a viabilidade 

para 85%, que foi atribuido devido o stress sofrido pelas células devido a redução de 

nutrientes do meio, não sendo este substituido ao longo do ensaio. Desta forma, 

considerou-se que as NPAu não apresentaram citotoxicidade (SHUKLA et al., 2005). 
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Pernodet e colaboradores estudaram o efeito de NPAu (13 nm) revestidas com 

citrato em fibroblastos de origem dérmica. A intenção deste estudo foi observar as 

alterações morfológicas provocadas pelas NPs. Segundo estes autores, a 

proliferação celular, a morfologia estrutural, o crescimento e síntese de proteínas 

podem ser afectados pela presença de nanopartículas, mesmo na ausência de 

citotoxicidade aparente. Com o aumento da concentração de NPAu, o crescimento 

celular e a proliferação foram diminuindo. A adição de nanopartículas resultou na 

modificações da estrutura de actina, nomeadamente na diminuição do seu diâmetro 

e da sua densidade. Estas NPs foram encontradas no interior dos lissosomas após 

uma hora de incubação, desprovidas do seu revestimento de citrato, sendo sugerido 

que a carga das nanopartículas é irrelevante após internalização celular 

(PERNODET et al., 2006). 

É primordial o estudo de novos materiais advindos de fibras biodegradáveis e 

renováveis, como a soja e o bambu, visando superar a questão da resistência 

bacteriana e de problemas de citotoxicidade, em materiais principalmente de 

natureza hospitalar. O estudo da combinação de fibras biodegradáveis e de 

nanopartículas de ouro, ainda é pouco abordado na literatura, principalmente pela 

técnica de exaustão, sendo um processo reprodutível a nível industrial e de baixo 

custo devido as baixas concentrações dos reagentes utilizados. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Este capítulo destina-se a descrição da metodologia experimental aplicada no 

processo de síntese de nanopartículas de ouro, e no processo de exaustão das 

mesmas em substratos têxteis. O Fluxograma 2, representa as etapas realizadas 

durante a fase experimental desta tese. 

 

 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

Fluxograma 2: Etapas do procedimento experimental 
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4.1. Materiais e Equipamentos 
 

Os reagentes utilizados foram o ácido cloroaúrico (HAuCl4) da empresa PLAT-

LAB com 99,5% de pureza, citrato de sódio di-hidratado (Na3C6H5O7.2H2O) da 

empresa Êxodo Científica e quitosana industrial da empresa “Golden Shell 

Biochemical”. Todos os reagentes de grau analítico foram usados sem purificação 

adicional.  

A malha de soja possui gramatura de 274 g/m2 e estrutura rib 1x1 e a malha de 

bambu possui gramatura de 260 g/m2, e estrutura rib 1 x 1, ambas produzidas no 

laboratório de Engenharia Têxtil da Universidade do Minho - Portugal. 

Os instrumentos usados nos experimentos foram:  

Ø Balança analítica digital,  

Ø Agitador magnético com controle de temperatura e velocidade; 

Ø Espectrofotômetro UV/Vis Modelo Konica Minolta 2600d; Equipamento ALT 

Mathis;  

Ø Estufa secadora; 

Ø Rama secadora horizontal Modelo LTE da Mathis; 

Ø Banho Maria; 

Ø Vidrarias necessárias; 

Ø pHmetro. 

 

4.2. Síntese e caracterização das nanopartículas de ouro 
 

4.2.1. Síntese da nanopartículas de ouro  

 
Para síntese das nanopartículas de ouro (NPAus), utilizou-se o método de 

redução química, via citrato de sódio de Turkevich, com algumas adaptações 

(TURKEVICH, JOHN. STEVENSON, PETER COOPER. HILLIER, 1951). Pesou-se 

0,1 g de cloreto de ouro (HAuCl4) em 1000 mL de água destilada (solução 0,01%) 

denominada de solução I, em seguida pesou-se uma amostra de citrato de sódio 

com 1g para 100 mL de água destilada (solução 1%), denominada de solução II.  
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Foi retirado uma alíquota de 250 mL da solução I e colocada sob agitação, num 

agitador magnético, com controle de temperatura e velocidade até atingir 90ºC, em 

seguida com o auxílio de uma bureta foi adicionado, gota a gota, com o tempo de 

aproximadamente 1 gota/ 4 segundos, 2 mL da solução II, e após 3 minutos 

verificou-se uma mudança de coloração passando pelas cores cinza, azul, roxo e 

por último vermelho, conforme figura  11, evidenciando a formação de 

nanopartículas de ouro de tamanho maiores, para tamanhos menores. A mesma foi 

deixada sob agitação por mais 30 minutos, em seguida retirada e resfriada até 

temperatura ambiente. 

 
Figura 11: Esquema da síntese de nanopartículas de ouro com citrato de sódio 

 
Fonte: Autor, 2015. 
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4.2.2. Potencial zeta e DLS da solução coloidal de NPAu 

 

Para a analise do potencial zeta de uma solução coloidal, introduz-se uma 

suspensão coloidal diluída em uma cuba com dois eletrodos e aplica-se um 

potencial elétrico à suspensão. As espécies carregadas eletricamente irão se mover 

na direção do eletrodo de carga contrária, tão mais rapidamente quanto maior a sua 

carga elétrica e maior o campo elétrico aplicado (ABREU, 2011; JOHNSON et al., 

2000; OLIVEIRA, 2012b).  

A análise do potencial zeta e DLS foram analisadas em aparelho modelo 

zetasizer nanoseries/nano-Z do fabricante Malvern no laboratório da NUPEG/UFRN.  

 

4.2.3. Microscopia eletrônica de transmissão (MET)   

 

A microscopia eletrônica de transmissão (MET) permitiu visualizar a 

distribuição de tamanho de partícula, bem como morfologia das NPAu. Previamente, 

o contraste uranila aquosa foi centrifugada à 10.000 rpm por 10 minutos. Em 

seguida 20 µL da amostra foram adicionados sobre a grade de formvar e após 20 

minutos o contraste foi incluído e após 1 minuto o excesso foi retirado e a amostra 

foi analisada no microscópio eletrônico de transmissão JEM 1230 (Jeol LTD, Japão). 

A análise de TEM foi realizada em um microscópio de transmissão eletrônica, 

pertencente a fundação Fiocruz / Bahia. 

 

4.2.4. Microscopia de Força Atômica - AFM 

 

Os ensaios de AFM foram realizados no laboratório de Microscopia de Força 

Atômica do Departamento de Engenharia de Materiais – UFRN. 

As análises de AFM tem como objetivo caracterizar a superficie de metais e 

semicondutores em escala atômica e sua principal diferença com relação ao TEM se 
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dá para avaliar a energia dissipada no processo de manipulação (DARWICH et al., 

2011). 

As análises de AFM foram obtidas em condições normais de temperatura e 

umidade, através do equipamento Shimadzu de modelo SPM9700, com resolução 

de X,Y com 0,2nm e Z com 0,01nm com componente tubo piezoeletrônico. 

As amostras de NPAu em solução foram medidas em pH ácido e básico, onde 

uma gota da solução foi imobilizadas em lâminas de vidro, afim de se verificar o 

tamanho e a superficie das mesmas. Já nas fibras foi removida uma única fibra dos 

substratos, afim de se verificar as NPAu na superficie. 

 

4.2.5. Espectrofotometria de absorbância 

 

As análises por espectrofotometria eletrônica em solução foram feitas em 

espectrofotômetro modelo Cary 50 com UV/Visível, equipado com rede de diodos, 

utilizando-se cubetas de quartzo de caminho óptico medindo 1cm com varredura de 

200 a 800 nm, conforme figura 12, no laboratório do núcleo de ensino e pesquisa em 

petróleo e gás – NUPEG da UFRN. 

Figura 12: Espectrofotômetro de absorbância Cary 50 

 

Fonte: Autor, 2015. 
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4.3. Funcionalização e caracterização dos substratos 
 

4.3.1. Preparação do substrato 

 

Foi realizado um alvejamento no substrato de soja e bambu visando remover a 

pigmentação natural amarelada da soja e acinzentada do bambu, afim de se 

melhorar os índices de brancura para impregnação de NPAu, uma vez que seria 

aplicado cor as malhas. Inicialmente foi pesada 100 g da malha de cada 

composição, e posteriormente preparada uma receita de alvejamento oxidativa 

(63,64 mL/L de H2O2 a 50%, 21,82 mL/L de estabilizador de peróxido, 32,73 mL/L de 

NaOH a 36º Bé, 43,64 mL/L de detergente e 21,82 mL/L de dispersante/ umectante), 

utilizando uma relação de banho (RB) de 1:100, foi calculado e preparado o banho, 

conforme equação 01, com volume banho calculado em 1000 mL. Em seguida as 

amostras foram preparadas no banho Maria com temperatura controlada de 90ºC, e 

tempo de 60 min, mexendo com o bastão de vidro a cada 10 minutos. Depois as 

amostras foram lavadas com água a 60ºC, durante 20 minutos com posterior 

lavagem em água corrente, a temperatura ambiente, até retirar todo o excesso dos 

produtos químicos utilizados. Após lavagem foram colocadas para secar durante 48 

horas a temperatura ambiente. 

 

𝑉𝐵 = 𝑃𝑀 𝑔  𝑥  !
!"

                                                                                                                             (01)                                                                                                        

 

4.3.2. Funcionalização com quitosana 

 

Para o processo de funcionalização, foi utilizada quitosana industrial do 

fornecedor Golden Shell Biochemical, com grau de desacetilação de 90,57% e 

viscosidade de 86 mpa.s  

Inicialmente 1 g de quitosana em pó foi diluída em um Becker contendo 50 

mL de água destilada e 0,5 mL de ácido acético. A solução foi colocada sob agitação 

a temperatura ambiente por duas horas, em seguida foi realizada duas filtragens 

com o uso de papel filtro. 
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Foram retiradas amostras com peso de 1,5 g do substrato de soja e bambu, 

para funcionalização com quitosana (ligante natural), usando concentrações de 5, 7, 

10 e 20% sobre o peso do material (% SPM) e uma amostra sem funcionalização 

(amostra em branco) (Equação 02), e uma Relação de banho (RB) de 1:65 (1,5 g de 

malha para 97,5 mL de solução). Em seguida as amostras foram colocadas em 5 

copos do equipamento ALT-B TOUCH 35 (figura 13), com os seguintes parâmetros 

de processo:  

Ø 40 rotações por minuto (RPM);  

Ø Auto reversão de 50 segundos; 

Ø Temperatura de 70ºC; 

Ø Tempo de 30 minutos 

 

Terminado o processo foram retiradas do equipamento e colocadas em 

estufa para secar por 1 hora a 70 ºC. 

 

Concentração quitosana g =% (quitosana)  x SPM (g)                                                         (02) 

 

Após o processo as amostras foram avaliadas através de espectroscopia 

UV/Vis de refletância difusa, para verificar o melhor resultado de absorbância e 

reflectância e trabalhar com a menor concentração possível do polieletrólito, visando 

uma exaustão satisfatória de nanopartículas, conforme equação 03 de (Kubelka-

Munk). 

 

𝐾
𝑆 =  

1− 𝑅 2
2𝑅                                                                                                                                03  
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Figura 13: Máquina ALT-B TOUCH 35 

 

Fonte: Autor, 2015. 

 

4.3.3. Planejamento fatorial completo - 23   

 

Para o processo de exaustão dos substratos de soja e bambu com NPAu, foi 

realizado o seguinte procedimento: Calculou-se o volume de banho (VB), conforme 

Equação 01, considerando o peso do material (PM) com 1,5 g e uma RB de 1:65. 

Posteriormente separou o VB em 5 copos do equipamento, considerando as 

amostras funcionalizadas com quitosana, nas concentrações de 5, 7, 10 e 20 % 

SPM e amostra controle. O equipamento processou o esgotamento a 70ºC por 30 

min, velocidade de 40 RPM e auto-reversão de 50 segundos. Em seguida as 

amostras foram retiradas lavadas em água destilada por 30 seg., e colocadas na 

rama para secar a 100ºC por 3 min, conforme equipamento da figura 14, e seguida 

de reticulação da quitosana na superfície das fibras a 120ºC por 2 min, em mesmo 

equipamento. Essa reticulação é responsável por unir as cadeias polímericas da 

quitosana ou ligá-las as das fibras em estudo (GONSALVES et al., 2011; IMMICH, 

2011). 
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Figura 14: Rama secadora LTE 

 
Fonte: Autor, 2015. 

 

Visando avaliar a condição ótima de processamento foi realizado um 

planejamento fatorial completo 23, utilizando o software statistics 10, com 3 pontos 

centrais, com as amostras de soja contendo 20% de quitosana SPM (melhor K/S), e 

as amostras de bambu contendo 7% de quitosana, controlando os parâmetros: 

temperatura, tempo e concentração de NPAu, para verificar qual o melhor processo 

de exaustão para se obter o melhor rendimento na impregnação das nanopartículas 

nos referidos polímeros, conforme Tabela 4 a seguir: 
 

Tabela 4: Variáveis do planejamento fatorial completo 23 

Variáveis -1 0 +1 

Temperatura (ºC) 70 80 90 

Tempo (min.) 30 45 60 

Concentração (%) 30 65 100 
Fonte: Autor, 2016. 
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A partir dos dados retirados da tabela 4 das variáveis, foi realizado um 

planejamento fatorial completo, com três pontos centrais, totalizando onze corridas 

(Tabela 5). Após obtenção do número de experimentos necessários, foram 

realizados os onze experimentos para os dois substratos e a resposta foi avaliada 

através dos valores de força colorística (K/S), das amostras de soja e bambu 

impregnadas e medidas através de espectroscopia de reflectância. 

