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Resumo  
 

 A presente dissertação foi realizado na empresa TMG Automotive e teve como objetivo identificar 

os mecanismos que expliquem a migração dos pigmentos em filmes de PVC plastificado, assim como 

encontrar métodos de ensaio, que numa fase de seleção/validação dos pigmentos sejam capazes:  

- Prever o comportamento do pigmento quando usado numa receita de cor; 

- Orientar para o melhor processo de uso do pigmento; 

- Identificar possíveis alterações físicas / químicas nos pigmentos, de lote para lote. 

 De forma simplificada, num filme de PVC as características finais deste, são influenciadas 

principalmente por três factores: matérias-primas, formulações e processo de fabrico. 

 Num trabalho anterior relacionado com o fenómeno da migração, foram já feitos testes 

relacionados com variações do processo de fabrico, das formulações e também as matérias-primas, embora 

de uma forma sucinta. 

Dando seguimento a esse trabalho, e pegando nos melhores testes / resultados. Ao repetir os 

resultados obtidos não foram concordantes com os do estudo. Provavelmente, devido á falta de 

reprodutibilidade de todo o processo, que se inicia desde a preparação do empastado de pigmento(s) até á 

gelificação do filme de PVC . 

Para ajudar na compreensão do fenómeno da migração usou-se para fins comparativos dois 

pigmentos azuis de ftalocianina, que embora quimicamente sejam iguais, apresentam cristalinidades 

diferentes. 

 Paralelamente ao estudo da migração estudou-se também dois problemas reais surgidos em artigo 

de PVC, sendo um deles o aparecimentos de pintas amarelas e o outro o aparecimento de reflexo 

avermelhado. Foi possível relacionar a causa das pintas amarelas com a qualidade da dispersão do pigmento 

no empastado, enquanto que ainda não foi encontrada uma causa para o aparecimento do reflexo 

avermelhado. 

 Pela análise das diferenças dos dois pigmentos e dos resultados obtidos, foi possível identificar 

como sendo a causa principal da migração, o tipo de cristalinidade dos pigmentos. No entanto não se 

chegou a concluir a razão pela qual a cristalinidade influencia a migração. 

   Também foi possível desenvolver um método de ensaio para quantificar a distribuição do tamanho 

de partículas. Com este método é possível notar diferenças que possam ocorrer no processo de fabrico dos 

pigmentos pela parte do fornecedor, contudo neste momento não há dados suficientes para relacionar este 

parâmetro com o comportamento do pigmento no filme de PVC. 

 

 



 
  

Abstract 
 

 The present dissertation was realized on the Company TMG Automotive and the objective was to 

identify the mechanisms which could explain the migration of pigments on plasticized PVC films, the other 

purpose of this dissertation was to find tests methods, which on the phase of selection/validation of 

pigments could: 

-Foresee the behavior of pigments when used on color recipe; 

-Guide to the best process of use of the pigment; 

-Identify possible physical/chemical changes on the pigments, from batch to batch. 

 In a simplified way, the final characteristics of a PVC film are mostly influenced by 3 factors: raw 

materials, formulation and fabric process. 

 On a work before related to the migration phenomenal, testes related to the variation of fabric 

process, formulation and raw material have already been made thought the last one was barely touched. 

 Following that work, and grabbing the best tests/results, when they were repeated the results were 

different from the ones before. This was due to the low reproducibility of all the process, which begins at 

the preparation of pigment concentrate to the jellification of the PVC film.  

 To help the comprehension of the migration phenomenal, two blue pigments of phthalocyanine 

were used for comparative ends, even though they are chemically the same, they have different crystallinity. 

 Parallel to study of the migration, studies related to two real problems on a PVC article were also 

made, being one of them the appearance of yellow dots and another one the appearance of  a redder 

reflection . It was possible to pinpoint the yellow dots to the quality of the dispersion of the pigments on the 

pigment concentration, while the cause for the redder reflection still hasn’t been found. 

 Through the analysis of the differences between those two pigments, it was possible to identify the 

number one cause of migration, being the type of crystallinity of these pigments. But it was not possible to 

conclude how the crystallinity influences the migration of the pigment. 

 It was also possible to develop a test method to quantify the size distribution of particles. With this 

method it is possible to realize differences which could occur on the fabrication process of pigments by the 

manufactures, but right now it’s impossible to use this parameter to predict the behavior of a pigment on 

the PVC film, mostly because of insufficient data. 
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Capítulo 1 Introdução 
 

Neste capítulo será feita uma breve descrição da empresa TMG Automotive, o enquadramento deste 

projeto na empresa o que se espera alcançar e também será referido a organização do relatório. 

