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Resumo 

A cortiça, revestimento exterior do tronco e ramos do sobreiro (Quercus suber L.), é um 

produto natural que tem uma abrangência de aplicações e atributos extraordinários. A 

suberina, principal constituinte da cortiça, desempenha um papel fundamental no que diz 

respeito à sua impermeabilidade, propriedades físicas e químicas.  

Atualmente, a indústria corticeira utiliza resinas de poliuretano como componente adesivo na 

produção de aglomerados compostos de cortiça. Estas resinas conferem elevada flexibilidade 

aos painéis de cortiça contudo, apresentam um preço aproximadamente três vezes superior 

comparativamente às resinas amino. No entanto, as resinas amino são conhecidas pela 

elevada rigidez após a cura do polímero, dificultando a nível industrial o fabrico de 

aglomerados compostos de cortiça em moldes cilíndricos. 

Neste contexto, pretende-se modificar quimicamente uma resina melamina-ureia-formaldeído 

(MUF) por substituição da melamina por um composto com menor grau de funcionalidade. 

O desenvolvimento experimental do projeto passou por incorporar a benzoguanamina como 

monómero substituinte em duas etapas distintas separadamente ou por combinações das 

mesmas. 

Várias análises de caracterização físico-química foram realizadas de forma a avaliar as 

propriedades das resinas produzidas para a sua posterior aplicação em painéis de cortiça 

aglomerada. 

A adição da benzoguanamina melhorou substancialmente os resultados do teste de 

flexibilidade em relação à resina MUF de referência, favorecendo a sua implementação a 

nível industrial. 
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Abstract 

The cork, the outer covering of the cork and branches of the cork oak (Quercus suber L.), is a 

natural product that has a wide range of applications and extraordinary attributes. Suberin is 

a main constituent of cork and plays an important role due to its impermeability and physical 

and chemical properties. 

Presently, the cork industry uses polyurethane resins as an adhesive component in the 

production of cork composite agglomerates. These resins impart high flexibility to the cork 

panels yet they are priced approximately three times higher than the amino resins. However, 

amino resins are known for their high stiffness after polymer curing, making it difficult at the 

industrial level to manufacture cork composite agglomerates in cylindrical moulds. 

In this context, it was intended to chemically modify a melamine-urea-formaldehyde resin 

(MUF) by replacing melamine with a compound with lower functionality. 

The experimental development of the project involved incorporating benzoguanamine as the 

substituent monomer in two distinct steps separately and also by combining the two. 

Several physical-chemical characterization analyzes were performed in order to evaluate the 

properties of the resins produced for their posterior application in the agglomerated cork 

panels. 

The addition of benzoguanamine in the resin substantially improved the results of the 

flexibility test compared to the MUF resin of reference, favouring its implementation at the 

industrial level. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

A Sonae Arauco é uma empresa recém-criada (Maio de 2016) resultante de uma parceria 

estratégica entre a Sonae Indústria e a multinacional chilena Arauco, que atua nos mercados 

da Europa e África do Sul no negócio dos painéis derivados de madeira, químicos e 

impregnação de papel (UPTEC, 2017). A Sonae Arauco é um dos maiores produtores mundiais 

de painéis derivados de madeira com 13 unidades industriais localizadas em 4 países 

(Portugal, Espanha, Alemanha e África do Sul), da qual fazem parte 2784 colaboradores 

(Sonae Arauco, 2017). 

A empresa EuroResinas – Indústrias Químicas S.A., do grupo Sonae Arauco localizada em Sines, 

dedica-se essencialmente à produção de formaldeído, resinas sintéticas (à base de 

formaldeído) e à impregnação de papel (kraft e decorativo) (Sonae Indústria, 2016). 

As resinas têm propriedades distintas, dependendo da sua aplicabilidade, mas são produzidas 

por processos idênticos (condensação polimérica), alterando no entanto as respetivas 

matérias-primas e portanto a sua composição (Sonae Indústria, 2016). 

As resinas à base de formaldeído são o agente aglutinante (adesivo) mais utilizado na 

produção industrial de diversos produtos derivados de madeira e papel por outras empresas 

do grupo Sonae Arauco e Sonae Indústria, tais como: placas de aglomerado de partículas de 

madeira (PB), placas de aglomerado de fibras de madeira obtidas por via seca (MDF), placas 

de aglomerado de partículas de madeira longas e orientadas (OSB), laminados decorativos de 

alta pressão (HPL) e baixa pressão (LPL). Na EuroResinas – Indústrias Químicas S.A., 

predominam as resinas de ureia-formaldeído (UF), seguidas de fenol-formaldeído (PF), 

melamina-formaldeído (MF) e melamina-ureia-formaldeído (MUF) (Sonae Indústria, 2016). 

O sucesso das resinas UF deve-se à sua elevada reatividade e bom desempenho físico-

mecânico, aliado ao seu baixo custo. Contudo, a grande desvantagem é a baixa resistência à 

água causada pela reversibilidade química das ligações aminometileno, levando à libertação 

de formaldeído. Neste sentido, a incorporação da melamina na produção de resinas permitiu 

um aumento da resistência à água. No entanto, o seu custo mais elevado e a reatividade 

ligeiramente mais baixa tornaram estas resinas adotáveis apenas para produtos de alto valor 

acrescentado (Paiva et al., 2016). 

Atualmente, a cortiça tem uma abrangência de aplicações que nenhum material conseguiu, 

até hoje, imitar, igualar ou ultrapassar. Este material natural apresenta características 

exclusivas, tais como, baixa massa volúmica, impermeabilidade a líquidos e gases, elevada 



Desenvolvimento de resina amino flexível por substituição da melamina por composto com menor grau de funcionalidade 

Introdução 2 

elasticidade e compressibilidade, resistência ao atrito e é um excelente isolante térmico e 

acústico. Na moda, no desporto, na construção e decoração bem como no fabrico de 

compósitos de alto desempenho para a indústria automóvel e aeroespacial, a cortiça continua 

a surpreender (Amorim, 2014). 

Nesse seguimento, a indústria corticeira utiliza resinas de poliuretano (PU) como componente 

adesivo na produção de aglomerados compostos de cortiça. Contudo, a empresa EuroResinas – 

Indústrias Químicas S.A., não comercializa resinas de poliuretano e nesse sentido aparece o 

interesse industrial em modificar quimicamente as resinas MUF, conferindo-lhes a 

elasticidade e resiliência até agora inexistente na categoria de polímeros termoendurecíveis. 

A nível económico, as resinas MUF são competitivas quando comparadas com os poliuretanos 

uma vez que apresentam um preço aproximadamente três vezes inferior, no entanto a 

principal desvantagem da sua utilização como agente aglutinante prende-se pela elevada 

rigidez apresentada após a cura do polímero, dificultando a nível industrial o fabrico dos 

aglomerados compostos de cortiça por laminagem de rolos cilíndricos.  

Assim, o presente trabalho e o interesse industrial da empresa EuroResinas – Indústrias 

Químicas S.A. passa pela incorporação de um composto menos reativo comparativamente à 

melamina de uma resina MUF, originando desta forma uma resina com menor grau de 

reticulação. A finalidade desta resina MUF flexível será a sua utilização como componente 

adesivo na produção de painéis de aglomerados compostos de cortiça. 

 

1.2 Contributos do Trabalho 

A realização da presente dissertação na EuroResinas – Indústrias Químicas S.A. teve como 

principal objetivo o desenvolvimento de uma nova resina MUF flexível, modificada 

quimicamente através da incorporação da benzoguanamina. 

Este estudo passa por caracterizar o polímero, de forma a validar a sua síntese laboratorial e 

seguidamente utilizá-lo como agente aglutinante na produção de painéis de cortiça 

aglomerada. As resinas sintetizadas devem apresentar boa resistência à água, baixo teor em 

formaldeído e elevado tempo de armazenamento e estabilidade. 

Como possíveis aplicações dos painéis de cortiça aglomerada destacam-se o revestimento de 

paredes interiores e pavimentos e a utilização em mobiliário, juntas de dilatação e 

decoração. 
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1.3 Organização da Tese 

A presente tese encontra-se dividida em seis capítulos distintos. 

O primeiro capítulo apresenta e enquadra o projeto elaborado em ambiente empresarial.  

O Estado da Arte está integrado no segundo capítulo, onde contextualiza o projeto e expõe as 

diferentes resinas amino produzidas a nível mundial, bem como os seus processos de síntese. 

Aqui, também é demonstrado a importância da utilização da cortiça, a sua constituição e as 

principais propriedades que a tornam um material natural único. A abordagem dos possíveis 

compostos substituintes é descrita de forma a chegar ao objetivo pretendido. 

No terceiro capítulo é feita toda a descrição técnica onde está contido o processo de 

produção de resinas MUF e a sua caracterização físico-química, bem como a produção de 

painéis de cortiça aglomerada e os respetivos ensaios físico-mecânicos. 

Os resultados provenientes da caracterização físico-química das resinas sintetizadas e da 

caracterização físico-mecânica dos painéis de cortiça aglomerada e a respetiva discussão 

apresentam-se no quarto capítulo. 

No quinto capítulo são apresentadas as principais conclusões deste projeto.  

Por último, no sexto capítulo é feita uma avaliação do trabalho enumerando os objetivos 

realizados. Além disso, são também expostas as principais limitações encontradas durante a 

realização do trabalho, apresentadas propostas de trabalhos futuros, bem como uma breve 

apreciação de todo o trabalho realizado. 
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2 Contexto e Estado da Arte 

2.1 Cortiça 

A cortiça é o revestimento vegetal que na botânica denomina-se de felema da espécie 

Quercus suber L., vulgarmente conhecido como sobreiro. É uma matéria-prima 100 % natural, 

reutilizável, reciclável e renovável extraída dos sobreiros sem nunca pôr em causa o normal 

crescimento da espécie. Esta árvore típica na região mediterrânea ocidental tem uma grande 

longevidade (pode viver, em média 200 anos) e uma elevada capacidade de regeneração, 

atingindo um porte natural de 10 a 15 metros de altura, no caso de um sobreiro adulto. O 

sobreiro, considerado património nacional em Portugal, só pode ser descortiçado quando 

atingir no mínimo 25 anos de idade, o seu perímetro tiver pelo menos 70 cm de diâmetro, 130 

cm de altura e com uma periodicidade superior a 9 anos (APCOR, 2015c, Pereira et al., 2004).  