 
Tabela 5: Planejamento fatorial completo 23 para a soja e bambu 

Corridas Ponto 
Central 

Temperatura 
(ºC) 

Tempo 
(min.) Concentração (g) 

1 1 -1 -1 -1 

2 1 1 -1 -1 

3 1 -1 1 -1 

4 1 1 1 -1 

5 1 -1 -1 1 

6 1 1 -1 1 

7 1 -1 1 1 

8 1 1 1 1 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 
Fonte: Autor, 2015. 

 

4.3.4. Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV  

 

As análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas 

em equipamento modelo TM3000, no laboratório de Microscopia Eletrônica de 

Varredura – LABMEV, do Departamento de Engenharia de Materiais. Esta análise 

tem o objetivo de gerar, através de imagens, as nanopartículas de ouro na superfície 

do substrato, evidenciando a presença das mesmas. 
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4.3.5. Espectrofotometria de refletância difusa 

 

As análises de amostras sólidas (por absorbância e refletância) foram 

realizadas em espectrofotômetro de fibra ótica konica minolta, modelo CM-2600d 

(figura 15), com dois flashes de xenônio, com vários padrões de ângulos de 

incidência e tipos de iluminantes, bem como com controle de brilho incluído (SCI) e 

excluído (SCE).  

A análise foi realizada em intervalos de medição de 400 a 700 nm, com 

intervalos de 10 nm,  com iluminante D65 e ângulo de observador de 10º. As 

medições foram realizadas no laboratório de engenharia têxtil – LABTEX da UFRN.  

 

Figura 15: Espectrofotômetro konica minolta 2600d 

 

Fonte: Autor, 2015. 

 

As análises visuais foram realizadas em cabine de luz, modelo color 

assessment cabinet TC280-600, conforme figura 16 no LABTEX/ UFRN 
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Figura 16: Cabine de luz para análise visual 

 

Fonte: Autor, 2015. 

 

4.3.6. Cálculo do índice de cristalinidade da celulose do bambu  

 

Para as medidas do índice de cristalinidade da celulose do Bambu, utilizou-

se a equação 04 (LIU; FEI, 2013): 

𝐶𝑟𝐼 =
𝐼002 − 𝐼𝑎𝑚
𝐼 002  𝑥 100                                                                                          (04) 

Onde:  

I002 é a intensidade global do pico a 2θ em aproximadamente 220. 

Iam é a intensidade global do pico a 2θ em aproximadamente 180. 
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4.3.7. Análise Termogravimétrica (TG)  

 

As análises termogravimétricas das amostras sólidas foram realizadas no 

laboratório de análises térmicas, do Departamento de Engenharia de Materiais, 

utilizando cadinho de platina, no aparelho de modelo STA 449 F3, de marca 

NETZSCH, sob atmosfera de ar sintético e intervalo de temperatura de 20 a 450ºC 

com taxa de aquecimento de 20 ºC/min. 

Esta análise tem como princípio analisar amostras com relação as estruturas 

térmicas em função do tempo ou temperatura e fornecer informações referentes a 

transição de fases e estabilidade do material (ANDRADE; 

LADCHUMANANANDASIVAM, 2012). 

  

4.3.8. Espectroscopia na região do Infravermelho com Transformada de Fourier 

(FTIR/ATR)  

 

As análises de FTIR/ ATR foram realizadas no laboratório 2C2T da 

Universidade do Minho. 

A espectroscopia no infravermelho se baseia no fato de que as ligações 

químicas das substâncias possuem frequência de vibração específicas, as quais 

correspondem a níveis de energia da molécula (chamados nesse caso de níveis 

vibracionais). Os níveis de vibração das moléculas dependem de vários fatores, 

como geometria molecular, massas dos átomos e acoplamento de vibrações. Se a 

molécula receber radiação eletromagnética com a mesma energia de uma dessas 

vibrações, a luz será absorvida somente se a molécula sofrer uma variação no seu 

momento dipolar durante essa vibração (CASANOVA, 2010). 

 

4.3.9. Fluorescência de raios X - FRX 
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A técnica de FRX baseia-se na irradiação da amostra com um feixe de raios 

X gerado através de um tubo de raios X ou de uma fonte radioativa. Durante o 

processo, os elementos presentes na amostra são excitados pela absorção do feixe 

primário e emitem as suas linhas características de FRX. A FRX é uma técnica de 

análise não destrutiva, ideal para analisar amostras sólidas ou líquidas, com limites 

de detecção da ordem de partes por milhão.  

O teste de FRX foi realizado no laboratório de difração e fluorescência de 

raios X do departamento de engenharia de materiais/UFRN, empregando-se um 

espectrofotômetro do fornecedor Shimadzu, modelo EDX - 720.  

O substrato de soja e bambu foram analisados sob a forma de pó. Os 

sólidos foram analisados sem pré-tratamento e sob vácuo. 

 

4.3.10. Determinação da Isoterma de equilíbrio para as NPAu no processo de 

esgotamento 

 

Foi realizada nas amostras a isoterma de Langmuir, que é uma isoterma de 

equilíbrio que relaciona a quantidade de soluto adsorvido em uma superfície, neste 

caso as NPAu adsorvidas aos tecidos, com a concentração do soluto na solução – 

NPAu residual no banho. Este modelo é baseado na hipótese de que as forças de 

interação entre as moléculas adsorvidas são desprezíveis e que cada sítio pode ser 

ocupado por apenas uma molécula. Estas são adsorvidas sobre um número fixo e 

definido. Em altas concentrações de soluto, a equação prediz uma capacidade de 

adsorção em monocamada. A capacidade de adsorção em monocamada saturada 

pode ser representada pela Equação 11. 

 

𝐶𝑓 =  
𝐶∞𝐾𝐿𝐶𝑏
1+ 𝐾𝐿𝐶𝑏                                                                                                                                  (11) 

 

Onde:   
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Ø Cf representa a quantidade de corante adsorvido no tecido no equilíbrio;   

Ø C∞ representa a quantidade máxima de corante adsorvido no tecido para a 

formação de uma monocamada completa;  

Ø Cb representa a quantidade de corante no banho;  

Ø KL é a constante de equilíbrio. 

 

As características essenciais de uma isoterma de Langmuir podem ser 

expressas em termos de um fator de separação adimensional constante ou 

comumente chamado de parâmetro de equilíbrio, RL, que é definido pela Equação 

12 (BURKINSHAW, 2016).  

𝑅𝐿 =  
1

1+ 𝐾𝐿.𝐶0                                                                                                                               ( 12 ) 

 

Onde:  

Ø KL é a constante de equilíbrio; ·  
Ø C0 é a concentração de corante de equilíbrio em cada ponto da isoterma. 

 

O valor do parâmetro RL indica o tipo de isoterma de adsorção, conforme Tabela 6 

 

Tabela 6: Classificação do tipo de isoterma de acordo com o parâmetro de equilíbrio, RL. 

RL Tipo de Isoterma 

RL > 1 Desfavorável 

RL = 1 Linear 

0 < RL < 1 Favorável 

RL = 0 Irreversível 

Fonte: Adaptada de (PICCOLI, 2008), 2016. 
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Foi admitido que, após o decorrer do tempo do processo de tingimento das 

NPAu, a concentração de NPAu adsorvida no tecido e a concentração de NPAu 

presente no banho estão em equilíbrio. Assim, foi coletado cada banho de 

nanopartículas correspondente a uma concentração diferente de NPAu e foi 

quantificada a concentração de nanopartículas residual no banho através de leitura 

em Espectrofotômetro UV-Vis Shimadzu. Para encontrar a concentração real de  

nanopartículas de ouro em solução (g/L), utilizou-se o método adotado por Silva, 

2015 e por diferença foi obtida a concentração de NPAu adsorvida no tecido 

(DUROVIĆ et al., 2014; LIU et al., 2007; SILVA, 2015a). Neste caso foi desprezada 

a possível formação de NPAu hidrolisada ou eliminada no banho de lavagem. Os 

dados obtidos foram plotados em gráficos e ajustados conforme a isoterma de 

equilíbrio de Langmuir. Com base na equação resultante desta curva foram obtidos 

os valores para a constante de equilíbrio (KL) e a concentração de saturação das 

NPAu (C∞).  

 

4.3.11. Teste de solidez à lavagem 

 

Nesta tese a resistência a água foi avaliada seguindo o método AATCC 61-

2006. De acordo com a norma utilizada cada lavagem equivale a cinco lavagens 

domésticas. Para a realização do procedimento foram cortadas 5 amostras de 

tamanho 5 cm x 10 cm e colocadas em banho de 150 mL preparado com 0,15% spm 

de sabão de coco, com temperatura de 40 ºC ± 2ºC, tempo de 1 hora e 40 rpm em 

equipamento ALT-B TOUCH. Foram realizadas 5 lavagens para verificar a solidez 

das NPAu no substrato. As análises foram realizadas no LABTEX/ UFRN. 

Foram realizadas as medidas das variações de cor e as coordenadas 

colorimétricas (L*, a* e b*) antes a após os ciclos de lavagens. Das coordenadas o 

L* representa luminosidade (claro/ escuro), o a* representa o croma (vermelho/ 

verde) e o b* representa a cromaticidade (amarelo/ azul). A diferença de cor (ΔE), foi 

obtida, baseada na mudança de cor das coordenadas, ΔL* (diferença de 

luminosidade), Δa* (diferença vermelho/verde) e Δb* (diferença azul/ amarelo), de 

acordo com as equações abaixo representadas.  
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∆𝐿∗  = 𝐿!∗ − 𝐿!∗                                                                                                                        05  

∆𝑎∗  = 𝑎!∗ − 𝑎!∗                                                                                                                        06  

∆𝑏∗  = 𝑏!∗ − 𝑏!∗                                                                                                                        07  

 ∆𝐸 = √∆𝐿∗! +  ∆𝑎∗!  +  ∆𝑏∗!                                                                                             08  

 

4.3.12. Propriedade antimicrobiana 

 

A propriedade antimicrobiana foi avaliada pelo método quantitativo, 

utilizando-se bactérias gram-positivas e gram-negativas. O procedimento foi 

realizado através da norma JIS L1902:2008. As concentrações utilizadas foram:  

2,59x104 CFU/mL e 2,33x108 CFU/mL para as bactérias staphylococus aureus e 

5,80x103 CFU/ML e 2,07x108 CFU/ML para as bactérias blebsiella pneumoniae. As 

amostras foram cortadas no tamanho 2x2 cm. 

Para realização do método quantitativo utilizou-se o seguinte procedimento: 

filtrou-se  bactérias de teste com filtro de membrana feito de polímero ou acetato de 

fluorcarbono. Este filtro foi usado para arranhar a superfície do substrato 

funcionalizado que seria analisado, juntamente com  o tecido controle, para transferir 

as bactérias de teste. Estas foram colocadas  a uma temperatura de  37 0C para o 

mesmo tempo de 0 hora de inibição (contato), até 24 horas de inibição (ao longo do 

tempo), em seguida, calculou-se o número de bactérias vivas, e foi possível obter o 

valor de diminuição bacteriana, conforme equação 09. 

No método quantitativo avalia-se a eficácia antimicrobiana pela redução das 

colônias de bactérias, baseados na técnica de contagem dos microrganismos. A 

análise é feita pela diferença da contagem dos microrganismos das amostras de 

soja funcionalizadas com os da amostra controle e em duplicata. A percentagem da 

redução (R) foi calculada de acordo com a Equação abaixo: 
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𝑅 =  
𝑈𝑜 − 𝑈
𝑈𝑜  𝑥 100 %                                                                                                                     (09) 

 

Onde Uo é o número de unidades formadoras de colônias de bactérias (UFC) na 

amostra de soja controle após 24 h de incubação e U o número de unidades 

formadoras das colônias de bactérias na amostra de soja nanorevestida nas 

mesmas condições. 

A atividade antimicrobiana foi avaliada também pelo método qualitativo, através 

da ISO 20645:2004 para Materiais têxteis. O teste tem como objetivo a 

determinação qualitativa da capacidade de um material, quando submetido a um 

tratamento específico, de inibir o crescimento de determinados microrganismos de 

interesse.  

Para que a aplicação desse método seja efetiva na determinação da atividade 

antimicrobiana, é necessário que o tratamento aplicado à amostra têxtil tenha uma 

mínima difusão no meio de cultura. 

Para a realização do experimento foi utilizado o seguinte procedimento: 

amostras do material têxtil, submetido ao tratamento de interesse, são dispostas 

sobre duas camadas de ágar. A camada inferior consiste de um meio de cultura 

específico para o teste de difusão (Ágar Müller-Hinton) livre de bactérias, e a 

camada superior, do mesmo meio de cultura, é inoculada com a bactéria escolhida. 

O nível de atividade antibacteriana é avaliado a partir da extensão do crescimento 

do microrganismo na zona de contato entre o meio de cultura e a amostra, bem 

como, do halo de inibição, caso haja, ao redor da amostra. 

As amostras devem ser circulares, com diâmetro de 25±5 mm. Todas as 

amostras devem ser testadas, no mínimo, em triplicata. Para a análise foram usadas 

as bactérias  Escherichia coli, gram-negativa, ATCC 25922 e Staphylococcus 

aureus, gram-positiva, ATCC 25923. 

Os resultados da análise de atividade antibacteriana se baseiam na 

presença/ausência de crescimento microbiano na zona de contato entre as amostras 

e o meio de cultura, bem como no eventual aparecimento de um halo de inibição ao 
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redor da amostra. Caso haja a formação de halo de inibição, deve-se medir o 

diâmetro total em milímetros, com auxílio de paquímetro, incluindo a amostra, e 

calcular a zona de inibição (H), a partir da Equação 10, onde H é a zona de inibição, 

em mm; D é o diâmetro total medido (halo e amostra), em mm; e d é o diâmetro da 

amostra, em mm. 