1.1 Apresentação e descrição da empresa 
 

Grupo TMG 

 A empresa TMG- Têxtil Manuel Gonçalves foi fundada em 1937, por Manuel Gonçalves, sob a 

designação de Fábrica de Fiação e Tecidos, em S.Cosme do Vale, Famalicão. Em 1965 é transformada em 

Sociedade Anónima e em 2006 dá-se uma reorganização do Grupo em áreas independentes de negócio. Os 

seus escritórios centrais estão localizados no Norte de Portugal, a cerca de 30 Km do Porto, estando as suas 

empresas instaladas nos concelhos de Vila Nova de Famalicão, Guimarães e Ponte de Lima. 

 Atualmente a TMG apresenta as seguintes filiais descritas na Tabela 1. 

Tabela 1: Filiais da Empresa TMG. 

TMG Yarns Produz e comercializa fios de algodão e misturas. 

TMG Fabrics Fornece tecidos de fibras naturais para camisaria e vestuário exterior. 

TMG Decor Fornece tecidos e estofos para decoração produzidos a partir de fibras 
naturais. 

TMG Finishing Completa o ciclo produtivo dos tecidos e malhas. 

TMG Fasttrack Produz vestuário. 

TMG Automotive Produz tecidos plastificados e outros revestimentos para a indústria 
automóvel. 

 

TMG Automotive 

 A TMG – Tecidos Plastificados e Outros Revestimentos para Indústria Automóvel, vulgarmente 

conhecida por TMG Automotive é, como já referido, uma das áreas estratégicas de negócio do Grupo 

TMG. 

 A empresa adotou o estatuto jurídico da Sociedade Anónima, com o nome TMG – Tecidos 

Plastificados e Outros Revestimentos para Indústria Automóvel, S.A, em 1 de Abril de 1997. Esta 

instalação localiza-se no Largo Comendador Manuel Gonçalves, s/n⁰, Campelos, freguesia de Ponte, 

concelho de Guimarães. 

 A Figura 1 ilustra a localização da empresa numa imagem de satélite, sendo possível verificar que a 

mesma é privilegiada, situando-se perto de uma autoestrada, que dista 50 km do aeroporto Francisco 

Sá Carneiro e do porto de Leixões. 
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 O fornecimento de matérias para revestimento do interior automóvel iniciou-se em 1971. Tem 

como principal atividade a conceção e produção de folhas compactas ou expandidas de PVC (Cloreto de 

Polivinilo), PUR (Poliuretano) e TPE (Elastómero Termoplástico), o revestimento de têxteis e/ou plastificados 

para a Indústria Automóvel e outras Indústrias Especializadas. 

 A presença da TMG Automotive no mercado automóvel, suportada pela inovação, evolução 

tecnológica e crescimento sustentado, realça a Filosofia do seu Fundador – “ Tecnologia e Qualidade são 

inseparáveis” e contribui em muito para o aumento da notoriedade da TMG Automotive que é vista hoje 

como o 2⁰ fornecedor europeu deste tipo de produtos, tendo como clientes marcas como BMW, Mercedes-

Benz, Toyota, Volvo, Kia, entre outros. 

 A empresa é capaz de apresentar soluções globais de materiais para interiores de automóveis. Na 

Figura 2 é possível consultar quais os materiais que podem ser usados em cada uma destas aplicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fotografia via satélite da TMG Automotive. 
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1.2 Enquadramento e objetivos do projeto  
  

Este projeto foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular Dissertação do plano de estudo do 

Mestrado Integrado de Engenharia Química da FEUP.  

 A migração de pigmentos para a superfície em artigos PVC plastificado é um fenómeno frequente e 

dependente de vários fatores.  

A migração é um aspeto indesejado devido ao tingimento dos equipamento de acabamentos e da 

possibilidade do produto final também tingir. 

 Alguns dos projetos desenvolvidos no laboratório de cores da TMG Automotive incluindo o meu 

projeto individual, têm como principal objetivo estudar o fenómeno da migração dos pigmentos, 

essencialmente da ftalocianina. 

Para facilitar a compreensão da migração dos pigmentos decidiu-se usar ftalocianina de cobre 15.0 

(CuFta 15.0) que migra, e também usou-se para fins comparativos o pigmento CuFta 15.3, que é quase 

idêntico ao que migra só que sem esse defeito. A única diferença entre eles é supostamente a sua 

cristalinidade sendo o 15.0 α (instável) e 15.3 β. 