A produção mundial de cortiça excede as 200 mil toneladas por ano, contudo Portugal é o país 

que lidera com uma produção média anual que ultrapassa as 100 mil toneladas (APCOR, 

2015c). 

No final da Primavera e no Verão é quando ocorre o descortiçamento da cortiça 

correspondendo à fase mais ativa do seu crescimento (Pereira et al., 2004). O processo de 

desenvolvimento de anéis anuais de cortiça faz-se a partir da atividade de um conjunto de 

células mãe – o felogénio, e quando o tronco é descortiçado, fica exposta a parte exterior do 

entrecasco e assim, o sobreiro regenera o seu felogénio traumático e produz uma nova 

camada de cortiça. O tipo de poros, a sua dimensão, quantidade e distribuição são fatores 

determinantes na qualidade da cortiça (Gil, 2015). Esta é especialmente conhecida por ter a 

camada externa constituída por células suberosas, originando um tecido homogéneo, elástico, 

impermeável e bom isolante térmico e acústico (Gil, 2012). 

 

Figura 1 – Evolução da estrutura macroscópica da cortiça (Gil, 2015). 
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2.1.1  Composição Química da Cortiça 

A composição química da cortiça depende de fatores como origem geográfica, clima e 

condições do solo, origem genética, dimensão da árvore, idade e condições de crescimento 

(Gil and Moiteiro, 2003). As células da cortiça têm uma forma de prisma pentagonal ou 

hexagonal com uma altura a rondar os 40 a 50 µm preenchidas por uma mistura de gases 

semelhante ao ar, agrupadas numa estrutura alveolar característica. Em média existem 

aproximadamente 40 milhões de células em cada centímetro cúbico de cortiça (APCOR, 

2015b). 

Os compostos da cortiça podem ser divididos em cinco grupos sendo os principais a suberina – 

responsável pela elasticidade da cortiça (33 – 50 %), lenhina – composto isolante (12,6 – 30 %), 

celulose e polissacáridos – responsáveis pela textura da cortiça (12 – 20 %), ceróides – 

compostos hidrofóbicos que asseguram a impermeabilidade da cortiça (3,5 – 7,9 %), taninos e 

outras substâncias fenólicas – responsáveis pela cor (6 – 7 %) (Gil and Moiteiro, 2003). 

O principal componente da cortiça é a suberina que consiste numa mistura de ácidos gordos 

de cadeias longas e fenóis ligados por grupos éster. A sua estrutura ainda não é totalmente 

elucidada, contudo as suas propriedades são bem conhecidas, pois é praticamente infusível, 

insolúvel em todos os solventes, mas pode ser despolimerizada por clivagem das ligações 

éster por hidrólise alcalina, transesterificação ou redução (Gil and Moiteiro, 2003). 

 

2.1.2  Propriedades Intrínsecas da Cortiça 

A cortiça foi cruzando os séculos, desde da sua utilização nas caravelas que levaram os 

descobridores portugueses à descoberta do mundo aos vaivéns espaciais da NASA. Contudo, na 

indústria corticeira, o produto de eleição continua a ser a rolha, vedante de qualidade 

excecional ainda hoje preferido pelos grandes enólogos (Amorim, 2014). 

Em Portugal, o aproveitamento das potencialidades da cortiça tem vindo a crescer de forma 

exponencial. Este facto deve-se sobretudo às extraordinárias propriedades que esta 

apresenta. Na Tabela 1 estão identificadas as principais propriedades intrínsecas da cortiça. 
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Tabela 1 - Propriedades intrínsecas da cortiça (Amorim, 2015, APCOR, 2015b, Graça, 2017). 

Propriedade Descrição 

Baixa densidade/Flutuabilidade 

A elevada percentagem gasosa (superior a 50 %) 

de cada célula é responsável pela extraordinária 

leveza da cortiça. Possui uma massa volúmica de 

apenas 0,16 g·cm-3 e é capaz de flutuar. 

Impermeabilidade a líquidos e a gases 

Devido à presença da suberina e ceróides, a 

cortiça é totalmente impermeável a líquidos e 

praticamente impermeável a gases. Assim, pode 

ser usada sem qualquer risco de apodrecimento 

em espaços exteriores. 

Elasticidade e compressibilidade 

A cortiça pode ser comprimida até cerca de 

metade do seu tamanho sem perder qualquer 

flexibilidade. Isto significa que volta sempre ao 

seu estado original assim que deixa de ser 

pressionada. 

Isolante térmico e acústico 

Os 40 milhões de células em cada centímetro 

cúbico de cortiça funcionam como um autêntico 

absorvedor de ondas sonoras. O gás nelas 

contido confere fraca condutividade térmica. 

Resistência ao fogo 

A lenta combustão da cortiça torna-a um 

retardador natural do fogo. Não faz chama e não 

liberta gases tóxicos durante a combustão. 

 

Antiestático e hipoalergénico 

 

A cortiça não absorve o pó e evita o 

aparecimento de ácaros, assim esta é muito 

utilizada em pavimentos extremamente 

higiénicos contribuindo para um espaço mais 

limpo e saudável. 

Resistência ao atrito 

Devido à sua estrutura alveolar, isto é, as suas 

células serem formadas por microscópicas 

almofadas gasosas torna a cortiça muito 

confortável. A cortiça é extraordinariamente 

resistente ao desgaste e tem uma elevada 

capacidade de absorver os choques. 



Desenvolvimento de resina amino flexível por substituição da melamina por composto com menor grau de funcionalidade 

Contexto e Estado da Arte 7 

2.1.3 Aglomerados Compostos de Cortiça 

Os aglomerados compostos de cortiça, vulgarmente conhecidos por aglomerados brancos são 

produzidos com o objetivo de se equiparar à cortiça natural. Para a produção destes 

aglomerados é utilizado, como matéria-prima, granulados de cortiça essencialmente 

provenientes da primeira e segunda casta extraída do sobreiro, e que não é utilizada para 

rolhas, e do refugo, aparas e desperdícios de cortiça, provenientes de outras unidades 

industriais (APCOR, 2015a). 

Normalmente, após a trituração da cortiça obtêm-se granulados com diversas granulometrias 

(superior a 0,25 mm e inferior a 22,4 mm) e massa volúmica (70-90 kg·m-3) que 

posteriormente seguem para um processo de limpeza e secagem por circulação forçada de ar 

quente através de secadores rotativos, de modo a conferir ao granulado o grau de humidade 

pretendido (APCOR, 2015a). 

Este tipo de aglomerados resulta de um processo de mistura dos granulados com um agente 

aglutinante, tendo em consideração as propriedades dos mais variados produtos e as 

respetivas aplicações. As características mecânicas da cola influenciam fortemente o 

comportamento mecânico do painel de aglomerado e é necessário um processo de cura com 

pressão e temperatura adequadas para a obtenção das características desejadas (Pinheiro, 

2014). 

Após recurso a doseamento automático ou manual, para a obtenção de um aglomerado 

específico, a mistura de granulados com o(s) agente(s) aglutinante(s) e, eventualmente, 

outros agentes auxiliares (catalisadores) é usualmente efetuada através de um processo 

mecânico. Os misturadores mais utilizados são tambores com pás em movimento ou 

helicoidais que favorecem a homogeneização e a mistura dos granulados com os agentes de 

aglutinação (Gil, 2015). 

Para o fabrico de aglomerados compostos de cortiça, os agentes de aglutinação mais usuais 

são resinas sintéticas de poliuretano, fenólicas (fenol-formaldeído) e melamínicas, podendo 

ocasionalmente recorrer-se a resinas de origem vegetal, existindo já ligantes à base de 

enzimas (Gil, 2015). Por razões económicas a quantidade de aglutinante usado nos processos 

industriais é baixo, pelo que a fração de área superficial molhada pelo ligante determina a 

adesão final. Fatores como temperatura, pressão, tempo de cura e a viscosidade dos agentes 

de aglutinação são importantes a ter em atenção no controlo da adesão dos granulados de 

cortiça (Nascimento, 2013).  

A produção de aglomerados compostos de cortiça é realizada por prensagem em moldes, 

geralmente metálicos com forma paralelepipédica ou moldes com forma cilíndrica para a 

obtenção de rolos de cortiça (Gil, 2015). A prensagem permite o contacto do agente 
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aglutinante com os granulados de cortiça de forma mais eficaz, causado pela diminuição do 

volume da mistura. O tempo de prensagem varia conforme o tipo de densidade desejada e 

das características que o agente aglutinante apresenta, tais como a viscosidade (Nascimento, 

2013). 

Os moldes contendo a mistura prensada são conduzidos até estufas para facilitar a cura 

(polimerização) do adesivo. Esta etapa do processo pode ser efetuada através de fornos de 

aquecimento ou sistemas de alta-frequência contínuos (túneis) ou descontínuos (Gil, 2015). 

Concluída a cura, efetua-se o arrefecimento/estabilização ao ar livre ou ambiente 

climatizado e de seguida, no caso dos moldes cilíndricos, o processo de corte/laminação é 

feito aplicando rotação aos cilindros, que são “desenrolados” por laminagem contínua, 

obtendo-se uma folha contínua que é ao mesmo tempo enrolada (Gil, 2015). 

Após o término do processo de produção, o produto segue para embalagem e seguidamente 

para armazenamento (Gil, 2015). A utilização de resinas PU permite facilmente este tipo de 

armazenamento. No entanto, este procedimento é difícil de realizar com os aglomerados 

produzidos com resinas MUF, devido à elevada rigidez desta última. Do ponto de vista 

económico, as resinas MUF são competitivas quando comparadas com os PU uma vez que 

apresentam um preço sensivelmente três vezes inferior. Na Figura 2 encontra-se o esquema 

simplificado de produção de rolos de cortiça. 

 

Figura 2 - Esquema de produção de rolos de cortiça (adaptado (Gil, 2015)). 

 

2.1.4 Aplicações dos Aglomerados Compostos de Cortiça 

As aplicações de maior interesse dos aglomerados compostos de cortiça são os revestimentos 

em pavimentos e paredes. No entanto, para além da sua combinação com resinas, a cortiça 
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pode ser combinada com borracha, cola, plástico, asfalto, caseína, gesso, betões e 

argamassas que resultam em produtos que serão destinados a aplicações específicas, 

nomeadamente na construção civil revelando uma construção económica e ambientalmente 

mais sustentável (Nascimento, 2013). 