H =
D− d
2                                                                                                                        (10 ) 

Uma vez verificada a presença de halo de inibição e realizadas as medições 

necessárias, deve-se retirar a amostra do meio de cultura e avaliar o eventual 

crescimento microbiano na área de contato. Preferencialmente, essa avaliação deve 

ser feita sob microscópio. A avaliação do efeito antibacteriano do tratamento 

aplicado à amostra têxtil é realizada com base na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Avaliação dos resultados qualitativos da atividade de inibição e tamanho de Halo. 

Zona de  
Inibição 
(mm) 

Crescimento Descrição Avaliação 

> 1 
1 ~ 0 
0 

Nenhum 

Nenhum 

Nenhum 

H > 1mm, sem crescimento² 

0 < H <= 1 mm, sem crescimento² 

H = 0, sem crescimento³ 

Bom efeito 

0 Leve 
H = 0, crescimento de apenas 

algumas colônias4 

Efeito 

limitado 

0 
0 

Moderado 

Grande 

H = 0, metade do crescimento do 

controle negativo5 

H = 0, crescimento pouco menor 

que o do controle negativo 

Efeito 

insuficiente 

Fonte: ISO 20645, 2004. 
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4.3.13. Ensaio de Citotoxicidade 

 

Ensaios de citotoxicidade ou viabilidade celular têm o objetivo de testar a 

atividade citotóxica de vários tipos de compostos, soluções e materiais em diferentes 

tipos celulares (ANT; FERNANDES, 2010).  

Os ensaios de citotoxicidade foram realizados na Fundação FioCruz Bahia. 

Fibroblastos da linhagem L929 foram cultivados em meio DMEM (Gibco, 

Gaithersburg, EUA) suplementado com 10% de soro bovino fetal (Cultilab, 

Campinas, Brasil) e 50 µg/ml de gentamicina (Novafarma, Anápolis, Brasil), e 

mantidos por 24 h em estufa a 37ºC e 5% de CO2. Para o tratamento com as NPAu 

(115 µg/ml), foram utilizadas 104 células por poço em placa de 96 poços. Após um 

período de 72 horas (37ºC, 5% de CO2), foram adicionados 20 µL/poço do reagente 

AlamarBlue® (Invitrogen, Carlsbad, EUA) e a placa foi mantida novamente nas 

mesmas condições durante 4h. A leitura da placa foi realizada em espectrofotômetro 

(SpectraMax® 190, Molecular Devices, Sunnyvale, EUA), nos comprimentos de 

onda 570 e 600 nm. Como controle negativo, foi utilizada solução de Violeta de 

Genciana (Synth, São Paulo, Brasil) e o controle positivo de viabilidade celular foi o 

meio DMEM suplementado.   
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Este capítulo se destina aos resultados obtidos nos experimentos realizados 

no capitulo 4, tais como: preparação da malha de soja e bambu, funcionalização 

com quitosana em diferentes concentrações, obtenção das nanopartículas de ouro 

via síntese química com citrato de sódio, e parâmetros da solução coloidal, como 

tamanho de partícula por DLS, potencial zeta, MET e AFM. É analisado também a 

condição ótima do processo de exaustão, através do planejamento experimental, os 

resultados das técnicas de caracterização do material, como: espectrofotometria de 

absorbância e refletância, DRX, TG, MEV, FTIR, FRX, estudo das isotermas, testes 

de solidez à lavagem,  propriedade antimicrobiana e análise de viabilidade celular. 

 

5.1. Síntese das nanopartículas de ouro e DLS 
 

A síntese das NPAu foi realizada pelo procedimento utilizado por Turkevich e 

colaboradores, (1951) com algumas adaptações, via rota química, com citrato de 

sódio hidratado, onde o mesmo atua como agente redutor e estabilizador. Verificá-se 

que durante a rota de síntese, as NPAu sofrem uma redução de tamanho, que vai 

saindo do cinza, azul, roxo e por último vermelho, demonstranto a quebra de 

partículas maiores, para partículas menores (MURPHY et al., 2008). Através do 

procedimento de síntese foram obtidas nanopartículas com tamanho nanométrico 

por DLS, em triplicata, conforme a tabela 8. Vale salientar, que como se trata de 

uma solução coloidal, o raio hidrodinâmico gerado pelo DLS, deixa a partícula maior 

do que ela realmente é, devido as moléculas do íon citrato que envolvem as NPAu. 
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Tabela 8: Tamanho de partículas por DLS 

N. Corridas Diâmetro Polidispersão 
1 33,700 0,280 
2 34,000 0,298 
3 34,700 0,300 
4 33,300 0,299 
5 34,200 0,314 
6 37,500 0,262 
7 36,300 0,296 
8 34,600 0,300 
9 35,000 0,295 

10 32,600 0,298 
Média 34,600 0,294 

Desvio padrão 0,500 0,004 
CV	 1,445%	 1,361%	

Fonte: Autor, 2015. 

 

Na tabela 8, pode-se verificar uma polidispersão (variação de peso 

molecular) em média de 0,294 com um pequeno desvio padrão de 0,004 e 

coeficiente de variação (CV) de 1,361%  para a mesma, já no diâmetro das 

partículas um desvio padrão em torno de 0,500, com diâmetro médio de 34,600 nm 

e CV de 1,445%, evidenciando a formação de nanopartículas de ouro, com boa 

estabilidade (VU et al., 2013). 

De acordo com o tamanho das NPAu após síntese foi evidenciado também 

propriedades óticas características, devido a interação da luz incidente com a 

condução dos elétrons livres, proveniente de um acoplamento entre a frequência do 

campo elétrico e a oscilação dos elétrons condutores, a condição de superfície de 

ressonância de plasmon (SPR), na região do visível, através da mudança de 

coloração, que foi visualizada após mudança de pH e diluição da solução coloidal. 

Esse fenômeno também foi verificado por Dib; Méndez e Guzmán (2009) e também 

em trabalho publicado por Hu et al., (2006), onde o pico de SPR se desloca para o 

vermelho, à medida que o tamanho da partícula aumenta de 5 nm a 100 nm.  

É importante verificar também que a agregação das nanopartículas 

(aumento do diâmetro) de ouro acarretará numa mudança de coloração pronunciada 

do vermelho ao violeta, conforme figura 17, fator este, devido ao acoplamento entre 

as partículas que ocorre devido a variação no tempo de gotejamento do 

redutor/estabilizador, excesso de velocidade de rotação do agitador e variação de 
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temperatura. Pode-se observar também que a reprodutibilidade no procedimento de 

síntese foi bastante delicada, tendo que ser controlado todos os parâmetros para 

obtenção de mesma coloração e tamanho. 

 
Figura 17: Nanopartículas de ouro de cores diferentes 

Fonte: Autor, 2015. 

 

5.2. Potencial zeta da solução coloidal  
 

O potencial zeta foi utilizado para realização de técnica da carga superficial 

das NPAu, da sua estabilidade e bem como a sua capacidade de interagir com 

outras moléculas. Uma solução que possua uma medida de potencial inferior a -20 

mV é considerada instável e irá acarretar em aglomeração dos nanomateriais (EL 

BADAWY et al., 2010; VU et al., 2013). A solução coloidal de NPAu sintetizada com 

citrato de sódio possui carga superficial negativa devido as cargas adquiridas do íon 

citrato, após síntese, e a sua redução de Au+3 para Au0. A solução coloidal 

apresentou uma boa estabilidade, uma vez que possui potencial zeta médio em 

torno de -36,12 mV, com desvio padrão de 5,74 e coeficiente de variação de 0,15  

conforme dados apresentados na tabela 9. 
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O potencial zeta é um indicador útil da carga superficial dos colóides e pode 

ser usado para prever e controlar a estabilidade de suspensões ou emulsões 

coloidais. Quanto maior o potencial zeta mais provável que a suspensão seja 

estável, pois as partículas carregadas se repelem umas as outras e essa força 

supera as forças de Van der Waals, as quais promovem agregação das mesmas, 

desta forma, pode-se prever que valores de potencial zeta mais elevados implicam 

em dispersões mais estáveis (INC., 2008).  

 

Tabela 9: Potencial zeta da solução coloidal de NPAu 

Corridas Potencial 
zeta Rel. residual 

1 -38,290 0,048 
2 -45,890 0,070 
3 -36,470 0,062 
4 -41,410 0,039 
5 -39,200 0,069 
6 -27,220 0,053 
7 -31,500 0,048 
8 -29,160 0,062 
9 -38,270 0,033 

10 -33,800 0,060 
Média -37,370 0,056 

Desvio padrão 5,740 0,012 
CV 15,000% 0,221 

Fonte: Autor, 2016. 

 

5.3. Microscopia eletrônica de transmissão (MET)  
 

De acordo com a figura 18, 19 e 20 da microscopia eletrônica de 

transmissão, pode-se observar que as nanopartículas de ouro formadas possuem 

morfologia esférica com tamanho médio de 19,37 nm com ± 3,44 nm. 
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Figura 18:  MET das NPAu em solução em escala de 0,2µm (a) gráfico do tamanho de particula (b) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

A análise de TEM evidência o diâmetro real das NPAu, diferente do 

encontrado no DLS, devido o raio hidrodinâmico deixar a partícula maior, do que ela 

realmente é. 

Nanopartículas de ouro sintetizada com citrato de sódio e borohidreto 

possuem em geral morfologia esférica e tamanho médio de 20 a 50 nm, conforme 

trabalhos publicados na literatura (CHEVAL et al., 2012; JIANG; WANG; CHEN, 

2007; LINK; EL-SAYED, 1999). 

a) 

b) 
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Figura 19: MET das NPAu em escala de de 100nm.

 

Fonte: Autor, 2016. 

Figura 20: MET das NPAu em escala de 0,2µm 

 
Fonte: Autor, 2016. 
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5.4. Microscopia de Força Atômica (AFM)  
 

Para as análises de AFM das soluçoes coloidais, utilizou-se solução de NPAu 

com pH ácido de 3,42 (tal qual síntese) e solução após modificação de pH com 

NaOH a 0,1 M, denominada de solução básica, com pH de 12,00. Com base nas 

análises pode-se constatar que após alteração de pH de ácido para básico, as NPAu 

sofreram um aumento de tamanho (aglomeração), conforme demonstrado na 

comparação entre as figuras 21, 22 e gráfico 1  que estão relacionadas com as 

amostras em pH ácido e tamanho médio em torno de 30 nm, e nas figuras 23, 24 e 

gráfico 2 com as NPAu em pH básico e tamanho médio de 60 nm. Com base nos 

resultados, pode-se constatar que a alteração de pH (ácido para básico) resulta em  

variação de tamanho e distribuição das NPAu. Isso acontece, devido mudanças de 

concentrações do sal de ouro e do íon citrato gerado após a síntese. Estudos 

demonstraram que a mudança de pH pode resultar em aglomeração das partículas, 

turbidez dos colóides, bem como aumento de tamanho (TABRIZI; AYHAN; AYHAN, 

2009).   

Conforme se verifica na literatura, a manipulação das NPAu podem ser 

influenciadas pelas caracteristicas estruturais da partícula, ponta e superfície. Além 

disso, a compreensão fundamental dos diferentes tipos de movimento de partículas 

durante a manipulação, tais como deslizamento, rolamento, stick-slip e fiação, é 

crucial, uma vez que o modo de movimento das partículas determina a perda de 

energia e o desgaste nas superfícies de contato. Se verifica também que a química 

que envolve a nanopartícula também contribui no seu movimento e trajetória 

(DARWICH et al., 2011). 

Se compararmos o gráfico 1 e o gráfico 2, observamos que a apresentação em 

3D demonstra que após mudança de pH de ácido para básico as partículas estão 

mais próximas, umas as outras, gerando uma certa agregação e aumento de 

tamanho, esta mesma característica da solução coloidal foi verificada na literatura 

quando o pH do meio saiu de 4 para 10, em trabalho realizado com NPAu e 

antibiótico (RAI; PRABHUNE; PERRY, 2010).   

Em estudo sobre materiais poliméricos emergentes, pesquisadores também 

perceberam alterações de tamanho e agregação de nanopartículas com mudança 

de pH do meio coloidal, onde NP foram estabilizadas em soluções ácidas e verificou-
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se que a pH mais elevados as membranas polimericas apresentavam uma maior  

agregação dos nanomateriais (STUART et al., 2010).  

 

 
Figura 21: AFM das NPAu em solução em pH ácido 2D em escala de 1µm. 

 
Fonte: Autor, 2016. 
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Figura 22: AFM NPAu em pH ácido em escala de  1µm. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 
Gráfico 1: AFM das NPAu em solução ácida após sintese com citrato de sódio, com tamanho médio 

em torno de 33 nm 

 
Fonte: Autor, 2017. 
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Figura 23: AFM das NPAu após alteração de pH (pH básico) em escala de  1µm 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 
Figura 24: AFM de NPAu em pH básico em escala de 1µm. 

 
Fonte: Autor, 2017. 
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Gráfico 2: AFM das NPAu em pH básico 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

O AFM das fibras de bambu e soja tratadas com NPAu, comprovou a adsorção 

das NPAu na superficie dos polímeros, conforme Figura 25 e 26. Observá-se no 

MEV, que as fibras, principalmente as de bambu, possuem uma superficie mais lisa, 

impedindo uma maior concentração das NPAu na sua superfície e não se verifica as 

NPAu adsorvidas sobre as fibras. No  entanto, no caso das fibras de soja, se 

observa no MEV a adsorção das NPAu. Isso ocorre, devido o substrato de soja 

possuir uma maior rugosidade em comparação com o bambu, e consequentemente 

adsorver mais nanopartículas na sua superfície, o que também pode ser verificado 

nos testes de solidez à lavagem, onde a soja obteve um melhor resultado após as 

lavagens, devido a maior interação eletrostática (RADIĆ et al., 2013; RAI; 

PRABHUNE; PERRY, 2010).  
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Figura 25: AFM da fibra de bambu funcionalizada com NPAu com aumento de 2000x 

 

Fonte: Autor, 2017. 

