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Resumo 

O presente projeto teve como principal objetivo o desenvolvimento de tintas e vernizes 

funcionais curáveis por radiação UV para aplicação em substratos de base celulose. 

O sistema de cura UV foi desenvolvido como alternativa à cura térmica, de forma a reduzir o 

tempo de cura, a temperatura de utilização e consumo de energia, sendo, por isso, a tecnologia 

selecionada. 

O substrato de base celulose testado foram placas de cortiça rígida, devido ao aumento da sua 

importância e utilização na atualidade.  

As tintas e os vernizes foram desenvolvidos a partir dos mesmos componentes base, 

nomeadamente oligómeros, monómeros, fotoiniciadores e aditivos, sendo que as tintas, além 

dos componentes anteriormente referidos, têm pigmentos de cor na sua formulação. 

Foram avaliadas diversas características e funcionalidades nas amostras desenvolvidas, como a 

repelência a líquidos, adesão do revestimento ao substrato, grau de cura, perfil de cura, a 

transparência e proteção UV dos vernizes, a opacidade e poder de cobertura das tintas e que 

alterações ocorrem, a nível de ligações químicas, após a cura. 

Após a avaliação, concluiu-se que o verniz F07 apresenta as melhores caraterísticas, é repelente 

a líquidos (114º para a água e 96º para o óleo), exibe uma boa adesão (4B), tem proteção UV 

parcial (200 nm – 310 nm) e elevada transparência (≈90 % de transmitância no visível); que a 

tinta F17 é que tem melhores funcionalidades uma vez que apresenta uma boa adesão (4B) e 

opacidade e poder de cobertura elevados (52,35 % para 50 µm e 81,78 % para 100 µm; 8,99 % 

para 50 µm e 36,50 % para 100 µm, respetivamente); e que a tinta funcional F19 é a que exibe 

a melhor combinação das caraterísticas dos vernizes e das tintas, tendo em conta que é 

repelente à água (115º), tem uma boa adesão (4B) e opacidade e poder de cobertura 

elevados (48,13 % para 50 µm e 72,57 % para 100 µm; 9,20 % para 50 µm e 26,77 % para 100 µm, 

respetivamente). 

 

Palavras-chave: Cura UV, fotopolimerização, vernizes, tintas, hidrofobicidade/oleofobicidade, 

adesão, opacidade, poder de cobertura e grau de cura. 

  



Desenvolvimento de tintas e vernizes funcionais curáveis por radiação UV para aplicação em substratos de base celulose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desenvolvimento de tintas e vernizes funcionais curáveis por radiação UV para aplicação em substratos de base celulose 

    

 

 

Abstract 

This project has aimed the development of functional UV curable formulations (paints and 

varnishes) for application on cellulose-based substrates. 

The UV curing system has emerged as an alternative for thermal curing, in order to reduce 

curing time, process temperature and energy consumption, therefore the chosen 

technology for this study. 

The cellulose-based substrate tested consisted of rigid cork slabs, duo to its increase of 

importance and use in the present time. 

The paints and varnishes were developed from the same base components, namely oligomers, 

monomers, photoinitiators and additives. Paints were also developed with a colour pigment in 

their formulation. 

For the developed samples, several characteristics and functionalities were studied after the 

curing process, such as liquid repellence, adhesion of the coating to the substrate, degree of 

cure, curing profile, transparency and UV protection of varnishes, opacity and coating covering 

power of paintsand also changes occurring at the level of chemical bonds. 

As a result of this work, it was observed that the F07 varnish has presented overall the best 

performance for the studied characteristics, since it is repellent to liquids (114º for water and 

96º for oil), exhibits good adhesion (4B), has partial UV protection (200 nm - 310 nm) and high 

transparency (≈90 % transmittance in the visible); Also, the F17 paint has presented the best 

features for the pigmented formulations as it exhibits good adhesion (4B) and high opacity and 

coverage (52,35 % to 50 μm and 81,78% to 100 μm, 8,99 % to 50 μm and 36,50 % to 100 μm, 

respectively); Furthermore, the F19 functional paint has featured the best combination of the 

characteristics of varnishes and paints, taking into account that it is water repellent (115°), 

has good adhesion (4B) and high opacity and coverage (48,13 % to 50 μm and 72.57% to 100 μm, 

9,20 % to 50 μm and 26,77 % to 100 μm, respectively). 

  

Key-words: UV curing, photopolymerization, varnishes, paints, hydrophobicity / oleophobicity, 

adhesion, opacity, covering power and degree of cure.  
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Notação e Glossário 

 Caudal mL min-1 
 Pressão bar 
t Tempo min ou s 
 Irradiação W cm-2 
 Número de onda cm-1 
 Viscosidade cP 
 Opacidade e poder de cobertura % 

Letras gregas 

α Grau de cura % 

λ Comprimento de onda nm 

σ Desvio padrão º 

p Tensão polar mN m-1 

d Tensão dispersiva mN m-1 

ΔH Entalpia J g-1 

θ Ângulo de contacto  

Índices 

* Variável adimensional  
i Irradiação  
º Grau de amplitude  

Lista de Siglas 

CeNTI Centro de Nanotecnologia e Materiais Inteligentes  
CITEVE Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal  
CTIC Centro Tecnológico das Indústrias do Couro  
CEIIA Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel  
COV Compostos orgânicos voláteis  
UV Ultravioleta  
Vis Visível  
NIR Infravermelho próximo  
PET Politereftalato de etileno  
DSC Differential scanning calorimetry (Calorimetria diferencial de varrimento)  
FTIR Fourier-transform infrared spectroscopy (Espectroscopia de infravermelho por 

transformada de Fourier com refletância total atenuada) 
 

C Cortiça  
R Release paper  
P PET  
CC Carta de controlo  
TRA Teste de repelência à água  
TRO Teste de repelência ao óleo  
L Líquido  
S Sólido  
V Vapor  
rpm Rotações por minuto  
L Luminosidade  
a Coordenada vermelho/verde  
b Coordenada amarelo/azul  
I  Fotoiniciador  
M Monómero  
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Introdução 1 

1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de tintas e vernizes, aditivadas e 

pigmentadas, de forma a dotarem os substratos com diversas funcionalidades; a aplicação 

destes por cura UV em placas de cortiça rígidas e algodão, de tipologia diferente, mas ambos 

de base celulose; estudo dos parâmetros de cura UV na polimerização das formulações 

desenvolvidas; e a avaliação de desempenho das amostras. 

No presente estudo, foram escolhidos como substratos a analisar a cortiça e o algodão devido 

à sua importância e crescente utilização. 

As tintas e os vernizes não têm somente a função de proteger e embelezar os substratos mas 

também de lhes conferir propriedades funcionais e contribuir para a durabilidade dos objetos, 

ajudando dessa forma a economizar recursos naturais, podendo ainda ser aplicados em 

praticamente todo o tipo de substratos. 

O sistema de cura UV surgiu devido à necessidade de se desenvolverem alternativas à cura 

térmica, com baixo consumo de energia e menor tempo de cura. Até ao início dos anos 90, esta 

tecnologia apresentou um crescimento de mercado muito lento. No entanto, atualmente, o 

mercado tornou-se mais competitivo e esta passou a estar mais acessível, tanto ao nível de 

matérias-primas como de equipamentos. 

1.2 Apresentação da Empresa 

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

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

Investigação, Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Engenharia nos domínios dos materiais 

e sistemas inteligentes e funcionais. Resulta de uma intensa parceria de 3 Universidades, 2 

Centros Tecnológicos e um Instituto de Novas Tecnologias, todos reconhecidos pela sua 

relevância nacional e internacional: a Universidade do Minho, a Universidade do Porto, a 

Universidade de Aveiro, o CITEVE (Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de 

Portugal), o CTIC (Centro Tecnológico das Indústrias do Couro) e o CEIIA (Centro para a 

Excelência e Inovação na Indústria Automóvel). A missão e atividade do CeNTI tem-se destacado 

pelo dinamismo e apoio de proximidade aos sectores industriais, tanto a nível nacional como 

internacional, no sentido de desenvolver e validar novas tecnologias que têm por base o 

desenvolvimento de novos materiais, novos revestimentos, novas tecnologias interativas e 

sistemas de iluminação e novos sistemas de sensorização, em áreas multissectoriais e multi-
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tecnológicas, com o enfoque no apoio às áreas: “Automóvel e Aeronáutica”, “Construção, 

Arquitetura e Espaços Inteligentes” e “Saúde, Proteção e Bem-estar”. 

1.3 Contributos do Trabalho 

O projeto apresentado enquadra-se numa área de investigação que se encontra em 

desenvolvimento tanto a nível académico como industrial, de forma a melhorar as superfícies 

dos materiais para satisfazer as necessidades dos consumidores finais. 

Atualmente, a tecnologia de cura térmica é a mais utilizada para obter substratos funcionais, 

no entanto, a procura por tecnologias mais sustentáveis do ponto de vista económico e 

ambiental, como é a cura por radiação ultravioleta (UV) tem assumido, nos últimos anos, um 

papel relevante nos mais diversos setores. No âmbito do presente trabalho, pretende-se 

explorar a tecnologia de cura UV para desenvolver tintas e vernizes com propriedades 

melhoradas (hidrofobicidade, resistência à abrasão, cor) e com afinidade para substratos de 

base celulose. 

1.4 Organização da Tese 

Esta dissertação encontra-se dividida em vários capítulos fundamentais: 

 Capítulo 1: Introdução, onde está descrito o contexto geral do tema e os objetivos. 

 Capítulo 2: Contexto e Estado da Arte, nele encontra-se um resumo dos conceitos 

necessários para se compreender a relevância do projeto em causa. Descrevem-se as técnicas 

existentes e, em particular, a utilizada, bem como as formulações destinadas à aplicação em 

substratos de base celulose de forma a dotá-los com determinadas caraterísticas. 

 Capítulo 3: Materiais e Métodos, referem-se aos componentes utilizados para 

desenvolver as formulações e aos procedimentos experimentais realizados. 

 Capítulo 4: Resultados e Discussão, apresentam a análise dos dados obtidos em cada 

ensaio realizado. 

 Capítulo 5: Conclusões, local onde estão expostos os principais resultados. 

 Capítulo 6: Avaliação do Trabalho Realizado, neste capítulo está apresentada uma visão 

geral do trabalho desenvolvido, bem como propostas para trabalhos futuros. 
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2 Contexto e Estado da Arte 

Ao longo das décadas, as formulações de tintas e vernizes tornaram-se cada vez mais 

complexas. Atualmente não têm apenas a função de proteger e embelezar os substratos mas 

também de lhes conferir propriedades funcionais e contribuir para a durabilidade dos objetos, 

ajudando dessa forma a economizar recursos naturais. Estes materiais têm aplicação em 

praticamente todo o tipo de substratos (madeira, plástico, metal e papel) e desempenham um 

papel indispensável no mundo moderno, revestindo tudo o que usamos, desde 

eletrodomésticos, edifícios, carros, barcos, aviões, livros, álbuns, pósteres, móveis a 

computadores, micro chips ou circuitos-impressos (Ramalho, 2013; Tintas e revestimentos 

moderno>, [s.d.]). 

2.1 Sistemas de cura 

O sistema de cura é a tecnologia que irá ser abordada, nesta, o material no estado líquido é 

submetido a determinadas condições, tornando-se sólido de forma a adquirir características 

permanentes para a aplicação a que se destina (Bon, 2003). 

A cura por radiação UV e a cura térmica são as principais e mais utilizadas (Bon, 2003). Na 

Tabela 1 encontram-se as diferentes caraterísticas referentes a cada um dos sistemas de cura. 

Tabela 1. Caraterísticas da cura por radiação UV e da cura térmica. Adaptado de Bon, 2003; Caforio, 2010; 

Rodrigues and Neumann, 2003 

 Cura por radiação UV Cura térmica 

Consumo de energia Baixo Elevado 

Temperatura de utilização Baixa Elevada 

Espaço ocupado Pouco Elevado 

Formulações com COVs Não Sim 

Sistemas reativos 100 % Variável 

Viscosidade Estável Instável 

 

Atualmente, a cura por radiação UV é utilizada em diversas áreas como odontologia, ótica, 

artes gráficas, eletrónica e indústrias madeireira e automóvel. Tendo em conta esta 

informação, as caraterísticas expostas na Tabela 1 e o facto de ter uma elevada resistência 

física e mecânica, brilho e qualidade de impressão, verifica-se que a cura por radiação UV 

apresenta mais vantagens face à cura térmica. Como tal, foi a selecionada para se utilizar no 

âmbito deste trabalho (Rodrigues e Neumann, 2003; Schwalm, 2006). 
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O uso de cura por radiação UV tem sofrido um grande desenvolvimento devido à melhoria da 

reatividade e eficiência dos fotoiniciadores, aumentando cada vez mais a utilização desta 

tecnologia, nomeadamente em tintas, vernizes, revestimentos, metais, componentes 

eletrónicos e fibras óticas (Santos e Oliva, 2014). 

Há cerca de 10 anos, a cura por radiação UV ainda não era utilizada em grande escala porque 

apresentava algumas desvantagens como (Caforio, 2010; Schwalm, 2006): 

 Custos das matérias-primas elevados;  

 Na presença de estabilizadores, a velocidade da cura reduz;  

 Dificuldades na cura em revestimentos pigmentados, opacos e espessos; 

 Equipamentos que permitam realizar uma cura 3D ainda se encontram numa fase 

experimental inicial. 

No entanto, atualmente, o mercado tornou-se mais competitivo e, consequentemente, o custo 

das matérias-primas diminuiu, as dificuldades de curar revestimentos pigmentados reduziram 

e os equipamentos de cura são cada vez mais utilizados. 

Este sistema de cura é uma tecnologia onde ocorre a conversão instantânea de um líquido 

reativo num filme sólido após ser exposto à radiação UV e pode ser classificada como radicalar 

ou catiónica, dependendo da natureza da espécie que promove a propagação de polímero. Na 

catiónica, uma espécie química reativa é gerada pela desassociação de uma molécula após ser 

exposta à radiação UV, esta espécie reativa abre a estrutura do anel epóxi causando a 

polimerização (Caforio, 2010; Idacavage, 2012; Rodrigues e Neumann, 2003). Na radicalar, há 

a formação de radicais livres após a exposição à radiação UV, estes vão reagir com as ligações 

duplas presentes nos monómeros e oligómeros, causando a polimerização (Santos e Oliva, 

2014). Na Tabela 2 encontram-se algumas caraterísticas referentes a cada uma. 

Tabela 2. Caraterísticas da cura por radiação UV radicalar e catiónica. Adaptado de Idacavage, 2012; Jo Ann and 

Willard, 2010; Rodrigues and Neumann, 2003 

 Radicalar Catiónica 

Inibição 
Inibida pelo oxigénio e não 
inibida pela alta humidade 

Não inibida pelo oxigénio e 
inibida pela alta humidade 

Velocidade do processo 
de cura 

Segundos Horas 

Profundidade da cura Elevada Baixa 

 

A polimerização radicalar foi o método escolhido para a cura do revestimento polimérico nos 

substratos de base celulose, tendo como principais vantagens a velocidade do processo de cura 

e a obtenção de um peso molecular e uma taxa de conversão elevados, no entanto, apresenta 
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como desvantagem a inibição da polimerização pela presença do oxigénio da atmosfera, que se 

encontra entre a fonte de energia e o sistema a curar. Para contornar esta situação existem 

algumas soluções (Bardi, 2014; Pampulha et al>, 2015): 

 Atmosfera inerte, meio neutro que contém gases nobres e onde há ausência de oxigénio; 

 Usar um filme transparente à radiação UV e que funcione como barreira para o oxigénio, 

permitindo que a radiação UV atinga o revestimento sem que o oxigénio interfira; 

 Aumentar a intensidade da lâmpada UV; 

 Utilizar aminas sinergísticas que capturam o oxigénio, não inibindo a cura. 

Das soluções apresentadas anteriormente a mais eficaz é a atmosfera inerte, uma vez que a 

polimerização é inibida pela presença do oxigénio e esta é a única que garante a sua total 

ausência (Bardi, 2014; Pampulha et al., 2015). Habitualmente, é usada uma corrente de azoto 

para fazer a purga do ar/oxigénio, no entanto, neste trabalho, foi utilizada a abordagem de 

mais fácil implementação, aumento da intensidade da lâmpada UV. 

A cura por radiação UV radicalar é a tecnologia de fotopolimerização estudada neste trabalho. 

Este tipo de polimerização está dividida, essencialmente, em 3 etapas: iniciação, propagação 

e terminação. 

Na etapa de iniciação ocorre uma reação fotoquímica. Para que os componentes reajam entre 

si por meio da ação da radiação há a necessidade de se adicionar uma substância sensível à 

radiação, um fotoiniciador. A fonte de luz UV com um determinado comprimento de onda e a 

uma intensidade apropriada atinge o fotoiniciador, que absorve a radiação rompendo as 

ligações químicas e formando radicais livres (espécies reativas) (Bon, 2003; Idacavage, 2012; 

Santos e Oliva, 2014). 

 

Figura 1. Reações referentes à etapa de iniciação, sendo I – fotoiniciador e M – monómero. Adaptado de 

Idacavage, 2012. 

Os radicais livres são capazes de iniciar a polimerização de moléculas que possuem 

insaturações, através da quebra da ligação dupla do monómero ou oligómero, seguindo-se a 

ligação química entre monómeros, levando à formação de cadeiras poliméricas e adquirindo 

uma grande densidade de ligações cruzadas no revestimento (Bon, 2003; Idacavage, 2012; 

Santos e Oliva, 2014).  
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Figura 2. Reações referentes à etapa de polimerização, sendo I – fotoiniciador e M – monómero. Adaptado de 

Idacavage, 2012. 