As características dos aglomerados compostos de cortiça dependem dos fins a que se 

destinam, variando a sua massa volúmica, usualmente entre os 200 e 600 kg·m-3 e do tipo de 

ligante utilizado. No caso da decoração, os aglomerados apresentam massa volúmica entre 

200-350 kg·m-3 e granulados de calibre fino-médio. Os aglomerados compostos de cortiça, 

para revestimentos de pavimentos, mais conhecidos por “parquet”, apresentam 

habitualmente massa volúmica na ordem dos 450-600 kg·m-3. As juntas de dilatação que 

resultam de aglomerados de compostos de cortiça são fabricadas com granulados de calibre 

médio e de massa volúmica entre 250-350 kg·m-3 (Nascimento, 2013). 

 

2.2 Resinas amino 

As resinas amino são polímeros densamente reticulados que resultam da reação entre um 

aldeído e um composto com um grupo amino (-NH2), tais como ureia e melamina. As resinas 

amino, juntamente com as resinas fenólicas, substituíram em grande parte as colas naturais 

baseadas em proteínas (glúten, caseína, soja, albumina) (Diem et al., 2010). O formaldeído é 

o principal aldeído utilizado, no entanto, desde a publicação por parte da International 

Agency for Research on Cancer (IARC), em 2006, ter classificado o formaldeído como agente 

cancerígeno obrigou ao estudo de novas estratégias de otimização na síntese das resinas UF, 

de forma a minimizar o seu teor na síntese e as suas emissões no produto final (Ferra, 2010). 

As resinas UF, devido ao seu custo relativamente baixo, são, há décadas, os adesivos mais 

usados na produção de painéis de derivado de madeira, tais como aglomerado de partículas 

de madeira (PB do inglês particleboard), aglomerado de fibras de madeira produzido através 

de fibra lenhocelulósica obtida por via seca (MDF) (ambos representam 68 % da produção 

mundial de resinas UF) e contraplacado (consumindo 23 % das resinas UF produzidas) (Paiva, 

2015). As regiões em desenvolvimento (América Central e do Sul, Europa Central e Médio 

Oriente) terão o maior crescimento no consumo de resinas UF, já que a área de construção 

continua a crescer a um ritmo mais forte nestas regiões (IHS Markit, 2017). As principais 

vantagens da utilização das resinas UF na indústria dos aglomerados de partículas de madeira 

são o bom desempenho, a cura rápida e o baixo custo. Contudo, o formaldeído livre presente 

nestas resinas e a degradação hidrolítica da resina UF sob condições de humidade (baixa 

resistência à água) é conhecida como responsável pela emissão de formaldeído a partir de 

painéis à base de madeira (Paiva, 2015, Dunky, 1998). 
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A incorporação de melamina na síntese de resinas formaldeído melhora o desempenho dos 

aglomerados de partículas de madeira, principalmente em termos de resistência à hidrólise e 

emissões de formaldeído (Paiva, 2015). As resinas melamina-formaldeído (MF) têm 

propriedades mecânicas semelhantes às resinas UF, no entanto o seu custo mais elevado 

limitou a sua utilização. Estas resinas são sobretudo usadas no fabrico de laminados 

decorativos, moldes, adesivos em aglomerados de partículas e contraplacados, revestimentos 

de superfícies e impregnação de folhas de papel decorativo (Gilbert, 2016). 

De modo a combinar as propriedades desejadas de uma resina MF e o custo mais baixo das 

resinas UF, surgiram as resinas melamina-ureia-formaldeído (MUF). Estas resinas podem ser 

categorizadas em dois tipos: resinas MUF, cujo teor de melamina é superior a 5 % e as resinas 

UF fortificadas com melamina, quando a percentagem de melamina é inferior a 5 % (Paiva, 

2015). Os adesivos modificados com melamina, têm crescido e continuarão a crescer à custa 

das resinas UF no mercado de madeira fibrosa e aglomerada (IHS Markit, 2017). 

 

2.2.1  Resinas MUF 

As resinas MUF são polímeros termoendurecíveis de melamina e ureia desenvolvidos com o 

intuito de reduzir o custo comparativamente às resinas MF e reduzir as emissões de 

formaldeído em relação às resinas UF do adesivo final, uma vez que o adesivo é o 

componente mais caro na estrutura de custo do painel de madeira (Ferra, 2010). As 

propriedades e características das resinas MUF são bastante diferentes das propriedades 

individuais das resinas UF e MF. A estrutura final e as propriedades importantes do adesivo, 

tais como o tempo de cura, a resistência à água e a estabilidade de armazenamento, variam 

dependendo do tipo de formulação que é utilizado, originando desempenhos diferentes 

(Magnusson, 2015). 

Segundo a literatura existem três principais processos para a síntese das resinas MUF. O 

primeiro envolve a mistura das resinas MF e UF pré-polimerizadas através da condensação dos 

monómeros melamina, ureia e formaldeído numa reação constituída por várias etapas de 

síntese. A principal limitação deste método é a dificuldade em obter a mistura 

homogeneizada (Magnusson, 2015). 

No segundo método, fatores como pH, temperatura, razão molar formaldeído/grupos amino 

(F/(NH2)2), tempo de reação de cada uma das etapas e o número de fases onde os compostos 

amino reagem são cruciais (Magnusson, 2015). Este método divide-se em três etapas: a etapa 

de metilolação – reação do formaldeído com ureia e melamina a um pH alcalino (Figura 3), a 

etapa de condensação – reação entre os derivados metilolureias e metilolmelaminas 

sintetizados na etapa anterior em condições neutras ou fracamente ácidas (Figura 4 e 5) e 
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finalmente a terceira etapa que consiste na adição da ureia final em condições ligeiramente 

alcalinas. É de notar que a melamina pode ser adicionada na totalidade na primeira etapa ou 

parcialmente durante outros passos da reação (Paiva, 2010). 

 

Figura 3 - Reação de metilolação da melamina e da ureia com o formaldeído originando 

metilolmelaminas e metilolureias, respetivamente. 

 

 

Figura 4 - Reação de condensação das metilolureias originando pontes de metileno e 

metileno-éter. 
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Figura 5 - Reação de condensação das metilolmelaminas originando pontes de metileno e 

metileno-éter. 

O terceiro método consiste em duas etapas distintas. Numa primeira fase a ureia reage com o 

formaldeído a um pH ácido de forma a obter uma resina UF de baixa viscosidade, e em 

seguida é adicionada a melamina a um pH neutro. O procedimento para a síntese da resina UF 

é em tudo semelhante ao método descrito anteriormente, sem a adição da melamina na 

etapa de metilolação (Almeida, 2016). 

 

2.3 Monómeros substituintes – Guanaminas  

Neste projeto pretende-se modificar quimicamente a resina MUF substituindo a melamina por 

um monómero idêntico à sua estrutura molecular, no entanto, menos reativo. Assim, obtém-

se um polímero com menor índice de reticulação e, ao usá-lo como ligante nos painéis de 

cortiça aglomerada espera-se obter uma maior flexibilidade. 

Neste sentido, o objetivo da EuroResinas – Indústrias Químicas, S.A. passa pela incorporação 

de um composto guanamina durante a síntese da resina MUF. O termo guanamina é aplicado 

em geral a compostos 2,4–diamino-1,3,5–triazina substituídos na posição 6 com grupos alquilo, 

arilo, entre outros (Crews et al., 2006). As guanaminas mais vulgarmente utilizadas estão 

apresentadas na Figura 6. 

 

Figura 6 – Estrutura química das possíveis guanaminas substituintes (adaptado de Crews et al. 

(2006)). 
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2.3.1 Acetoguanamina 

A acetoguanamina é normalmente utilizada para modificar as resinas MF, conferindo maior 

elasticidade, maior brilho e elevada resistência à mancha em artigos de cozinha moldados e 

laminados (Crews et al., 2006, Aleksandra, 1967). Estas resinas são tolerantes à água e podem 

ser curadas termicamente. No entanto, a cura ocorre mais lentamente e a um pH mais ácido 

(Crews et al., 2006). Pequenas quantidades, tipicamente 3-5 %, de acetoguanamina são 

copolimerizadas com a resina MF durante a síntese para dar um produto com maior 

flexibilidade, sem afetar a dureza de superfície ou a estabilidade térmica (Pizzi, 1996). A 

velocidade da reação de condensação é consideravelmente menos dependente do pH 

relativamente à melamina, podendo ser realizada em meio fracamente básico ou fracamente 

ácido (Crews et al., 2006). 

A indústria de laminados decorativos de alta pressão é a grande aplicação das resinas amino 

modificadas com acetoguanamina (CapitalResinCorporation, 2015). 

 

2.3.2 Caprinoguanamina 

A caprinoguanamina é um composto químico com massa molecular de 237,3 g·mol-1, insolúvel 

em água conhecido como um dos agentes estabilizantes mais eficazes para soluções aquosas 

de formaldeído, prevenindo ou retardando a precipitação de paraformaldeído a baixas 

temperaturas de armazenamento (Crews et al., 2006). É eficaz até concentrações de 

formaldeído de 55 %, em peso. A caprinoguanamina tende a formar uma espuma estável que 

pode dificultar o processo de síntese da resina, especialmente quando esta é adicionada a 

partir do topo do reator (Pilato, 2010). 

Este composto é excessivamente caro, limitando a sua utilização na indústria, sendo por isso 

aplicado apenas em produtos de elevado valor acrescentado. A caprinoguanamina é utilizada 

como aditivo em resinas de impregnação de MF com características de molhagem melhoradas, 

em espumas à base de estireno para coalescer a estrutura da espuma e é um ótimo 

retardador de chama (Crews et al., 2006). 

 

2.3.3 Benzoguanamina  

O composto orgânico benzoguanamina, também designado por 2,4-diamina-6-fenil-1,3,5-

triazina é um dos agentes de reticulação mais usados em formulações de revestimento 

juntamente com outro tipo de resinas alquídicas, acrílicas e formaldeído de forma a melhorar 

as suas propriedades termoendurecíveis. A benzoguanamina é um pó branco cristalino à 

temperatura ambiente, a massa molecular é 187,2 g·mol-1, o ponto de fusão é 224-228 °C e 
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este composto é praticamente insolúvel em água (0,3 g·L-1 a 20 °C). Especificamente, a 

benzoguanamina é utilizada como matéria-prima em resinas de guanamina, como aditivo e 

agente flexibilizante em resinas de formaldeído e como intermediário na indústria 

farmacêutica (TheChemicalCompany, 2016). 