Figura 26: AFM da fibra de Soja funcionalizada com NPAu com aumento de 2000x 

 

Fonte: Autor, 2017. 
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5.5. Espectrofotometria de absorbância  
 

De acordo com o gráfico 3 de espectrofotometria de absorbância das 

soluções após o esgotamento do planejamento experimental, observa-se que os 

melhores valores de resposta são aqueles em que a concentração do colóide não foi 

alterada, ou seja, 100% da solução sintetizada, ficando como melhor resposta o 

processo com o máximo de concentração a uma temperatura de 70ºC e tempo de 30 

minutos para a malha de soja, comprovando os resultados obtidos no planejamento, 

onde foram avaliados os valores de K/S do substrato (reflectância), no qual a 

concentração aparece como principal fator, seguida da temperatura, evidenciando 

que o tempo não tem tanta influência. Pode-se verificar também, que o pior 

resultado foi aquele de menor concentração, em torno de 30%, com temperatura de 

90ºC e tempo de 30 minutos, seguido dos demais fatores de menor concentração. 

Pode-se observar também no gráfico 3 e 4 que o pico máximo está 

relacionado ao pico característico de nanopartículas de ouro, conforme trabalho 

publicado por Zheng e colaboradores, no qual o mesmo impregnou NPAu em tecido 

de algodão e seda, e obteve pico em  torno de 530 – 540 nm (ZHENG et al., 2013). 

 
Gráfico 3: Soluções após esgotamento do planejamento experimental da soja 

 
Fonte: Autor, 2016. 
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Já para o gráfico 4, das solções após esgotamento do planejamento 

experimental para fibra de bambu, observa-se que todas as amostras obtiveram uma 

excelente adsorção na superfície, com valores mínimos de absorbância que estão 

bem próximos do valor da água, comprovando a concentração máxima de adsorção 

na malha de bambu. 

Com base nos gráficos 3 e 4 pode-se verificar que houve variação de cor 

nos substratos de soja e bambu, mesmo a funcionalização sendo realizada com a 

mesma solução coloidal de NPAu, isso acontece devido as cores das bases serem 

diferentes.  

 
Gráfico 4: Soluções após o esgotamento do planejamento experimental do bambu 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

De acordo com as soluções apresentadas na figura 27 (solução antes e 

após exaustão), pode-se observar uma perda significativa em relação ao efluente 

gerado. As duas soluções foram avaliadas por espectroscopia de absorbância, 

conforme Gráfico 5, onde se verifica o pico máximo em 540 nm, com valores de 

absorbância respectivamente 1,047 (antes de tingir) e 0,081 (após tingimento) para 

a melhor amostra de soja, utilizando a equação 15, verifica-se um esgotamento com 
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92,3% de eficiência o que comprova ótima adsorção das nanopartícula na fibra 

regenerada de soja. 

 

 

%𝐸 =
𝐶𝑖 − 𝐶𝑓
𝐶𝑓  𝑥 100                                                                                                           (15) 

 

Onde:  

%E : esgotamento de nanopartícula no substrato 

Ci: concentração inicial de nanopartículas de ouro (antes de tingimento) 

Cf: Concentração final de nanopartículas de ouro (após tingimento) 

 
Figura 27: Solução de NPAu para a fibra de soja a) antes do processo de exaustão e b) após 

exaustão 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

 

b) a) 
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Gráfico 5: Absorbância das soluções antes da exaustão (colóide) e após exaustão (efluente) soja 

Fonte: Autor, 2016. 

 

De acordo com o gráfico 6 da relação das absorbâncias antes e após 

exaustão para a malha de bambu, onde se verifica o pico máximo em 540 nm, com 

valores de absorbância respectivamente 0,99648 (antes de tingir) e 0,00169 (após 

tingimento) para a melhor amostra de bambu, utilizando a equação 15, com um 

esgotamento de 99,83% de esgotamento o que comprova ótima adsorção das 

nanopartícula na fibra de bambu. 
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Gráfico 6: Absorbância das soluções antes da exaustão (colóide) e após exaustão (efluente) bambu 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

5.6. Preparação do substrato de soja e bambu 
 

O substrato de soja e bambu possuem pigmentação natural amarelada e 

acinzentada respectivamente, sendo necessária a realização de um pré-tratamento 

(alvejamento), para melhorar os índices de brancura e remoção das impurezas. 

Conforme figura 28 e 29 da fibra de soja e bambu antes e após o pré-tratamento, 

pode-se verificar que houve uma melhoria significativa no grau de branco da malha 

de soja de 14,07 grau berger (antes de tratamento prévio) para 27,67 grau berger 

(após tratamento) com uma diferença de cor ΔE = 3,42 (conforme equação 08), e 

para a malha de bambu de 26,42 grau berger para 68,13 grau berger, com um ΔE = 

8,60 (diferença de cor entre as duas amostras). Ambas tiveram uma melhoria 

signinicativa no grau de  brancura,  resultando em melhores índices de absorção no 

esgotamento, conforme resultados encontrados por Piccoli, (2008), onde o mesmo 

realizou tratamento prévio de purga e pré-alvejamento em malhas de algodão para 

melhorar o rendimento do tingimento com corantes naturais. 
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Figura 28: Malha de soja (a) antes do alvejamento (b) após tratamento de alvejamento. 

Fonte: Autor, 2015. 

Figura 29: Malha de Bambu (a) antes de alvejamento (b) após tratamento de alvejamento  

 

Fonte: Autor, 2015. 

 

a) b) 

a) b) 
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5.7. Funcionalização com quitosana 
 

O tratamento de superfície em têxteis tem sido amplamente estudado nas 

últimas décadas, principalmente visando a redução de etapas de processos, como 

nos tratamentos a plasma (OLIVEIRA, 2012a), por exemplo, bem como alterando a 

carga de superfície, como nos processos de funcionalização com polieletrólitos 

naturais ou sintéticos (SÁ et al., 2014).  

Em condições naturais o tingimento do substrato de soja é similar ao da fibra 

de lã, possuindo propriedades tintoriais semelhante a esta, através de interações 

iônicas, tendo a fibra de soja afinidade principalmente com corantes ácidos 

(aniônicos), porém conforme figura 30a, a fibra de soja não tem interação física ou 

química com as NPAu, embora sabe-se que a proteína da soja em sua estrutura 

primaria possui dois grupos funcionais reativos, denominados de grupo amino (-NH2) 

e grupo carboxílico (COO-), porém os íons citrato não apresentaram uma interação 

significativa com o grupo amino da soja como ocorre com o tingimento ácido 

convencional, desta forma, foi necessária a realização de um processos 

funcionalização com quitosana, em meio ácido, visando aumentar a interação das 

NPAu com a fibra. Em pH ácido a fibra foi funcionalizada e acredita-se que a 

interação com o grupo amino e hidroxílico da quitosana, criaram uma possível 

ligação eletrostática entre a fibra funcionalizada e as NPAu, devido um possível 

estado de protonação da quitosana, que ocorre em meio ácido (pH de 3,45), 

gerando uma possível ligação eletrostática com os íons de citrato, como foi 

demonstrado em trabalho realizado por Wong, onde o mesmo demonstrou a 

interação da quitosana com os íons de várias moléculas de corante ácido, através 

deste mecanismo, conforme representado na figura 30b (BELGACEM; GANDINI, 

2008; GUARATINI; ZANONI, 1999; NGTB, CHEUNG RANDY CF, YE X J, 2011; 

WONG et al., 2003). 
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Figura 30: Substratos de soja após esgotamento com NPAu a) sem tratamento com quitosana b) 
após tratamento com quitosana 

 
Fonte: Autor, 2015. 

 

De acordo com a figura 30a, houve uma pequena interação das NPAu e a 

soja, que pode ter ocorrido devido uma sujeira superficial, sem mecanismos físico-

químicos envolvidos, isso pode ser demonstrado no gráfico 7 (K/S em função da 

concentração de quitosana), diferente do obtido na figura 19b, onde houve uma 

mudança de coloração, conforme verificado no mesmo gráfico, onde se utilizou 

diferentes concentrações de quitosana sobre o substrato, devido a ligações químicas 

ao grupo COO- da fibra de soja reagir com o grupo amino NH3
+ da quitosana 

protonada, e consequentemente a superfície do substrato adquire carga positiva, 

reagindo com a carga negativa do íon citrato que envolve a particula de ouro que 

tem carga neutra (Au0), gerando uma reação eletrostática entre substrato e as 

NPAu. 

 

 

 

 
 

a) b) 
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Gráfico 7: Esgotamento das NPAu em substratos de soja modificados em várias concentrações de 
quitosana. 

 
Fonte: Autor, 2015. 

 

De acordo com o Gráfico 7, pode se observar ainda que os melhores 

resultados de força colorística, foi no comprimento de onda de maior pico (540 nm), 

com uma concentração de 20% de quitosana sob o peso do material (%SPM) para o 

substrato de soja, o que comprova que com o aumento do polieletrólito, ocorre uma 

maior concentração de NPAu no substrato, devido a maior intensidade de cor.  
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Figura 31: Substratos de bambu após esgotamento com NPAu, a) sem tratamento com quitosana e b) 
após tratamento com quitosana 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

De acordo com a figura 31a, houve uma pequena adsorção no processo de 

exaustão (mesmo grau de brancura do substrato antes de impregnação), diferente 

do obtido na figura 31b, onde houve uma mudança de coloração significativa, 

conforme verificado no Gráfico 8, onde se utilizou diferentes concentrações de 

quitosana sobre o substrato, devido a ligações químicas do grupo (OH)- da fibra de 

bambu interagir com o grupo amino NH3
+ da quitosana protonada, e 

consequentemente a superfície do substrato adquire carga positiva, reagindo com a 

carga negativa do íon citrato que envolve a nanopartícula de ouro. Esse mecanismo, 

gera uma interação eletrostática entre as NPAu modificadas e o substrato de bambu. 
 

a) b) 
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Gráfico 8: Esgotamento das NPAu em substratos de bambu modificados em várias concentrações de 
quitosana. 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Se compararmos os processos de modificação das duas fibras, podemos 

observar que a fibra de soja para obter seu melhor resultado, necessita de uma 

maior concentração de quitosana (20% spm) que a fibra de bambu (7% spm). Isso 

acontece, devido a rugosidade da fibra de soja ser mais significativa que a fibra de 

bambu (superfície mais lisa), adsorvendo mais polieletrólito em sua superfície. 

 

 

5.8. Planejamento fatorial completo 23  
 

Foi realizado um planejamento experimental 23 visando avaliar o melhor 

processo de impregnação das nanopartículas na superfície do substrato, com o 

auxílio do software estatística 10. Como se verifica na Tabela 10 (polímero de soja), 

as variáveis estudadas foram tempo (min), temperatura (ºC) e concentração de 

nanopartículas (%), tendo como resposta a relação de Kulbeka-Munk (K/S), onde o 
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K e S são respectivamente, os coeficientes de absorção e dispersão das NPAu no 

substrato. 

 
Tabela 10: Matriz de planejamento experimental do polímero de Soja 

Corridas Ponto 
central 

Temperatura 
(0C) 

Tempo 
(min) 

Concentração 
NPAu (%) K/S 

1 1 -1 -1 -1 0,124 
2 1 1 -1 -1 0,181 
3 1 -1 1 -1 0,166 
4 1 1 1 -1 1,964 
5 1 -1 -1 1 1,519 
6 1 1 -1 1 1,052 
7 1 -1 1 1 1,476 
8 1 1 1 1 1,080 
9 0 0 0 0 0,875 

10 0 0 0 0 0,903 
11 0 0 0 0 0,965 

Fonte: Autor, 2015. 

 

De acordo com o Gráfico 9 do substrato de soja funcionalizado com NPAu, 

pode-se verificar a 95% de confiança para distribuição de t student, a única variável 

estatisticamente significativa é a concentração (%), para o menor nível de 

significância em que os efeitos são significantes (p < 0,05) ficando a temperatura e 

tempo abaixo desse nível de confiança, com relação a resposta força colorística 

(K/S). Fato este que evidência que quanto maior a concentração de ouro na solução, 

maior será adsorção pelo material têxtil, fato ocorre quando se aumenta a 

concentração de corante, nos processos de tingimento convencionais, até se obter a 

saturação máxima da fibra (OLIVEIRA, 2012a; PICCOLI, 2008). Porém verifica-se 

que as NPAu aderiram aos substrato de maneira muito rápida, já que o tempo não 

foi se mostrou significativo e a temperatura de processo deve ter sido atingida antes 

do processo de tingimento iniciar, ou seja, durante o aquecimento do equipamento. 

Porém na síntese de nanopartículas de ouro em matriz de seda, verificou-se que o 

tempo de imersão era significativo para um aumento da absorbância da solução 

(TANG et al., 2014). 
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Gráfico 9: Gráfico de Pareto com 95% de confiança do substrato de soja 

 

Fonte: Autor, 2015. 
 

 

Com relação a Tabela 11 dos coeficientes de regressão, tem-se a geração 

da Equação 13 do modelo empírico estudado, evidênciando a significância a 95% 

apenas para a concentração das NPAu para adsorção no substrato de soja, 

conforme gráfico de pareto, o que demonstra que a adsorção pode ter ocorrido 

devido a rugosidade da fibra. Verifica-se que na referida equação, para melhorar a 

resposta estudada, deve-se trabalhar apenas com o aumento da concentração. 
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Tabela 11: Coeficientes de regressão para encontrar o modelo de equação para o substrato de soja 

Fatores Coef. 
Regressão 

Erro 
padrão T(4) p -95,00% 95,00% 

Mean/Int. 0,815425 0,077531 10,517365 0,000462 0,600164 1,030666 

(1) Temperatura -0,097063 0,094956 -1,022183 0,364482 -
0,360703 0,166578 

(2) 
0,005463 0,094956 0,057527 0,956885 -

0,258178 0,269103 Tempo 
(3) Concentração 0,557513 0,094956 5,871268 0,004203 0,293872 0,821153 

1 by 2 0,005512 0,094956 0,058053 0,956491 -
0,258128 0,269153 

1 b 3 -0,118888 0,094956 -1,252026 0,278774 -
0,382528 0,144753 

2 by 3 -0,009162 0,094956 -0,096492 0,927771 -
0,272803 0,254478 

1*2*3 0,012188 0,094956 0,128349 0,904067 -
0,251453 0,275828 

Fonte: Autor, 2016. 