Após a polimerização ocorre a etapa de terminação, onde duas cadeiras se combinam formando 

uma única cadeira de forma a parar a reação (Bon, 2003; Idacavage, 2012; Santos e Oliva, 

2014). 

 

Figura 3. Reações referentes à etapa de terminação, sendo I – fotoiniciador, M – monómero e CP – cadeia 

polimérica. Adaptado de Idacavage, 2012. 

Uma elevada taxa de terminação de polimerização pode levar a propriedades físicas 

indesejadas, como baixa adesão, maior distorção e tração física fraca (Idacavage, 2012). 

Finalizadas as 3 etapas do processo de cura por radiação UV radicalar, o líquido reativo torna-

se um filme sólido. 

A cura correta é a propriedade mais importante para o desempenho do produto. Todas as outras 

propriedades são decorrentes e/ou se originam desta. Assim, uma cura deficiente prejudica 

todas as outras caraterísticas como: resistência ao risco, adesão, entre outras (Caforio, 2010). 

2.2 Formulação de tintas e vernizes curáveis por UV 

As formulações foram desenvolvidas para tintas e vernizes. As tintas são constituídas por 

oligómeros, monómeros, aditivos, fotoiniciadores e pigmentos; os vernizes têm exatamente os 

mesmos constituintes, contudo, são incolores, ou seja, não contêm pigmentos (Idacavage, 

2012). 

Na Figura 4 encontram-se as percentagens de cada um dos componentes referidos 

anteriormente. 
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Os oligómeros são resinas insaturadas e oferecem ao revestimento as propriedades básicas. Os 

principais tipos são epóxi acrilado, uretano acrilado, poliéster acrilado, poliéter acrilado e 

acrílico acrilado. Os oligómeros acrilados são os maiores responsáveis pela performance do 

filme curado, têm um elevado peso molecular, uma elevada viscosidade e quantos mais grupos 

funcionais possuírem geralmente maior será a velocidade de cura (Caforio, 2010; Idacavage, 

2012). 

Os monómeros são moléculas insaturadas que podem ser acrílicos, metacrílicos, vinílicos e 

alílicos, habitualmente são utilizados os acrílicos tendo em conta que apresentam maior 

velocidade de cura. Estas moléculas têm como função diluir as resinas (oligómeros), melhorar 

a humectação dos substratos, modificar as caraterísticas físicas finais como a flexibilidade, 

dureza ou a velocidade de cura e ainda melhorar a aderência em substratos difíceis. O número 

de grupos funcionais dos monómeros tem grande influência em algumas propriedades de cura, 

tal como se pode observar na Tabela 3 (Caforio, 2010; Idacavage, 2012). 

Tabela 3. Propriedades adquiridas tendo em conta o número de grupos funcionais dos monómeros. Adaptado de 

Caforio, 2010 

Propriedades Mono Di Tri Tetra Penta 

Velocidade de cura Baixa    Rápida 

Flexibilidade Flexível    Quebradiço 

Dureza Baixa    Elevada 

Resistência a solventes Menor    Maior 

 

Os fotoiniciadores são substâncias sensíveis à radiação que quando são expostas à luz UV 

decompõem-se em espécies reativas. Os principais fotoiniciadores são benzildimetilcetais, α-

hidroxicetonas, α-aminocetonas, óxidos de acilfosfina, fenilglioxilatos e poliméricos. 

Caraterizam-se por absorverem num largo alcance de comprimento de onda, tendo, assim, 

Fotoiniciadores 1 - 5 %

Aditivos              0 - 5 %

Pigmentos         0 - 50 %

Monómeros       0 - 60 %

Oligómeros 25 - 95 %

Figura 4. Percentagens dos componentes das formulações. Adaptado de (Caforio, 2010). 
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maior hipótese de evitar interferências, utilizam a maior quantidade de energia possível, 

apenas reagem quando são atingidos por luz UV-Vis, têm uma vida útil longa e diferentes 

fotoiniciadores absorvem a diferentes comprimentos de onda. Os fotoiniciadores residuais 

podem conferir odor ao material curado e fazer com que este adquira uma cor amarelada com 

a exposição à luz solar, para corrigir estas possíveis deficiências devem utilizar-se 

fotoiniciadores específicos (Caforio, 2010; Idacavage, 2012). 

Para se selecionar os fotoiniciadores mais adequados têm de se ter em conta vários critérios 

(Caforio, 2010; Idacavage, 2012): 

 Propriedades de cura 

 Perfil de absorvância (ativação, comprimento de onda e energia); 

 Comportamento de cura (profundidade/superfície e inibição pelo oxigénio); 

 Eficiência e reatividade (velocidade e concentração). 

 Propriedades físicas 

 Solubilidade em monómeros/oligómeros; 

 Baixa volatilidade sem migração (odor e fotofragmentos); 

 Indicação de segurança; 

 Toxicidade. 

 Propriedades do filme 

 Amarelecimento (depois da cura e exposição à luz); 

 Adesão do revestimento ao substrato; 

 Pigmentação. 

 

Os aditivos atribuem propriedades específicas de aplicação, podendo ter a função de agente de 

alisamento, agente molhante, brilho, enchimento, estabilizador UV, repelência a líquidos, 

entre outros. Ceras, dispersantes, plastificantes, biocidas e anti-espumantes são exemplos de 

alguns dos aditivos mais utilizados (Caforio, 2010; Santos e Oliva, 2014). 

Os pigmentos são materiais colorantes completamente insolúveis no meio em que são 

incorporados. As principais aplicações são pinturas, tintas de impressão, plásticos e coloração 

de materiais de construção, nomeadamente, tintas (Lye, 2002). 

É importante que após a aplicação das tintas e vernizes nos substratos, estes adquiram 

propriedades como cura rápida e resistência à abrasão, à oxidação, à humidade e ao 

intemperismo. Considerando o objetivo do presente trabalho, pretende-se também que os 

revestimentos adiram ao substrato, sejam flexíveis e apresentem repelência a líquidos, 

proporcionando facilidade de limpeza, o que é um aspeto de elevada importância. As tintas 

devem ainda apresentar pigmentação e um elevado poder de cobertura. 
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3 Materiais e Métodos  

3.1 Substrato 

Os substratos de base celulose utilizados foram placas de cortiça rígida, sendo que esta escolha 

foi feita devido ao aumento da sua importância e utilização na atualidade. Pretende-se 

promover características como adesão ao substrato, cura rápida e repelência a líquidos, na sua 

superfície. Para além deste substrato, houve a necessidade de se aplicarem as formulações, 

nas mesmas condições, em release paper (papel de transferência) para se avaliar o grau de 

cura no DSC; em PET para os ensaios em UV-Vis-NIR dos vernizes; e em cartas de contraste para 

os ensaios em UV-Vis-NIR das tintas. 

A cortiça é um material vegetal 100 % natural da casca dos sobreiros, formada por diversas 

células microscópicas preenchidas com um gás semelhante ao ar e revestidas maioritariamente 

por suberina, lenhina e celulose. Na sua composição química, identificam-se também outros 

compostos, embora com menos expressão, como os polissacáridos, ceroides e taninos. 

Carateriza-se por ser leve, elástica, compressível, impermeável a líquidos e gases, combustão 

lenta, excelente capacidade de isolamento térmico e acústico, elevada resistência ao atrito e 

suave ao toque, sendo utilizada numa grande variedade de produtos (Aglomerados Compostos, 

[s.d.], Cortiça, [s.d.]; Maria e Veloso, 2014). No presente trabalho, foram utilizadas placas de 

aglomerado de cortiça prensadas com MDF, resultando num substrato rígido. 

3.2 Formulações de cura por radiação UV radicalar 

Ao longo do projeto, desenvolveram-se e testaram-se diversas formulações, constituídas por 

diferentes componentes e em diferentes percentagens mássicas, com a finalidade de alcançar 

um revestimento polimérico curado por radiação UV que proporcionasse uma superfície com 

determinadas caraterísticas. 

Os componentes das formulações desenvolvidas foram escolhidos tendo em conta alguns 

critérios, como a funcionalização pretendida, a afinidade com o substrato e o aspeto final do 

substrato. Na Tabela 4 encontram-se as funções e a descrição de cada um dos componentes 

utilizados nas formulações. 
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Tabela 4. Função e descrição de todos os componentes utilizados nas formulações 

Função Componente Descrição 

Oligómeros  

(líquido) 

Ebecryl 8210 

Resina de acrilato de uretano alifático. 

Boa aderência, cura rápida e resistência à abrasão (Allnex, 
2012). 

CN554 

Polieteracrilato modificado com amina. 

Boa adesão, alta reatividade, excelente resistência a riscos, 
excelente resistência química e bom compromisso 
flexibilidade / dureza (Sartomer, 2011). 

SR602 
Diacrilato de bisfenol A etoxilado. 

Boa flexibilidade e adesão (Sartomer, 2012). 

CN9278B80 

Acrilato de uretano alifático trifuncional, diluído em HDDA. 

Excelente resistência a solventes, muito boa aderência, boa 
reatividade e flexibilidade (Sartomer, 2012). 

Monómeros 

(líquido) 

SR238 

Diacrilato de 1,6-hexanodiol. 

Excelente solvente, baixa viscosidade, alta reatividade, 
boas propriedades de intemperismo e boa elasticidade 
(Sartomer, 2014). 

SR9003 

Diacrilato de neopentilglicol propoxilado. 

Bom solvente, boa flexibilidade e boa resistência química 
(Sartomer, 2014). 

Fotoiniciadores 

(líquido) 
Irgacure 1173 

2-Hidroxi-2-metil-1-fenil-propan-1-ona. 

Absorve radiação a 245 nm, 280 nm e 331 nm (Ciba, 2001; 
Illescas et al>, 2001). 

Fluorocarbonetos 

(líquido) 

MD700 

Metacrilato PFPE-uretano bifuncional. 

Repelência ao óleo e à água. Baixa reatividade (Solvay 
Solexis, 2014). 

AD1700 

Acrilato PFPE-tetrauretano numa mistura de solventes. 

Repelência ao óleo e à água. Elevada reatividade (Solvay 
Solexis, 2014). 

Pigmentos 

(sólido) 
Orange 10C341 

Inorgânico, excelente durabilidade, elevado brilho e alta 
opacidade (The Shepherd Color Company, 2012). 

 

Todas formulações foram preparadas à temperatura ambiente e todos os componentes foram 

adicionados de uma só vez. A agitação magnética foi realizada a uma velocidade de rotação 

entre os 325 e 1250 rpm durante 30 min, de forma a garantir uma mistura perfeitamente 

homogénea. 

No Capítulo 4, Resultados e Discussão, encontra-se a Tabela 6 que apresenta a composição dos 

componentes de cada formulação em percentagem mássica. 
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3.3 Condições de aplicação 

Os substratos de cortiça rígida utilizados foram cortados com dimensões de, aproximadamente, 

7,5 cm de largura e 16,5 cm de comprimento. 

A formulação é aplicada nos substratos com o auxílio de uma barra de Mayer de 50 µm. 

3.4 Condições de Cura 

Após a aplicação da formulação nos substratos, segue-se a cura por radiação UV no equipamento 

Acosgraf UD Dryer, fotografia do equipamento na Figura 24 do Anexo 1. Neste equipamento, 

podem ser definidos parâmetros como a intensidade da radiação, a distância da lâmpada ao 

substrato e o tempo de cura. Em todos os ensaios, a intensidade da radiação foi o único 

parâmetro que foi variado, utilizando-se 40 W cm-2 e 120 W cm-2, ao contrário do tempo de cura 

e da distância da lâmpada ao substrato que foram mantidos constantes, considerando-se 1 min 

e 11 cm, respetivamente. 

3.5 Caraterização e análise das formulações e das amostras 

3.5.1 Viscosidade 

A viscosidade das formulações é a única propriedade medida antes destas serem aplicadas nos 

substratos. Foi utilizado o viscosímetro ONE FUNGILAB que permite leituras rápidas e precisas, 

contém 4 spindles em aço inox AISI 316 para o modelo L, sendo a faixa de medição para este 

entre os 15 e os 12 000 000 cP e a gama de velocidade entre os 0,3 e os 100 rpm. 

Após agitação da formulação preparada é medida a viscosidade. Esta constitui um parâmetro 

relevante para a seleção da tecnologia de revestimento e, por outro, também serve de controlo 

da qualidade / das caraterísticas da formulação. 

3.5.2 Medição de ângulos de contacto e determinação da energia superficial 

O ângulo de contacto é formado pela junção das fases sólida, líquida e gasosa e medido entre 

a gota e o substrato, permitindo aferir a hidrofobicidade e oleofobicidade dos substratos. 

A energia de superfície possibilita definir o grau de afinidade que existe entre os dois 

elementos. 

A Figura 5 mostra uma gota de líquido (L) sobre uma superfície sólida (S) com o vapor (V), como 

a terceira fase. O ângulo de contacto (Θ) entre a superfície sólida e a tangente à superfície do 

líquido, num ponto da linha de contacto com o sólido, é designado de ângulo de contacto 

(Nunes, 2008). 
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Figura 5. Representação do ângulo de contacto entre a superfície da amostra e a gota de líquido. 

Nos ensaios foram utilizados água destilada, óleo mineral (Kaydol), etilenoglicol e 

diiodometano. O equipamento utilizado para se efetuar estas medições foi o Contact Angle 

Theta Basic + Attension com lente Navitar, fotografia do equipamento na Figura 25 do 

Anexo 2. Em cada amostra foram realizados ensaios até se obterem, no mínimo, 6 valores 

concordantes (desvio padrão igual ou inferior a 1), de forma a minimizar os erros. Após a 

obtenção dos ângulos de contacto correspondentes a cada uma, calcularam-se os desvios, os 

ângulos de contacto médios e a energia de superfície. 

A energia de superfície foi obtida através do software do equipamento, utilizando as médias 

dos ângulos de contacto para a água destilada, o etilenoglicol e o diiodometano em cada 

amostra. O software tem disponíveis 5 modelos, sendo que o OWRK/Fowkes foi o selecionado 

por ser um modelo universal. Neste modelo em particular, a energia de superfície é igual à 

soma das componentes polar, relacionada com a afinidade para líquidos polares, como a água 

e o etilenoglicol, e dispersiva, relacionada com o diiodometano (Thomsen, 2008). 

Se a afinidade da superfície com o líquido for baixa vai resultar em ângulos de contacto maiores 

e, inversamente, quando as superfícies apresentarem elevada afinidade com o líquido, o ângulo 

de contacto é menor. O substrato é considerado hidrofílico ou oleofílico se os ângulos de 

contacto medidos entre a superfície e a gota estiverem entre 0 e 90º, hidrofóbico ou oleofóbico 

se os ângulos de contacto medidos se encontrarem 90 e 150º e superhidrofóbico ou 

superoleofóbico se os ângulos de contacto medidos forem superiores a 150º, tal como se 

encontra representado na Figura 6 (Morgado, 2014; Nunes, 2008). 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                       (b)                                                         (c) 

Figura 6. Representação esquemática de uma superfície (a) hidro/oleofílica (0<θ<90), (b) hidro/oleofóbica 

(90<θ<150) e (c) superhidro/ oleofóbica (θ>150). 
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3.5.3 Teste de repelência à água (TRA) 

O teste de repelência à água é um método simples e de rápida medição que permite avaliar a 

hidrofobicidade do substrato com base na resistência ao molhamento por misturas de 

água/2-propanol, sendo que os ensaios foram realizados segundo a norma ISO 23232. As 

misturas utilizadas têm diferentes percentagens de volume de cada componente e, 

consequentemente, diferentes tensões superficiais, tal como se pode observar na Tabela 19 do 

Anexo 3. Este teste consiste na colocação de 3 gotas do líquido de teste sobre a superfície do 

substrato e na verificação da permanência das mesmas durante 10 s. Se 2 das 3 gotas 

permanecerem visíveis e esféricas sobre o substrato após esse intervalo de tempo, repete-se o 

ensaio utilizando a mistura seguinte, e assim sucessivamente, utilizando misturas com 

percentagem crescente de álcool; se, pelo menos, 2 das 3 gotas forem absorvidas, termina-se 

o ensaio. Quanto mais tempo a gota demorar a ser absorvida, melhor é o carácter repelente do 

substrato em causa. O nível de repelência será o nível correspondente à última mistura para a 

qual o substrato passou no teste (Morgado, 2014; Standardization, 2009). 

3.5.4 Teste de repelência a óleos (TRO) 

O teste de repelência a óleos é um método simples e de rápida medição que permite avaliar a 

oleofobicidade do substrato com base na resistência ao molhamento por hidrocarbonetos 

líquidos, sendo que os ensaios foram realizados segundo a norma ISO 14419. Os hidrocarbonetos 

utilizados diferem no tamanho da cadeira carbonada e, consequentemente, no valor das 

tensões superficiais, tal como se pode observar na Tabela 20 do Anexo 3. Este teste segue o 

mesmo princípio que o teste de repelência à água. Colocam-se 3 gotas do hidrocarboneto de 

maior tensão superficial sobre a superfície do substrato e verifica-se a permanência da mesma 

durante 30 s. Se 2 das 3 gotas permanecerem visíveis e esféricas sobre o substrato após esse 

intervalo de tempo, repete-se o ensaio utilizando os seguintes hidrocarbonetos; se, pelo menos, 

2 das 3 gotas forem absorvidas, termina-se o ensaio. Quanto mais tempo a gota demorar a ser 

absorvida, melhor é o carácter repelente a óleos do substrato em causa. O nível de repelência 

será o nível correspondente ao último hidrocarboneto para o qual o substrato passou no teste 

(Morgado, 2014; Standard, 2010). 