Este composto de triazina é menos reativo comparativamente à melamina (Figura 7), uma vez 

que um grupo (–NH2) é substituído por um anel benzénico e assim, a benzoguanamina reage 

no máximo com quatro moléculas de formaldeído para formar derivados 

metilolbenzoguanamina.  
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Figura 7 - Estrutura química da melamina (esquerda) e da benzoguanamina (direita). 

 

Ao incorporar a benzoguanamina, as moléculas de resina resultantes são, portanto, menos 

ramificadas e o anel benzénico presente no composto atua como espaçador físico, afastando 

os pontos de reticulação. A Figura 8 traduz o que se pretende que aconteça.  

 

Figura 8 - Representação esquemática da resina MUF densamente reticulada (esquerda) e da 

resina MUF modificada com benzoguanamina (direita). 

 

As resinas contendo benzoguanamina são conhecidas pelas excelentes propriedades de 

resistência química e resistência à água, resistência à quebra e ao calor, pelo brilho de 

superfície, resistência às manchas e desempenho anticorrosivo (Kanbara and Tsujimoto, 2016, 

Henriques et al., 2017). Geralmente, estas resinas termoendurecíveis são utilizadas como 

espessantes para materiais de revestimento, resinas de moldagem, placas decorativas, resinas 

de fibra e processamento de papel, adesivos, lubrificantes, entre outros (Kanbara and 

Tsujimoto, 2016). Este aditivo não é resistente à radiação UV, no entanto é um composto 

importante para aumentar o retardamento de chama (Kanbara and Tsujimoto, 2016). Quando 
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as resinas de benzoguanamina são utilizadas para reticular poliésteres, os revestimentos 

resultantes são notáveis pela boa adesão, flexibilidade, resistência a manchas, resistência a 

detergentes e a solventes (Poth, 2008, Chang, 1976). A sua estrutura molecular também 

desempenha um papel importante conferindo excelentes propriedades de humedecimento 

para pigmentos e superfícies de substrato. Contudo, estas resinas são mais caras que as 

resinas melamínicas limitando o seu uso (Poth, 2008). 

Várias abordagens diferentes (Ross, 1970) foram reportadas numa tentativa de produzir 

resinas MUF com a incorporação da benzoguanamina, sem sucesso comercial apreciável 

devido à parcial insolubilidade em água da benzoguanamina. Nas resinas melamina-

formaldeído, a melamina possui aceitável solubilidade em água, bem como os produtos da 

etapa de condensação. No entanto, quando a benzoguanamina reage com o formaldeído em 

solução aquosa, há, inicialmente, a dificuldade em obter a benzoguanamina em solução e 

mesmo depois de ter sido conseguida a primeira reação com o formaldeído (etapa de 

metilolação) ocorrem os derivados mono, di e trimetilolbenzoguanamina que são compostos 

altamente hidrofóbicos, podendo ocorrer o risco de precipitação antes de qualquer 

condensação significativa poder ser realizada por meio de uma ligação éter ou por uma ponte 

de metileno (Ross, 1970). Neste sentido, é importante ter em conta este fator para sintetizar 

uma resina de forma viável e comercial.  

Os produtos obtidos a partir da reação de álcoois e formaldeído com melamina, ureia ou 

benzoguanamina são preferidos nas composições de revestimento de base aquosa devido à sua 

boa dispersibilidade em água. Os álcoois mais utilizados para produzir os produtos 

eterificados são o metanol e o butanol, existindo maior compatibilidade com a água para este 

último (Magami and Guthrie, 2012). 

Muitas vezes, ao formular resinas termoendurecíveis é necessário sacrificar uma propriedade 

para atingir ou melhorar outra. À medida que a procura de resinas amino novas e melhoradas 

continua, o destaque será colocado no equilíbrio global das propriedades possuídas por estas 

resinas, assim como na disponibilidade comercial e no seu custo.  

Neste sentido, optou-se por substituir a melamina por um composto menos reativo, mas que 

conferisse a resistência à hidrólise possibilitada pela melamina. A nível económico, a 

substituição da melamina por uma guanamina eleva o preço da resina, contudo 

comparativamente a uma resina de PU torna a sua produção viável. Relativamente à 

caprinoguanamina, fatores como dificuldades no processo de síntese da resina (insolubilidade 

em água) e preço excluíram como monómero substituinte da melamina. Entre a 

acetoguanamina e a benzoguanamina, optou-se por esta última, uma vez que a presença do 

anel aromático deve atuar como impedimento estereoquímico, originando uma resina MUF 

modificada com uma estrutura tridimensional menos densamente reticulada. 
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3 Descrição Técnica 

3.1 Síntese de uma resina MUF modificada 

A resina MUF é vulgarmente utilizada como adesivo para a produção de painéis de madeira 

devido à sua resistência à hidrólise. Contudo, a sua elevada rigidez após a cura do polímero 

dificulta, a nível industrial, o fabrico de aglomerados compostos de cortiça em moldes 

cilíndricos. Neste sentido, para validar o procedimento de produção dos painéis de cortiça 

aglomerada foi realizada uma resina industrial padrão e o restante estudo teve por base todos 

os processos de síntese realizados, de modo a incorporar a benzoguanamina em duas etapas 

diferentes separadamente ou por combinações das mesmas. Inicialmente as substituições 

foram realizadas parcialmente de forma a analisar o comportamento deste monómero no 

meio reacional. 

O processo de síntese de uma resina MUF modificada é constituído por três etapas, em que a 

copolimerização é realizada pela adição sequencial de reagentes em meio alcalino. Uma vez 

que se pretende substituir a melamina por benzoguanamina, as etapas possíveis para realizar 

essa substituição são antes e/ou depois da adição da ureia inicial. Na primeira etapa, 

designada por metilolação, caso a substituição seja parcial, o formaldeído reage com a 

benzoguanamina e a melamina a um pH básico (7,5 - 9,0), obtido pela adição de uma 

quantidade apropriada de base (Paiva, 2015). Nesta fase, os azotos dos grupos amina da 

melamina e da benzoguanamina realizam um ataque nucleofílico ao carbono presente na 

molécula de formaldeído, originando grupos metilol (Magnusson, 2015). A metilolação, tanto 

para a melamina como para a benzoguanamina, pode ser parcial ou total formando-se no 

máximo 6 e 4 grupos metilol, respetivamente. Na Figura 9 estão apresentadas as reações de 

metilolação da melamina e da benzoguanamina com o formaldeído. 
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Figura 9 - Reação de metilolação da melamina e da benzoguanamina com o formaldeído 

originando metilolmelaminas e metilolbenzoguanaminas, respetivamente. 

 

A ureia é adicionada faseadamente a uma temperatura entre 60 a 90 °C. Durante a reação 

entre a ureia e o formaldeído, a metilolação resulta da substituição dos hidrogénios dos 

grupos funcionais amina da ureia por grupos metilol, originando maioritariamente 

monometilolureias e dimetilolureias (Magnusson, 2015). Também existe a formação de 

trimetilolureias, no entanto não é predominante (Figura 10).  

  

Figura 10 - Reação de metilolação da ureia com o formaldeído originando metilolureias. 
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Após a adição da ureia, caso a substituição seja parcial, adiciona-se melamina e 

benzoguanamina. A ureia, a melamina e a benzoguanamina metiloladas e não-metiloladas 

reagem formando pontes de metileno e pontes de metileno-éter (Figura 11 e 12). A formação 

de pontes de metileno consiste na reação entre um grupo metilol e um grupo amina e a 

formação de pontes de metileno-éter compreende a reação entre dois grupos metilol. 

Nesta fase a resina MUF modificada evolui, resultando moléculas poliméricas lineares e 

parcialmente ramificadas com pesos moleculares médios a elevados (Paiva, 2010). A reação 

de condensação continua até atingir uma viscosidade desejada, entre 500 e 700 mPa·s, e é 

terminada por arrefecimento da mistura reacional a uma temperatura de 60 °C. 

 

 

Figura 11 – Reação de condensação das metilolureias para formar pontes de metileno e de 

metileno-éter. 
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Figura 12 - Reação de condensação das metilolmelaminas e metilolbenzoguanaminas 

originando a formação de pontes de metileno e metileno-éter. 
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Numa terceira etapa é adicionada uma dada quantidade de ureia final de modo a diminuir a 

razão molar F/(NH2)2 entre 1,05 a 1,15, sendo que esta foi a mesma para todas as resinas 

produzidas. Esta adição é realizada de modo a favorecer o arrefecimento da mistura reacional 

e terminar a reação de todos os possíveis grupos metilol e do formaldeído livre presente. No 

final do processo de síntese realiza-se um ajuste do pH da resina para valores acima de 7. 

Todo o processo de síntese laboratorial e caracterização de resinas desenvolvidas durante 

este projeto teve lugar no Centro de Inovação, Desenvolvimento e Investigação da Sonae 

Arauco. A síntese de resinas foi realizada em balões de fundo redondo de 2 L acoplado com 

um condensador, um termómetro e agitação mecânica. A temperatura foi controlada com 

recurso a uma manta de aquecimento. O controlo do pH e da viscosidade foram realizados a 

25 °C com o auxílio de um medidor de pH e um viscosímetro de Brookfield spindle 62, 

respetivamente. 

 

3.2 Caracterização das resinas 

A caracterização das resinas, após a sua síntese, foi uma etapa fundamental para verificar se 

estas apresentam as características necessárias dentro das especificações exigidas. Assim, 

antes da aplicação da resina em painéis de cortiça aglomerada, esta foi submetida a uma 

série de análises descritas nas próximas secções. 

 

3.2.1 Viscosidade 

A viscosidade da resina é um parâmetro importante a ter em consideração na produção de 

painéis de cortiça aglomerada, uma vez que afeta a adesão entre o agente aglutinante e o 

substrato. A sua determinação foi efetuada com o auxílio de um viscosímetro de Brookfield 

spindle 62 a uma velocidade de rotação de 60 rpm e uma temperatura constante de 25 °C. 

O tempo de estabilidade foi determinado a partir do número de dias cuja viscosidade das 

resinas foi inferior a 500 mPa·s. Uma resina com viscosidade acima deste valor dificulta o 

processo de encolagem dos painéis de cortiça aglomerada, verificando-se uma distribuição 

heterogénea.  