 

 

𝐾/𝑆 = 0,55751 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡.+0,8154 2                                                                                 (13)  

 

 

De acordo com a tabela 12, pode-se verificar que o coeficiente de 

determinação do modelo é satisfatório (R2 = 0,902), ou seja, quanto mais próximo de 

1,000 melhor será o modelo estudado. 

 
Tabela 12: ANOVA, R2 = 0,90272 do polímero de soja 

Fatores SS df MS F p 

(1) Temper. 0,075369 1 0,075369 1,04486 0,364482 
(2) Tempo 0,000239 1 0,000239 0,00331 0,956885 
(3) Concen. 2,486562 1 2,486562 34,47179 0,004203 
1 by 2 0,000243 1 0,000243 0,00337 0,956491 
1 by 3 0,113074 1 0,113074 1,56757 0,278774 
2 by 3 0,000672 1 0,000672 0,00931 0,927771 
1*2*3 0,001188 1 0,001188 0,01647 0,904067 
Erro puro 0,288533 4 0,072133     
Total SS 2,965879 11       

Fonte: Autor, 2016 
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Para análise do planejamento experimental da fibra de bambu, se fez uso da 

matriz de planejamento, conforme tabela 13. No processo de tingimento desta fibra, 

os fatores significativos a 95% de confiança foram a concentração e o tempo, 

conforme gráfico 10, ou seja, para esse processo seria necessário um maior tempo 

para obtenção de uma melhor resposta, o que caracteriza uma possível diferença 

nos estados de ancoragem das NPAu do substrato celulósico para o substrato de 

origem proteíca, mesmo estando os dois funcionalizados com quitosana. Isso 

acontece, devido a rugosidadedade superficial  da fibra de soja, o que provoca uma 

maior adsorção das NPAu, o que pode ser comprovado no MEV e AFM. 

Pode-se verificar que para o bambu a temperatura não influenciou de forma 

significativa no processo, o que pode ser observado na literatura, onde se realizou 

tingimento de algodão com nanopartículas de prata e se comprovou que o 

tingimento foi eficiente, a baixas temperaturas (TANG et al., 2012).  

 
Tabela 13: Matriz de Planejamento experimental do Bambu 

Corridas Ponto 
central 

Temperatura 
(0C) 

Tempo 
(min) 

Concentração 
NPAu (%) K/S 

1 1 -1 -1 -1 0,1687 
2 1 1 -1 -1 0,2033 
3 1 -1 1 -1 0,3018 
4 1 1 1 -1 0,2324 
5 1 -1 -1 1 0,4658 
6 1 1 -1 1 0,5106 
7 1 -1 1 1 0,5612 
8 1 1 1 1 0,5566 
9 0 0 0 0 0,4016 

10 0 0 0 0 0,3715 
11 0 0 0 0 0,3804 

Fonte: Autor, 2016. 
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Gráfico 10: Gráfico de Pareto com 95% de confiança da bambu 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

A partir da tabela 14 dos coeficientes de regressão, foi gerada a equação 14 

do modelo estudado, onde se verifica que a concentração de NPAu e o tempo de 

processos são os fatores significativos, conforme evidência o gráfico de pareto. 

Verifica-se também, que a 95% de confiança o coeficiente de determinação do 

modelo é satisfatório com R2 = 0,98945, conforme tabela 15. 

 
Tabela 14: Coeficientes de regressão do polímero de bambu 

Fatores Coef. 
Regressão 

Erro 
padrão T(4) p -95,00% 95,00% 

Mean/Int. 0,3744 0,006532 57,31974 0,000001 0,356265 0,392535 
(1) 

Temperatura 0,000675 0,008 0,08438 0,936811 -0,021536 0,022886 

(2) 
0,03795 0,008 4,74389 0,009011 0,015739 0,060161 Tempo 

(3) 
Concentração 0,1485 0,008 18,56304 0,00005 0,126289 0,170711 

1 by 2 -0,019175 0,008 -2,39695 0,074603 -0,041386 0,003036 
1 b 3 0,009375 0,008 1,17191 0,306271 -0,012836 0,031586 

2 by 3 -0,0026 0,008 -0,35501 0,761462 -0,024811 0,019611 
1*2*3 0,006825 0,008 0,85315 0,441652 -0,015386 0,029036 

Fonte: Autor, 2016. 
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𝐾
𝑆 = 0,14850 x concent.+0,03795 x tempo+ 0,37440                                                    (14) 

 

 
Tabela 15: ANOVA, R2 = 0,98945 da bambu 

Fatores SS df MS F p 
(1) Temper. 0,000004 1 0,000004 0,0071 0,936811 
(2) Tempo 0,011522 1 0,011522 22,5045 0,009011 

(3) Concen. 0,176418 1 0,176418 344,5866 0,00005 
1 by 2 0,002941 1 0,002941 5,7453 0,074603 
1 by 3 0,000703 1 0,000703 1,3734 0,306271 
2 by 3 0,000054 1 0,000054 0,1056 0,761462 
1*2*3 0,000373 1 0,000373 0,7279 0,441652 

Erro puro 0,002048 4 0,000512     
Total SS 0,194062 11       

Fonte: Autor, 2016. 

 

O método clássico de otimização tem como objetivo estudar o efeito de cada 

variável do processo (fator), individualmente, sobre a resposta desejada, enquanto 

mantendo os outros fatores constantes. Em caso de otimização de vários fatores, 

este método pode levar a erros de interpretação pois a interação entre os fatores 

também afeta a resposta. Essa limitação pode ser evitada pelo uso da metodologia 

de superfície de resposta (RSM), que é uma técnica estatística usada para 

determinar os fatores operacionais e as condições ideais para o sistema em estudo, 

além da determinação dos fatores que satisfazem os requisitos experimentais 

(NASCIMENTO, 2012).  
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Gráfico 11: Concentração de NPAu e tempo de processo do polímero de soja 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

De acordo com o gráfico 11 de concentração versus tempo de processo do 

polímero de soja, pode-se observar que a resposta K/S é diretamente proporcional a 

concentração, e que o tempo não interfere na absorção e dispersão das partículas 

na superfície do substrato, fato este que evidência a velocidade de montagem. Já 

com relação a temperatura versus concentração, no gráfico 12, pode-se verificar que 

a temperatura influencia positivamente em relação a concentração e com melhores 

valores de resposta, quando comparada com o tempo de processo, o que comprova 

que o fator temperatura é mais significativa estatisticamente. A eficiência do modelo 

pode ser verificada no gráfico 13, dos valores previstos e os observados. 
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Gráfico 12: Concentração de NPAu versus temperatura soja 

 

Fonte: Autor, 2016. 

  Gráfico 13: Valores previstos x observados: soja 

 

Fonte: Autor, 2016. 
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De acordo com o gráfico 14 de concentração versus tempo de processo do 

polímero de bambu, pode-se observar que a resposta K/S é diretamente 

proporcional a concentração e ao tempo de processo. Já com relação a temperatura 

versus concentração, no gráfico 15, pode-se verificar que a temperatura não 

influência significativamente em relação a adsorção, fato que mostra que a baixas 

temperaturas a ancoragem das NPAu ao substrato de bambu acontece de forma 

significativa, como reportado na literatura, em que a temperatura ambiente uma 

solução de NPAg foi esgotada em substrato de algodão modificado com PDDA a um 

tempo de 30 minutos, sendo o tempo de processo fator significativo para uma boa 

adsorção dos nanomateriais a substratos celulósicos modificados (TANG et al., 

2012).  Em outro estudo, pesquisadores realizaram a síntese de NPAu no próprio 

material suporte, neste caso, malhas de bambu, e os mesmos constaram que o 

aumento da absorção (K/S) é diretamente proporcional a concentração das soluções 

de HAuCl4.  

Pode-se observar no gráfico 16, dos valores previstos versus observados, 

que quase todos os pontos se encontram próximos a linha de melhor resultado de 

processo, o que demonstra que os estudos estatísticos foram bem avaliados. 

 
Gráfico 14: Concentração de NPAu versus tempo de processo para o substrato de bambu 

 

Fonte: Autor, 2016. 



     
 

89 

Gráfico 15: Concentração de NPAu versus temperatura de processo para o substrato de bambu 

 

Fonte: Autor, 2016 

Gráfico 16: valores previstos x observados: bambu 

 

Fonte: Autor, 2016 
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5.9. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e EDS  
 

De acordo com a microscopia eletrônica de varredura MEV dos substrato de 

soja, verifica-se que houve deposição das NPAu na superfície do substrato de soja, 

quando comparada amostra sem tratamento com amostra funcionalizada conforme 

figura 32 (sem tratamento) e 33 com visualização de 500 x, 34 e 35 (amostras 

tratadas com NPAu com visualização de 2000 x e 7000 x respectivamente), tanto no 

sentido do comprimento da fibra quanto na secção transversal da mesma. 

Nas análises de MEV não foi possível mensurar o tamanho das partículas, 

devido a precisão do equipamento, sendo necessário esta avaliação através de MET 

(microscopia de transmissão eletrônica). 

 

 
Figura 32: MEV da Malha de soja sem tratamento (500x). 

 
Fonte: Autor, 2015. 
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Figura 33: MEV do substrato de soja funcionalizado com NPAu (500x) 

 
Fonte: Autor, 2015. 

Figura 34: MEV da malha tratada com NPAu (2000x) 

Fonte: Autor, 2015. 
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Figura 35: Seção da fibra de soja funcionalizada com NPAu (7000x). 

Fonte: Autor, 2015. 

 

As figuras 36 a e b retratam a análise de Espectroscopia por energia 

dispersiva de raios X - EDS de uma área selecionada do substrato de soja 

funcionalizado com NPAu. A análise quantitativa EDS confirma que o substrato 

possui teor de ouro em sua composição elementar. Assim o MEV e EDS provaram 

que as nanopartículas de ouro foram ancoradas na superfície do substrato de soja, 

conforme trabalho elaborado por Shih; Shieh e Twu, (2009), onde os mesmos 

também encontraram evidências de ouro sintetizados com quitosana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



     
 

93 

Figura 36: Caracterização de NPAu usando MEV (a) e EDS (b) de uma área selecionada (1500x) 

 
Fonte: Autória própria, 2015. 

 

Na figura 37 do MEV a 200x substrato de bambu sem tratamento, se verifica 

que a superfície da fibra está uniforme e regular, já na figura 38a obtida pelo MEV do 

polímero tratado com NPAu também não se observa alterações na superfície, devido 

a baixa rugosidade na superfície da fibra. Porém, através da análise de EDS, na 

figura 38b, se verifica a existência de concentrações de ouro na superfície da malha. 

Resultados similares foram encontrados por Tang e colaboradores, através da 

utilização de SEM E MET em fibras de bambu e seda (TANG et al., 2014, 2015a). 

 

a) 

b) 
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Figura 37: MEV do substrato de bambu sem tratamento 

Fonte: Autor, 2015 

 

Figura 38: Caracterização de NPAu usando MEV (a) e EDS (b) de uma área selecionada (500x) 

Fonte: Autor, 2016. 

 

a) 

b) 
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5.10. Cálculo do índice de cristalinidade da celulose do bambu  
  

De acordo com  a equação 04, foi calculado o percentual de cristalinidade da 

celulose, para a fibra de bambu, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 16: Cristalinidade da celulose da fibra de Bambu sem tratamento (B), funcionalizada com 
quitosana (BC) e funcionalizada com quitosana e tratada com NPAu (BCAu) 

Cristalinidade da celulose de bambu (%) 

 2θ / Nome B BC BCAu 
180/ 220 44,18 50,48 55,55 

Fonte: Autor, 2016. 

 

 

A tabela 16 nos mostra a cristalinidade da fibra de bambu sem tratamento 

com um índice de cristalinidade de aproximadamente 44,18% o que demonstra que 

mesmo sem tratamento, a fibra possui um alto grau de organização celular, que se 

deve a própria produção da fibra, uma vez que a mesma passou por um banho 

químico alcalino, durante a sua produção, gerando uma possível quebra das pontes 

de hidrogênio, entre as cadeias poliméricas, com uma posterior organização celular, 

transformando-a em celulose I. Após a funcionalização da fibra com quitosana, 

pode-se observar um aumento do índice de cristalinidade, devido a incorporação da 

quitosana, que segundo a literatura o seu indice de cristalinidade é uma função do 

seu grau de acetilação (SÁ, 2015). Após a adição das NPAu, observa-se um elevado 

índice de cristalinidade que ocorreu devido a adição do metal, que possui na sua 

própria constituição maior cristalinidade e organização atômica devido aos vários 

planos cristalográficos característicos do ouro cubico que são os planos (200), (111), 

(220), (311), entre outros. 
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5.11. Análise Termogravimétrica (TG) 
 

Conforme avaliado por Vynias, (2011) a termogravimetria da fibra de soja 

mostra uma perda de massa significativa em torno de 250ºC, valor bem próximo do 

encontrado no gráfico 17 que foi de 244ºC. Observa-se que a análise 

termogravimétrica em relação a temperatura, mostra o início da decomposição 

térmica (desidratação) em -16% para a soja, em -11% para a soja com quitosana e 

em -33% numa temperatura de 290C para a soja com quitosana e NPAu, 

demonstrando uma alta perda de massa devido a desidratação, que pode ser 

atribuída a exposição do substrato funcionalizado ao ambiente úmido, antes da 

análise e o próprio regain da fibra que é em torno de 10% conforme literatura 

(HUANG, 1994).  