3.5.5 Teste da fita 

O teste da fita permite avaliar a adesão de um revestimento ao substrato. Os testes foram 

realizados tendo em conta a norma ASTM D3359, nesta, encontram-se descritos 2 métodos. 

O método A destina-se principalmente ao uso em locais de trabalho, enquanto que o método B 

é mais adequado para uso no laboratório e para revestimentos com espessura inferior a 125 µm.  
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Tendo em conta a espessura dos revestimentos aplicados nas amostras, 50 µm, verificou-se que 

o método B é o mais adequado. Este consiste na realização de 6 cortes paralelos com distância 

de 1 mm entre eles, seguidos de outros 6 cortes, nas mesmas condições, sobrepostos 

perpendicularmente aos primeiramente efetuados, penetrando até o substrato utilizando um 

X-ato. É aplicada e alisada uma pequena fração de fita Elcometer 99 sobre a área das incisões 

e, posteriormente, removida puxando-a rapidamente para cima sobre si mesma. Por fim, 

avalia-se a adesão, tendo em conta a Tabela 21 do Anexo 4. 

3.5.6 Espectrofotómetro UV-Vis-NIR 

Um espectrofotómetro UV-Vis-NIR mede a absorvância, refletância e transmitância de uma 

amostra, a um comprimento de onda da radiação eletromagnética pré-determinada para a 

radiação ultravioleta (UV), visível (Vis) e infravermelho próximo (NIR), encontrando-se uma 

fotografia do mesmo na Figura 26 do Anexo 5. 

Neste equipamento realizaram-se ensaios de transmitância para os vernizes e refletância para 

as tintas.  

Tendo em conta que a radiação degrada a estrutura celulósica da lenhina, componente presente 

na cortiça, determinou-se a transmitância, que consiste na fração de luz que incide e atravessa 

uma amostra, ao longo de todo o espectro, de forma a verificar se as formulações de vernizes 

desenvolvidas apresentam proteção UV. Avaliou-se também a transparência dos vernizes, tendo 

em conta que se tratam de formulações incolores, onde o valor obtido para a percentagem de 

transmitância está diretamente relacionado com a transparência de cada uma. 

O poder de cobertura consiste na propriedade de uma tinta cobrir o substrato no qual está 

aplicado e está diretamente relacionado com a refletância. Quanto maior for o índice de 

refração do pigmento maior será o seu poder de cobertura, sendo calculado pela razão entre a 

refletância da tinta aplicada sobre um substrato preto e a refletância da mesma tinta aplicada 

sobre um substrato branco, tal como se encontra na equação 1. 

 
𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =  

𝑅 % (𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑜)

𝑅 % (𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜)
× 100 

(equação 1) 

A opacidade quantifica o quão próximo do opaco se encontra um determinado material e está 

relacionada com a luminosidade, coordenada de cor que se obtém a partir da medição da 

refletância. Tal como no poder de cobertura, quanto maior for o índice de refração do pigmento 

maior será a sua opacidade, sendo calculada pela razão entre a luminosidade da tinta aplicada 

sobre um substrato preto e a luminosidade da tinta aplicada sobre um substrato branco, tal 

como se encontra na equação 2. 
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𝑂𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝐿∗(𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑜)

𝐿∗(𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜)
× 100 (equação 2) 

Para avaliar as características de cor das amostras desenvolvidas, nomeadamente, a 

luminosidade, recorreu-se a colorimetria. Estes ensaios foram realizados num 

espectrofotómetro Cary 5000, da Agilent Technologies, com esfera integradora externa DRA 

2500, sendo baseados nas normas ASTM D 23244 e ASTM E 308 – 01 e tendo em conta as seguintes 

considerações (ASTM D 23244 - 05 Standard Practice for Calculation of Color Tolerances and 

Color Differences from Instrumentally Measured Color Coordinates, 2005, ASTM E 308 - 001 - 

Standard Practice for Computing the Colors of Objects by Using the CIE System, 1999; Rejman 

et al., 2017): 

 Dados espectrofotométricos entre os 400 - 700 nm com Δλ=10 nm, dados espectrais 

não corrigidos para a bandpass (2 nm); 

 CIR 1964 supplementary standard observer (10º); 

 Illuminant D65; 

 Sem correção de bandpass, utilização dos fatores de ponderação - tabela 6.19 da 

ASTM E 308 – 01. 

A colorimetria permite determinar uma série de caraterísticas associadas à cor, assim como 

fazer comparações entre amostras, encontrando-se descritas na Tabela 5. 

Tabela 5. Coordenadas de cor. Adaptada de Rejman et al., 2017 

 

3.5.7 Determinação do grau de cura por calorimetria diferencial de varrimento 

O processo de cura é acompanhado por uma libertação de calor, cujo valor é proporcional ao 

número de grupos que reagiram. Tendo em conta que por DSC se pode medir diretamente o 

calor envolvido numa reação, através desta técnica é possível estabelecer um modelo que 

permita estimar a extensão da cura, a partir da integração da área do gráfico correspondente 

à reação (Menczel e Prime, 2009; Teixeira, 2015). Os ensaios foram efetuados segundo uma 

Caraterísticas da amostra 

L* Luminosidade 

a* Coordenada vermelho/verde (+a indica vermelho e –a indica verde) 

b* Coordenada amarelo/azul (+b indica amarelo e –b indica azul) 

Comparação entre amostras 

ΔL* Diferença em mais claro e escuro (+ = mais claro, - = mais escuro) 

Δa* Diferença em vermelho e verde (+ = mais vermelho, - = mais verde) 

Δb* Diferença em amarelo e azul (+ = mais amarelo, - = mais azul) 

ΔE* Diferença total de cor 
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metodologia interna adaptada pelo CeNTI e realizaram-se com recurso ao equipamento 

Diamond DSC de compensação de potência (Perkin Elmer). O DSC foi combinado com um sistema 

de cura UV, permitindo analisar, isotermicamente, as transições que ocorrem numa amostra 

quando sobre esta incide radiação UV. Como tal, a fonte de radiação UV usada foi o EXFO 

OmniCure® Series 2000 (Perkin Elmer). Encontra-se uma fotografia do equipamento na 

Figura 28 no Anexo 6. 

Antes de cada medição, foi feito um acerto da altura dos feixes em relação aos fornos para 

garantir que se está a utilizar uma linha de base adequada. Para o varrimento escolheu-se um 

programa pré-definido com duração de 5 min, em que a amostra está exposta à radiação entre 

o primeiro e o terceiro minuto, sendo a irradiância aplicada de 1,5 W cm-2. É ainda de referir 

que houve a necessidade de se realizarem dois varrimentos para cada amostra: o primeiro para 

curar o material e o segundo para verificar se a cura foi completa nas condições escolhidas. A 

subtração da curva do segundo varrimento à curva do primeiro permite eliminar possíveis 

desvios na linha de base. Assim, no decorrer destes ensaios é esperado, após incidência de 

radiação UV, o aparecimento de um pico exotérmico correspondente ao processo de cura do 

material, na análise DSC. Pela análise de uma amostra não curada, ΔHnão curado, e de outras 

sujeitas a diferentes condições de cura, ΔHcurado, é possível, por recurso à equação 3, 

determinar o grau de cura do filme. 

 
∝ =  

∆𝐻𝑛ã𝑜 𝑐𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 − ∆𝐻𝑐𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜

∆𝐻𝑛ã𝑜 𝑐𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜
    (equação 3) 

 

À medida que aumenta o grau de cura, a entalpia de cura diminui. 

3.5.8 Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier com 

refletância total atenuada  

A espetroscopia de infravermelho por transformada de Fourier com refletância total atenuada 

é uma técnica utilizada para caraterizar quimicamente amostras, permitindo a identificação 

dos grupos funcionais presentes. O acessório ATR mede as alterações que ocorrem num feixe 

infravermelho quando entra em contacto com a amostra, sendo parte da radiação absorvida e 

outra transmitida (Bardi, 2014). Esta técnica pode ser usada em amostras sólidas e líquidas e 

vai ser utilizada nas formulações e filmes desenvolvidos, permitindo identificar quais as 

alterações que ocorreram nos grupos funcionais após a cura. Os ensaios foram efetuados no 

PerkinElmer Spectrum 100 FT-IR Spectrometer, com um acessório de ATR, que possui um cristal 

de seleneto de zinco, fotografia na Figura 35 do Anexo 7. Foram realizados 8 ciclos de 

varrimento no intervalo de comprimento de onda de 600 a 4000 cm-1.
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4 Resultados e Discussão 

Este capítulo encontra-se dividido em 2 subcapítulos: primeiramente apresentam-se as 

formulações desenvolvidas e, em seguida, os ensaios de caraterização efetuados às amostras. 

Este último foi ainda dividido em 3 secções: vernizes, tintas e tintas funcionais. 

4.1 Formulações desenvolvidas para cura por radiação UV 

As composições das formulações desenvolvidas encontram-se devidamente identificadas na 

Tabela 6. Na seleção das matérias-primas, tiveram-se em conta as caraterísticas (Tabela 4 do 

Capítulo 3) e a importância para a aplicação final, sendo que as percentagens utilizadas tiveram 

por base valores típicos para cada componente. Nas formulações, foram realizadas alterações, 

quer a nível de componentes, quer a nível de quantidades, de forma a otimizar as condições 

de cura e as propriedades adquiridas pelos substratos.  

Tabela 6. Composição dos componentes de cada formulação em percentagem mássica (% m/m) 

 
Oligómeros Monómeros Fotoiniciador Aditivos Pigmento 
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F01 45,00 - - - 45,00 - 5,00 5,00 - - 

F02 90,00 - - - - - 5,00 5,00 - - 

F03 67,50 - - - 22,50 - 5,00 5,00 - - 

F04 - 45,00 - - 45,00 - 5,00 5,00 - - 

F05 - 45,00 - - - 45,00 5,00 5,00 - - 

F06 - - 45,00 - - 45,00 5,00 5,00 - - 

F07 - - - 45,00 45,00 - 5,00 5,00 - - 

F08 - - 45,00 - 45,00 - 5,00 5,00 - - 

F09 - - 67,50 - - 22,50 5,00 5,00 - - 

F10 - - - 45,00 45,00 - 5,00 - 5,00 - 

F11 - - 45,00 - 45,00 - 5,00 - 5,00 - 

F12 - - - 47,50 47,50 - 5,00 - - - 

F13 - - 47,50 - 47,50 - 5,00 - - - 

F14 - - - 47,00 47,00 - 5,00 - - 1,00 

F15 - - 47,00 - 47,00 - 5,00 - - 1,00 

F16 - - - 45,00 45,00 - 5,00 - - 5,00 

F17 - - 45,00 - 45,00 - 5,00 - - 5,00 

F18 - - 42,50 - 42,50 - 5,00 5,00 - 5,00 

F19 - - 21,25 21,25 42,50 - 5,00 5,00 - 5,00 
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Determinou-se a viscosidade das formulações dado que, por um lado, constitui um parâmetro 

relevante para a seleção da tecnologia de revestimento e, por outro, serve de controlo da 

qualidade / das caraterísticas da formulação. Na Tabela 7 encontram-se as viscosidades de 

todas as formulações desenvolvidas. 

Tabela 7. Viscosidade de todas as formulações desenvolvidas 

Formulações Viscosidade / cP Formulações Viscosidade / cP 

F01 103,5 F11 98,8 

F02 5228,8 F12 323,1 

F03 471,6 F13 93,7 

F04 56,4 F14 434,1 

F05 132,4 F15 89,6 

F06 207,6 F16 426,1 

F07 263,7 F17 264,9 

F08 96,7 F18 100,4 

F09 247,1 F19 157,6 

F10 357,1   

 

As formulações desenvolvidas foram aplicadas em placas de cortiça rígida. No entanto, tal como 

já foi referido, houve ainda a necessidade de se aplicar em release paper, PET e cartas de 

controlo. Para a aplicação da formulação ao substrato utilizou-se uma barra de Mayer com 

50 µm de espessura e, durante a cura, a intensidade da lâmpada foi o único parâmetro que se 

variou. Como tal, os nomes das amostras foram definidos tendo em conta a formulação, o 

substrato e a irradiância que lhe foi aplicada no momento da cura, considerando-se: C- cortiça, 

R- release paper, P- PET e CC- cartas de controlo. 

Preparou-se a formulação F01, composta pelo oligómero Ebecryl 8210, que permite uma boa 

aderência, cura rápida e resistência à abrasão; pelo monómero difuncional SR238, que é um 

excelente solvente com baixa viscosidade, alta reatividade e elasticidade, boa resistência à 

água e cura rápida; pelo fotoiniciador IRGACURE 1173, apropriado para o monómero 

selecionado; e pelo aditivo Fluorolink® MD700, um agente fluorado com boa repelência ao óleo 

e à água. Verificou-se que a formulação tem baixa viscosidade, sendo grande parte absorvida 

pela cortiça. 

De forma a aumentar a viscosidade, preparou-se a formulação F02 com os mesmos 

componentes da formulação F01, no entanto, sem o monómero. A eliminação do monómero da 

formulação permitiu aumentar significativamente o valor de viscosidade (de 103,5 cP para 

5228,8 cP), conseguindo-se evitar a absorção da formulação por parte da cortiça. No entanto, 
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a ausência do monómero, que tem como característica uma elevada reatividade, influenciou 

negativamente a cura da formulação. 

No sentido de encontrar um compromisso entre a viscosidade e a reatividade da formulação, 

desenvolveu-se a formulação F03, constituída pelos mesmos componentes da formulação F01 

mas com maior percentagem de oligómero e menor de monómero. Assim, conseguiu-se uma 

formulação com um valor de viscosidade intermédio, o que se refletiu numa melhor cura, não 

havendo tanta penetração na cortiça. 

Alguns dos componentes mais adequados para melhorar a flexibilidade dos substratos são o 

CN554, o CN9278B80, SR602, o SR238 e o SR9003. Como tal, as formulações F04, F05, F06, 

F07 e F08 foram desenvolvidas numa tentativa de se conseguirem obter formulações com boas 

propriedades de flexibilidade e elasticidade. 

Na formulação F04, utilizou-se o oligómero CN554, que se carateriza por ter boa adesão, alta 

reatividade, excelente resistência a riscos, excelente resistência química e boa flexibilidade, 

o monómero SR238, o fotoiniciador IRGACURE 1173 e o aditivo Fluorolink® MD700. 

Na formulação F05, utilizou-se o monómero SR9003, que se carateriza por ser um bom solvente 

com boa flexibilidade e resistência química, o oligómero CN554, o fotoiniciador IRGACURA 1173 

e o aditivo Fluorolink® MD700. 

Na formulação F06, utilizou-se o oligómero SR602, que se carateriza por ter uma excelente 

flexibilidade, o monómero SR9003, o fotoiniciador IRGACURE 1173 e o aditivo Fluorolink® 

MD700. 

Na formulação F07, utilizou-se o oligómero SR9278B80, que se carateriza por ter uma excelente 

resistência a solventes, muito boa aderência, reatividade e flexibilidade, o monómero SR238, 

o fotoiniciador IRGACURA 1173 e o aditivo Fluorolink® MD700. 

Na formulação F08, utilizou-se o oligómero SR602, o monómero SR238, o fotoiniciador 

IRGACURA 1173 e o aditivo Fluorolink® MD700. 

Depois das formulações anteriores terem sido aplicadas nos substratos, verificou-se que as F04, 

F05, F06 e F07 são as que apresentam maior flexibilidade.  

Contudo, a formulação F06 apresenta baixa viscosidade e, consequentemente, grande parte é 

penetrada na cortiça, de forma a melhorá-la desenvolveu-se a formulação F09, utilizaram-se 

os mesmos componentes que na formulação F06, no entanto, em diferentes percentagens, 

aumentando o oligómero e reduzindo o monómero. 

Depois da medição dos ângulos de contacto, verificou-se que as formulações F07 e F08 são as 

mais promissoras, apresentando os ângulos mais elevados, como tal, as formulações seguintes 

tiveram por base os componentes utilizados nestas duas. 



Desenvolvimento de tintas e vernizes funcionais curáveis por radiação UV para aplicação em substratos de base celulose 

 

Resultados e Discussão 20 

O aditivo utilizado, tal como já foi referido anteriormente, é o componente que mais 

proporciona repelência a líquidos à formulação. Numa tentativa de manter a boa repelência e 

aumentar a velocidade de cura, desenvolveram-se as formulações F10 e F11 utilizando outro 

agente fluorado, o Fluorolink® AD1700. Este, de base acrilato, tendencialmente apresenta 

maior reatividade que o Fluorolink® MD700, de base metacrilato, sendo benéfico para a 

velocidade de cura (DeLombard-Watts e Weissman, 2004). 

A formulação F10 contém os mesmos componentes que a formulação F07, com a única 

diferença que o Fluorolink® MD700 foi substituído pelo Fluorolink® AD1700. 

A formulação F11 contém os mesmos componentes que a formulação F08, com a única 

diferença que o Fluorolink® MD700 foi substituído pelo Fluorolink® AD1700. 

Com o objetivo de confirmar a importância do agente fluorado, prepararam-se as formulações 

F12 e F13 sem aditivos. 