 

3.2.2 pH 

O pH é uma medida importante para o controlo de estabilidade da resina. A sua determinação 

foi realizada por medição potenciométrica do pH, utilizando um elétrodo combinado de vidro. 
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3.2.3 Massa volúmica 

A massa volúmica (kg·m-3) de uma resina foi determinada utilizando um densímetro imerso 

com escala de medição apropriada, à temperatura de 25 °C. 

 

3.2.4 Teor em sólidos 

O teor em sólidos (TS) é um método de análise utilizado como controlo aproximado da 

reação. Sensivelmente 2 g de resina foram colocadas num cadinho durante 3 h numa estufa 

ventilada a 120 °C, de forma a ocorrer a evaporação dos compostos voláteis presentes na 

resina. A equação que permite o seu cálculo está apresentada de seguida: 

        
                                

                        
                 Equação 1 

 

3.2.5 Tempo de gelificação 

O tempo de gelificação é o tempo necessário para ocorrer a gelificação de uma determinada 

quantidade de resina a 100 °C por adição de um catalisador (sulfato de amónio). Inicialmente 

pesou-se 50 g de resina e adicionou-se 3 % de sulfato de amónio a 30 % (m/m), tendo em 

conta o teor de sólidos da resina. Seguidamente, colocaram-se 250 µL dessa solução num tubo 

de ensaio em imersão num banho de água a ferver e cronometrou-se o tempo até a resina 

gelificar. A massa de catalisador a utilizar num ensaio foi calculada a partir da Equação 2. 

                          
          

   
                       Equação 2 

Sendo mR – massa de resina, 50 g; TSR – teor em sólidos da resina, expressa em percentagem; 

c – percentagem de catalisador, 3 %; TSc – teor em sólidos do catalisador, 30 %. 

 

3.2.6 Teor em formaldeído livre 

O teor em formaldeído livre de uma resina amino foi quantificado de acordo com a Norma 

Europeia EN 1243. Este método consiste essencialmente na titulação de hidróxido de sódio 

libertado por reação entre o formaldeído e o sulfito de sódio (Equação 3), na presença de um 

excesso de ácido. 

 

                                                 Equação 3 
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 O formaldeído livre foi calculado pela Equação 4. 

                       
               

 
   Equação 4 

Sendo V1 – volume de hidróxido de sódio consumido no ensaio em branco, em mL; V2 - volume 

de hidróxido de sódio consumido no ensaio, em mL; m – massa da amostra, em g; M – 

concentração da solução titulada de NaOH = 0,1 mol·L-1.  

 

3.2.7 Gel Permeation Chromatography / Size Exclusion Chromatography (GPC/SEC) 

A cromatografia de permeação em gel (GPC), também conhecida por cromatografia de 

exclusão de tamanho (SEC), é uma forma de cromatografia líquida utilizada para separar 

macromoléculas, com base no seu raio ou volume hidrodinâmico, permitindo conhecer o peso 

molecular de uma resina e a sua distribuição. 

O GPC/SEC utilizado neste projeto é equipado com um detetor Knauer RI 2300 e um injetor 

Knauer com 20 µL. As colunas utilizadas foram PSS PolarSil com tamanho de poro 100 Å e 

tamanho de partícula 5 µm, condicionadas a 60 °C com o auxílio de um forno externo. O 

caudal usado foi de 1 mL·min-1 e o DMF (dimetilformamida) foi utilizado como fase móvel. As 

amostras para as análises foram preparadas por dissolução de uma pequena quantidade de 

resina (aproximadamente 100 mg) em 3 mL de DMSO (dimetilsulfóxido), seguido por agitação 

vigorosa durante 1 min. Subsequentemente, a amostra foi deixada em repouso durante 10 min 

e depois filtrada através de um filtro de 0,45 µm. 

 

3.2.8 Espectroscopia de Infravermelhos por Transformada de Fourier (FTIR) 

A espectroscopia FTIR (Fourier Transform InfraRed) é um método que permite a deteção dos 

grupos funcionais através do estudo das vibrações dos átomos medindo a quantidade de 

radiação infravermelha absorvida por uma amostra num dado comprimento de onda. 

Os estudos de FTIR foram realizados num espectrofotómetro Vertex 70 Bruker. Os espectros 

foram registados num intervalo de número de onda entre 4000 e 500 cm-1, com uma média de 

sinal de 64 scans e uma resolução de 4 cm-1. 

As amostras de resinas foram preparadas a partir de filmes que passaram por uma técnica de 

evaporação até massa constante. Posteriormente foram pulverizadas por esmagamento e 

desta forma a análise foi efetuada em ATR (Attenuated Total Reflectance). 
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3.2.9 Ressonância Magnética Nuclear de Carbono 13 (13C RMN) 

Este método fornece um estudo mais completo relativamente às estruturas químicas 

presentes em resinas à base de formaldeído, permitindo a identificação e a determinação 

quantitativa de muitos grupos funcionais. Devido à natureza instrumental da técnica o 

parâmetro útil é o deslocamento químico (0-200 ppm). 

Aproximadamente 40 mg de resina foi misturada com DMSO deuterado, num tubo apropriado 

(quartzo), compatível com a frequência do equipamento e com o diâmetro de 5 mm. A alta 

concentração das amostras permitiu uma boa reação sinal/ ruído. 

Os espectros foram obtidos num espectrómetro digital de RMN Bruker Avance III 400 MHz, 9.4 

Tesla, com um total de 3200 scans, um intervalo entre pulsos de 10 segundos e um tempo de 

aquisição de 10 horas. Os deslocamentos químicos em solução DMSO-d6 foram relatados 

relativamente ao sinal central a 39,5 ppm. 

 

3.3 Produção de painéis de cortiça aglomerada 

A produção dos painéis de cortiça aglomerada resultam de um processo de aglutinação dos 

granulados com uma granulometria e massa volúmica específicas e pré-determinadas por ação 

conjunta de pressão, temperatura e um agente de aglutinação, em função do produto e 

aplicação desejada (Felix, 2011).  

Os granulados de cortiça utilizados na produção de painéis foram cedidos pela empresa 

Amorim Cork Composites, apresentando um intervalo de tamanhos entre 0,5 mm e 1,0 mm. O 

processo de encolagem consiste em misturar manualmente os granulados de cortiça com uma 

determinada quantidade de resina e catalisador de forma a obter um painel coeso e 

uniforme. O catalisador utilizado foi o sulfato de amónio a 30 % (m/m). Os painéis de cortiça 

produzidos têm dimensões de 450   250   2 mm cuja massa volúmica média é 600 kg·m-3
. 

As condições utilizadas para a produção dos painéis de cortiça foram definidas com base em 

estudos realizados anteriormente na empresa EuroResinas – Indústrias Químicas S.A. (Almeida, 

2016, Santos, 2013, Felix, 2011). Assim, foram produzidos painéis com 6 % de resina em 

relação à massa total de cortiça e alimentados à prensa de pratos quentes a um ciclo de 

prensagem a 12 bar e 150 °C durante 90 segundos. Seguidamente, o processo de 

arrefecimento foi realizado até à temperatura ambiente sob as mesmas condições de pressão. 

Na Figura 13 estão apresentadas as três principais etapas para a produção de painéis de 

cortiça aglomerada (encolagem – moldagem – prensagem). 
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Figura 13 - Etapas para a produção de painéis de cortiça aglomerada: da esquerda para a 

direita - encolagem, moldagem e prensagem. 

 

3.4 Caracterização dos painéis de cortiça aglomerada 

Os métodos de caracterização dos painéis de cortiça aglomerada efetuados de forma a avaliar 

as propriedades físico-mecânicas destes foram realizados no laboratório da FEUP e no 

laboratório da Sonae Arauco, na UPTEC. 

 

3.4.1 Resistência à tração longitudinal 

O teste de resistência à tração longitudinal dos provetes dos painéis de cortiça aglomerada foi 

realizado aplicando os métodos de ensaio da NP ISO 7322: 2015. 

Este método consiste na determinação da resistência à tração longitudinal, também 

designada por tensão de rutura, de um provete de cortiça aglomerada com as dimensões de 

100   15   2 mm. O provete foi colocado no equipamento MultiTest-d da Mecmesin, equipado 

com um dinamómetro BFG 1000 N, com uma distância entre as amarras, ao qual foi aplicada 

uma velocidade constante ao longo do ensaio de 300 mm/min (Figura 14). 

A resistência à tração longitudinal é a razão entre a força máxima até à rutura e a área do 

provete como demonstrado na seguinte equação: 

     
    

   
                   Equação 5 

Sendo      - resistência à tração longitudinal, expressa em quilopascal;      – força que 

provocou a rutura do provete, expressa em Newton; b – largura do provete, expressa em 

milímetros; d – espessura do provete, expressa em milímetros. 

A resistência à tração longitudinal é a média aritmética dos resultados obtidos para os 

provetes submetidos a ensaio. 
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Segundo a APCOR (Associação Portuguesa da Cortiça), a resistência à tração longitudinal 

exigida para rolos de aglomerado de cortiça para revestimentos de parede utilizando este 

método de ensaio deve ser igual ou superior a 200 kPa (Gil, 2015). 

 

Figura 14 - Ensaio de resistência à tração longitudinal. 

 

3.4.2 Flexibilidade 

A determinação da flexibilidade de materiais não-metálicos em mandris foi realizada segundo 

a norma ASTM F147-87: 2003.  

O teste consiste em adaptar o provete de cortiça aglomerada em torno do mandril, iniciando 

o seu estudo do mandril de maior diâmetro para o mandril de menor dimensão. O mandril a 

considerar é aquele em que se observou o começo de imperfeições no provete, 

nomeadamente a abertura de fendas. Os mandris têm designações de F1 a F16 

correspondendo a tamanhos que variam de 3 mm a 48 mm, respetivamente (Figura 15).  
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Figura 15 - Mandris utilizados para o teste de flexibilidade com as dimensões e as 

designações correspondentes. 

 

3.4.3 Resistência à água fervente  

O teste de resistência à água fervente foi realizado segundo os procedimentos da norma NP 

ISO 7322: 2015, de forma a averiguar a existência ou ausência de desagregação do provete. 

De acordo com esta norma, há desagregação de um provete, quando surgem fendas, com 

divisão do provete, e/ou quando há uma separação substancial de partículas durante o 

ensaio. Os provetes, com dimensão 50   50   2 mm são colocados num recipiente com água 

em ebulição durante três horas. 