 Assim com estas duas CuFta’s começou-se por analisar estes em tamanho de partículas, 

estabilidade de dispersão e as diferenças químicas e físicas. 

 Também fez-se ensaios em que se fixou a composição geral da pasta base e foi-se variando o 

empastado da ftalocianina 15.0 em termos de diferentes quantidades de plastificante, e usou-se um 

dispersante com a intenção de melhorar a dispersão. 

Figura 2: Matriz dos produtos da TMG Automotive. 
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 Para além das CuFta também analisou-se certos filmes aonde houve problemas. Houve um filme 

que teve brilho avermelhado o que não era esperado, o objectivo é identificar a causa desse fenómeno. E 

noutro filme havia pintas amarelas, fez-se um estudo do pigmento amarelo nesse filme. 

 

1.3 Organização do relatório 
 

Relativamente à organização do relatório o Capítulo 1, Introdução, apresenta uma breve descrição 

da empresa onde se faz referência não só a TMG Automotive mas também ao grupo TMG e faz um 

enquadramento do projeto onde se descreve os principais objetivos deste estágio. 

No Capitulo 2, onde se fala sobre a produção do couro sintético. Este capitulo aborda as 

características principais do PVC, explicando também o que é uma pasta base, quais os aditivos usados pela 

TMG Automotive e, por fim, são explicados as etapas necessárias para a produção de couro sintético em 

ambiente industrial, que vai desde a produção de pastas até aos acabamentos superficiais. 

 No Capitulo 3, Estado de Arte, encontra-se resumido todo o estudo feito através da literatura para 

concretizar os objectivos pela empresa. 

 No Capitulo 4, Caso de estudo, enumera-se as possíveis causas da migração da CuFta, os resultados 

dos trabalhos anteriores, a estratégia adotada para a resolução do problema, os matérias de um filme e a 

descrição técnica.  

 No Capitulo 5, Trabalho Experimental, encontra-se os resultados e as discussões. 

 No Capitulo 6, Trabalho Adicional, encontra-se outros estudos feitos para além da migração da 

CuFta, sendo eles pintas amarelas e reflexo avermelhado nos filmes.   

 Por fim o último capítulo do relatório são as conclusões do trabalho realizado, objetivos atingidos e 

propostas para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 Produção de couro sintético 

2.1 Características gerais de PVC 
 

 O PVC ou poli(cloreto de vinilo) é um termoplástico essencialmente amorfo. Este resulta da 

polimerização do monómero de cloreto de vinilo (VCM), e a sua estrutura molecular está representada na 

Figura 3, sendo n o grau de polimerização da molécula ou o número de vezes que a unidade repetitiva se 

repete na cadeia molecular. 

 

 

 

 

 

 

 O PVC pode ser visto como um polímero híbrido (orgânico-inorgânico) porque é constituído por 

57% (m/m) de cloro (proveniente de sal marinho) e 43 % (m/m) de eteno (proveniente de energias não 

renováveis como o petróleo e o gás natural), o que faz com que este seja um dos termoplásticos mais 

baratos no mercado [1] [2] [3] [4]. 

 O alto teor de cloro presente na estrutura química torna a sua molécula polar, o que promove a sua 

compatibilidade com uma grande gama de aditivos. Assim, este polímero torna-se muito versátil pois 

mediante a incorporação de diferentes aditivos é possível produzir materiais com propriedades muito 

especiais e adequadas a cada aplicação, sendo assim possível obter produtos desde rígidos a extremamente 

flexíveis. 

 O cloreto de vinilo é polimerizado por um mecanismo de radicais livres mas a forma das partículas 

do pó depende apenas da técnica de polimerização usada. De um ponto de vista de morfologia, por ordem 

da importância comercial, existem quatro técnicas distintas para produzir os pós de PVC: suspensão, 

emulsão, bulk ou massa e micro-suspensão [6] [2] [7]. Aproximadamente 80 % do PVC consumido a nível 

mundial é produzido pelo processo de polimerização em suspensão. Apenas 10 % a 15 % do PVC é 

produzido pelos processos de emulsão e micro suspensão. As técnicas de polimerização em massa e em 

solução têm pouca representatividade na produção mundial [56]. 

 O processamento de filmes envolve aquecer a pasta numa estufa entre 180-210 °C ocorrendo dois 

processos: gelificação e fusão [8]. Para que estes dois processos ocorram á temperatura ambiente é 

necessário que a pasta se encontre no estado líquido á temperatura ambiente. Para tal, a resina de PVC tem 

de apresentar características especificas que se revelam determinantes no processo como uma película 

Figura 3: Estrutura química do PVC. (adaptado de [2]) 
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emulsificante e porosidade reduzida – desta forma a resina de PVC não absorve plastificante à temperatura 

ambiente, garantindo assim que a pasta se mantem líquida [1] 

 Esta característica só é assegurada pelos processos de polimerização em emulsão e micro-

suspensão. Contudo, na TMG Automotive apenas é utilizado o primeiro tipo. 