A formulação F12 apresenta os mesmos componentes que a formulação F07, no entanto, sem 

o Fluorolink® MD700. 

A formulação F13 apresenta os mesmos componentes que a formulação F08, no entanto, sem 

o Fluorolink® MD700. 

De forma a desenvolver as primeiras formulações pigmentadas, utilizou-se o Orange 10C341, 

um pigmento laranja inorgânico que se carateriza pela sua durabilidade e capacidade de 

cobertura excecionais. 

A formulação F14 é semelhante à F07, contudo, com o Orange 10C341 a substituir o Fluorolink® 

MD700. 

A formulação F15 é semelhante à F08, contudo, com o Orange 10C341 a substituir o Fluorolink® 

MD700. 

Com a finalidade de melhorar o poder de cobertura e a opacidade da tinta aumentou-se a 

percentagem de pigmento das formulações F14 e F15, desenvolvendo-se as formulações F16 e 

F17. 

A formulação F16 é igual à F14, diferindo apenas na percentagem que pigmento que foi 

aumentada de 1 para 5 %. 

A formulação F17 é igual à F15, diferindo apenas na percentagem de pigmento que foi 

aumentada de 1 para 5 %. 

Numa tentativa de se obter uma tinta funcional, ou seja, uma formulação que combine as boas 

funcionalidades conseguidas nos vernizes com a pigmentação caraterística das tintas, 
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procedeu-se ao desenvolvimento da formulação F18. Esta contém os mesmos componentes da 

formulação F17 e o aditivo Fluorolink® MD700. 

Depois de se caraterizarem as amostras revestidas com a formulação F18, os resultados 

indicaram que esta não exibe boa adesão, como tal, desenvolveu-se a formulação F19, onde se 

combinaram os componentes da F18 com o oligómero CN9278B80. 

4.2 Resultados obtidos nos ensaios de caraterização 

4.2.1 Vernizes 

4.2.1.1 Medição dos ângulos de contacto e determinação da energia superficial 

Procedeu-se à medição dos ângulos de contacto e à determinação da energia de superfície, de 

forma a avaliar a hidrofobicidade, oleofobicidade e grau de repelência a líquidos das amostras, 

sendo que os ensaios foram executados conforme descrito na Secção 3.5.2. 

As medições foram realizadas em todas as amostras de cortiça revestidas com vernizes. Os 

valores obtidos nos ensaios dos 4 líquidos, bem como as médias para cada líquido de cada 

amostra, estão tabelados no Anexo 2. Na Figura 7 encontram-se as médias dos ângulos de 

contacto das amostras de cortiça das formulações F01 à F09, para a água e para o óleo. 

 

 

 

 

Figura 7. Ângulos de contacto das amostras de cortiça das formulações F01 à F09, para a água e para o óleo. 

Através da análise da figura anterior, observa-se que nenhuma das amostras demonstrou ser 

superhidrofóbica ou superoleofóbica, tendo em conta que os ângulos de contacto obtidos foram 

inferiores a 150. No caso da água, as amostras apresentam valores entre 97 e 114, sendo 

hidrofóbicas. No caso do óleo, apenas uma exibe valor superior a 90, a amostra F07_C_40, 
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considerando-se oleofóbica. Observa-se ainda que as amostras F07_C_40 e F08_C_40 são as 

mais promissoras, tendo em conta que são as que têm maiores ângulos de contacto para a água 

e para o óleo sendo, consequentemente, as mais hidrofóbicas e oleofóbicas.  

Na Figura 8, encontram-se os ângulos de contacto das amostras referentes às formulações F07, 

F10 e F12 e às formulações F08, F11 e F13, respetivamente. Onde se consideram as amostras 

F12_C_40 e F13_C_40, como sendo os controlos uma vez que na sua composição têm os mesmos 

componentes que nas F07 e F08, no entanto, com ausência do agente fluorado. Nestes gráficos, 

comparam-se as duas amostras mais promissoras com os controlos e com as amostras relativas 

às formulações F10 e F11, com alteração do agente fluorado. 

 

  

Figura 8. Ângulos de contacto para a água e para o óleo das amostras referentes às formulações: (a) F07, F10 e 

F12 e (b) F08, F11 e F13. 

Analisando os gráficos anteriores, observa-se que as amostras correspondentes às formulações 

F07 e F08 continuam a ser as que apresentam maior hidrofobicidade e oleofobicidade; que, 

com a alteração do agente fluorado, os ângulos aumentam relativamente ao controlo mas 

diminuem comparativamente às amostras com o agente fluorado inicial, o que se justifica pelo 

facto do Fluorolink® MD700 ter maior teor de flúor, componente que proporciona repelência, 

que o Fluorolink® AD1700; e que, com a ausência do mesmo, as amostras apresentam ângulos 

bastante pequenos. Assim, pode concluir-se que a presença deste agente é essencial à 

formulação para obter substratos com boas caraterísticas hidrofóbicas e oleofóbicas e que a 

alteração do mesmo não trouxe benefícios em termos de repelência. 

Dado que os valores de ângulos de contacto para a água e para o óleo permitem apenas aferir 

o caráter hidrofóbico e oleofóbico, respetivamente, das amostras, procedeu-se à medição dos 

ângulos de contacto do etilenoglicol e do diiodometano para se determinar a energia de 

superfície para todas as amostras de cortiça revestidas com verniz, estando apresentados na 

Figura 9. Esta foi calculada através do software do equipamento, utilizando os valores dos 
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ângulos de contacto da água, do etilenoglicol e do diiodometano com o objetivo de determinar 

a afinidade dos substratos revestidos para líquidos de diferentes polaridades. 

 

 

 

 

Figura 9. Energia de superfície das amostras de cortiça revestida com verniz. 

Na Figura 9 observa-se que a componente polar, relacionada com a afinidade para líquidos 

polares, como a água e o etilenoglicol, apresenta valores manifestamente mais pequenos do 

que a componente dispersiva, relacionada com os ângulos do diiodometano, pelo que se conclui 

que todas as amostras apresentam maior afinidade para líquidos apolares. Observa-se também 

que os valores da componente dispersiva, com impacto direto na energia de superfície total, 

são significativamente mais baixos para as amostras aditivadas face aos respetivos controlos 

(F12_C_40 e F13_C_40), o era de esperar, tendo em conta que proporcionam maior repelência, 

que se reflete em maiores ângulos de contacto e, consequentemente, menor energia de 

superfície (Bharathidasan, T.; Narayanan, T.; Sathyanaryanan, S.; Sreejakumari, 2014). 

No Anexo 2 encontram-se tabelados todos os valores obtidos nas medições dos ângulos de 

contacto, onde se pode verificar que, efetivamente, a água e o etilenoglicol são os líquidos 

com os valores mais elevados e o diiodometano com os valores mais baixos. 

4.2.1.2 Testes de repelência à água (TRA) e ao óleo (TRO) 

O teste de repelência é um método que permite avaliar a hidrofobicidade e oleofobicidade do 

substrato com base na resistência ao molhamento, sendo que os ensaios foram realizados tendo 

por base as normas ISO 23232 e ISO 14419, conforme descrito nas Secções 3.5.3 e 3.5.4. 

Os testes foram efetuados em amostras de cortiça rígida revestidas com vernizes, na Figura 10 

encontram-se todos os ensaios. 
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Figura 10. Nível de repelência à água e ao óleo das amostras de vernizes. 

Na Figura 10, relativamente à água, observa-se que os resultados obtidos não se encontram de 

acordo com os dados obtidos nas medições dos ângulos de contacto. Como tal, verificou-se que 

os testes de repelência são mais adequado para amostras têxteis, onde as misturas utilizadas 

nos testes são absorvidas pelo material. Quando aplicadas em amostras de cortiça ocorre o 

espalhamento das gotas, o que impossibilita uma boa avaliação. Desta forma, estes testes 

apenas se realizaram às primeiras amostras, não se podendo retirar qualquer conclusão a partir 

dos mesmos. 

4.2.1.3 Teste da fita 

Este teste permite avaliar a adesão de um revestimento ao substrato, sendo que os ensaios 

foram realizados tendo em conta a norma ASTM D3359, conforme descrito na Secção 3.5.5. 

A partir dos resultados obtidos pelos ângulos de contacto e energia de superfície verifica-se 

que as primeiras 6 formulações apresentam baixa hidrofobicidade e oleofobicidade sendo, 

portanto, excluídas dos métodos seguintes. Assim, o teste da fita apenas foi realizado às 

amostras referentes às formulações F07, F08, F10, F11, F12 e F13 e a avaliação foi feita tendo 

em conta a Figura 21 do Anexo 4. Na Tabela 8, encontra-se a avaliação obtida para cada uma 

dessas amostras. 

Tabela 8. Avaliação da adesão das amostras de cortiça referentes às formulações F07, F08, F10, F11, F12 e F13 

Amostras F07_C_40 F08_C_40 F10_C_40 F11_C_40 F12_C_40 F13_C_40 

Escala 4B 3B 3B 3B 3B 2B 
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Na tabela anterior, observa-se que a amostra F07_C_40 é a que exibe melhor adesão do 

revestimento ao substrato, o que sugere que, para se obter uma boa adesão, neste tipo de 

substrato, a formulação deve combinar o oligómero CN9278B80 com os restantes componentes. 

Esta observação encontra-se de acordo com a descrição do oligómero em questão na Tabela 4 

do Capítulo 3. 

4.2.1.4 Espectrofotómetro UV-Vis-NIR 

Neste equipamento, realizaram-se ensaios de transmitância para todas as amostras revestidas 

com verniz, ao longo de todo o espetro, de forma a caracterizar a transmitância dos vernizes e 

a verificar se as formulações desenvolvidas apresentam proteção na zona do UV, na medida em 

que representa uma funcionalidade acrescida para proteção de materiais naturais de base 

celulose, neste caso, cortiça.  

Seria de esperar que neste método se pudessem utilizar os filmes obtidos a partir das amostras 

de release paper, no entanto, devido a terem pequenas dimensões não foi possível. Como tal, 

houve a necessidade de se aplicarem as formulações de vernizes em folhas de PET (material 

transparente) nas mesmas condições que as amostras de release paper. Na Figura 11 

encontram-se os resultados obtidos para as formulações de F01 a F13. 

  

Figura 11. Transmitância ao longo de todo o espetro para as amostras revestidas com verniz: (a) em todo o 

espetro; (b) na gama da radiação UV. 

Observando a Figura 11, verifica-se que, à exceção das amostras F02_P_40 e F03_P_40, todas 

demonstram um comportamento semelhante. Apresentam maior transmitância na gama da 

radiação visível (750 nm – 400 nm) e em parte da radiação infravermelha (2500 nm – 750 nm), 

sendo que, quando se aproxima da radiação ultravioleta (400 nm - 250 nm), a transmitância 

diminui acentuadamente até ser nula. Os valores elevados de transmitância na gama da 
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radiação visível eram esperados e pretendidos, dado que se tratam de vernizes transparentes. 

Na gama da radiação UV, eram desejados valores baixos, uma vez que esta degrada a estrutura 

celulósica da lenhina, componente presente na cortiça, no entanto, isto só acontece entre os 

250 e os 310 nm o que sugere que apenas apresentam proteção UV parcial. A amostra F03_P_40 

apresenta o mesmo comportamento que as restantes mas com uma transmitância inferior, dado 

que tem uma viscosidade superior às outras amostras devido a ter uma percentagem de 

oligómero maior. A amostra F02_P_40 é a que apresenta maior proteção na zona UV, no 

entanto, na gama da radiação visível, exibe valores bastante inferiores, o que se justifica por 

a sua composição ser em 90 % oligómero, tornando-a a mais viscosa. Esta propriedade faz com 

que o verniz seja mais opaco e, consequentemente, menos transparente, diminuindo 

notoriamente a transmitância. 

4.2.1.5 Determinação do grau de cura por calorimetria diferencial de varrimento 

O processo de cura é acompanhado por uma libertação de calor, cujo valor é proporcional ao 

número de grupos que reagiram. Calor esse possível de quantificar através deste método, a 

partir da integração da área do pico exotérmico correspondente à reação. Depois de conhecidos 

os valores de entalpia para a amostra não curada e para a curada, calcula-se, através da 

equação 3 da Secção 3.5.7, o grau de cura desta última. 

Tendo por base os dados obtidos nos métodos anteriores, observa-se que a formulação F07 é a 

melhor, na medida em que apresenta o melhor compromisso de adesão e elevada repelência a 

líquidos. Como tal, os ensaios de DSC apenas se realizaram a esta e às amostras revestidas pela 

mesma.  

Inicialmente, efetuou-se a análise ao verniz, ou seja, à amostra não curada (ΔHnão curado) e, 

posteriormente, realizou-se o ensaio à amostra F07_R_40 que corresponde à amostra curada 

(ΔHcurado), estando os gráficos obtidos presentes no Anexo 6. Na Tabela 9, encontram-se os 

valores de entalpia obtidos em cada um dos ensaios, bem como o grau de cura do filme. 

Tabela 9. Entalpia da amostra não curada e da curada relativas à formulação F07 e grau de cura 

 Amostra não curada Amostra curada 

ΔH / J g-1 -101,12 Sem pico 

α / % 100 

 

Através da análise da tabela anterior, observa-se que a amostra não curada apresenta um pico 

exotérmico com um valor de entalpia de -101,12 J g-1, correspondente à libertação do calor 

caraterístico do processo de cura. Quanto à amostra curada, não há aparecimento do pico 

exotérmico o que sugere que está totalmente curada, apresentando um grau de cura de 100 %. 

Tendo em conta que nesta amostra foi aplicada uma irradiância de 40 W cm-2 e apresenta uma 
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cura total, não houve a necessidade de se efetuar o mesmo ensaio para a amostra F07_R_120, 

onde foi aplicada uma irradiância de 120 W cm-2, uma vez que se depreende que a cura continua 

a ser total. 

De forma a validar o método de determinação do grau de cura e obter o perfil de cura da 

formulação, realizaram-se ensaios onde primeiramente se colocou a formulação no DSC, em 

seguida, ligou-se o OmniCure® 1 s, para fazer uma cura ligeira e, posteriormente, fez-se o 

ensaio normal para determinar o pico. Estes ensaios realizaram-se para uma duração de cura 

de 1 a 9 s com intervalos de 1 s, sendo de esperar que o gráfico grau de cura em função do 

tempo de irradiação seja uma curva crescente, uma vez que com o aumento do tempo de 

irradiação o calor libertado diminui e, consequentemente, obtêm-se valores mais elevados para 

o grau de cura. Os gráficos obtidos pelo equipamento para cada um dos ensaios estão presentes 

no Anexo 6. Na Figura 12 encontra-se o gráfico obtido para o grau de cura em função do tempo 

de irradiação relativo à formulação F07. 

 

 

 

Figura 12. Grau de cura em função do tempo de irradiação para a formulação F07. 

No gráfico anterior, observa-se que o comportamento apresentado vai ao encontro do esperado 

uma vez que se trata de uma curva crescente, onde com o aumento do tempo de irradiação o 

grau de cura aumenta, validando o método de determinação deste último. Relativamente ao 

perfil de cura da formulação F07 verifica-se que o aumento não é linear, sendo a evolução da 

cura mais lenta nos primeiros cinco segundos e mais rápida nos segundos finais até à cura total 

da formulação.  
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4.2.1.6 Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier com refletância total 

atenuada 

Este equipamento possibilita a identificação dos grupos funcionais presentes. Os ensaios foram 

realizados às formulações e aos filmes desenvolvidos, permitindo identificar quais as alterações 

que ocorreram nos grupos funcionais após a cura. 

Tendo em conta que anteriormente já se definiu que a formulação F07 é a melhor, os ensaios 

foram efetuados a esta e ao filme desenvolvido a partir desta, curado com uma irradiância de 

40 W cm-2, uma vez que através do equipamento DSC se verificou ser o suficiente para atingir 

a cura completa. Os ensaios efetuados para a formulação e para o filme curado, no intervalo 

de número de onda de 600 a 4000 cm-1, encontram-se na Figura 13. 

 

 

 

Figura 13. Transmitância em função do número de onda para a formulação F07 e para o filme curado a 40 W cm-1. 

Depois de obtido o gráfico, foi necessário recorrer a tabelas de absorção infravermelha 

caraterística para identificar a que grupo funcional corresponde cada um dos picos, 

encontrando-se no Anexo 7 as tabelas utilizadas, bem como as tabelas com os picos obtidos e 

os respetivos tipos de ligação. Após a determinação das ligações correspondentes a cada um 

dos picos, verificou-se que depois da cura há o desaparecimento das ligações C=C (estiramento), 

assinaladas a tracejado na Figura 13, o que comprova que ocorre a fotopolimerização, onde a 

radiação incide no fotoiniciador que absorve a radiação rompendo as ligações químicas e 

formando radicais livres. Os radicais livres iniciam a polimerização de moléculas que possuem 

insaturações, através da quebra da ligação C=C do monómero ou oligómero, seguindo-se a 

ligação química entre monómeros, levando à formação de cadeiras poliméricas. 
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4.2.2 Tintas 

4.2.2.1 Medição dos ângulos de contacto e determinação da energia de superfície 

Após a realização das medições dos ângulos de contacto e determinação da energia de 

superfície para as amostras revestidas com vernizes, procedeu-se à realização de ensaios para 

todas as amostras revestidas com tintas. Os valores obtidos nos ensaios dos 4 líquidos, bem 

como as médias para cada líquido de cada amostra, estão tabelados no Anexo 2. Na Figura 14 

encontram-se os ângulos de contacto das amostras referentes às formulações F12, F14 e F16 e 

às formulações F13, F15 e F17, respetivamente. Nestes gráficos, comparam-se os controlos 

(F12_C_40 e F13_C_40) às amostras relativas às formulações com diferentes percentagens de 

pigmentação (F14_C_40 e F15_C_40 com 1 % de pigmento e F16_C_40 e F17_C_40 com 5 % de 

pigmento). 