 

3.4.4 Teor de formaldeído 

O teor de formaldeído de um painel de cortiça aglomerada foi determinado segundo a Norma 

Portuguesa NP EN 120: 2002. O princípio do método de extração habitualmente chamado de 

método do perforador consiste na extração de formaldeído de um provete por meio de 

tolueno em ebulição e a seguir, há a transferência do extrato para água destilada. O teor de 

formaldeído da solução aquosa é posteriormente obtido por espectrofotometria pelo método 

da acetilacetona. 

 

3.4.5 Microscopia Eletrónica de Varrimento (SEM) 

A microscopia eletrónica de varrimento (SEM) permite a observação e a caracterização de 

materiais heterogéneos numa escala nanométrica. A partir deste tipo de microscopia 
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eletrónica, o provete de aglomerado composto de cortiça a ser observado é irradiado com um 

feixe de eletrões, permitindo a formação de imagens com uma aparência tridimensional 

característica, que são fundamentais para analisar a estrutura superficial do mesmo. 

Esta análise irá permitir visualizar e compreender a estrutura microscópica dos painéis de 

cortiça aglomerada produzidos, nomeadamente se a rutura do provete ocorre pelos 

granulados de cortiça ou pelo agente aglutinante utilizado.  

Os provetes foram analisados no equipamento Phenom XL, conectado a um detetor EDS 

(Energy-Dispersive Spectrometry). 
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4 Resultados e Discussão 

4.1 Síntese de resinas modificadas com benzoguanamina 

No decurso do projeto foram sintetizadas diferentes formulações de resinas amino pelo 

mesmo processo de uma resina MUF, mas com a incorporação da benzoguanamina antes e/ou 

depois da adição da ureia inicial. 

Inicialmente as substituições de melamina por benzoguanamina foram realizadas 

parcialmente, de     a     antes da adição da ureia inicial e de     a     depois da ureia 

inicial. 

Na Tabela 2 estão enumeradas por ordem crescente as diferentes resinas obtidas e a 

correspondente fração de substituição moles equivalentes NH2 de melamina por 

benzoguanamina.   

Tabela 2 - Resinas sintetizadas com benzoguanamina. 

Resina Fração substituída Resina Fração substituída 

1  
   Antes da ureia inicial 8  

   Depois da ureia inicial 

2  
   Antes da ureia inicial 9  

   Antes +     Depois da ureia inicial 

3  
   Depois da ureia inicial 10  

   Antes +     Depois da ureia inicial 

4  
   Antes da ureia inicial 11  

   Antes +     Depois da ureia inicial 

5  
   Antes +     Depois da ureia inicial 12  

   Antes +     Depois da ureia inicial 

6  
   Antes da ureia inicial 13  

   Depois da ureia inicial 

7  
   Antes +     Depois da ureia inicial   

  

Relativamente às resinas 6 e 13, referentes a substituições totais em cada uma das fases da 

reação, não foi possível terminar a sua síntese, pois estas gelificaram no interior do reator 

após a introdução da ureia final. A gelificação de uma resina consiste no aumento extremo da 

viscosidade do meio reacional, devido ao aumento excessivo do peso molecular do polímero 

reticulado formado. Uma possível justificação para este acontecimento é explicável pela 

quantidade excessiva de benzoguanamina e dos seus respetivos derivados metilóis, que ao 

reagirem originam um oligómero reticulado e intolerante à água.  
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Em contrapartida, quando a substituição é parcial, a melamina presente e os seus precursores 

monoméricos acabam por entrar em competição com a benzoguanamina. A melamina e os 

seus derivados metilóis ao serem mais reativos, favorecem a formação de um polímero mais 

ramificado. O maior grau de ramificação impede que as moléculas se agrupem tão 

ordenadamente levando à gelificação (Figura 12). 

 

4.2 Caracterização das resinas 

Todas as resinas sintetizadas passaram por uma fase de caracterização, realizando uma série 

de análises físico-químicas antes da sua aplicação nos painéis de cortiça aglomerada. A sua 

caracterização foi realizada através da medição do pH, da viscosidade, do tempo de 

gelificação, do teor em sólidos, da massa volúmica e do tempo de estabilidade das mesmas. 

 

 Tabela 3 – Características físico-químicas das resinas amino sintetizadas. 

 

Resina 
 

pH 

Viscosidade 

(mPa·s) 

Tempo de 

gelificação (s) 

TS 

(%) 

Massa 

volúmica 

(kg·m-3) 

Tempo de 

estabilidade 

(dias) 

MUF 8,7 235 61 64,4 1,29 19 

1 9,4 180 80 63,0 1,28 37 

2 9,9 185 97 63,9 1,28 36 

3 8,5 185 80 64,3 1,28 29 

4 8,6 165 70 65,0 1,25 31 

5 9,0 175 81 63,5 1,27 36 

7 10,4 170 87 64,5 1,27 45 

8 9,2 245 73 64,7 1,27 25 

9 10,0 180 * 63,6 1,27 11 

10 9,3 255 75 65,0 1,26 15 

11 9,4 190 68 64,9 1,26 23 

12 8,6 245 * 65,2 1,26 8 

* Não foi possível realizar o ensaio. 
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O pH foi ajustado após a síntese, de forma a ter um valor superior a 7, uma vez que após a 

adição da ureia final o pH baixa e é necessário adicionar uma quantidade apropriada de soda 

para elevar o pH para valores que tornem as resinas mais estáveis.  

As resinas modificadas com benzoguanamina têm maior tempo de gelificação 

comparativamente à resina MUF. Para as resinas 9 e 12 não foi possível realizar o ensaio uma 

vez que se observou a precipitação do polímero após a adição do catalisador. Este 

acontecimento deve-se essencialmente à diminuição da tolerância à água das resinas que 

contêm a maior quantidade de benzoguanamina na etapa inicial (    antes da ureia inicial) 

quando combinada com as frações de substituição     e     depois da adição da ureia inicial. 

O teor em sólidos e a massa volúmica são pouco variáveis entre si, estando compreendidos 

entre 63,0-65,5 % e 1,25-1,29 kg·m-3, respetivamente.  

Ao incorporar a benzoguanamina na formulação da resina, esta aumenta a sua estabilidade, 

exceto no caso das resinas 9, 10 e 12, que demonstraram ter estabilidade inferior à resina 

MUF de referência. 

 

4.2.1 Análise do teor em formaldeído livre 

Atualmente, devido a preocupações ambientais e toxicológicas, as regulamentações 

governamentais são cada vez mais rigorosas com o formaldeído livre presente em resinas 

amino.  

Os resultados obtidos do teor em formaldeído livre das resinas sintetizadas, de acordo com a 

norma EN 1243, apresentam-se na Tabela 4. De referir que foram realizados dois ensaios para 

cada resina produzida com desvio padrão inferior ou igual a 0,02. 
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 Tabela 4 - Resultados do teor em formaldeído das resinas sintetizadas. 

Resina Fração Substituída 
Formaldeído livre 

(%) 
Desvio Padrão 

MUF 0 0,12 0,01 

1  
   Antes da ureia inicial 0,11 0,01 

2  
   Antes da ureia inicial 0,07 0,00 

3  
   Depois da ureia inicial 0,11 0,01 

4  
   Antes da ureia inicial 0,07 0,01 

5  
   Antes +     Depois da ureia inicial 0,09 0,01 

7  
   Antes +     Depois da ureia inicial 0,07 0,02 

8  
   Depois da ureia inicial 0,09 0,01 

9  
   Antes +     Depois da ureia inicial 0,06 0,00 

10  
   Antes +     Depois da ureia inicial 0,08 0,01 

11  
   Antes +     Depois da ureia inicial 0,08 0,01 

12  
   Antes +     Depois da ureia inicial 0,04 0,01 

 

Ao introduzir a benzoguanamina por substituição moles equivalentes NH2 de melamina, e 

sendo a estrutura molecular muito semelhante, seria expectável que o teor em formaldeído 

livre fosse baixo e idêntico à resina MUF. Devido à baixa razão molar final F/(NH2)2, o teor em 

formaldeído só seria elevado se a benzoguanamina presente não reagisse e estivesse a alterar 

a extensão de reação, elevando a razão molar final. 

A variação que existe entre os resultados poderá estar associada a erros de medição 

associados ao método, dado que o ponto de equivalência é detetado sensorialmente. 

 

4.2.2 Análise GPC/SEC 

As Figuras 16 e 17 mostram os resultados dos cromatogramas de GPC para as várias resinas 

sintetizadas neste estudo. Na Figura 16 são apresentadas as resinas em que a adição da 

benzoguanamina foi realizada em apenas uma fase da reação, enquanto a Figura 17 ilustra as 
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resinas em que a adição se deu em duas fases da reação. Os cromatogramas da resina MUF de 

referência e da benzoguanamina são também apresentados. 

O intervalo de volume de retenção entre 11,5 e 12,5 mL corresponde ao pico da 

benzoguanamina.  

 

Figura 16 - Distribuição dos pesos moleculares das resinas 1, 2 e 4 com fração substituída 

antes da adição da ureia inicial e das resinas 3 e 8 com fração substituída depois da adição da 

ureia inicial. 

 

O pico das várias resinas sintetizadas apresenta-se ligeiramente à esquerda do pico da 

benzoguanamina, correspondendo à presença de derivados metilolbenzoguanamina com maior 

peso molecular que o monómero original. Quando a benzoguanamina é adicionada depois da 

ureia inicial (resina 3 e 8), o pico no volume de retenção entre 11,5 e 12,5 mL é mais intenso 

comparativamente às resinas que contêm benzoguanamina incorporada na etapa inicial. 

Apesar da resina 4 possuir uma maior quantidade de benzoguanamina em relação à resina 3 

(    depois da adição da ureia inicial), apresenta um pico menos intenso no volume de 

retenção entre 11,5 e 12,5 mL. Isto sugere que a benzoguanamina e os respetivos derivados 

reagiram e estão integrados na cadeia polimérica.  
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 Figura 17 – Distribuição dos pesos moleculares das resinas 5, 7, 9, 10, 11 e 12 por 

combinação de fração substituída antes e depois da adição da ureia inicial. 

Na Figura 17, verifica-se que à medida que aumenta a fração de substituição moles 

equivalentes NH2 de melamina por benzoguanamina, mais intenso é o pico no volume de 

retenção entre 11,5 e 12,5 mL. 