 As principais diferenças entre estes dois processos é que na polimerização por micro-suspensão, um 

monómero-solúvel (iniciador) é usado e algum ou o total deste monómero é emulsificado em pequenas 

gotas usando meios mecânicos para iniciar a polimerização. No processo de polimerização em emulsão, 

iniciadores solúveis em água são aplicados e a polimerização acontece quer nas micelas ou na água; onde 

existe uma certa quantidade do monómero do cloreto de vinilo [8] [9] [10]. 

 A qualidade da pasta base obtida com as resinas destes dois processos é diferente devido à 

diferenciação da distribuição do tamanho de partículas. Ambas as resinas são constituídas por dois tipos de 

partículas: 

 Partículas primárias: apresentam um diâmetro que varia entre os 0,1 µm e 1 µm. São vítreas e não 

apresentam porosidade [3]. 

 Partículas secundárias: São o resultado da aglomeração das partículas primárias e o seu diâmetro 

varia entre 0,1 µm e 3 µm [1]. Se o processo de polimerização decorre sobre condições severas, 

estas partículas podem-se partir facilmente durante o processo de mistura na preparação da pasta 

base [10][9]. 

 Apesar de o PVC ser considerado um polímero amorfo, este apresenta uma região amorfa e 

domínios cristalinos, designados por cristalinidade primária, resultantes dos processos de polimerização 

mencionados. Na Figura 4 pode visualizar-se a morfologia e as dimensões das partículas obtidas em 

polimerização por emulsão (a) e por micro-suspensão (b), assim como a representação esquemática das 

regiões amorfas e dos domínios cristalinos das partículas obtidas. Assim, o PVC plastificado pode ser 

considerado um sistema de duas fases compostas pelo domínio cristalino rígido e pela fase amorfa flexível 

[11]. 

 Relativamente à morfologia observada na Figura 4, as resinas de PVC obtidas por polimerização em 

emulsão são bastantes diferentes das obtidas pelos processos de polimerização por micro-suspensão. 

Observa-se que as resinas obtidas por emulsão possuem partículas primárias e partículas secundárias, 

enquanto a resina resultante da micro-suspensão apenas possui partículas primárias e estas são mais rígidas 

do que as partículas primárias de emulsão. Esta rigidez deve-se às quantidades muito pequenas de agentes 

emulsionantes presentes durante o processo de polimerização [8]. 
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2.2 Introdução geral a pasta base 
  

 Uma pasta base é definida como dispersões de partículas finas de resinas de PVC num sistema 

líquido, normalmente plastificante, ao qual podem ser adicionados aditivos e cargas com objetivo de se 

conseguir obter propriedades específicas [12]. 

 A indústria de recobrimento (produção de napas) consiste na deposição de uma pasta base (líquido 

á temperatura ambiente) sobre um substrato em movimento e na consequente sujeição a elevadas 

temperaturas [13] [14]. 

 As elevadas temperaturas, aliadas a tensões de corte, possibilitam a ocorrência dos mecanismos de 

gelificação e fusão, que permitem assim o fabrico de diversos produtos como embalagens, brinquedos, 

componentes automóveis, dispositivos médicos e couro sintéticos, entre outros [15]. 

 

 

 

Figura 4: Morfologia das partículas primárias do PVC resultantes da polimerização por a) emulsão; 
b) micro-suspensão; c) representação esquemática das regiões amorfas e cristalinas. (Adaptado de 
[8]) 
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2.2.1 Gelificação e Fusão 

 

  O processo de gelificação é definido como uma mudança do estado liquido para um estado 

semissólido e a fusão existe quando uma fase homogénea, a nível molecular, é atingida entre o polímero e o 

plastificante [16][17]. 

 Na Figura 5 pode-se visualizar a conversão da pasta base para um meio homogéneo, onde é 

possível identificar que o PVC e o plastificante são os componentes que determinam o processo. 