Verifica-se também uma perda de massa significativa para as três amostras 

respectivamente em 244ºC com -22% de perda de massa, em 261ºC com -16% de 

perda de massa e 276ºC com -37% de perda de massa, o que evidência que a 

adição das nanopartículas de ouro modificou a temperatura inicial em 32ºC, 

conforme procedimento analisado por Shi; Sahoo; Swihart (2004) que prepararam 

NPAu utilizando ligantes bifuncionais, e evidenciaram um aumento de perda de 

massa de 178 ºC a 228 ºC, ou seja 50ºC  após a adição das nanopartículas. O início 

da perda de peso a uma temperatura mais elevada, é uma medida da força de 

quimissorção das NPAu sobre a superfície da soja, devido as ligações eletrostáticas 

(SHI; SAHOO; SWIHART, 2004). 
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Gráfico 17: TG do substrato de soja, soja tratada com quitosana e soja com quitosana e NPAu em 
relação a temperatura. 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Já no gráfico 18 do TG do substrato de bambu sem tratamento, 

funcionalizado com quitosana e da malha funcionalizada com quitosana e tratado 

com NPAu, evidência uma perda de massa a uma temperatura de 290C referente a 

desidratação, com perda de massa de -16% para o bambu sem tratamento e de 

aproximadamente de -28% para o bambu funcionalizado com quitosana e tratado 

com NPAu, sendo esta perda referente a alta higroscopicidade do bambu, já que se 

trata de uma fibra regenerada, que sofreu uma reorganização das pontes de 

hidrogênio, durante o banho alcalino, aumentando desta forma, o seu poder de 

intumescimento, o que a torna com um poder de intumescimento superior ao do 

algodão, conforme estudos de caracterização (HE; TANG; WANG, 2007; LI, 2004; 

LIU; FEI, 2013). Verifica-se também uma perda de massa significativa para as três 

amostras respectivamente em 239ºC com -26% de perda de massa para o B, em 
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275ºC com -40% de perda de massa para BC e BCAu, o que evidência que a adição 

das nanopartículas de ouro modificou a temperatura inicial em 36ºC. Observa-se que 

de 2390C a 3310C, houve uma perda de massa de aproximadamente 68%, 

correspondente a etapa de decomposição térmica do bambu, com inicio da fase de 

formação do carbono elementar e de 331 a 4500C, houve uma rápida perda de 

massa devido a oxidação do material carbonáceo e formação de cinzas com teor de 

6%, conforme analisado por Costa e colaboradores (COSTA; MARTINELLI; MATOS, 

2004). 

 

Gráfico 18: TG do substrato de bambu, bambu tratado com quitosana e bambu com quitosana e 
NPAu em relação a temperatura. 

 

Fonte: Autor, 2016. 
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5.12. Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR/ATR) 
 

O espectro do FTIR do substrato de soja sem tratamento e tratado com 

NPAu como mostrado no gráfico 19, indica a formação de pico largo em 3265 cm-1, 

decorrente da formação de amidas secundárias (N-H) e ligações de hidrogênio (O-

H); Verificam-se ligações assimétricas em 2916 (CH2) e ligações simétricas de (CH2) 

em 2847 cm-1; a formação de amida I com ligações (C=O), (C-N) e (C-C-N) em 

1635, e em 1579 formações de amida II, com ligações (N-H), (C-N) e (C-C) e 

observa-se também em 1410 ligações CH3 (C-H). O gráfico referente ao substrato 

funcionalizado com SNPAu, mostra a presença de alguns grupos moleculares, 

porém com alteração nos valores de transmitância e mudança de 3265 para 3270 e 

de 2916 para 2915 evidenciando uma redução após adição das nanopartículas 

devido a dispersão uniforme das NPAu na soja, dificultando o movimento do vínculo 

e reduzindo ainda mais as características de absorção, alongamento e flexão entre 

as moléculas, o mesmo aconteceu em estudo realizado por Balasubramanian, 

(2014), onde o mesmo trabalhou com NPAu em compósito de PVA. Pode-se 

verificar nos gráficos da S e SNPAu, que os mesmos grupos funcionais aparecem, 

ou seja, não há alterações dos grupos moleculares com a adição das NPAu, já que 

se trata de um material de natureza inorgânica, não altera a composição molecular 

do composto polimérico (TANG et al., 2014). 
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Gráfico 19: FTIR do substrato de soja sem tratamento e tratado com NPAu 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

De acordo com o gráfico 20 do substrato de bambu sem tratamento (B) e 

tratado com NPAu (BNPAu) pode-se observar que os picos em todos os 

comprimentos de onda, dos gráficos são característicos da celulose I (ANDREEVA 

et al., 2002; HE; TANG; WANG, 2007; LI, 2004). As fibras tratadas e não tratadas 

evidenciam absorção de alongamento O-H em 3600 a 3200 cm-1 relativa a umidade 

do material, uma vez que se trata de fibras com alta capacidade de absorção e 

possui ligações intra-moleculares por pontes de hidrogênio. Foram evidenciadas 

também as vibrações de alongamento dos grupos C-H em 2900.5 cm-1 e em 1660 a 

1640 cm-1 o estiramento do grupo C=O referente a lignina. No comprimento de onda 

de 1427cm-1, verifica-se a deformação da celulose e lignina e já em 1168 cm-1, pode 

observar o grupo C-O-C de estiramento assimétrico referente a hemicelulose, 

celulose e lignina. Em 1172 cm-1 o grupo CH2 da celulose também pode ser 
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observado (ANDREEVA et al., 2002; HE; TANG; WANG, 2007; J.B.A. DA SILVA, C. 

S. MIRANDA, N. M. JOSÉ, F. P. VARGAS, 2010; LI, 2004) e no comprimento de 

onda de 1300 a 1000 cm-1 se observa os picos do estiramento C-O (BARBOSA, 

2013). A adição do nanomaterial não influenciou na composição molecular do 

composto de bambu. 

 

Gráfico 20: FTIR do substrato de Bambu sem tratamento e tratado com NPAu 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

5.13. Fluorescência de raios X – FRX  
 

Os teores de ouro sintetizado pelo método citrato de sódio e os demais 

componentes químicos da fibra de soja e bambu foram determinados por FRX e os 

resultados estão apresentados nas Tabelas 17 e 18.  
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Os resultados foram avaliados através de análise da camada 1 (mais 

profunda) com medição a 5.000 µm de profundidade e da camada 2 (superficial). Na 

camada 1 da fibra de soja sem tratamento, observa apenas C3H6, com 100%, já na 

camada 2 da fibra, se observa apenas elementos residuais, o mesmo acontece na 

amostra tratada com quitosana, evidenciando apenas o C3H6. Já na amostra tratada 

com NPAu na camada 2 aparece 70,369% de ouro e 29,631% dos demais 

componentes minerais. Conforme resultados observá-se que o FRX não foi eficaz 

para análise da composição química da fibra de soja ou soja com quitosana, mas 

ajudou a verificar uma grande concentração de ouro na superfície do substrato. 

 
Tabela 17: Composição química dos substratos de soja sem tratamento, funcionalizado com 

quitosana e funcionalizado com quitosana e nanopartículas de ouro 

Amostras Camada 1 Camada 2 
Au (%) C3H6 (%) Outros (%) Au (%) C3H6 (%) Outros (%) 

S 0 100 0 0 0 100 

SC 0 100 0 0 0 100 

SCAu 0 100 0 70,369 0 29,631 
Fonte: Autor, 2015. 

 

Para o substrato de bambu os resultados foram avaliados através de análise 

da camada 1 (mais profunda) com medição a 5.000 µm de profundidade e da 

camada 2 (superficial). Na camada 1 da fibra de bambu sem tratamento, observa 

apenas C3H6, com 100%, já na camada 2 da fibra, se observa apenas elementos 

residuais, o mesmo acontece na amostra tratada com quitosana, evidenciando 

apenas o C3H6,. Já na amostra tratada com NPAu na camada 2 aparece 76,791% de 

ouro e 23,209% dos demais componentes. Conforme resultados se verificar que o 

FRX não foi eficaz para análise da composição química da fibra de bambu, mas 

ajudou a verificar uma grande concentração de ouro na superfície do substrato, 

trabalhos publicados utilizaram a técnica de FRX para encontrar as concentrações 

de ouro sintetizadas (ZUBER et al., 2016). Verifica-se também, que a soja 

apresentou uma maior concentração de NPAu em relação a fibra de bambu, devido 

uma maior interação eletrostática.  
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Tabela 18: Composição química dos substratos de bambu sem tratamento, funcionalizado com 
quitosana e funcionalizado com quitosana e nanopartículas de ouro 

Amostras Camada 1 Camada 2 
Au (%) C3H6 (%) Outros (%) Au (%) C3H6 (%) Outros (%) 

B 0 100 0 0 0 100 

BC 0 100 0 0 0 100 

BCAu 0 100 0 76,791 0 23,209 
Fonte: Autor, 2015. 

 

 

5.14. Determinação da Isorterma de Equilíbrio para as NPAu no processo de 
Esgotamento 
 

Na Figura 18b obtida através do software ImageJ, os diâmetros médios dos 

núcleos das partículas (D, nm) foram medidos e ficaram em torno de 19,37nm. 

Assumindo uma forma esférica e uma célula unitária fcc (cúbica de face centrada) 

uniforme, o número médio de átomos de ouro (N). Para cada tipo de nanoesfera foi 

calculado pela Equação 16, onde ρ é a densidade para o ouro fcc (19,3 g/cm3) e M 

representa o peso atômico do ouro (197 g/mol) (DUROVIĆ et al., 2014; LIU et al., 

2007; SILVA, 2015a): 

 

𝑁 =  
𝜋
6
𝜌𝐷!

𝑀                                                                                                                          (16) 

 

A concentração molar das soluções de nanopartículas foi calculada dividindo o 

número total de átomos de ouro (Ntotal, equivalente à quantidade inicial de sal de 

ouro adicionado à solução) sobre o número médio de átomos de ouro por particulas 

(N), de acordo com a Equação 17, onde V é o volume da solução de reação em 

litros e NA é a constante de Avogadro (NA = 6,022x1023 átomos por mol).  
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𝐶 =  
𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑁.𝑉.𝑁𝐴                                                                                                              (17) 

De acordo com os cálculos realizados, cada mL de solução coloidal de 

nanopartículas de ouro continha 2,3187x10-4 g de ouro. 

Com o objetivo de simular a condição final do processo de tingimento por 

esgotamento, foram preparadas soluções com concentrações variadas de NPAu, 

para a determinação da curva de calibração. Inicialmente foi realizada uma 

varredura no espectrofotômetro para identificação do comprimento de onda (nm) 

onde ocorresse um pico máximo de absorbância. O pico identificado foi de 540 nm. 

A partir da identificação deste comprimento de onda foram obtidos os dados para a 

confecção da curva de calibração para determinação da cinética de tingimento. Os 

dados estão na Tabela 19, utilizando o método adotado por Liu, 2007.   

 

Tabela 19: Dados da curva de calibração das NPAu (540 nm) 

Concentração (g/L) Absorbância 
0,0011594 0,05690 
0,0023187 0,12190 
0,0057968 0,22210 
0,0115935 0,42790 
0,0231187 1,05033 

Fonte: Autor, 2016. 

 

A curva de calibração é apresentada no gráfico 21 para a qual foi obtido um 

valor de R2 = 0,982. A equação obtida foi a Equação 18, a partir da qual foi possível 

correlacionar os valores de absorbância lidos dos banhos de tingimento, obtendo-se 

os valores de concentração residual de NPAu no banho após o tingimento. Os 

valores obtidos estão na tabela 19. 

 

 

 
 

 

 



     
 

105 

Gráfico 21: Curva de calibração das NPAu no comprimento de onda de 540 nm 

 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

𝑌 = 44,402𝑥 − 0,01545                                                                                                (18) 

 

A equação da Isoterma de Langmuir, foi rearranjada para a forma da equação 

19 (PICCOLI, 2008). A seguir foram construídos gráficos de 1/Cf versus 1/Cb e foi 

obtido o gráfico 22 e 23. Do ajuste da curva foram obtidas as equações 20 e 21 das 

fibras e soja e bambu respectivamente. Os valores de R2 estão descritos nas figuras 

correspondentes. 

 
1
Cf =  

1
C∞+  

1
C∞ KL Cb                                                                                                 (19) 

 

 

𝑌 =  0,013 𝑥 + 0,1723                                                                                                       (20) 
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Gráfico 22: Isoterma de Langmuir para o equilíbrio das NPAu no substrato de soja 

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

 

𝑌 =  −0,094 𝑥 + 7,220                                                                                                   (21) 
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Gráfico 23: Isoterma de Langmuir para o equilíbrio das NPAu no substrato de Bambu  

 
Fonte: Autor, 2017. 

 

 

A equação 19 foi comparada com a equação 20 e 21 e foram obtidos os 

dados para KL e C∞ na temperatura de trabalho conforme Tabela 20 para as fibras 

de soja e bambu. 

 
Tabela 20: Resultados das Constantes de equilíbrio e concentração de NPAu no substrato de soja e 

bambu 

Constantes KL (g/Kg)-1 C∞ (g/Kg) 
Soja 7,559 5,8139 

Bambu 51,835 0,1385 
Fonte: Autor, 2016. 

 

 

Através dos dados obtidos na Tabela 20 verificou-se que o esgotamento das 

NPAu na fibra de soja foi mais eficiente que na fibra de bambú, uma vez que, 

quando se compara os valores de C∞ nos dois esgotamentos, o mesmo demonstra 
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uma maior concentração de NPAu na fibra de soja (40 vezes maior C∞) que na fibra 

de bambu. Desta forma, verifica-se que a adsorção da soja foi maior que no bambu, 

devido a rugosidade superficial da soja justificar a adsorção das NPAu (PICCOLI, 

2008).  