Todas as resinas sintetizadas, incluindo a resina padrão industrial (MUF), exibem um pico 

comum no intervalo de volume de retenção entre 12,5 e 13,0 mL. Este intervalo corresponde 

a pesos moleculares mais baixos e podem ser atribuídos à ureia não reagida, metilolureias, 

metilolmelaminas, oligómeros com peso molecular intermédio.  

 

4.2.3 Análise FTIR 

A análise FTIR foi realizada para identificar o composto benzoguanamina e a presença das 

ligações pontes metileno e metileno-éter. A existência destas ligações irá permitir a validação 

da reação entre os monómeros presentes na formulação da resina com os derivados metilóis 

formados e ainda a reação destes últimos entre si.  

As resinas sujeitas a este método de análise foram, para além da MUF, as resinas 4 e 8, sendo 

estas duas últimas as resinas que apresentam maior quantidade de benzoguanamina quando 

esta é adicionada apenas numa das etapas. Os espectros foram analisados tendo por base 

trabalhos anteriores (Ambrose et al., 2013, Henriques et al., 2017, Shurvell, 2006). 
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Figura 18 - Espectro FITR das resinas MUF, 4 e 8. 

A análise dos espectros da Figura 18 encontra-se na Tabela 5, identificando as principais 

bandas de absorção e os respetivos grupos funcionais. 

 

Tabela 5 - Bandas de absorção das resinas MUF, 4 e 8 por FTIR. 

Designação 
Banda de 

absorção (cm-1) 
Interpretação 

a 3301-3300 Estiramento vibracional das aminas secundárias 

b 2966-2958 Estiramento vibracional C-H do grupo metilol 

c 1644-1643 Estiramento vibracional C=O da ureia 

d 1537-1531 Estiramento vibracional C=N do anel triazina 

e 1495-1494 Flexão vibracional C-H de metileno 

f 1335 Flexão vibracional C-H de metileno 

g 1240-1236 Estiramento vibracional C-N alifático 

h 1120-1124 Estiramento vibracional C-O 

i 1022-1005 Estiramento vibracional do grupo éter C-O-C 

j 896-897 Deformação fora do plano C-H 

k 814-812 Flexão vibracional C-N do anel triazina 

l 702 Deformação fora do plano C-H do benzeno monosubstituído 
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Tal como era esperado, dado que os reagentes utilizados e as ligações formadas são idênticas, 

as resinas modificadas com benzoguanamina mostram espectros muito semelhantes à resina 

MUF.  

Nas duas resinas modificadas um novo pico de absorção aparece a um número de onda de 702 

cm-1, comprovando a presença do anel benzénico monosubstituído da benzoguanamina (Figura 

18). 

 

4.2.4 Análise 13C RMN 

Analogamente ao que foi feito para a espectroscopia de infravermelho, as Figuras 19, 20 e 21 

apresentam os espectros de ressonância magnética nuclear para as resinas MUF, 4 e 8, 

respetivamente. 

 

 

Figura 19 - Espectro 13C RMN da resina MUF de referência. 

 

Resina MUF 
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Figura 20 - Espectro 13C RMN da resina 4. 

 

Figura 21 - Espectro 13C RMN da resina 8. 

 

A estrutura química das resinas analisadas antes da cura foi investigada por análise 

quantitativa de espectroscopia de 13C RMN. A Tabela 6 apresenta as várias estruturas 

encontradas, o respetivo deslocamento químico e a razão entre áreas dos sinais relativamente 

ao grupo carbonilo da ureia livre e dos seus derivados. Os espectros foram interpretados 

tendo por base trabalhos anteriores (Henriques et al., 2017, Tohmura et al., 2001, Siimer et 

al., 2008, Young No, 2004, Mercer and Pizzi, 1996, Slonim et al., 1985). 

Resina 4 

Resina 8 
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Tabela 6 - Análise do espectro 13C RMN. 

Composto ou 

estrutura 
Designação 

Deslocamento 

químico (ppm) 

Razão 

Resina 

MUF 
Resina 4 Resina 8 

 

Carbono do anel 

triazina ligado ao 

anel benzénico 

170,0-170,5 - 0,10 0,23 

 

 

Carbonos do anel 

triazina da 

melamina e da 

benzoguanamina 

livre 

167,2-167,5 0,21 0,23 0,30 

 

Carbono do anel 

triazina da 

melamina e 

benzoguanamina 

monosubstituída 

166,0-166,5 0,53 0,53 0,32 

 

Carbono da ureia 

livre 
160,1 

1 1 1 
 

Carbono da ureia 

monosubstituída 
159,1 

 

Carbono da ureia 

di- e 

trisubstituída 

157-159 
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Tabela 6 (cont.)  

 

Carbonos do anel 

benzénico da 

benzoguanamina 

128-138 - 0,59 1,29 

 

Carbonos das 

ligações 

metileno-éter 

67,7 0,11 0,17 0,15 

 

Carbonos dos 

derivados 

metilolados 

63,5-64,2 0,59 0,65 0,72 

 

Carbonos das 

ligações metileno 
45,5-48,8 0,06 0,10 0,05 

 

É de salientar que as três resinas possuem de um modo geral os mesmos grupos funcionais, 

pelo que os deslocamentos químicos apresentados são bastantes semelhantes. À exceção, da 

resina MUF de referência que não evidencia a presença dos picos no intervalo de 

deslocamento químico entre 128 e 138 ppm referentes aos carbonos do anel benzénico da 

benzoguanamina e do carbono do anel triazina que liga o anel benzénico (aproximadamente 

170 ppm). 

Este estudo assume-se de enorme importância pois permite confirmar dados recolhidos por 

outras técnicas de caracterização como por exemplo o FTIR, GPC/SEC e determinação do teor 

em formaldeído livre. 

Os espectros não revelam a presença de formaldeído livre, oligómeros de polioximetileno ou 

isómeros de trioxano (80 a 90 ppm), corroborando a análise anteriormente relatada 

relativamente à determinação do teor em formaldeído livre. 

A resina 8 apresenta uma maior razão referente aos carbonos do anel benzénico da 

benzoguanamina e do carbono do anel triazina ligado ao anel benzénico comparativamente à 

resina 4. Isto deve-se ao facto da resina 8 apresentar uma maior quantidade deste monómero 

na sua formulação e possivelmente à maior quantidade de derivados metilolbenzoguanamina 

presentes, como se verificou na análise do GPC/SEC. 
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4.3 Caracterização dos painéis de cortiça aglomerada 

Com as diversas resinas sintetizadas, foram produzidos painéis de cortiça aglomerada com 6 % 

de resina em relação à massa total de cortiça. 

Antes de qualquer método de caracterização, os painéis foram condicionados na câmara 

climática durante 48 h, à temperatura de 23 ± 2 °C e com uma humidade relativa de 50 ± 5 %, 

segundo a norma portuguesa NP ISO 7322: 2015. 

 

4.3.1 Ensaios de flexibilidade  

A flexibilidade dos painéis de cortiça aglomerada foi avaliada através da medição no mandril. 

De referir que o mandril considerado foi aquele em que se observou o começo de 

imperfeições, nomeadamente a abertura de fendas. O teste foi realizado a três provetes em 

posições diferentes ao longo de um painel. Com a resina de poliuretano e a resina MUF foram 

também produzidos painéis, de forma a poder avaliar e comparar os resultados utilizados de 

momento na indústria com os resultados das resinas modificadas sintetizadas. Na Tabela 7 são 

apresentados os resultados obtidos para este estudo. 
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Tabela 7 - Resultados dos ensaios de flexibilidade dos painéis de cortiça aglomerada. 

 

 

Pela análise dos resultados de flexibilidade apresentados na Tabela 7 conclui-se que a 

incorporação de benzoguanamina na formulação de uma resina MUF aumenta a flexibilidade 

dos painéis de cortiça. Quando esta é adicionada na etapa inicial, verifica-se um aumento 

mais significativo da flexibilidade. Desta forma, o painel de cortiça mais flexível é aquele no 

qual se utiliza a resina 4 como agente aglutinante. Uma pequena quantidade de 

benzoguanamina quando introduzida na etapa inicial com o formaldeído presente 

completamente disponível para reação já melhora substancialmente o mandril. O contrário 

não se verifica, ou seja, introduzir a benzoguanamina após a adição da ureia inicial não 

Resina 
Fração 

Substituída 

Flexibilidade 

(Mandril) 

Ensaio 

1 

Ensaio 

2 

Ensaio

3 

PU 0 F2 F2 F2 

MUF 0 F6 F7 F6 

1  
   Antes da ureia inicial F5 F4 F4 

2  
   Antes da ureia inicial F4 F5 F4 

3  
   Depois da ureia inicial F6 F5 F6 

4  
   Antes da ureia inicial F4 F4 F4 

5  
   Antes +     Depois da ureia inicial F5 F4 F4 

7  
   Antes +     Depois da ureia inicial F5 F5 F6 

8  
   Depois da ureia inicial F4 F4 F5 

9  
   Antes +     Depois da ureia inicial * * * 

10  
   Antes +     Depois da ureia inicial F5 F4 F4 

11  
   Antes +     Depois da ureia inicial F4 F4 F5 

12  
   Antes +     Depois da ureia inicial * * * 

* Não foi possível a produção do painel de cortiça aglomerada. 
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representou o mesmo efeito. Desta forma, a resina 3 demonstrou ser a menos promissora para 

o aumento da flexibilidade dos painéis de cortiça aglomerada. 

O painel que utilizaria a resina 12 como agente aglutinante, por ter a maior quantidade de 

benzoguanamina e corresponder à combinação das duas resinas mais promissoras 

individualmente (    antes +     depois da adição da ureia inicial), poderia apresentar o 

melhor mandril. Contudo, o processo de encolagem dos painéis de cortiça foi dificultado após 

a adição do catalisador na resina, observando-se a precipitação do polímero. Este fenómeno 

já tinha sido observado na tentativa de realizar o ensaio referente ao tempo de gelificação às 

resinas 9 e 12. 

 

4.3.2 Ensaios de resistência à tração longitudinal 

Para cada resina sintetizada foi realizado o ensaio de tração a seis provetes retirados de dois 

painéis de cortiça aglomerada de modo a avaliar a coesão dos mesmos.  

Na Tabela 8 está apresentada a média arimética dos resultados obtidos para os provetes 

submetidos a ensaio. 