 

 Ao aquecer continuamente a pasta base, a viscosidade do plastificante descresse, assim como a 

viscosidade da pasta base, pois o aumento da temperatura vai induzir alterações na pasta de PVC tais como 

modificações nas regiões amorfas e nos domínios cristalinos. Quando se atinge a temperatura de transição 

vítrea do PVC, que se encontra aproximadamente nos 80 ⁰C, ocorre um aumento acentuado da mobilidade 

molecular das cadeias de polímero e consequentemente a interação entre o plastificante e a resina. Esta 

mobilidade molecular deve-se exclusivamente á fase amorfa [18]. As partículas de PVC ao adquirirem 

mobilidade começam a absorver plastificante e a pasta base torna-se uma pasta sólida. 

 No entanto, a coesão entre as partículas não é suficiente e apresentam baixa resistência mecânica. 

 Quando a fase do líquido é completamente absorvida pelas partículas, o sistema começa a secar. À 

medida que o processo contínua, a barreira entre as partículas desaparece e as cadeias do polímero 

tornam-se entrelaçadas. Neste ponto, o estado de gelificação está completo e o processo de fusão das 

microcristalites de PVC inicia-se. Este processo de fusão é importante pois é necessário para garantir uma 

elevada resistência mecânica da pasta base. [1][13][15][16][17] 

 O arrefecimento, fase que se processa após a fusão, proporciona a formação de uma rede 

tridimensional de cadeias emaranhadas e com regiões ordenadas. Este fenómeno é denominado 

cristalização secundária, cujos cristais são menos perfeitos que aqueles obtidos durante a formação de 

domínios originais, ou seja, consistem na recristalização das microcristalites [19]. A extensão da destruição 

hierárquica das partículas e a fusão da cristalinidade primária, com a formação da nova região cristalina ou 

estrutura ordenada, representa o grau de gelificação [20]. 

Figura 5: Representação esquemática do processo de gelificação e fusão. (Adaptação de [1]) 
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 A Figura 6 representa esquematicamente os fenómenos enunciados. Só apos atingir uma 

temperatura tal que promova a fusão das microcristalites do PVC é que uma matriz homogénea é alcançada. 

[21] 

 

 

 É igualmente importante referir que a cristalinidade secundária é responsável pelo comportamento 

tipo borracha do PVC plastificado, e que a sua formação é um processo físico que resulta num aumento da 

sua temperatura de fusão [22]. 

 

2.2.2 Mecanismos de Plastificação 

 

 Os plastificantes, segundo a IUPAC, são substâncias que são incorporadas nos matérias plásticos ou 

elastómeros com o objetivo de aumentar a sua capacidade de processamento, flexibilidade ou 

ductabilidade. Ou seja, a introdução de um plastificante num material plástico faz com que as propriedades 

físicas e mecânicas diminuam nomeadamente a viscosidade, o módulo de elasticidade (E) e a Tg do material 

[1]. São líquidos de baixo pesos molecular que formam ligações secundárias com as cadeias do polímero 

afastando-as umas das outras. Além disso, o plastificante reduz as cadeias secundárias polímero-polímero e 

promove maior mobilidade às macromoléculas, resultando assim, numa massa mais facilmente deformável. 

[12][17][23][24] 

 A molécula de PVC possui ligações químicas fortemente negativas devido à presença do átomo de 

cloro, altamente eletronegativo, representado por δ-, e ligações químicas fortemente positivas nos átomos 

de hidrogénio, representados por δ+. Estes dois átomos (cloro e hidrogénio) estão ligados ao mesmo átomo 

de carbono. Esta diferença de eletronegatividade, entre o átomo de hidrogénio e o de cloro pertencentes a 

cadeias diferentes, faz com que estes átomos sofram forças atrativas. Embora cada uma destas interações 

seja fraca (forças de Van der Waals ou ligações dipolo-dipolo), a criação de várias ligações ao longo da 

cadeia fortalece a interação entre as moléculas, dando origem á rigidez do polímero- Figura 7 a)[1][2]. 

Figura 6: Fenómenos associados ao processo de gelificação e fusão. (Adaptado de [55]) 
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 O PVC apresenta muitos pontos de interação ao longo da sua cadeia, e a introdução de moléculas 

de plastificante provoca um aumento da distância entre as cargas electroestáticas presentes na molécula do 

polímero, dificultando assim as interações dipolo-dipolo e a criação de novas interações. Assim, esta teoria 

de gel produz um efeito similar ao de um polímero com poucos pontos de ligação como pode-se observar 

na Figura 7 b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Aditivos para a pasta base 

 

  À pasta base são ainda adicionados vários aditivos que permitem ao formulador obter compostos 

de PVC com propriedades variadas em função da sua finalidade. A percentagem de aditivos é cerca de 40%, 

no máximo. 

 A Tabela 2 apresenta os principais aditivos utilizados assim como o efeito da sua introdução nas 

formulações de PVC. 