  

Figura 14. Ângulos de contacto para a água e para o óleo das amostras referentes às formulações: (a) F12, F14 e 

F16 e (b) F13, F15 e F17. 

Analisando os gráficos anteriores, observa-se que não existem alterações notórias nos valores 

dos ângulos de contacto com a presença de pigmento (F14_C_40 e F15_C_40) nem com o 

aumento da percentagem do mesmo (F16_C_40 e F17_C_40). Pode, assim, concluir-se que, nas 

formulações de tintas, a presença do pigmento não influencia significativamente as 

caraterísticas de hidrofobicidade e oleofobicidade dos substratos. 

Dado que os valores dos ângulos de contacto para a água e para o óleo permitem apenas aferir 

o caráter hidrofóbico e oleofóbico, respetivamente, das amostras, procedeu-se à medição dos 

ângulos de contacto do etilenoglicol e do diiodometano para se determinar a energia de 

superfície para todas as amostras de cortiça revestidas com tinta, estando os valores 

apresentados na Figura 15. 
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Figura 15. Energia de superfície das amostras de cortiça revestidas com tinta. 

Na Figura 15 observa-se que a componente polar, relacionada com a afinidade para líquidos 

polares, como a água e o etilenoglicol, apresenta valores bastante mais pequenos do que a 

componente dispersiva, relacionada com os ângulos do diiodometano, pelo que se conclui que 

todas as amostras apresentam maior afinidade para líquidos apolares. Observa-se também que 

as amostras apresentam energias de superfície total semelhantes e elevadas comparativamente 

às obtidas nos vernizes, o que era de esperar, tendo em conta que nenhuma das formulações 

tem presente na sua composição o agente fluorado. A ausência deste reflete-se numa baixa 

repelência, ou seja, ângulos de contacto pequenos e, consequentemente, energias de 

superfície superiores (Bharathidasan, T.; Narayanan, T.; Sathyanaryanan, S.; Sreejakumari, 

2014). Tal como aconteceu nos ângulos de contacto, para a água e para o óleo, também aqui 

se pode afirmar que a presença de pigmento não influência a energia de superfície, uma vez 

que os valores obtidos são muito idênticos. 

No Anexo 2 encontram-se tabelados todos os valores obtidos nas medições dos ângulos de 

contacto, onde se pode verificar que, efetivamente, a água e o etilenoglicol são os líquidos 

com os valores mais elevados e o diiodometano com os valores mais baixos. 

4.2.2.2 Teste da fita 

Após a realização do teste da fita nas amostras revestidas com vernizes, procedeu-se à 

realização dos mesmos nas amostras revestidas com tintas. Assim, este teste foi realizado às 

amostras referentes às formulações F14, F15, F16 e F17 e a avaliação foi feita tendo em conta 

a tabela do Anexo 4. Na Tabela 10 encontra-se a avaliação obtida para cada uma dessas 

amostras. 

Tabela 10. Avaliação da adesão das amostras de cortiça referentes às formulações F14, F15, F16 e F17 

Amostras F14 _C_40 F15_C_40 F16_C_40 F17_C_40 

Escala 3B 2B 1B 4B 
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Pela análise da tabela anterior, verifica-se que com os dados obtidos não se pode concluir qual 

a influência da percentagem de pigmento na adesão ao substrato, uma vez que os resultados 

não são concordantes. Da amostra F14_C_40 com 1 % de pigmento para a amostra F15_C_40 

com 5 % de pigmento a adesão diminui, contudo, da amostra F16_C_40 com 1 % de pigmento 

para a amostra F17_C_40 com 5 % de pigmento a adesão aumenta. Apesar de não se poder 

retirar qualquer conclusão acerca da influência da percentagem de pigmento na adesão ao 

substrato, pode-se afirmar que a amostra F17_C_40 é a melhor, dado que é a que apresenta 

maior adesão. 

4.2.2.3 Espectrofotómetro UV-Vis-NIR 

Neste equipamento, realizaram-se ensaios de refletância para todas as amostras revestidas com 

tinta, ao longo de todo o espetro, de forma a avaliar a opacidade e o poder de cobertura das 

formulações desenvolvidas. Para a determinação destas duas propriedades houve a necessidade 

de se aplicarem as formulações de tintas em cartas de contraste, nas mesmas condições que as 

amostras de release paper. Dado que o poder de cobertura e a opacidade se encontram também 

relacionados com a espessura de tinta aplicada, procedeu-se à aplicação das formulações 

utilizando duas barras de Mayer de diferentes espessuras (50 e 100 µm).  

A opacidade foi determinada a partir da equação 2 da Secção 3.5.6 na qual se utiliza a 

luminosidade, uma das coordenadas de cor, possível de obter através da medição da 

refletância. O Poder de cobertura foi determinado através da razão entre a refletância total 

da tinta aplicada sobre um substrato preto e a refletância total da tinta aplicada sobre um 

substrato branco, tal como se encontra na equação 1 da Secção 3.6.6. Os gráficos com a 

refletância em função do comprimento de onda, bem como os valores da luminosidade e as 

refletância totais, encontram-se no Anexo 5. Na Figura 16 encontram-se os resultados obtidos 

para as formulações F14, F15, F16 e F17. 

 

 

 

Figura 16. Opacidade e poder de cobertura obtidos para as formulações F14, F15, F16 e F17. 
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Observando a Figura 16 verifica-se que a opacidade e o poder de cobertura têm valores 

diferentes, no entanto, apresentam o mesmo comportamento. Para as formulações com maior 

percentagem de pigmento, como é o caso da F16 e da F17, e para amostras com espessuras de 

100 µm, a percentagem da opacidade e do poder de cobertura é superior, o que era previsto, 

uma vez que, com o aumento da percentagem de pigmento, a formulação torna-se 

automaticamente mais opaca e, com o aumento da espessura do filme, existe mais formulação 

por unidade de área aumentando também a opacidade. 

4.2.2.4 Determinação d grau de cura por calorimetria diferencial de varrimento 

Após a realização dos ensaios nas amostras revestidas com vernizes, procedeu-se à realização 

dos mesmos nas amostras revestidas com tintas. Tendo por base os dados obtidos nos métodos 

anteriores, observa-se que a formulação F17 é a melhor, na medida em que apresenta o melhor 

compromisso de adesão, opacidade e poder de cobertura. Como tal, os ensaios de DSC apenas 

se realizaram a esta e às amostras revestidas pela mesma. Na Tabela 11 encontram-se os 

valores de entalpia obtidos em cada um dos ensaios, bem como o grau de cura do filme. 

Tabela 11. Entalpia da amostra não curada e da curada relativas à formulação F17 e grau de cura 

 Amostra não curada Amostra curada 

ΔH / J g-1 -93,04 Sem pico 

α / % 100 

 

Através da análise da Tabela 11 observa-se que a amostra não curada apresenta um pico 

exotérmico com um valor de entalpia de -93,04 J g-1, correspondente à libertação do calor 

caraterístico do processo de cura. Quanto à amostra curada, não há, mais uma vez, 

aparecimento do pico exotérmico o que sugere que está totalmente curada, apresentando um 

grau de cura de 100 %. Tendo em conta que nesta amostra foi aplicada uma irradiância de 

40 W cm-2 e apresenta uma cura total, não houve a necessidade de se efetuar o mesmo ensaio 

para a amostra F17_R_120, onde foi aplicada uma irradiância de 120 W cm-2, uma vez que se 

depreende que a cura continua a ser total. 

Em seguida, realizaram-se os ensaios de validação do método de determinação do grau de cura 

e obtenção do perfil de cura. Os gráficos obtidos pelo equipamento para cada um dos ensaios 

à formulação F17 estão presentes no Anexo 6. Na Figura 17, encontra-se o gráfico obtido para 

o grau de cura em função do tempo de irradiação relativo à formulação F17. 
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Figura 17. Grau de cura em função do tempo de irradiação para a formulação F17. 

No gráfico anterior observa-se que o comportamento apresentado vai de encontro ao esperado 

uma vez que se trata de uma curva crescente, onde com o aumento do tempo de irradiação o 

grau de cura aumenta, validando o método de determinação deste último. No entanto, para o 

tempo de irradiação de 3 segundos exibe um ligeiro desvio que possivelmente se deve a erro 

humano uma vez que o Omnicure foi ligado manualmente. Relativamente ao perfil de cura da 

formulação F17 verifica-se que o aumento não é linear, sendo a evolução da cura mais lenta 

nos primeiros sete segundos e mais rápida nos segundos finais até à cura total da formulação.  

4.2.2.5 Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier com refletância total 

atenuada 

Após a realização dos ensaios nas amostras revestidas com vernizes, procedeu-se à realização 

dos mesmos nas amostras revestidas com tintas. Tendo em conta que anteriormente já se 

definiu que a formulação F17 é a melhor, os ensaios foram efetuados a esta e ao filme 

desenvolvido a partir desta, curado com uma irradiância de 40 W cm-2, uma vez que através do 

equipamento DSC se verificou ser o suficiente para atingir a cura completa. Como tal, na 

Figura 18, encontra-se o gráfico da transmitância em função do número de onda entre 600 e 

4000 cm-1 para a formulação e para o filme desenvolvido. 
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Figura 18. Transmitância em função do número de onda para a formulação e para o filme curado a 40 W.cm-1.  

Depois de obtido o gráfico, foi necessário recorrer a tabelas de absorção infravermelha 

caraterística para identificar a que grupo funcional corresponde cada um dos picos, 

encontrando-se no Anexo 7 as tabelas utilizadas, bem como as tabelas com os picos obtidos e 

os respetivos tipos de ligação. Após a determinação das ligações correspondentes a cada um 

dos picos, verificou-se que depois da cura há o desaparecimento das ligações C=C (estiramento), 

assinaladas a tracejado na Figura 18, o que comprova que ocorre a fotopolimerização, onde a 

radiação incide no fotoiniciador que absorve a radiação rompendo as ligações químicas e 

formando radicais livres. Os radicais livres iniciam a polimerização de moléculas que possuem 

insaturações, através da quebra da ligação C=C do monómero ou oligómero, seguindo-se a 

ligação química entre monómeros, levando à formação de cadeiras poliméricas. 

4.2.3 Tintas Funcionais 

4.2.3.1  Medição dos ângulos de contacto e determinação da energia de superfície 

Após a realização das medições dos ângulos de contacto e determinação da energia de 

superfície para as amostras revestidas com vernizes e tintas, procedeu-se à realização de 

ensaios para as amostras revestidas com tintas funcionais. Os valores obtidos nos ensaios dos 4 

líquidos, bem como as médias para cada líquido de cada amostra estão tabelados no Anexo 2. 

Na Figura 19 encontram-se as médias dos ângulos de contacto das amostras de cortiça 

revestidas pelas formulações F18 e F19, para a água e para o óleo, bem como as amostras dos 

vernizes aditivados (F07_C_40 e F08_C_40), as amostras dos vernizes sem o agente fluorado 

(F12_C_40 e F13_C_40) e as amostras das tintas sem o agente fluorado (F16_C_40 e F17_C_40) 

de forma a facilitar a comparação dos resultados obtidos. 
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Figura 19. Ângulos de contacto das amostras de cortiça revestidas pelas formulações F07, F08, F12, F13, F16, F17, 

F18 e F19 para a água e para o óleo. 

Através da análise da Figura 19, observa-se que as amostras F18_C_40 e F19_C_40 demonstram 

ser hidrofóbicas, tendo em conta que os ângulos de contacto para a água se encontram entre 

90 e 150 º e oleofílicas devido a apresentarem ângulos de contacto para o óleo inferiores a 90 º. 

Observa-se ainda que não existe uma diferença notória entre as duas formulações, no entanto, 

considera-se que a formulação F19 é a melhor tinta funcional, uma vez que tem ângulos de 

contacto ligeiramente superiores. As amostras F18_C_40 e F19_C_40 apresentam ângulos de 

contacto maiores que as amostras sem agente fluorado (F12_C_40, F13_C_40, F16_C_40 e 

F17_C_40), tal como era de esperar, dado que, tal como já se referiu anteriormente, este 

componente proporciona alta repelência a líquidos que se reflete em ângulos de contacto 

elevados. No entanto, ao comparar as amostras pigmentadas e aditivadas (F18_C_40 e 

F19_C_40) com as amostras aditivadas (F07_C_40 e F08_C_40) observa-se que relativamente 

aos ângulos de contacto para a água não existem grandes alterações, contudo, os ângulos de 

contacto para o óleo diminuem com a presença do pigmento, passando as amostras a ser 

oleofílicas em vez de oleofóbicas, o que se pode justificar por uma possível interação entre o 

agente fluorado e o pigmento. 

Dado que os valores dos ângulos de contacto para a água e para o óleo permitem apenas aferir 

o caráter hidrofóbico e oleofóbico, respetivamente, das amostras procedeu-se à medição dos 

ângulos de contacto do etilenoglicol e do diiodometano para se determinar a energia de 

superfície para as amostras de cortiça revestidas com tinta funcional, estando apresentadas na 

Figura 20, juntamente com as amostras relativas às formulações F07, F08, F12, F13, F16, F17, 

F18 e F19. 
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Figura 20. Energia de superfície das amostras de cortiça revestidas pelas formulações F07, F08, F12, F13, F16, 

F17, F18 e F19. 

Na Figura 20 observa-se que para as amostras F18_C_40 e F19_C40 a componente 

polar, relacionada com a afinidade para líquidos polares, como a água e o etilenoglicol, 

apresenta valores notoriamente mais pequenos do que a componente dispersiva, relacionada 

com os ângulos do diiodometano, pelo que se conclui que as amostras apresentam maior 

afinidade para líquidos apolares.  Verifica-se também que apresentam energias de superfície 

total semelhantes e mais baixas quando comparadas com as amostras sem agente fluorado 

(F12_C_40, F13_C_40, F16_C_40 e F17_C_40), o que, mais uma vez, comprova que este aditivo 

é essencial para se obterem formulações com elevada repelência a líquidos. Tal como 

aconteceu nos ângulos de contacto, também aqui se pode afirmar que a presença de pigmento 

não influencia a energia de superfície, uma vez que os valores obtidos são muito idênticos.  

No entanto, ao comparar as amostras pigmentadas e aditivadas (F18_C_40 e F19_C_40) com as 

amostras aditivadas (F07_C_40 e F08_C_40) observa-se que estas últimas apresentam valores 

inferiores às primeiras, podendo ser um indicador de uma possível interação entre o agente 

fluorado e o pigmento. 

No Anexo 2 encontram-se tabelados todos os valores obtidos nas medições dos ângulos de 

contacto, onde se pode verificar que, efetivamente, a água e o etilenoglicol são os líquidos 

com os valores mais elevados e o diiodometano com os valores mais baixos. 

4.2.3.2 Teste da fita 

Após a realização deste teste nas amostras revestidas com vernizes e tintas, procedeu-se à 

realização dos mesmos nas amostras revestidas com tintas funcionais. Assim, este teste foi 

realizado às amostras referentes às formulações F18 e F19 e a avaliação foi feita tendo em 
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conta a tabela do Anexo 4. Na Tabela 12 encontra-se a avaliação obtida para as amostras de 

cortiça revestidas com as formulações F18 e F19, bem como para as amostras revestidas com 

vernizes aditivados (F07_C_40 e F08_C_40), para as amostras revestidas com vernizes sem o 

agente fluorado (F12_C_40 e F13_C_40) e para as amostras revestidas com tintas sem o agente 

fluorado (F16_C_40 e F17_C_40), de forma a facilitar a comparação dos resultados obtidos. 

Tabela 12. Avaliação da adesão das amostras de cortiça revestidas com as formulações F07, F08, F12, F13, F16, 

F17, F18 e F19 

Amostras 

F
0
7
_
C

_
4
0
 

F
0
8
_
C

_
4
0
 

F
1
2
_
C

_
4
0
 

F
1
3
_
C

_
4
0
 

F
1
6
_
C

_
4
0
 

F
1
7
_
C

_
4
0
 

F
1
8
_
C

_
4
0
 

F
1
9
_
C

_
4
0
 

Escala 4B 3B 3B 2B 1B 4B 3B 4B 

 

Pela análise da tabela anterior, verifica-se que, para a formulação de base CN9278B80 e SR238 

(amostra controlo F12_C_40), o desempenho em termos de adesão é ligeiramente melhorado 

quando se adiciona o agente fluorado (amostra F07_C_40), passando de nível 3B para 4B, e 

significativamente piorado quando é incorporado o pigmento de cor (amostra F16_C_40), 

passando de 3B para 1B. Também para a formulação de base SR602 e SR238 (amostra controlo 

F13_C_40), observa-se que a respetiva amostra aditivada com agente fluorado (amostra 

F08_C_40) tem desempenho superior ao controlo, passando de 2B para 3B. No entanto, ao 

contrário do observado para a formulação controlo anterior, quando se adiciona o pigmento a 

esta formulação (amostra F17_C_40), a adesão ao substrato é melhorada, apresentando nível 

4B. Quando a esta formulação, se adiciona simultaneamente o agente fluorado e o pigmento 

(amostra F18_C_40), consegue-se obter um nível de adesão superior ao controlo (3B face ao 2B 

do controlo), no entanto, ainda pouco satisfatório. Neste seguimento, procedeu-se à 

formulação de uma nova tinta funcional (F19), tendo por base as formulações com melhor 

desempenho de adesão à cortiça relativas aos vernizes e às tintas, a F07 e a F17, 

respetivamente. Desta nova combinação, resultou a amostra F19_C_40 que, de facto, permitiu 

conciliar o desempenho das formulações de base, obtendo um nível de adesão de 4B. 