 

Tabela 8 - Resultados dos ensaios de resistência à tração longitudinal dos painéis de cortiça 

aglomerada. 

Resina      (     kPa) 

Desvio Padrão 

(    ) 
Resina      (     kPa) 

Desvio Padrão 

(    ) 

PU 2,40 0,25 5 2,70 0,23 

MUF 2,85 0,17 7 2,74 0,25 

1 3,08 0,20 8 2,38 0,36 

2 2,35 0,14 10 2,95 0,23 

3 2,56 0,25 11 2,31 0,23 

4 2,46 0,15    

 

A resistência à tração longitudinal mínima exigida pela APCOR (200 kPa) para rolos de 

aglomerado de cortiça é garantida em todos os painéis. 
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4.3.3 Análise da resistência à água fervente 

Todos os provetes de painel de cortiça aglomerada sujeitos ao teste em água fervente 

resistiram até ao final do ensaio, não apresentando sinais de desagregação do provete e/ou a 

existência de fendas.  

Este teste permitiu validar a forte coesão que existe entre os granulados de cortiça e o 

agente aglutinante utilizado. A Figura 22 ilustra quatro provetes, selecionados 

arbitrariamente, de painéis de cortiça aglomerada produzidos com resinas modificadas após a 

realização do ensaio em água fervente. 

 

 

Figura 22 – Provetes de painéis de cortiça aglomerada após o ensaio em água fervente. 

 

4.3.4 Análise do teor de formaldeído 

O teor de formaldeído dos painéis ensaiados usando a resina MUF e a resina 4 como agente 

aglutinante foi determinado pelo método do perforador, descrito na Norma Portuguesa NP EN 

120: 2002. Os valores obtidos foram 4,4 mg/100 g painel de cortiça anidra e 3,8 mg/100 g 

painel de cortiça anidra, respetivamente. Estes resultados comprovam o baixo teor de 

formaldeído e segundo a norma referente a placas de derivados de madeira para construção 

(EN 13986), podem classificar-se como E1 tendo em conta o valor limite do teor de 

formaldeído (  8 mg/100 g placa anidra). 

 

4.3.5 Análise SEM 

As alterações na microestrutura da cortiça e na composição química das paredes celulares 

que ocorrem durante a produção de painéis de cortiça aglomerada resultam em propriedades 

diferentes para a cortiça. 
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As imagens usadas para exemplificar as características estruturais dos aglomerados compostos 

de cortiça foram escolhidas indiferentemente a partir de três provetes (resina MUF de 

referência, resina 3 – menos promissora e resina 4 – mais promissora) após terem sido sujeitos 

ao ensaio de resistência à tração. 

Os espaços vazios presentes entre os granulados resultam do facto do provete ter sido 

tracionado, provocando o desagregamento dos mesmos (Figuras 23(A), 23(C) e 23(E) cujas 

setas assinaladas a vermelho identificam as zonas de rutura). A fração destes espaços inter-

granulares está relacionada com o tempo de prensagem aplicado aos granulados de cortiça no 

momento da cura da resina, contribuindo para a densidade do painel.  

Na região das junções entre os granulados, as células de cortiça são comprimidas umas contra 

as outras e a estrutura da cortiça é perturbada. Nessa região, como resultado da compressão, 

as células são distorcidas e fortemente enrugadas como se pode verificar pelas Figuras 23(B), 

23(D) e 23(F). Isto comprova um bom exemplo da capacidade da cortiça para absorver energia 

de compressão e acomodar grandes distorções sem deformação de longo alcance. 

Através deste método não foi possível visualizar a distribuição da resina nos painéis de cortiça 

aglomerada e averiguar se a rutura do provete ocorreu pelos granulados ou pela resina.  

No decurso da análise foi realizada a deteção de elementos atómicos leves pela técnica de 

espectrometria de energia dispersiva (EDS) a possíveis suspeitas de resina mal encolada. 

Contudo, o átomo de azoto não foi detetado, confirmando a boa distribuição do agente 

aglutinante sobre os granulados de cortiça. 
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Figura 23 – Secção transversal da superfície de rutura dos provetes de cortiça aglomerada 

com a resina MUF (A e B), com a resina 3 (C e D) e com a resina 4 (E e F), cujas ampliações 

das imagens à esquerda e à direita são 350 x e 2500 x, respetivamente. 
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5 Conclusões 

No decorrer deste projeto de dissertação foi testada a substituição parcial da melamina na 

formulação de uma resina MUF por benzoguanamina, de forma a conferir-lhe a elasticidade e 

resiliência até agora não existentes nestes polímeros termoendurecíveis. Com a incorporação 

da benzoguanamina foi possível obter uma resina MUF mais flexível, cuja aplicação tem como 

destino a indústria corticeira. Após várias sínteses realizadas conclui-se que a melhor etapa 

para adicionar a benzoguanamina é antes da adição da ureia inicial. O painel de cortiça mais 

flexível é aquele no qual se utiliza como agente aglutinante a resina em que se substituiu     

de melamina por benzoguanamina antes da adição da ureia inicial, atingindo o mandril F4.  

O tempo de estabilidade aumentou com a presença da benzoguanamina relativamente à 

resina MUF de referência, contudo o tempo de gelificação foi superior. Para além disso, o 

teor em formaldeído livre não se altera significativamente, obtendo-se valores baixos e muito 

semelhantes aos da resina MUF. 

A análise dos resultados de GPC/SEC permitiu identificar o monómero benzoguanamina e os 

seus respetivos derivados sugerindo que a benzoguanamina está totalmente reagida quando 

introduzida antes da ureia inicial. Os espetros de FTIR e 13C RMN possibilitaram o 

reconhecimento da formação das ligações metileno e metileno-éter. 

Quanto às análises de SEM, estas não permitiram obter informação sobre a distribuição da 

resina sobre os granulados de cortiça.  

As propriedades físico-mecânicas dos painéis de cortiça aglomerada não foram prejudicadas 

pelo uso da nova formulação, uma vez que todos resistiram ao teste em água fervente e a 

resistência à tração longitudinal superou o valor mínimo exigido pela APCOR. 
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6 Avaliação do Trabalho Realizado 

6.1 Objetivos Realizados 

O principal objetivo da dissertação foi realizado através da pesquisa e do estudo do 

comportamento da benzoguanamina no meio reacional e de que forma a etapa em que é 

adicionada afeta a extensão de reação. Com as resinas produzidas procedeu-se à sua 

caracterização e à produção de painéis de cortiça aglomerada. A caracterização físico-

mecânica destes painéis de cortiça flexíveis com as resinas amino modificadas foi realizada de 

forma a validar o seu desempenho. Ao adicionar a benzoguanamina na formulação de uma 

resina MUF aumentou a flexibilidade dos painéis de cortiça aglomerada. Determinadas 

resinas, com a incorporação da benzoguanamina, mostraram ter maior tempo de estabilidade 

relativamente à resina MUF de referência.  

 

6.2 Limitações e Trabalho Futuro 

As limitações deste projeto passaram por haver pouca informação publicada, nomeadamente 

na síntese de uma resina benzoguanamina-formaldeído na tentativa de misturar com uma 

resina UF pré-polimerizada através da condensação de monómeros.  

Outra limitação fulcral foi a diminuição da tolerância à água do polímero que se verificou com 

o aumento da quantidade de benzoguanamina na formulação da resina.  

De modo a aprofundar o conhecimento nesta área são sugeridas as seguintes propostas como 

trabalho futuro: 

 Efetuar a identificação experimental de transições térmicas e determinação do grau 

de cristalinidade, nomeadamente com o método de difração de raios X; 

 Utilizar um álcool na formulação das resinas pois permitirá uma boa dispersibilidade 

em água; 

 Estudar e testar outros monómeros substituintes de modo a verificar se é possível a 

produção de painéis flexíveis de cortiça aglomerada. 

 

6.3 Apreciação Final 

Todas as aprendizagens desenvolvidas ao longo da dissertação foram relevantes para a minha 

formação e a oportunidade de realizar a mesma na empresa EuroResinas – Indústrias Químicas 
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S.A. possibilitou-me explorar o trabalho na área da investigação e desenvolvimento de novos 

produtos.  

A realização deste projeto permitiu direcionar novas alternativas para alcançar resultados 

auspiciosos. Ao incorporar a benzoguanamina na formulação de uma resina MUF de referência 

melhora substancialmente o teste de flexibilidade, sem prejudicar as restantes propriedades 

físico-mecânicas dos painéis de cortiça aglomerada. 
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Anexo 1 Espectro de FTIR da benzoguanamina 

 

 

Figura 24 - Especto de FTIR da benzoguanamina. 
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Anexo 2 Resultados dos ensaios de tração 

 

Tabela 9 – Todos os resultados obtidos dos ensaios de resistência à tração longitudinal dos 

painéis de cortiça aglomerada. 

Resina 

     (     kPa)      (     kPa) 
Média 

(     kPa) 

Desvio 

Padrão 

(    ) 
Painel 1 Painel 2 

PU 2,74 2,32 2,15 - - - 2,40 0,25 

MUF 2,70 2,84 2,80 2,64 2,96 3,17 2,85 0,17 

1 3,28 3,36 2,79 3,14 2,92 3,01 3,08 0,20 

2 2,22 2,39 2,57 2,21 2,39 2,33 2,35 0,14 

3 2,10 2,77 2,72 2,36 2,77 2,67 2,56 0,25 

4 2,34 2,32 2,54 2,70 2,55 2,32 2,46 0,15 

5 3,02 2,39 2,62 2,89 2,79 2,47 2,70 0,23 

7 2,56 2,65 2,39 3,09 3,01 2,74 2,74 0,25 

8 2,56 2,90 2,40 1,71 2,42 2,27 2,38 0,36 

10 3,25 2,77 2,83 3,23 2,98 2,64 2,95 0,23 

11 2,56 2,09 2,42 2,68 2,18 1,94 2,31 0,23 
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Anexo 3 Resultados das massas volúmicas dos 

painéis de cortiça aglomerada 

Na Tabela 10 estão apresentadas as massas volúmicas dos diferentes painéis de cortiça 

aglomerada produzidos. 

 

Tabela 10 – Resultados das massas volúmicas dos painéis de cortiça aglomerada. 

Resina 

Massa Volúmica 

(kg·m-3) 

PU 519 

MUF 634 

1 548 

2 560 

3 566 

4 628 

5 553 

7 676 

8 557 

10 562 

11 622 

 

 

  