 

 

 

 

 

Figura 7: a) Representação esquemática da atracão dipolo-dipolo entre duas moléculas de PVC; b) 
Representação esquemática do mecanismo de plastificação do PVC segundo a teoria do gel. 
(Adaptado de [1]) 
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Tabela 2: Principais aditivos utilizados nas formulações das misturas de PVC e os seus efeitos. 

Aditivo Função 

Plastificante Aumentar a processabilidade, flexibilidade. Altera as propriedades físicas e químicas. 

Estabilizante 
Térmico 

Inibição das reações de degradação pelo calor, luz e agentes oxidantes. 

Espessantes Aumentar a viscosidade. 

Retardadores 
de Chama 

Reduzir a capacidade de propagação da chama, aumentando a capacidade de 
autoextinção do material. 

Pigmentos Atribuir a cor desejada ao produto desejado. 

Agentes 
Expansores 

Promover a formação de uma estrutura celular (formação das espumas). 

Catalisadores Aumentar a velocidade de uma reação química, neste caso aumentar a velocidade de 
expansão, promovendo a decomposição do agente de expansão a temperaturas baixas. 

Cargas Redução de custos do artigo, melhoria de propriedades mecânicas, físicas, térmicas e 
dielétricas. 

 

2.3 Fabrico dos revestimentos 
 

 O método usado pela TMG na produção de couro sintético (napas) é o recobrimento por faca, ou 

seja, a pasta pode ser aplicada diretamente ou indiretamente no suporte têxtil. Após a produção das napas 

no recobrimento, existem dois processos de acabamento superficial: lacagem e gravação. 

 De forma a minimizar potenciais defeitos no produto final, antes de serem processadas 

industrialmente, as pastas, são produzidas em ambiente laboratorial, e são posteriormente testadas nas 

condições pretendidas numa máquina piloto. 

 Se a produção na máquina piloto estiver conforme o pretendido avança-se para a produção a nível 

industrial. 

 A um nível industrial, a produção de filmes (revestimentos) segue o procedimento descrito na 

secção seguinte. 
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2.3.1 Produção das pastas e concentrados de pigmentos 

 

 A produção de pastas é a primeira etapa de produção de couro sintético. 

Esta contém as seguintes etapas: 

a) Introdução dos componentes líquidos, como os plastificantes, estabilizantes e outros aditivos 

líquidos na cuba de mistura; 

b) Adição dos componentes sólidos (em pó), como o PVC, cargas e retardador de chama; 

c) Mistura de todos os componentes até formar uma pasta homogénea; 

d) Adição dos empastados (pigmentos dispersos em plastificante); 

e) Mistura dos componentes até se obter uma homogeneização e boa dispersão dos pigmentos; 

f) Passagem da pasta por um filtro;  

g) Passagem pelo vácuo; 

h) Acondicionamento da pasta numa estufa. 

 

 A mistura dos diferentes componentes é feita recorrendo a um misturador industrial. Este possui 

dentes de serra, que o tornam num ótimo misturador, pois devido às elevadas tensões de corte, consegue 

quebrar os aglomerados da melhor forma. Ao mesmo tempo possui um raspador que tem como função 

raspar as paredes do equipamento para haver um máximo aproveitamento da mistura. 

 Depois da obtenção de uma pasta homogénea, esta passa por um filtro para se removerem as 

impurezas que pode conter e, de seguida, é sujeita a vácuo caso o tipo de pasta e produto final pretendido 

assim o exija. Por vezes este vácuo é feito pelo próprio misturador enquanto homogeneíza a pasta. 

 Por último, a pasta é condicionada numa estufa a uma temperatura de 40-50 ⁰C enquanto está à 

espera da fase de produção. Este acondicionamento faz com que a viscosidade da pasta se mantenha baixa 

para favorecer a sua aplicação na fase de recobrimento. 

 Todos os produtos fabricados pela TMG Automotive possuem cor. Para isso produzem-se 

empastados que vão ser adicionados á pasta na etapa d). 

 Para produzir estes empastados, os pigmentos ficam acondicionados numa cuba com plastificante 

durante um tempo pré-definido. O molhamento das partículas dos pigmentos é fortemente influenciado 

pela natureza do pigmento e pela fase líquida em que vai ser introduzido. Neste estágio a fase líquida em 

que vai ser introduzido molha a superfície dos aglomerados e o ar que estava entre as partículas que 

constituem o aglomerado é removido através da penetração da fase liquida nos poros e cavidades dos 

mesmos [26]. 