Tendo em conta os dados obtidos pelos ângulos de contacto e energia de superfície verifica-se 

que os resultados são concordantes, no sentido em que a formulação F19 continua a ser a mais 

promissora. 

4.2.3.3 Espectrofotómetro UV-Vis-NIR 

Após a realização destes ensaios nas amostras revestidas com tintas, procedeu-se à realização 

dos mesmos nas amostras revestidas com tintas funcionais. Os gráficos com a refletância em 

função do comprimento de onda encontram-se no Anexo 5, bem como os valores da 
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luminosidade e das áreas calculadas. Na Figura 21 encontram-se os resultados obtidos para as 

formulações F18 e F19. 

 

 

 

Figura 21. Opacidade e poder de cobertura obtidos para as formulações F18 e F19. 

Observando a Figura 21 verifica-se que a opacidade e o poder de cobertura têm valores 

diferentes, no entanto, apresentam o mesmo comportamento. Para as amostras com espessuras 

de 100 µm a percentagem da opacidade e do poder de cobertura é superior, o que era previsto, 

uma vez que com o aumento da espessura do filme existe mais formulação por unidade de área 

tornando-se mais opaca. 

4.2.3.4 Determinação do grau de cura por calorimetria diferencial de varrimento 

Após a realização dos ensaios nas amostras revestidas com vernizes e tintas, procedeu-se à 

realização dos mesmos nas amostras revestidas com tintas funcionais. Tendo por base os dados 

obtidos nos métodos anteriores, observa-se que a formulação F19 é a melhor, na medida em 

que apresenta o melhor compromisso de adesão, repelência a líquidos, opacidade e poder de 

cobertura. Como tal, os ensaios de DSC apenas se realizaram a esta e às amostras obtidas da 

mesma. Na Tabela 13 encontram-se os valores de entalpia obtidos em cada um dos ensaios, 

bem como o grau de cura do filme. 

Tabela 13. Entalpia e grau de cura das amostras não curadas e das curadas relativas às formulações F07, F17 e F19 

 Amostra não curada Amostra curada 

ΔH / J g-1 -164,89 Sem pico 

α / % 100 
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Através da análise da tabela anterior observa-se que a amostra não curada relativa à formulação 

F19 apresenta um pico exotérmico com um valor de entalpia de -164,89 J g-1, correspondente 

à libertação do calor caraterístico do processo de cura. Quanto à amostra curada, não há, mais 

uma vez, aparecimento do pico exotérmico o que sugere que está totalmente curada, 

apresentando um grau de cura de 100 %. Tendo em conta que nesta amostra foi aplicada uma 

irradiância de 40 W cm-2 e apresenta uma cura total, não houve a necessidade de se efetuar o 

mesmo ensaio para a amostra F19_R_120, onde foi aplicada uma irradiância de 120 W cm-2, 

uma vez que se depreende que a cura continua a ser total.  

Em seguida, realizaram-se os ensaios de validação do método de determinação do grau de cura 

e obtenção do perfil de cura. Os gráficos obtidos pelo equipamento para cada um dos ensaios 

à formulação F19 estão presentes no Anexo 6. Na Figura 22 encontra-se o gráfico obtido para 

o grau de cura em função do tempo de irradiação relativo às formulações F07, F17 e F19. 

 

 

 

Figura 22. Grau de cura em função do tempo de irradiação para as formulações F07, F17 e F19. 

No gráfico anterior observa-se que o comportamento apresentado para a formulação F19 vai de 

encontro ao esperado uma vez que se trata de uma curva crescente, onde com o aumento do 

tempo de irradiação o grau de cura aumenta, validando o método de determinação deste 

último. No entanto, para o tempo de irradiação de 8 s exibe um ligeiro desvio que possivelmente 

se deve a erro humano uma vez que o Omnicure foi ligado manualmente. Relativamente ao 

perfil de cura da formulação F19 verifica-se que o aumento não é linear, tendo uma evolução 

rápida até aos 4 s, seguida de uma estagnação até aos 7 s e uma cura rápida nos segundos finais 

até à cura total da formulação. 
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Comparando o perfil das três curvas, observa-se que a cura da formulação F19 evolui mais 

rapidamente no início, atingindo, aos 5 s um grau de cura de ≈ 60 % enquanto que as 

formulações F17 e F07 a esse tempo de irradiação apresentam um grau de cura de ≈ 30 %. 

4.2.3.5 Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier com refletância total 

atenuada 

Após a realização dos ensaios nas amostras revestidas com vernizes e tintas, procedeu-se à 

realização dos mesmos nas amostras revestidas com tintas funcionais. Tendo em conta que 

anteriormente já se definiu que a formulação F19 é a melhor, os ensaios foram efetuados a 

esta e ao filme desenvolvido a partir desta, curado com uma irradiância de 40 W cm-2, uma vez 

que através do equipamento DSC se verificou ser o suficiente para atingir a cura completa. 

Como tal, na Figura 23, encontra-se o gráfico da transmitância em função do número de onda 

entre 600 e 4000 cm-1 para a formulação e para o filme. 

 

 

  

Figura 23. Transmitância em função do número de onda para a formulação e para o filme curado a 40 W cm-1.  

Depois de obtido o gráfico, foi necessário recorrer a tabelas de absorção infravermelha 

caraterística para identificar a que grupo funcional corresponde cada um dos picos, 

encontrando-se no Anexo 7 as tabelas utilizadas, bem como as tabelas com os picos obtidos e 

os respetivos tipos de ligação. Após a determinação das ligações correspondentes a cada um 

dos picos, verificou-se que depois da cura há o desaparecimento das ligações C=C (estiramento), 

assinaladas a tracejado na Figura 23, o que comprova que ocorre a fotopolimerização, onde a 

radiação incide no fotoiniciador que absorve a radiação rompendo as ligações químicas e 

formando radicais livres. Os radicais livres iniciam a polimerização de moléculas que possuem 

insaturações, através da quebra da ligação C=C do monómero ou oligómero, seguindo-se a 

ligação química entre monómeros, levando à formação de cadeiras poliméricas.
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5 Conclusões 

Com a realização deste projeto, foi possível alcançar o objetivo proposto, no qual se pretendia 

o desenvolvimento de tintas e vernizes funcionais curáveis por radiação UV para aplicação em 

substratos de base celulose. 

Primeiramente, verificou-se que se obtêm tintas a partir da mesma composição das formulações 

desenvolvidas para os vernizes, adicionando-se apenas o pigmento de forma a adquirirem 

coloração. 

Confirmou-se que as condições de aplicação e cura escolhidas inicialmente (filme com 50 µm, 

tempo de cura de 1 min e irradiância de 40 W cm-2) se refletiram numa cura de 100 %, como 

tal, não houve a necessidade de se variarem os parâmetros do processo. 

Relativamente aos ângulos de contacto, para a água e para o óleo, e à energia de superfície, 

verificou-se que o agente fluorado é o constituinte que mais os influencia, uma vez que tem na 

sua composição flúor, componente que proporciona repelência, o que se reflete em maiores 

ângulos de contacto e, consequentemente, menor energia de superfície. Testou-se a alteração 

do aditivo Fluorolink® MD700 pelo Fluorolink® AD1700, de forma a manter uma boa repelência 

e aumentar a velocidade de cura, uma vez que este último tem elevada reatividade. No 

entanto, através dos resultados obtidos, observou-se a diminuição da repelência a líquidos, 

devido ao facto do Fluorolink® AD1700 apresentar menor percentagem de flúor, não trazendo 

vantagens para as formulações. 

Na realização dos TRA e TRO, verificou-se que estes testes são mais adequados para amostras 

têxteis, onde as misturas utilizadas são absorvidas pelo material. Quando estas são aplicadas 

em amostras de cortiça ocorre o espalhamento das gotas, o que impossibilita uma boa 

avaliação. Desta forma, não se pode retirar resultados conclusivos a partir destes testes. 

No teste da fita, avaliou-se a adesão do revestimento ao substrato e verificou-se que a presença 

se agente fluorado na formulação melhora esta caraterística; que a presença de pigmento sem 

agente fluorado é inconclusiva; e que na presença de pigmento e agente fluorado se obtém 

uma adesão elevada. Observou-se também que nos vernizes, a formulação que apresenta 

melhor adesão é a que combina o CN9278B80 com o SR238, enquanto que, para as tintas, o 

melhor desempenho é conseguido com a combinação do SR238 com o SR602. Verificou-se, 

ainda, que, fazendo uma combinação daquelas formulações, se consegue obter uma tinta 

funcional com boa adesão ao substrato de cortiça. 
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No DSC, obteve-se o grau de cura correspondente a cada uma das amostras, bem como o perfil 

de cura das melhores formulações. Com os resultados obtidos, pode afirmar-se que uma 

irradiância de 40 W cm-2 é suficiente para obter um grau de cura de 100 %, uma vez que não 

houve o aparecimento do pico exotérmico caraterístico do processo de cura. Pode concluir-se 

também que, ao contrário do que era previsto, a presença de pigmento não influenciou 

negativamente o processo de cura. O perfil de cura das formulações é uma curva crescente, tal 

como era esperado, uma vez que com o aumento do tempo de irradiação, o calor libertado 

diminui e, consequentemente, o grau de cura aumenta. 

O FTIR foi utilizado com o objetivo de verificar quais as alterações químicas que ocorrem depois 

da cura. Pelos resultados obtidos observou-se que após a formulação ser exposta à radiação UV, 

há o desaparecimento da ligação C=C, o que comprova que ocorre fotopolimerização. 

O equipamento UV-Vis-NIR utilizou-se com 2 objetivos distintos: avaliar a transparência dos 

vernizes e verificar se apresentam proteção UV; e avaliar a opacidade e o poder de cobertura 

das tintas. Quanto aos vernizes, confirmou-se que, à exceção de uma amostra, todas 

apresentam uma elevada transparência na zona do visível e proteção entre os 250 e os 310 nm. 

Relativamente às tintas, verificou-se que a opacidade e o poder de cobertura, apesar de terem 

valores diferentes, apresentam o mesmo comportamento, ou seja, para formulações com 

maiores percentagem de pigmento, e para filmes com espessuras superiores, a percentagem da 

opacidade e do poder de cobertura é superior, o que era previsto, uma vez que, com o aumento 

da percentagem de pigmento, a formulação torna-se automaticamente mais opaca e, com o 

aumento da espessura do filme, existe mais formulação por unidade de área aumentando 

também a opacidade. 

Por fim, concluiu-se que o verniz F07 apresenta as melhores caraterísticas, é repelente a 

líquidos (114º para a água e 96º para o óleo), exibe uma boa adesão (4B), tem proteção UV 

parcial (250 nm – 310 nm) e elevada transparência (≈90 % de transmitância no visível); que a 

tinta F17 é que tem melhores funcionalidades uma vez que apresenta uma boa adesão (4B) e 

opacidade e poder de cobertura elevados (52,35 % para 50 µm e 81,78 % para 100 µm; 8,99 % 

para 50 µm e 36,50 % para 100 µm, respetivamente); e que a tinta funcional F19 é a que exibe 

a melhor combinação das caraterísticas dos vernizes e das tintas, tendo em conta que é 

repelente à água (115º), tem uma boa adesão (4B) e opacidade e poder de cobertura elevados 

(48,13 % para 50 µm e 72,57 % para 100 µm; 9,20 % para 50 µm e 26,77 % para 100 µm, 

respetivamente).
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6 Avaliação do trabalho realizado 

6.1 Objetivos Realizados 

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de tintas e vernizes, aditivadas e 

pigmentadas, curáveis pela tecnologia de cura por radiação UV para aplicação em substratos 

de base celulose, de forma a dotarem os substratos com diversas funcionalidades. Pretendia-

se ainda estudar os parâmetros de cura UV na polimerização das formulações e avaliar o 

desempenho das amostras desenvolvidas. 

O primeiro objetivo foi cumprido, tendo em conta que foram desenvolvidas formulações que 

proporcionam as funcionalidades pretendidas aos substratos de cortiça. Os parâmetros de cura 

acabaram por não ser estudados uma vez que as condições escolhidas inicialmente 

apresentaram graus de cura de 100 %. E, por último, avaliou-se o desempenho das amostras 

desenvolvidas relativamente à repelência a líquidos, à adesão, à proteção UV e à transparência 

dos vernizes e à repelência a líquidos, à adesão, à opacidade e ao poder de cobertura das 

tintas. 

6.2 Outros Trabalhos Realizados 

Para além de se terem aplicado as formulações desenvolvidas em placas de cortiça rígida 

também se aplicaram em tecidos de algodão, utilizando a técnica de deposição por atomização 

ultrassónica. No entanto, os resultados obtidos para os ângulos de contacto, testes de 

repelência e testes maciez foram o oposto ao esperado, sendo todas as amostras hidrofílicas e 

oleofílicas. Devido à limitação em termos de tempo para se realizarem novos ensaios e 

desenvolverem novas formulações, optou-se por não se colocarem os resultados obtidos no 

corpo do trabalho, contudo, encontram-se presentes no Anexo 8. 

6.3 Limitações e Trabalho Futuro 

As principais limitações encontradas no decorrer deste trabalho foram o tempo do estágio, uma 

vez que limitou a exploração de outros substratos, como aconteceu com o algodão, e a limitação 

de equipamentos, que impossibilitou a avaliação de caraterísticas com a resistência ao risco e 

à abrasão. 

Desse modo, como trabalho futuro, propõe-se o aumento das funcionalidades das formulações 

acrescentando, por exemplo, a auto limpeza; a avaliação da aplicação das formulações 

desenvolvidas noutros substratos de base celulose, como a madeira e o papel; a variação da 

espessura da barra de Mayer utilizada na aplicação das amostras, tendo em conta que com os 
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ensaios de refletância se comprovou que para maior espessura a opacidade e o poder de 

cobertura aumentam; a variação de outros parâmetros na cura, como o tempo de exposição à 

luz UV e a distância da lâmpada ao substrato; e a realização de mais métodos de caraterização 

como testes de resistência ao risco e a abrasão, microscopia ótica e termogravimetria.  

6.4 Apreciação Final 

 
Apesar dos objetivos do presente trabalho terem sido ambiciosos e de ter enfrentado os 

contratempos habituais de um trabalho inovador, a realização deste projeto, num ambiente 

empresarial de investigação, possibilitou a compreensão da dificuldade e dos desafios que os 

trabalhos de investigação acarretam, contudo, proporcionou também a aquisição de novos 

conhecimentos a cerca de equipamentos e técnicas que noutra empresa dificilmente 

aconteceria, tornando este trabalho mais interessante a nível profissional e pessoal.  
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Anexo 1 Equipamento de cura por radiação UV 

Neste anexo, encontram-se fotografias do equipamento de cura por radiação UV utilizado. 

 

  

Figura 24. Equipamento de cura por radiação UV, Acosgraf UD Dryer, sendo (a) o local de entrada das amostras e 

(b) o local de saída. 

 

(a) (b) 
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Anexo 2 Ângulos de contacto e Energia de 

superfície 

Neste anexo, encontram-se fotografias do medidor de ângulos de contacto utilizado, seguidas 

das tabelas com os valores das medições dos ângulos de contacto para a água, óleo, etilenoglicol 

e diiodometano, as médias dos mesmos e os desvios padrão de cada amostra, bem como os 

valores obtidos para cada uma das componentes da energia de superfície de cada amostra. 

  

Figura 25. Medidor de ângulos de contacto, Contact Angle Theta Basic + Attension com lente Navitar: (a) 

equipamento e (b) seringa, tubo e agulha utilizados nas medições para a água. 