Para a verificação do tipo de isoterma foi utilizada a equação 12 e os dados 

foram listados nas Tabelas 21 e 22 para o substrato de soja e bambu 

respectivamente.  

As tabelas 21 e 22 foram comparada com a tabela 06 e foi verificado que o 

processo de exaustão das NPAu possui uma isoterma de adsorção favorável, com 

valores de RL dentro do intervalo entre 0 e 1 (0<RL<1). Mesmo os sistemas sendo 

favoráveis, os gráficos 25 e 26 graficamente não obedecem a isoterma de Langmuir 

e nem outra isoterma, quando comparadas graficamente, ou seja, não obdecem as 

isotermas mais usadas nos processos de tingimento convencionais (NASCIMENTO 

et al., 2014; OLIVEIRA, 2012a; ZUBER et al., 2016).  

 
Tabela 21: Resultados dos cálculos de RL da Soja 

Concentração de NPAu no banho (g/L) RL (soja) 
3,756284 x 10-4 0,997168 
3,479573 x 10-4 0,997376 
3,479573 x 10-4 0,997376 
3,479573 x 10-4 0,997376 
1,854966 x 10-4 0,986172 

Fonte: Autor, 2016. 

 
Tabela 22: Resultados dos cálculos de RL do Bambu 

Concentração de NPAu no banho (g/L) RL (Bambu) 
1,0312599 x 10-3 0,94925 
1,0913923 x 10-3 0,94645 
1,1841809 x 10-3 0,94216 
1,2916085 x 10-3 0,93725 
1,3767398 x 10-3 0,93339 

Fonte: Autor, 2016. 
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5.15. Solidez à Lavagem  
 

Os substratos de soja e bambu foram submetidos a teste de solidez a 

lavagem com 5 ciclos de lavagens com objetivo de verificar a durabilidade da 

adsorção nanopartículas/ fibras. Foi avaliado também, as coordenadas 

colorimétricas (L*a* e b*) e variação de cor (ΔE), das amostras antes a pós as 

lavagens para o substrato de soja e bambu.  

De acordo como gráfico 24 das coordenadas colorimétricas da soja e tabela 

23, pode-se observar que o substrato antes de lavar possuía cromaticidade na faixa 

do vermelho/ verde e amarelo/ azul (+a* e +b*) e luminosidade L* em torno de 66%, 

ou seja, mais clara, porém nota-se que a medida que as lavagens são realizadas a 

coordenada de cromaticidade b* sai do amarelo e vai para a faixa do azul (< b*), e 

com relação a cromaticade vermelho/ verde, a amostra continua na faixa do 

vermelho, com um pequeno aumento (> a*) e na luminosidade se verifica um que as 

amostras ficaram mais escuras (< L*). 

 
Gráfico 24: Espaço CIELab das coordenadas colorimétricas L*, a* e b* do polímero de soja antes e 

após as sucessivas lavagens 

Fonte: Autor, 2016. 
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Já com relação as variações de cor ΔE para a soja, calculada a partir da 

equação 08, verificam-se as variações de intesidade de cor e croma, conforme 

tabela 23. Após o primeiro ciclo de lavagem, o tecido de soja apresentou um ΔE = 

6,17, e que este valor foi variando até o último ciclo de lavagem com um valor de ΔE 

= 5,59, bem próximo do valor inicial. Estas variações são significativas, uma vez que, 

diferenças de ΔE ≥ 1,00 são observadas visualmente. 

 
Tabela 23: Colorimétricos, deltas e variação de cor das malhas de soja  antes e após as lavagens 

Colorim. e 
deltas 

Sem 
lavar 

1 
lavagem 

2 
Lavagens 

3 
Lavagens 

4 
Lavagens 

5 
Lavagens 

L* 65,42 62,83 64,93 63,29 62,29 64,67 
a* 1,8 2,86 2,8 2,95 3,15 2,83 
b* 2,63 -2,87 -2,76 -2,44 -2,91 -2,82 
ΔL 		 -2,59 -0,49 -2,13 -3,13 -0,75 
Δa 

	
1,06 1,00 1,15 1,35 1,03 

Δb 		 -5,50 -5,39 -5,07 -5,54 -5,45 
ΔE 		 6,17 5,50 5,60 6,50 5,59 

Fonte: Autor, 2017. 

De acordo como gráfico 25 e tabela 24 das coordenadas colorimétricas do 

bambu, pode-se observar que o substrato antes de lavar possuía cromaticidade na 

faixa do vermelho/ verde e amarelo/ azul (+a* e -b*) e luminosidade L* em torno de 

80%, ou seja, mais clara, porém nota-se que a medida que as lavagens são 

realizadas a coordenada de cromaticidade b* (amarelo/ azul) fica cada vez mais 

azulada (< b*), e com relação a cromaticade vermelho/ verde, a amostra continua na 

faixa do vermelho, com um pequeno aumento (> a*), já na luminosidade (L*) as 

amostras ficaram na mesma faixa antes após lavar. 
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Gráfico 25: Espaço CIELab das coordenadas colorimétricas L*, a* e b* do polímeros bambu antes e 
após as sucessivas lavagens 

 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

  

Para o substrato de bambu, na tabela 24 a variação de cor após o primeiro 

ciclo de lavagem foi de ΔE = 8,78, e este valor aumentou após a segunda lavagem 

para ΔE = 9,07  e se manteve inalterado  até o ultimo ciclo de lavagem com um ΔE = 

8,91. Este comportamento foi similar ao efetuado por Tang e colaboradores, onde 

ele impregnou NPAu em substrato de bambu e encontrou um ΔE = 6,70 após o 

primeiro ciclo de lavagem, sendo muito significativo, e a variação de cor permaneceu 

inalterada após o quinto ciclo (TANG et al., 2015a). 
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Tabela 24: Colorimétricos, deltas e variação de cor das malhas de bambu  antes e após as lavagens 

Colorim. e 
deltas Sem lavar 1 lavagem 2 

Lavagens 
3 

Lavagens 
4 

Lavagens 
5 

Lavagens 
L* 80,04 80,66 80,72 80,79 80,51 81,57 
a* 2,10 4,32 4,15 3,96 3,82 3,73 
b* -0,43 -8,90 -9,24 -8,86 -8,91 -9,06 
ΔL 		 0,62 0,68 0,75 0,47 1,53 
Δa 

	
2,22 2,05 1,86 1,72 1,63 

Δb 		 -8,47 -8,81 -8,43 -8,48 -8,63 
ΔE 		 8,78 9,07 8,66 8,66 8,91 

Fonte: Autor, 2017. 
 

As variações de cor entre as amostras de soja e bambu são bem 

significativas após as sucessivas lavagens, no entanto, conforme gráfico 26 se 

verifica que as amostras de soja, apresentaram um ΔE = 6,50 como máximo, 

enquanto o bambu apresentou um ΔE = 9,07. Essa diferença de variação após às 

lavagens foi devido a rugosidade entre as duas fibras, que pode ser verificado, 

através de MEV e AFM, onde  a fibra de soja mostrou maior rugosidade em 

comparação a fibra de bambu, conferindo a esta, melhor adsorção das NPAu. 

 
Gráfico 26: Evolução da variação de cor do bambu e soja, com relação ao número de lavagens. 

 
Fonte: Autor, 2017. 

Bambu 

Soja 
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5.16. Propriedade antimicrobiana 
 

Após funcionalização da malha de soja com nanopartículas de ouro, foi 

realizada a análise microbiológica em contato com as bactérias Staphylococcus 

aureus (gram-positiva), que segundo a agência nacional de vigilância sanitária – 

ANVISA, está constantemente associada a infecções domiciliares e hospitalares no 

Brasil, tendo como principal infecção doenças de pele. Além disso, pesquisas 

demonstram que 40 a 80% dessas bactérias possuem resistência à meticilina 

principalmente em unidades de terapia intensivas - UTI´s. 

Outra bactéria escolhida para análise foi a Klebsiella pneumoniae (gram-

negativa), que pode causar pneumonia embora seja mais comum em infecções 

hospitalares, afetando principalmente o aparelho urinário e feridas na pele, e tendo 

desenvolvido resistência a diversos antibióticos.  

Na tabela 25 pode-se verificar a análise bactericida da malha de soja 

impregnada com NPAu e colocada em contato com colônias das bactérias St. 

Aureus e K. Pneumoniae. 

 
Tabela 25: Eficiência antimicrobiana das fibras de soja sem tratamento e tratada com NPAu. 

Staphylococcus aureus - 0h 		 Klebsiella pneumoniae - 0h 

Amostras	 U0	 Uf	 %R	
		

Amostras	 U0	 Uf	 %R	
		

ST	 2,59E+04	 2,59E+04	 0,00%	 		 ST	 5,80E+03	 5,80E+03	 0,00%	
TQ	 2,59E+04	 2,25E+03	 91,31%	 		 TQ	 5,80E+03	 2,20E+03	 62,07%	
AU	A	 2,59E+04	 2,75E+03	 89,38%	 		 AU	A	 5,80E+03	 1,50E+03	 74,14%	
AU	B	 2,59E+04	 1,31E+04	 49,49%	 		 AU	B	 5,80E+03	 3,20E+03	 44,83%	

		 		 		 		 		 		 		 		 		
Staphylococcus aureus - 24h 		 Klebsiella pneumoniae - 24h 

Amostras	 U0	 Uf	 %R	
		

Amostras	 U0	 Uf	 %R	
		

ST	 2,33E+08	 2,33E+08	 0,00%	 		 ST	 2,07E+08	 2,07E+08	 0,00%	
TQ	 2,33E+08	 3,00E+07	 87,10%	 		 TQ	 2,07E+08	 1,00E+07	 95,15%	
AU	A	 2,33E+08	 4,15E+06	 98,22%	 		 AU	A	 2,07E+08	 7,33E+06	 96,45%	
AU	B	 2,33E+08	 2,66E+07	 88,55%	 		 AU	B	 2,07E+08	 9,67E+07	 53,23%	

Fonte: Autória própria, 2015. 

 

Para a bactéria staphylococcus aureus foi avaliada a inibição a 0 hora e 

após 24 horas, e após as análises se verifica que o melhor resultado foi da amostra 
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AU A que possuía a maior concentração de nanopartículas de ouro, conforme maior 

resultado de força colorística e com 20% de quitosana SPM, apresentando 89,38% 

(0 hora) e 98,22% após 24 horas, já a amostra AU B, com (com 10% de quitosana 

SPM) se verifica uma inibição de 49,49% (0 hora) e 88,55% após 24 horas, o que 

comprova que quanto maior a concentração de NPAu e quitosana, melhor o 

resultado de inibição. Para as bactérias do tipo gram-negativa (Klebsiella 

pneumoniae) que faz parte da família, das “super bactérias” se verifica o mesmo 

comportamento, com melhor resultado de inibição em AU A com 74,14% e 96,45%, 

seguida de AU B, com 44,83% e 53,23%.  

Acredita-se que a propriedade bactericida das nanopartículas de ouro se dá 

devido alteração estrutural da membrana celular da bactéria, devido à forte ligação 

entre as NPAu e grupos doadores de elétrons das bactérias que é composto de 

enxofre, oxigênio ou grupos de nitrogênio. As NPAu penetram as paredes celulares 

dos micro-organismos inibindo o seu crescimento (BALASUBRAMANIAN, 2014). 

Embora a análise quantitativa tenha apresentado valores excelentes, e 

mesmo verificando que a concentração de ouro foi satisfatória, nas amostras de soja 

e bambu, conforme imagens de MEV, AFM e FRX.  

Os resultados das análises antimicrobiana podem ser verificados nas figuras 39 

e 40 da atividade antimicrobiana para as bactérias gram-negativas e gram-positivas. 

No caso da análise do bambu com a bacteria gra-negativa esherichia coli, (Figura 

39) se verifica que não houve nenhuma formação de halo e a zona de contato entra 

a amostra e a colônia de bactérias apresentou com uma pequena área de inibição 

para todas as amostras. Já para a amostra de soja com a bactéria gram-positiva 

Staphylococcus aureus (Figura 40), não foi verificado formação de halo e a área de 

contato entre a soja funcionalizada e a colônia de bactérias apresentou uma zona de 

inibição significativa tanto pra amostra funcionalizada apenas com quitosana, quanto 

para a amostra tratada com NPAu.  

Resultado semelhante foi verificado na literatura em que se verificou que as 

bactérias S.Aureus são mais sensíveis as NPAu, funcionalizadas em tecidos que as 

bactérias E.Coli. Outro fato importante é que a atividade bacteriana foi obtida apenas 

na área de contato, devido uma possivel resistência a fuga das amostras de soja e 

bambu funcionalizadas com NPAu (RADIĆ et al., 2013). 
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Figura 39: Teste antimicrobiano em fibra de bambu sem tratamento, modificada com quitosana e 
funcionalizada com com quitosana e NPAu, com a bactérias Escherichia Coli. (a) amostras em 0 hora 
de incubação (b) amostras após 24 horas de incubação, mostrando a ausência de halo (c) área de 
contato das amostras após 24 de incubação, mostrando uma pequena zona de inibição.  

 
Fonte: Autor, 2017. 
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Figura 40: Teste antimicrobiano em fibra de soja sem tratamento, tratada com quitosana e 
funcionalizada com quitosana e NPAu, com a bactérias Staphylococcus Aureus (a) amostras em 0 
hora de incubação (b) área de contato das amostras após 24 de incubação, mostrando uma a zona 

de inibição significativa 

 
Fonte: Autor, 2017. 
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Na tabela 26 é realizada uma amostragem dos resultados obtidos na análise de 

atividade antimicrobiana dos tecidos sem tratamento, tratados com quitosana e 

funcionalizados com NPAu. Com base nos resultados verifica-se que não houve o 

mínimo de difusão das NPAu dos tecidos para o meio da cultura de bactérias 

(RADIĆ et al., 2013).  