 No estágio seguinte, a quebra de aglomerados é provocada pelas elevadas tensões de corte 

atingidas no misturador. Sendo necessário atingir um maior grau de dispersão, ou seja, grãos de pigmento 

mais pequenos, utiliza-se um moinho de três rolos. 

 A Figura 8 representa o moinho de dois ou três rolos usados industrialmente. 
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2.3.2 Recobrimento 

  

 Após produzidas, as pastas de PVC, são processadas recorrendo a uma máquina de recobrimento. 

Esta é designada por tripla e esta dividida em três unidades principais: 

 a) Unidade de deposição de pasta que inclui facas e cilindros e à qual está associado um 

reservatório de pasta; 

 b) Unidade de gelificação e fusão da pasta; 

 c) Unidade de arrefecimento. 

 A Figura 9 ilustra esquematicamente a constituição da Tripla. 

 

 Existem três estufas de aquecimento: estufa 1 onde ocorre a gelificação (gelifica a camada 

compacta); estufa 2 onde se dá a pré-expansão (encontra-se a temperaturas inferiores, permitindo assim a 

pré – expansão da espuma) e a estufa 3 onde ocorre a expansão (encontra-se a temperaturas superiores, 

permitindo a expansão total da espuma, assim como a gelificação da camada de colagem). 

 Após a passagem por cada estufa o material é submetido a arrefecimento por cilindros de 

arrefecimento.  

Figura 9: Esquema representativo da máquina Tripla. (Adaptado de [3]) 

Figura 8: Moinho de dois ou três rolos usado industrialmente. 
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 Assim, no final do recobrimento obtêm-se um artigo de couro sintético composto por diferentes 

camadas, podendo esta ser; espuma, camada de colagem e a malha. O número e o tipo de camadas 

dependem da utilização final e dos requisitos de qualidade definidos pelo cliente. A camada de colagem tem 

a função de permitir adesão entre o laminado e a malha. A Figura 10 permite-nos visualizar as diferentes 

camadas constituintes do artigo de couro sintético. De baixo para cima, encontra-se a camada compacta, 

seguida da espuma e, por fim, o tecido. A camada de colagem, à sua baixa espessura, não é de fácil 

visualização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Lacagem 

 

 As lacas são dispersões que podem ser de base solvente ou de base aquosa e são depositadas sobre 
a camada compacta. Estas apresentam-se como uma pelicula fina e têm as seguintes funções:  
 
a) Reduzir/impedir a migração de plastificante para a superfície;  
b) Aumentar a resistência à abrasão do artigo;  
c) Controlar o brilho;  
d) Modificar a “sensação” ao toque. [1] 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Artigo de couro sintético. 
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2.3.4 Gravação 

 

 A gravação consiste na última etapa à qual um artigo de couro sintético é submetido, e a sua 

finalidade consiste em permitir que este se assemelhe ao couro natural. A gravação confere irregularidade 

ao material, alterando assim a sua superfície de lisa para rugosa. A Figura 11 mostra um material produzido 

pela TMG Automotive e que apresenta gravado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11: Amostras de couro sintético produzidas pela 
TMG Automotive apresentando gravado. 
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Capítulo 3 Estado de arte 
 

3.1 Breve Introdução aos pigmentos 
 

 Os pigmentos, assim como os corantes, são substâncias que quando adicionadas a um material lhe 
conferem cor e ao mesmo tempo reduzem o custo, o brilho e melhoram a resistência tintorial da pasta base.  
 Os pigmentos devem ser insolúveis no meio em que são aplicados, quimicamente inertes e devem 
ter uma elevada resistência térmica. Devem também ser facilmente molhados para se obter uma dispersão 
adequada, não tóxicos, não corrosivos, e devem possuir características de baixa absorção de óleo [1] [27] 
[28].  
 Os corantes, ao contrário dos pigmentos, são solúveis no meio de aplicação e no processo de 

dissolução perdem os seus cristais e a sua estrutura particular. Na Figura 12 a) e b) estão representadas as 

solubilidades dos pigmentos e dos corantes. 

 

 

 

 

 

 

 Ao contrário dos pigmentos, os corantes não têm a capacidade de dispersar a luz e por isso não 
podem ser usados na produção de revestimentos coloridos opacos. [29] [30]. A difusão e absorção dos 
pigmentos depende das dimensões das suas partículas e da relação entre o seu índice de refração e o da 
matriz polimérica. A diminuição do tamanho das partículas dos pigmentos aumenta a absorção (e diminui a 
difusão), o que os torna mais eficientes em coloração [30].  
 