  

(a) (b) 
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Tabela 14. Valores das medições dos ângulos de contacto para a água, as médias dos mesmos e os desvios padrão 

de cada amostra 

Amostras F01_C_40 F02_C_40 F03_C_40 F04_C_40 F05_C_40 F06_C_40 F07_C_40 

Ângulos de 
contacto / º 

110,81 101,75 109,17 96,64 108,11 105,97 113,91 

110,60 101,79 110,51 96,02 107,94 106,39 113,73 

110,97 101,96 110,09 96,40 107,62 106,16 113,94 

110,83 101,23 110,12 98,73 106,07 106,51 113,18 

110,61 100,25 109,18 97,20 106,55 106,36 113,57 

111,78 100,23 108,84 97,31 106,69 106,22 114,60 

Média / º 110,93 101,20 109,65 97,05 107,16 106,27 113,82 

σ / º 0,43 0,78 0,67 0,96 0,84 0,19 0,47 

Amostras F08_C_40 F09_C_40 F10_C_40 F11_C_40 F12_C_40 F13_C_40 F14_C_40 

Ângulos de 
contacto / º 

112,05 107,49 109,38 110,45 74,50 76,88 70,64 

111,96 107,75 109,66 109,28 74,52 76,53 70,84 

111,63 107,84 109,18 108,48 73,53 75,89 70,73 

113,25 107,00 108,41 110,42 74,59 77,53 71,58 

113,38 106,57 109,43 108,55 74,64 76,81 71,84 

112,28 107,95 109,11 109,07 74,88 76,78 70,16 

Média / º 112,42 107,43 109,20 109,37 74,44 76,74 70,97 

σ / º 0,72 0,54 0,44 0,88 0,47 0,53 0,63 

Amostras F15_C_40 F16_C_40 F17_C_40 F18_C_40 F19_C_40 

Ângulos de 
contacto / º 

78,14 78,21 78,97 109,34 115,68 

78,38 77,95 78,06 107,86 115,51 

77,38 77,17 79,92 108,37 115,68 

78,27 77,81 79,07 108,77 115,32 

77,99 77,83 79,13 108,51 115,45 

78,15 78,42 78,56 108,27 115,25 

Média / º 78,05 77,90 78,95 108,52 115,48 

σ / º 0,35 0,43 0,62 0,50 0,18 
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Tabela 15. Valores das medições dos ângulos de contacto para o óleo, as médias dos mesmos e os desvios padrão 

de cada amostra 

Amostras F01_C_40 F02_C_40 F03_C_40 F04_C_40 F05_C_40 F06_C_40 F07_C_40 

Ângulos de 
contacto / º 

76,31 77,16 73,48 76,36 86,06 74,87 96,09 

76,39 77,74 74,28 75,61 86,47 75,29 96,39 

77,23 77,37 73,24 76,23 86,90 74,71 95,76 

77,00 76,83 72,72 77,94 86,73 75,67 95,71 

76,49 76,49 74,84 75,38 85,93 74,94 97,79 

76,24 77,14 74,79 77,16 86,88 74,65 95,70 

Média / º 76,61 77,12 73,89 76,45 86,49 75,02 96,24 

σ / º 0,41 0,43 0,87 0,96 0,42 0,39 0,80 

Amostras F08_C_40 F09_C_40 F10_C_40 F11_C_40 F12_C_40 F13_C_40 F14_C_40 

Ângulos de 
contacto / º 

90,24 79,68 74,01 76,89 38,44 50,62 58,96 

89,11 78,25 75,79 75,97 38,58 50,42 58,41 

89,72 77,55 74,44 75,27 39,35 51,94 58,23 

90,17 79,66 75,69 75,77 39,22 51,96 56,78 

89,69 78,92 73,83 75,45 39,05 50,57 58,68 

89,34 78,73 73,56 75,45 38,61 50,47 57,63 

Média / º 89,71 78,80 74,55 75,80 38,87 51,00 58,11 

σ / º 0,44 0,82 0,96 0,59 0,38 0,74 0,79 

Amostras F15_C_40 F16_C_40 F17_C_40 F18_C_40 F19_C_40   

Ângulos de 
contacto / º 

43,62 42,17 39,95 82,78 82,78   

42,21 42,72 39,45 81,96 82,78   

42,71 43,11 38,53 82,67 81,37   

42,67 43,49 38,17 82,45 81,31   

42,50 42,86 39,29 82,12 82,38   

43,55 43,42 39,31 82,12 81,47   

Média / º 42,88 42,96 39,12 82,35 82,02   

σ / º 0,57 0,49 0,65 0,33 0,71   
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Tabela 16. Valores das medições dos ângulos de contacto para o etilenoglicol, as médias dos mesmos e os desvios 

padrão de cada amostra 

Amostras F01_C_40 F02_C_40 F03_C_40 F04_C_40 F05_C_40 F06_C_40 F07_C_40 

Ângulos de 
contacto / º 

96,72 88,96 94,16 99,28 94,38 91,89 97,24 

97,52 87,76 94,84 98,53 94,76 91,01 97,18 

97,78 88,64 94,43 98,07 94,46 91,07 97,84 

98,82 88,85 94,76 99,91 94,58 91,60 97,30 

96,85 88,43 93,53 98,78 94,64 91,12 97,43 

97,35 88,41 94,80 99,61 93,45 91,68 96,89 

Média / º 97,51 88,51 94,42 99,03 94,38 91,39 97,31 

σ / º 0,76 0,43 0,51 0,70 0,47 0,37 0,32 

Amostras F08_C_40 F09_C_40 F10_C_40 F11_C_40 F12_C_40 F13_C_40 F14_C_40 

Ângulos de 
contacto / º 

100,42 89,39 97,03 100,35 67,95 69,89 69,65 

100,57 89,99 98,24 100,18 68,01 70,35 69,36 

100,12 89,99 97,34 100,91 66,99 70,90 69,48 

99,99 89,62 97,33 100,59 67,48 69,98 68,92 

99,17 89,25 97,15 99,67 67,93 69,64 68,99 

101,35 89,52 98,66 100,52 67,53 68,94 69,99 

Média / º 100,27 89,69 97,63 100,37 67,65 69,95 69,39 

σ / º 0,72 0,31 0,66 0,42 0,39 0,66 0,40 

Amostras F15_C_40 F16_C_40 F17_C_40 F18_C_40 F19_C_40   

Ângulos de 
contacto / º 

69,33 69,26 74,78 90,01 87,71   

69,75 70,71 74,01 89,21 87,56   

69,82 69,34 75,25 90,88 87,80   

70,15 70,62 74,87 89,07 86,27   

70,68 70,30 74,06 91,32 86,48   

70,28 69,44 75,99 90,68 87,19   

Média / º 70,00 69,95 74,83 90,19 87,17   

σ / º 0,47 0,67 0,75 0,92 0,65   
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Tabela 17. Valores das medições dos ângulos de contacto para o diiodometano, as médias dos mesmos e os desvios 
padrão de cada amostra 

Amostras F01_C_40 F02_C_40 F03_C_40 F04_C_40 F05_C_40 F06_C_40 F07_C_40 

Ângulos de 
contacto / º 

84,24 75,81 73,56 85,99 81,40 74,97 83,10 

84,31 75,93 73,62 86,39 81,26 75,63 83,45 

84,21 76,34 74,11 86,99 81,83 75,43 84,62 

84,54 76,34 75,03 86,44 82,16 76,26 84,18 

84,33 76,52 73,41 85,93 81,65 75,63 84,80 

83,42 75,96 74,48 86,51 82,53 76,93 84,33 

Média / º 84,17 76,15 74,03 86,38 81,80 75,81 84,08 

σ / º 0,39 0,29 0,63 0,39 0,48 0,69 0,67 

Amostras F08_C_40 F09_C_40 F10_C_40 F11_C_40 F12_C_40 F13_C_40 F14_C_40 

Ângulos de 
contacto / º 

80,61 82,09 89,52 80,66 47,24 31,31 46,81 

80,56 81,87 90,83 80,58 46,38 29,50 47,65 

81,65 81,59 89,00 79,28 47,53 29,97 47,35 

80,66 81,81 90,84 80,03 47,59 30,98 46,13 

82,08 82,29 89,63 80,88 46,96 30,04 47,73 

81,08 81,39 89,53 79,21 47,99 30,40 48,11 

Média / º 81,10 81,84 89,89 80,11 47,28 30,37 47,30 

σ / º 0,63 0,33 0,76 0,73 0,56 0,67 0,72 

Amostras F15_C_40 F16_C_40 F17_C_40 F18_C_40 F19_C_40   

Ângulos de 
contacto / º 

40,76 41,82 43,60 72,34 80,54   

41,56 41,70 44,93 72,25 79,25   

41,73 41,37 43,30 73,77 80,12   

40,91 42,74 44,41 73,81 80,19   

40,48 42,22 44,98 73,49 79,94   

40,58 43,75 44,27 72,25 80,65   

Média / º 41,00 42,27 44,25 72,99 80,12   

σ / º 0,52 0,87 0,69 0,78 0,50   
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Tabela 18. Valores obtidos para a componente polar e dispersiva da energia de superfície de todas as amostras 

Amostras F01_C_40 F02_C_40 F03_C_40 F04_C_40 F05_C_40 

 d / mN m-1 14,54 18,28 19,42 12,24 15,58 

p / mN m-1 0,35 1,11 0,07 2,82 0,64 

 tot / mN m-1 14,89 19,40 19,49 15,06 16,22 

Amostras F06_C_40 F07_C_40 F08_C_40 F09_C_40 F10_C_40 

 d / mN m-1 18,70 14,87 15,75 16,10 12,07 

p / mN m-1 0,40 0,15 0,09 0,72 0,94 

 tot / mN m-1 19,10 15,03 15,84 16,82 13,00 

Amostras F11_C_40 F12_C_40 F13_C_40 F14_C_40 F15_C_40 

 d / mN m-1 15,93 31,85 38,96 31,06 35,02 

p / mN m-1 0,23 4,82 2,27 5,91 2,84 

 tot / mN m-1 16,16 36,67 41,23 36,97 37,86 

Amostras F16_C_40 F17_C_40 F18_C_40 F19_C_40  

 d / mN m-1 34,29 32,78 20,514 16,969  

p / mN m-1 3,05 2,86 0,155 0,897  

 tot / mN m-1 37,34 35,63 20,69 17,866  
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Anexo 3 Testes de repelência 

Neste anexo, encontram-se as tabelas com as composições dos líquidos utilizados nos testes de 

repelência. 

Tabela 19. Composição dos líquidos utilizados no TRA, segundo a norma ISO 23232. Adaptado de Standardization, 

2009 

Grau de repelência Composição líquido-padrão / % (v/v) Tensão superficial / mN m-1 a 25 C 

0 Nenhum (falha o nível 1) 72,0 

1 98% água, 2% propanol 59,0 

2 95% água, 5% propanol 50,0 

3 90% água, 10% propanol 42,0 

4 80% água, 20% propanol 33,0 

5 70% água, 30% propanol 27,5 

6 60% água, 40% propanol 25,4 

7 50% água, 50% propanol 24,5 

8 40% água, 60% propanol 24,0 

 

Tabela 20. Composição dos líquidos utilizados no TRO, segundo a norma ISO 14419. Adaptado de Standard, 2010 

Grau de repelência Composição líquido-padrão / % (v/v) Tensão superficial / mN m-1 a 25 C 

0 Nenhum (falha nível 1) - 

1 Kaydol 31,5 

2 65% Kaydol, 35% n-hexadecano 29,6 

3 n-hexadecano 27,3 

4 n-tetradecano 26,4 

5 n-dodecano 24,7 

6 n-decano 23,5 

7 n-octano 21,4 

8 n-heptano 19,8 
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Anexo 4 Teste da fita 

Neste anexo, encontra-se a tabela utilizada para se avaliarem as amostras em termos de 

adesão. 

Tabela 21. Classificação dos resultados dos testes de adesão. Adaptado de Materials, [s.d.] 

Classificação Área removida / % Superfície de corte após o teste 

5B 0 

 

4B < 5 

 

3B 5 – 15 

 

2B 15 – 35 

 

1B 35 - 65 

 

0B > 65 
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Anexo 5 Espectrofotómetro UV-Vis-NIR 

Neste anexo, encontram-se fotografias do espectrofotómetro UV-Vis-NIR utilizado, seguidas dos 

gráficos de refletância em função do comprimento de onda, para diferentes espessuras de 

revestimento, das superfícies pretas e brancas das cartas de contraste de todas as amostras, 

bem como as tabelas com os valores de luminosidade, refletância total, opacidade e poder de 

cobertura. 

  

Figura 26. Espectrofotómetro UV-Vis-NIR, Cary 5000, da Agilent Technologies: (a) equipamento e (b) amostra de 

PET revestida com verniz no suporte do equipamento. 

  

(a) (b) 
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Figura 27. Refletância em função do comprimento de onda, para diferentes espessuras de revestimento, das 

superfícies pretas e brancas das cartas de contraste das amostras: (a) F14_CC_40; (b) F15_CC_40; (c)  F16_CC_40; 

(d) F17_CC_40; (e)  F18_CC_40; e (f) F19_CC_40. 
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Tabela 22. Valores de luminosidade e refletância total, para diferentes espessuras de revestimento, das 

superfícies pretas e brancas das cartas de contraste das amostras F14_CC_40, F15_CC_40,  F16_CC_40, 

F17_CC_40, F18_CC_40 e F19_CC_40, bem como a opacidade e poder de cobertura obtidos 

Amostras F14_50 µm F14_100 µm F15_50 µm F15_100 µm 

L* (substrato preto) 28,86 32,45 27,66 29,76 

L* (substrato branco) 87,81 80,74 90,16 85,66 

Opacidade / %  32,87 40,19 30,68 34,74 

Rtotal / % (substrato preto) 1,43 2,18 0,64 0,83 

Rtotal / % (substrato branco) 62,25 58,13 60,77 57,03 

Poder de cobertura / % 2,29 3,75 1,05 1,45 

Amostras F16_50 µm F16_100 µm F17_50 µm F17_100 µm 

L* (substrato preto) 34,85 47,91 38,41 50,89 

L* (substrato branco) 77,84 65 73,37 62,23 

Opacidade / % 44,77 73,71 52,35 81,78 

Rtotal / % (substrato preto) 3,91 16,08 5,44 20,70 

Rtotal / % (substrato branco) 62,19 58,04 60,59 56,72 

Poder de cobertura / % 6,29 27,71 8,99 36,50 

Amostras F18_50 µm F18_100 µm F19_50 µm F19_100 µm 

L* (substrato preto) 37,66 45,26 36,72 47,38 

L* (substrato branco) 73,98 65 76,3 65,29 

Opacidade / % 50,91 69,63 48,13 72,57 

Rtotal / % (substrato preto) 5,30 12,01 5,73 15,80 

Rtotal / % (substrato branco) 59,49 56,66 62,25 59,03 

Poder de cobertura / % 8,91 21,19 9,20 26,77 
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Anexo 6 Determinação do grau de cura por 

calorimetria diferencial de varrimento 

Neste anexo, encontram-se fotografias do equipamento de DSC utilizado, seguidas dos gráficos 

de entalpia em função do tempo para as formulações e amostras testadas, bem como tabelas 

com os valores de entalpia e grau de cura para cada formulação.  

  

Figura 28. (a) Equipamento Dimond DSC combinado com o sistema de cura UV EXFO OmniCure® Series 2000 

(Perkin Elmer) e (b) cadinho vazio e cadinho com formulação usados nos ensaios. 

 

  

(a) (b) 
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Figura 29. Entalpia em função do tempo para: (a) formulação F07 e (b) amostra F07_R_40. 

  

Figura 30. Entalpia em função do tempo para: (a) formulação F17 e (b) amostra F17_R_40. 

  

Figura 31. Entalpia em função do tempo para: (a) formulação F19 e (b) amostra F19_R_40. 

 

ΔH = -101,125 J g-1 

(a)                                                                                  (b) 

ΔH = -93,039 J g-1 

ΔH = -164,888 J g-1 
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Figura 32. Entalpia em função do tempo para a formulação F07 para: (a) ti = 1s; (b) ti = 2 s; (c) ti = 3 s; (d) ti = 4 s; 

(e) ti = 5 s; (f) ti = 6 s; (g) ti = 7 s; (h) ti = 8 s; e (i) ti = 9 s. 

 

  

  

ΔH = -92,725 J g-1 ΔH = -86,179 J g-1 

ΔH = -76,872 J g-1 ΔH = -72,537 J g-1 

ΔH = -69,649 J g-1 ΔH = -60,069 J g-1 

(a)                                                                                  (b) 

(c)                                                                                  (d) 

(e)                                                                                  (f) 
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(Cont.) Figura 32. Entalpia em função do tempo para a formulação F07 para: (a) ti = 1s; (b) ti = 2 s; (c) ti = 3 s; (d) 

ti = 4 s; (e) ti = 5 s; (f) ti = 6 s; (g) ti = 7 s; (h) ti = 8 s; e (i) ti = 9 s.  

 

  

Figura 33. Entalpia em função do tempo para a formulação F17 para: (a) ti = 1s; (b) ti = 2 s; (c) ti = 3 s; (d) ti = 4 s; 

(e) ti = 5 s; (f) ti = 6 s; (g) ti = 7 s; (h) ti = 8 s; (i) ti = 9 s; e (j) ti = 10 s. 

 

ΔH = -34,274 J g-1 ΔH = -7,386 J g-1 

(g)                                                                                  (h) 

(i) 

ΔH = -83,713 J g-1 ΔH = -73,548 J g-1 

(a)                                                                                  (b) 
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(Cont.) Figura 33. Entalpia em função do tempo para a formulação F17 para: (a) ti = 1s; (b) ti = 2 s; (c) ti = 3 s; (d) 

ti = 4 s; (e) ti = 5 s; (f) ti = 6 s; (g) ti = 7 s; (h) ti = 8 s; (i) ti = 9 s  

ΔH = -53,926 J g-1 
ΔH = -61,944 J g-1 

ΔH = -63,691 J.g-1 ΔH = -69,394 J g-1 

ΔH = -70,094 J g-1 ΔH = -78,384 J g-1 

(c)                                                                                  (d) 

(e)                                                                                  (f) 

(g)                                                                                  (h) 
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(Cont.) Figura 33. Entalpia em função do tempo para a formulação F17 para: (a) ti = 1s; (b) ti = 2 s; (c) ti = 3 s; (d) 

ti = 4 s; (e) ti = 5 s; (f) ti = 6 s; (g) ti = 7 s; (h) ti = 8 s; (i) ti = 9 s 

 

  

  

Figura 34. Entalpia em função do tempo para a formulação F19 para: (a) ti = 1s; (b) ti = 2 s; (c) ti = 3 s; (d) ti = 4 s; 

(e) ti = 5 s; (f) ti = 6 s; (g) ti = 7 s; (h) ti = 8 s; (i) ti = 9 s; e (j) ti = 10 s. 