 

Tabela 26: Atividade antimicrobiana das amostras de Bambu, onde BST (bambu sem tratamento), 
BCH (bambu tratado com quitosana ) e BAu (bambu com NPAu) e Soja, ST (sem tratamento), SCH 

(tratada com Quitosana) e SAu (tratada com NPAu) 

Amostras 

Bactérias 
E. Coli S. Aureus 
Crescimento Avaliação  Crescimento Avaliação  

B-ST Grande Efeito insuficiente Grande Efeito insuficiente 
BCH Grande Efeito insuficiente Moderado Efeito limitado 
BAu Grande Efeito insuficiente Moderado Efeito limitado 
S-ST Grande Efeito insuficiente Grande Efeito insuficiente 
SCH Grande Efeito insuficiente Moderado Efeito limitado 
SAu Grande Efeito insuficiente Moderado Efeito limitado 

Fonte: Autor, 2017. 

 

 

5.17. Ensaio de Citotoxicidade 
 

 

Na análise de citotoxicidade foi verificado que as NPAu na concentração de  

115 µg/mL, mostrou resultados satisfatórios, conforme gráfico 27 de percentual de 

viabilidade celular, onde se verifica que o controle positivo DMEM suplementado, o 

resultado foi de 100%, e para o controle negativo foi usada a solução de Violeta  

Genciana, que apresentou o valor de 34,33 ± 3,33% de viabilidade celular e as 

NPAu apresentaram 87,45% de viabilidade celular com redução de 12,55%, sendo 

considerada não significativa para linhagem de células de fibroblastos na referida 

concentração de NPAu. 

Em estudo realizado em 2009, pesquisadores verificaram que NPAgs eram 

tóxicas aos gametócitos (células adultas), a uma concentração acima de 10 mg/L 

(SEGALA, 2009). 
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Já em 2010, em trabalho desenvolvido com o uso de NPAu, se verificou a 

citotoxicidade das NPAu em modelo celular do epitélio intestinal humano. As células 

foram expostas a concentrações de 1 – 100 µM e preparadas em meios de culturas 

sem soro, durante o tempo de 96 horas. Após o tempo de experimento nas 

concentrações testadas, verificou-se que nenhum dos materiais com NPAu, possuia 

efeitos citotóxicos (ANT; FERNANDES, 2010). 
 

Gráfico 27: Percentual de viabilidade celular (média ± erro padrão) 
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Fonte: Autor, 2017 
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6. CONCLUSÃO 
 

O processo de síntese química com citrato de sódio, foi satisfatório para a 

obtenção de nanopartículas de ouro, como comprovado no tamanho médio de 19,37 

nm por MET e de  aproximadamente 34,6 nm por DLS, que se mostrou maior devido 

o raio hidrodinâmico gerado pelo íon citrato e de 30 nm por AFM devido as váriações 

de ponta que própria análise propicia. Verificou-se também a geração de pico 

característico com comprimento de ressonância de plasmon em torno de 530 nm, 

conforme espectrofotometria de absorbância.  

Durante o processo de síntese química, foi observada a geração de 

soluções coloidais de coloração vermelha e lilás, evidenciando a formação de 

nanopartículas, bem como pode-se observar também a geração do processo de 

aglomeração. 

A solução coloidal de nanopartículas de ouro apresentou carga superficial 

negativa, devido a nuvem eletrônica gerada através do fenômeno da ressonância de 

plasmon do íon citrato envolto a NP de Au0 reduzido, e apresentou boa estabilidade, 

conforme registrado no potencial zeta, com valor de aproximadamente -36,12 mV.  

O processo de exaustão do substrato de soja e bambu com nanopartículas 

de ouro só foi possível devido a utilização da quitosana, que foi responsável por 

alterar a carga superficial da fibra de soja e bambu de levemente negativa para 

positiva, criando um meio para que ocorresse a ligação com as partículas de ouro 

que adquiriram carga negativa após a sintese, devido o a formação do íon citrato de 

carga negativa, que envolve a partícula. 

As análises de AFM nas fibras de soja e bambu mostraram as NPAu de ouro 

na superfície das duas fibras, evidenciando uma maior concentração na fibra de 

soja, o que pôde ser confirmado através do estudo da isorterma. Isso aconteceu 

devido a rugosidade superficial da fibra favorecer a adsorção das NPAu, 

favorecendo as interações eletrostáticas. 

O processo de imobilização das nanopartículas no substrato de soja e 

bambu apresentaram coloração específica, confirmando a montagem das NPAu na 

superfície do mesmo, que pode ser observado no MEV/EDS, FRX, DRX e 

espectrofotometria de refletância difusa e colorimétricos CIELab.  
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No estudo do planejamento fatorial completo a 95% de confiança para a 

distribuição t student, foi verificado que o fator estatisticamente significativo para o 

processo de exaustão da soja foi a concentração de ouro, conforme equação do 

modelo empírico, com pequena influência da temperatura (a uma confiança menor) 

e que o tempo não teve influência no processo. Observou-se também, de acordo 

com a tabela Anova, que o coeficiente de determinação do modelo estudado foi 

satisfatório com R2 = 0,90272 aproximadamente. Já para o substrato de bambu, foi 

verificado que a 95% de confiança os fatores estatisticamente significativos foram a 

temperatura e o tempo de processo, evidenciando os mesmos parâmetros que os 

processos de tingimento convencionais que fazem uso da temperatura, como ocorre 

nos tingimentos por impregnação a frio (pad-batch) nos tingimentos reativos. 

No teste de solidez a lavagem do substrato funcionalizado, observa-se que 

após 5 ciclos de lavagem, parte das NPAu ainda continuavam na superfície da soja 

e do bambu, mesmo apresentando uma elevada variação de cor, de acordo com os 

valores de ΔE, que foram mais sifnificativos no bambu que na soja, demonstrando 

uma melhor atração eletrostática das NPAu pela fibra proteíca.  

Observando as soluções coloidais antes e após exaustão, pode-se verificar 

que houve exaustão de aproximadamente 92,3% das nanopartículas de ouro na 

superfície da malha de soja e 99,83% das NPAu na fibra de bambu, o que comprova 

que o efluente gerado, apresentou baixos valores de absorbância, bem próximos da 

água, porém vale salientar que o fato do bambu ter absorvido mais NPAu, durante o 

esgotamento não caracteriza que ele apresentou melhor adsorção, o que pode ser 

comprovado através do teste de solidez à lavagem das duas malhas.  

As análises de FRX dos substratos não foram capaz de determinar a 

composição química elementar das fibras de soja e bambu, porém demonstraram a 

presença de mais de 70% de ouro na superfície do substrato de soja e 

aproximadamente 76% de ouro na superfície do bambu, comprovando uma 

interação eletrostática entre os substratos e as NPAu.  

As análises antimicrobianas foram realizadas de forma quantitativa e 

qualitativa, e foi possivel confirmar bons resultados na análise quantitativas para a 

funcionalização com quitosana e após impregnação das NPAu, para a fibra de soja e 

na análise qualitativa os resultados não foram eficientes, devido a pequena difusão 
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das NPAu no meio da cultura bacteriana e possivelmente a baixa concentração de 

ouro. 

No teste de citotoxicidade houve uma redução não significativa de 

viabilidade celular, de aproximadamente 87,45% com redução de 12,55%,  

indicando valores não significativos para células da linhagem de fibroblastos em 

concentração de 115 µg/ml de NPAu. 

Os estudos cinéticos foram realizados seguindo a metodologia da isoterma 

de Langmuir, no entanto o comportamento dos dois polímeros não apresentaram tal 

isoterma, por outro lado, através do referido estudo, foi possível verificar, que as 

duas fibras seguem a isoterma de adsorção favorável, com: 0<RL<1. É importante 

relatar também, a inexistência de sistemas de isotermas relacionadas a 

nanopartículas de uma forma geral na literatura. 

Por fim, vale salientar a dificuldade de reprodução dos métodos analíticos de 

síntese encontrados na literatura. 
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7. TRABALHOS FUTUROS 
 

Aplicar outros tipos de isotermas ao sistema de esgotamento. 

Estudar os efeitos do tamanho de partícula, ressonância de plasmon e 

morfologia em função das propriedades antimicrobianas. 

Desenvolver um planejamento experimental incluindo a concentração do 

polieletrólito como um dos fatores. 

Fazer a caracterização do efluente gerado após processo de exaustão. 

Utilização de outros substratos como material suporte para as NPAu. 

Reutilização do ouro presente no efluente. 

Estudar o XPS para avaliar os tipos de ligações que ocorrem com o Au. 

Verificar a propriedade condutora do substrato tratado com NPAu. 

Estudar os mecanismos físico-quimicos envolvidos no processo de síntese e 

exaustão. 

Realizar testes mecânicos de resistência ao rasgo e a ruptura nas fibras in 

natura, após alvejamento, modificação com quitosana e funcionalização com NPAu.  

Fazer teste antimicrobiano com amostra apenas com aplicação de NPAu. 
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9. APPENDIX 
 

9.1. Análise de Difratometria de raios X - DRX 
 

As análises por difração de Raios-x foram realizadas em Difratômetro 

Universal de raios-X, modelo Miniflex II Rigaku, com radiação de Cu, com potência 

de 30 kV e corrente de 30 mA. As amostras foram submetidas à difratometria de 

raios-X, com varredura angular 2θ de 100 a 90º no laboratório de Física da UFRN. 

Esta análise tem por finalidade obter informações sobre estrutura, 

composição e estados policristalinos das malhas de soja e bambu funcionalizadas, 

uma vez que, todo material possui seu padrão de raio-x específico. 

A análise de caracterização por DRX foi realizada nos substratos de soja 

sem tratamento (S), soja com quitosana (SC) e soja com quitosana e ouro (SCAu) e 

no substrato de bambu (B), bambu com quitosana (BC) e bambu com quitosana e 

ouro (BCAu). 

No gráfico 28 do DRX da fibra de soja, pode-se observar que em S a 

intensidade do pico de maior destaque com 2θ = 19,8º relativo a intensidade de 

(70658),  2θ = 22,78 com intensidade de (36991) e 2θ = 11,46 com intensidade de 

(22695), já no gráfico da fibra SC, o pico de maior destaque ficou em 2θ=19,7º 

relativo a intensidade de (64929), segundo pico de 2θ = 22,86 e intensidade de 

(35400) e terceiro pico em 2θ = 11,68 e intensidade de (21687) o que evidência que 

houve uma redução de intensidade nos três principais picos e um pequeno 

deslocamento para a direita (2θ maior)  com a adição da quitosana, houve um 

pequeno aumento da cristalinidade devido a mesma possuir ordem de curto alcance 

entre as ligaçoes covalentes do C, com o grupo NH2. 

No gráfico da malha de SCAu, o pico de maior destaque está em 2θ=19,88º 

com intensidade de (62012), seguido do pico de 2θ = 22,9 e intensidade de (33316) 

e o pico de 2θ = 11,5 e intensidade de (20404) picos característicos da fibra de SC, 

com uma pequena redução de intensidade devido a adição das NPAu. E em 2θ= 

38,25º possui intensidade de (15095,8), correspondente ao plano (111) e 2θ=44,46º 

com intensidade de (10484,5) com plano (200), 2θ=64,69º, correspondente ao plano 

(220), 2θ=77,72º, correspondente ao plano (311) que são característicos do sistema 
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cristalino do ouro, de caráter cubico, conforme trabalho publicado por Popiolski 

(2014), onde a mesma encontrou 2θ= 38,18º e 2θ= 44,39º, respectivamente para os 

mesmos planos cristalinos encontrados. O plano (111) de maior intensidade indica 

uma orientação cristalográfica nesta direção. Houve também a formação de um pico 

do elemento ouro em 2θ=77,96º com intensidade de (5008,33). As interpretações 

qualitativas foram efetuadas por comparação com padrões contidos no banco de 

dados das fichas JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards) ficha 

pdf nº.03-065-860 – Quality I. 

 
Gráfico 28: DRX da soja sem tratamento (S), soja tratada com quitosana (SC) e soja tratada com 

quitosana e NPAu (SCAu). 

 
  Fonte: Autória própria, 2015. 

 

No gráfico 29 verifica-se o comportamento cristalino e amorfo das amostras 

de B, BC e BCAu. Observando as três amostras, pode-se verificar que os dois 

primeiros picos do substrato de bambu B e malha BC e BCAu o pico de maior 

destaque está em 2θ=21,66º com intensidade de (51,202 para B, 43913 para BC e 

Au (111) Au (200) 
Au (220) 
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50.747 para BCAu), seguido do pico de 2θ = 12,16º e intensidade de (29.154 para B, 

24.963 para BC e 28.688 para BCAu) e o pico de 2θ = 11,5º e intensidade de 

(20.404), todos são picos característicos da fibra de bambu, conforme reportado na 

literatura (HE; TANG; WANG, 2007), onde se verifica os planos (002) e (101). Em 

2θ= 38,08º possui intensidade de (17.808), correspondente ao plano (111) e 

2θ=44,25º com intensidade de (13.274) correspondente ao plano (200), 2θ=64,37º, 

referente ao plano (220), 2θ=77,31º, referente ao plano (311). Todos são planos 

cristalográficos característicos do sistema cristalino do ouro cubico, conforme se 

verifica na literatura (PÉREZ-JUSTE et al., 2005). As interpretações qualitativas 

foram efetuadas por comparação com padrões contidos no banco de dados das 

fichas JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards) ficha pdf nº.01-

071-4614, quality I. 50. 

 

Gráfico 29: DRX do bambú sem tratamento (B), bambú tratado com quitosana (BC) e bambu tratado 
com quitosana e NPAu (BCAu) 

 
Fonte: Autória própria, 2015. 
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9.2. Artigos em revisão 
 

 