ΔH = -128,806 J g-1 

ΔH = -46,987 J g-1 

ΔH = -68,448 J g-1 ΔH = -77,802 J g-1 

ΔH = -84,801 J g-1 

(i)                                                                                  (j) 

(a)                                                                                  (b) 

(c)                                                                                  (d) 
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(Cont.) Figura 34. Entalpia em função do tempo para a formulação F19 para: (a) ti = 1s; (b) ti = 2 s; (c) ti = 3 s; (d) 

ti = 4 s; (e) ti = 5 s; (f) ti = 6 s; (g) ti = 7 s; (h) ti = 8 s; (i) ti = 9 s; e (j) ti = 10 s. 

  

ΔH = -59,025 J g-1 
ΔH = -51,033 J g-1 

ΔH = -56,720 J g-1 
ΔH = -66,395 J g-1 

ΔH = -29,119 J g-1 

(e)                                                                                  (f) 

(g)                                                                                  (h) 

(i)                                                                                  (j) 
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Tabela 23. Valores de entalpia e grau de cura para a formulação F07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 24. Valores de entalpia e grau de cura para a formulação F17 

Tempo de irradiação / s ΔH / J g-1 α / % 

0 -93,04 0,00 

1 -83,71 10,02 

2 -73,55 20,95 

3 -78,38 15,75 

4 -70,09 24,66 

5 -69,39 25,41 

6 -63,69 31,54 

7 -61,94 33,42 

8 -53,93 42,04 

9 -46,99 49,50 

10 0,00 100,00 

 

 

Tabela 25. Valores de entalpia e grau de cura para a formulação F19 

Tempo de irradiação / s ΔH / J g-1 α / % 

0 -164,89 0,00 
1 -128,81 21,88 
2 -84,80 48,57 
3 -77,80 52,82 
4 -68,45 58,49 
5 -66,40 59,73 
6 -56,72 65,60 
7 -51,03 69,05 
8 -59,02 64,20 
9 -29,12 82,34 

10 0,00 100,00 

 

Tempo de irradiação / s ΔH / J g-1 α / % 

0 -101,12 0,00 
1 -92,72 8,31 
2 -86,18 14,78 
3 -76,87 23,98 
4 -72,54 28,27 
5 -69,65 31,13 
6 -60,07 40,60 
7 -34,27 66,11 
8 -7,39 92,70 
9 0,00 100,00 
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Anexo 7 Espectroscopia de infravermelho por 

transformada de Fourier com 

refletância total atenuada (FTIR-ATR) 

Neste anexo, encontram-se fotografias do equipamento FTIR-ATR utilizado, seguidas das 

tabelas com os tipos de ligação presentes nas formulações e amostras testadas. 

  

Figura 35. Equipamento FTIR, PerkinElmer Spectrum 100 FT-IR Spectrometer: (a) equipamento e (b) 

acessório ATR. 

 

  

(a) (b) 
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Tabela 26. Valores de absorção infravermelha caraterística, onde: m= médio, w= fraco, s= forte, b= amplo e 

sh= afiado. Adaptado de Ibrahim et al>, 2005 

Número de onda / cm-1 Banda Grupo funcional 

3640 – 3610 (s, sh) 
O-H estiramento, hidroxilo 

livre 
álcoois, fenóis 

3500-3200 (s, b) O-H estiramento álcoois, fenóis 

3400-3250 (m) N-H estiramento 1º, 2º aminas, amidas 

3300-2500 (m) O-H estiramento ácidos carboxílicos 

3330-3270 (n, s) -C C-H: C-H estiramento alcinos (terminal) 

3100-3000 (s) C-H estiramento aromáticos 

3100-3000 (m) =C-H estiramento alcenos 

3000-2850 (m) C-H estiramento alcanos 

2830-2695 (m) H-C=O: C-H estiramento aldeídos 

2260-2210 (v) C N estiramento nitrilos 

2260-2100 (w) -C C- estiramento alcinos 

1760-1665 (s) C=O estiramento carboxilos (geral) 

1760-1690 (s) C=O estiramento ácidos carboxilos 

1750-1735 (s) C=O estiramento ésteres, alifáticos saturados 

1740-1720 (s) C=O estiramento aldeídos, alifáticos saturados 

1730-1715 (s) C=O estiramento α, β-ésteres insaturados 

1715 (s) C=O estiramento cetonas, alifáticos saturados 

1710-1665 (s) C=O estiramento α, β-aldeídos insaturados, cetonas 

1680-1640 (m) -C=C- estiramento alcenos 

1650-1580 (m) N-H torção 1º aminas 

1600-1585 (m) C-C estiramento armáticos 

1550-1475 (s) N-O estiramento assimétrico componentes nitro 

1500-1400 (m) C-C estiramento aromáticos 

1470-1450 (m) C-H torção alcanos 

1370-1350 (m) C-H rock alcanos 

1360-1290 (m) N-O estiramento simétrico componentes nitro 

1335-1250 (s) C-N estiramento aminas aromáticas 

1320-1000 (s) C-O estiramento álcoois, ácidos carboxilos, ésteres, éteres 

1300-1150 (m) C-H wag (-CH2X) halogenetos de alquilo 

1250-1020 (m) C-N estiramento aminas alifáticas 

1000-650 (s) =C-H torção alcenos 

950-910 (m) O-H torção ácidos corboxilicos 

910-665 (s, b) N-H wag 1º, 2º aminas 

900-675 (s) C-H “oop” aromáticos 

850-550 (m) C-Cl estiramento halogenetos de alquilo 

725-720 (m) C-H rock alcanos 

700-610 (b, s) -C C-H: C-H torção alcinos 

690-515 (m) C-Br estiramento halogenetos de alquilo 
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Tabela 27. Tipos de ligações presentes da formulação F07 

Número de onda / cm-1 Tipo de ligação Número de onda / cm-1 Tipo de ligação 

3373,27 N-H 1407,98 C-C 

2941,15 C-H 1271,67 C-O 

2863,33 C-H 1235,03 C-O 

1719,83 C=O 1183,24 C-O 

1641,36 C=C 1059,53 C-O 

1619,76 C-C 982,90 C-H 

1463,02 C-H 809,78 C-H 

 

Tabela 28. Tipos de ligações presentes na amostra F07_R_40 

Número de onda / cm-1 Tipo de ligação Número de onda / cm-1 Tipo de ligação 

3374,04 N-H 1252,72 C-O 

2939,50 C-H 1232,47 C-O 

2862,45 C-H 1157,29 C-O 

1722,31 C=O 1111,50 C-O 

1451,29 C-H 1068,41 C-O 

1391,43 C-H 865,86 C-H 

 

Tabela 29. Tipos de ligações presentes na formulação F17 

Número de onda / cm-1 Tipo de ligação Número de onda / cm-1 Tipo de ligação 

3441,12 O-H 1108,63 C-O 

2938,39 C-H 1061,07 C-O 

2868,05 C-H 983,28 C-H 

1720,29 C=O 831,52 C-H 

1636,16 C=C 809,47 C-H 

1183,33 C-O 722,88 C-H 

 

Tabela 30. Tipos de ligações presentes na amostra F17_R_40 

Número de onda / cm-1 Tipo de ligação Número de onda / cm-1 Tipo de ligação 

3440,98 O-H 1184,46 C-O 

2869,78 C-H 1106,65 C-O 

1721,68 C=O 1063,19 C-O 

1455,41 C-H 984,83 C-H 

1407,78 C-C 810,05 C-H 

1295,94 C-O 724,06 C-H 

1249,33 C-O   
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Tabela 31. Tipos de ligações presentes na formulação F19 

Número de onda / cm-1 Tipo de ligação Número de onda / cm-1 Tipo de ligação 

3372,87 N-H 1271,63 C-O 

2939,93 C-H 1183,32 C-O 

2865,99 C-H 1136,67 C-O 

1720,05 C=O 1060,18 C-O 

1646,22 C=C 983,10 C-H 

1458,06 C-H 809,67 C-H 

1407,86 C-C 718,46 C-H 

Tabela 32. Tipos de ligações presentes na amostra F19_R_40 

Número de onda / cm-1 Tipo de ligação Número de onda / cm-1 Tipo de ligação 

3373,94 N-H 1182,83 C-O 

2938,81 C-H 1095,42 C-O 

2869,51 C-H 1063,53 C-O 

1722,14 C=O 832,09 C-H 

1454,16 C-H 700,01 C-H 
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Anexo 8 Aplicação em tecidos de algodão 

O presente trabalho tinha como objetivo a aplicação das formulações desenvolvidas em dois 

substratos de base celulose, a cortiça e o algodão. No entanto, devido à limitação em termos 

de tempo, não foi possível retirar resultados conclusivos em relação ao algodão, uma vez que 

apenas se conseguiu fazer a aplicação, por atomização ultrassónica, de uma das formulações e 

os resultados obtidos para os ângulos de contacto e testes de repelência foram o oposto ao 

esperado, sendo todas as amostras hidrofílicas e oleofílicas. 

 Algodão 

O algodão é uma fibra natural de origem vegetal que constitui cerca de 50% da produção anual 

mundial de fibras têxteis e é, indubitavelmente, a matéria-prima mais utilizada na indústria 

têxtil em Portugal. Carateriza-se pelo seu fácil manuseio, toque suave e confortável, boa 

solidez, secagem rápida, baixa tendência de provocar reações alérgicas, rápida absorção e boa 

resistência ao uso e às lavagens, o que justifica a sua grande utilização (Dias et al>, 2003). 

 Seleção da formulação 

A técnica de deposição por atomização ultrassónica não é sensível a formulações com partículas 

suspensas e requer viscosidades inferiores 100 cP. Assim, na seleção da formulação, tiveram 

que se excluir todas as formulações que tenham na sua composição pigmentos, uma vez que 

apesar de terem sido homogeneizadas podem existir algumas partículas suspensas. Como tal, a 

escolha teve que recair numa das formulações de vernizes. Para a cortiça, verificou-se que as 

melhores formulações de verniz são a F07 e a F08, contudo, apenas a formulação F08 tem uma 

viscosidade inferior a 100 cP, sendo a selecionada. 

 Condições de aplicação  

Os substratos de algodão utilizados foram cortados com dimensões de, aproximadamente, 

10 cm de largura e 10 cm de comprimento.  

A aplicação das formulações no algodão foi feita num sistema de atomização ultrassónica, a 

uma pressão de ar comprimido de 0,25, 0,5 e 0,75 bares, uma potência de ultrassom de 50 % 

(escala relativa), um caudal de 2, 4 e 6 cm3 min-1 e um tempo de deposição de 0,5, 1,0 e 

1,5 min. Na Figura 36 encontra-se uma fotografia do equipamento utilizado. 
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Figura 36. Equipamento de atomização ultrassónica. 

 Planeamento experimental 

De forma a planear o processo de aplicação utilizou-se a metodologia Projeto de Experimentos 

(DOE) que tem como objetivo reduzir o custo e tempo e aumentar a confiabilidade do processo, 

melhorando a qualidade e produtividade (Silva e Silva, 2008). Através desta metodologia 

obtiveram-se os ensaios presentes na Tabela 33. 

Tabela 33. Condições de aplicação das amostras. 

Amostras Estudo Pressão / bar Caudal / mL min-1 Tempo de deposição / min 

11 1º 0,50 4,00 1,0 

1 2º 0,25 2,00 0,5 

9 3º 0,50 4,00 1,0 

10 4º 0,50 4,00 1,0 

2 5º 0,75 2,00 0,5 

6 6º 0,75 2,00 1,5 

3 7º 0,25 6,00 0,5 

4 8º 0,75 6,00 0,5 

8 9º 0,75 6,00 1,5 

7 10º 0,25 6,00 1,5 

5 11º 0,25 2,00 1,5 

 Condições de Cura 

O processo de cura das amostras foi efetuado utilizando como condições de cura 40 W cm-2 de 

irradiância, 1 min de tempo de cura e 11 cm de distância da lâmpada ao substrato. 

 



Desenvolvimento de tintas e vernizes funcionais curáveis por radiação UV para aplicação em substratos de base celulose 

 

Aplicação em tecidos de algodão 79 

 Ângulos de contacto 

Procedeu-se à medição dos ângulos de contacto, de forma a avaliar a hidrofobicidade, 

oleofobicidade e grau de repelência a líquidos das amostras, sendo que os ensaios foram 

executados conforme descrito na Secção 3.5.2. 

As medições foram realizadas em todas as amostras, encontrando-se os valores obtidos para os 

ângulos de contacto, para a água e para o óleo, nas Tabela 34 e 35 e as médias representadas 

na Figura 37. 

Tabela 34. Valores das medições dos ângulos de contacto para a água, as médias dos mesmos e os desvios padrão 

de cada amostra 

Amostras 1 2 3 4 5 6 

Ângulos de 
contacto / º 

138,06 139,06 148,27 130,39 121,35 130,85 

138,25 138,37 147,53 131,30 120,95 130,02 

138,38 138,54 148,67 130,09 122,83 130,03 

137,20 138,22 147,06 130,38 120,33 131,03 

138,98 139,75 146,39 130,44 120,13 131,74 

138,36 138,03 148,53 131,97 121,62 131,04 

Média / º 138,20 138,66 147,74 130,76 121,20 130,78 

σ / º 0,58 0,64 0,91 0,72 0,98 0,66 

Amostras 7 8 9 10 11 
 

Ângulos de 
contacto / º 

136,46 116,81 125,85 114,04 144,74 

135,99 117,03 124,95 114,57 144,68  

135,28 116,30 125,44 113,85 143,24  

136,46 116,49 124,76 113,24 145,14  

135,14 117,76 125,70 114,26 143,76  

135,51 116,89 125,31 114,03 143,04  

Média / º 135,81 116,88 125,34 114,00 144,10  

σ / º 0,58 0,51 0,42 0,45 0,87  
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Tabela 35. Valores das medições dos ângulos de contacto para o óleo, as médias dos mesmos e os desvios padrão 

de cada amostra 

Amostras 1 2 3 4 5 6 

Ângulos de 
contacto / º 

116,39 131,10 135,49 138,99 121,64 146,73 

115,54 130,60 135,14 137,71 122,82 146,08 

116,60 130,65 135,23 137,96 121,55 145,35 

115,06 130,02 135,58 138,04 121,41 145,96 

115,67 131,67 136,67 138,50 122,42 146,34 

116,18 129,89 135,92 138,38 122,70 146,75 

Média / º 115,91 130,65 135,67 138,26 122,09 146,20 

σ / º 0,58 0,67 0,56 0,46 0,63 0,53 

Amostras 7 8 9 10 11 
 

Ângulos de 
contacto / º 

130,51 131,51 137,36 98,35 124,27 

129,91 130,97 137,18 98,69 124,10  

130,20 131,93 136,27 98,36 125,92  

130,93 130,82 136,86 97,38 124,84  

129,92 131,50 137,79 99,24 124,77  

130,13 131,22 137,27 99,59 124,45  

Média / º 130,27 131,32 137,12 98,60 124,73  

σ / º 0,39 0,41 0,51 0,77 0,65  

 

 

 

 

Figura 37. Ângulos de contacto das amostras, para a água e para o óleo. 

Através da Figura 37 observa-se que todas as amostras são hidrofóbicas e oleofóbicas, tendo 

em conta que os ângulos obtidos se encontram entre 90 a 150. 
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 Testes de repelência à água (TRA) e ao óleo (TRO) 

O teste de repelência é um método que permite avaliar a hidrofobicidade e oleofobicidade do 

substrato com base na resistência ao molhamento, sendo que os ensaios foram realizados tendo 

por base as normas ISO 23232 e ISO 14419, conforme descrito nas Secções 3.5.3 e 3.5.4. 

Realizaram-se os testes a todas as amostras. Contudo, contrariamente ao esperado, tendo em 

conta que exibem elevados valores de ângulos de contacto, todas as amostras apresentaram 

nível 0, tanto para a água como para o óleo, ou seja, não apresentam qualquer repelência a 

estes líquidos. 

 Ângulos de contacto ao longo do tempo 

Comparando os resultados obtidos nos ângulos de contacto com os resultados obtidos nos testes 

de repelência verifica-se que não são concordantes. Isto ocorre porque as gotas utilizadas no 

TRA e TRO têm um volume superior e, consequentemente, penetram o substrato mais rápido. 

E o facto de nos ângulos de contacto se considerar o valor do primeiro momento após a gota 

cair no substrato também influencia na incoerência de resultados, uma vez que após esse 

primeiro momento as gotas são absorvidas. Assim, em seguida, na Figura 38, apresentam-se 

gráficos com o ângulo de contacto em função do tempo de forma a justificar a não concordância 

dos resultados obtidos.  

  

Figura 38. Ângulos de contacto em função do tempo para: (a) para a água e (b) para o óleo.  

Analisando os gráficos anteriores comprova-se que, efetivamente, com o passar do tempo os 

ângulos de contacto diminuem, o que confirma que há absorção da formulação por parte do 

substrato, sendo todas as amostras hidrofílicas e oleofílicas. 

Perante estes resultados verifica-se que a formulação F08 não desempenha o objetivo esperado. 

Contudo, não se prosseguiu com o algodão não só pelos resultados obtidos em relação à 

repelência, mas sobretudo, por causa do aspeto das amostras, que se pretendia manter mas 

não se conseguiu. Apresentando gotículas da formulação à superfície, pouco uniformes, o que 
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alterou o aspeto/toque do substrato e também o desempenho da repelência. Como tal, se não 

houvesse limitação em termos de tempo, esse seria o primeiro aspeto a melhorar. 

 