 A seleção dos pigmentos deve ter em conta a compatibilidade com os aditivos utilizados no 
composto e a aplicação final do produto. Em geral as principais propriedades para selecionar um pigmento 
para uma pasta são:  
 
- Força Corante;  
- Índice de Refração;  
- Resistência á luz, ambiente e química;  
- Características de migração;  
- Tamanho e forma das partículas;  
- Limitações nas condições de processamento requeridas;  
- Custo do sistema de coloração;  
- Não ter efeito sobre as propriedades físicas e mecânicas do plástico [1] [27] [28].  
 

Figura 12: a) Dispersão dos pigmentos; b) 
Solubilidade dos corantes. 
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 Sem entrar em muitos detalhes, pode-se afirmar que o cromóforo, a unidade química de construção 

do cristal do pigmento, define a tonalidade e também algumas propriedades intrínsecas, como a 

solubilidade, e uma parte da resistência à luz e da estabilidade térmica. A resistência final (calor e luz) 

depende da cristalinidade das partículas. [31] 

 Os pigmentos podem ser utilizados em várias formas: pasta líquida, concentrado, sendo a mais 

comum, e também utilizada neste estudo, em pó fino e seco [1]. Quanto à sua natureza, podem ser 

orgânicos ou inorgânicos e a Tabela 3 apresenta as principais diferenças entre estes. 

 

Tabela 3: Principais diferenças entre os pigmentos orgânicos e inorgânicos. (Adaptado de [32]) 

Características Orgânicos Inorgânicos 

Tamanho da partícula Menor Maior 

Área superficial da partícula Maior Menor 

Polaridade Baixa ou nula Polar 

Poder tintorial Alto Baixo 

Brilho Alto Médio a baixo 

Transparência Maior transparência Maior opacidade 

Peso específico Menor Maior 

Resistência térmica Baixa Alta 

Resistência química Baixa Alta 

Resistência a luz Em geral é menor Em geral é maior 

Custo Maior Menor 

 

 Os pigmentos são internacionalmente identificados por meio de um sistema de catalogação e 
numeração denominado Colour Index, normalmente abreviado como C.I. [1] 
  
 Uma vez que uma grande variedade de aditivos tais como antioxidantes, estabilizadores, entre 
outros, são adicionados a quase todos os plásticos, a cor final do produto vai ser influenciada por todos eles. 
Estas características devem ser levadas em consideração na coloração de pastas de PVC. [27]  
 Na produção de empastados, a escolha apropriada do plastificante, permite que a pasta base seja 

colorida de forma uniforme e homogénea, embora muitas vezes as suas propriedades de dispersão não 

sejam eficazes podendo causar dificuldade no ajuste da tonalidade. 

3.2 Migração dos pigmentos 
 

 O fenómeno de migração dos pigmentos ocorre, principalmente, devido à difusão das moléculas e 
partículas do pigmento dissolvidas da matriz para a superfície [33]. O termo migração divide-se em duas 
ocorrências: sangramento (bleeding) e florescência (blooming), contudo só será referenciado a primeira, 
devido a sua maior importância. [27]  
 Os aspetos teóricos dos mecanismos que levam à migração têm sido estudados no PVC plastificado 
[27] [34]. Há uma série de condições que promovem o sangramento e a florescência:  
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 O processamento do sistema pigmentado a temperaturas elevadas, ou seja, a criação de uma 
grande diferença entre a temperatura de processamento e a temperatura de aplicação;  

 A dispersão parcial ou total do pigmento na sua forma (um polímero, um plastificante, ou uma 
mistura destes) à temperatura de processamento nomeadamente se a real porção dispersada do 
pigmento exceder á máxima;  

 Supersaturação do pigmento no meio em que está incorporado após arrefecimento;  

 A livre mobilidade das partículas dissolvidas do pigmento no seu meio á temperatura de aplicação. 
Esta é uma condição que ocorre frequentemente se pigmentos são dispersos em PVC plastificado a 
uma temperatura superior à transição vítrea. À temperatura ambiente, a matriz de polímero rígida 
evita que as partículas de dissolvido se movam.  

 Apesar de não se saber a razão sabe-se que experimentalmente a recristalização faz com que o 
pigmento possua uma solubilidade no plástico. No fabrico e processamento de empastados, 
temperaturas de processamento elevadas provocam a recristalização [27] [33] [34].  

 

 O uso de grandes quantidades de plastificante aumenta a possibilidade de migração para a 
superfície ao longo do tempo [36] [37] [38]. Assim, os pigmentos conseguem migrar para a superfície com a 
ajuda do fenómeno de migração dos plastificantes. Estes, ao serem líquidos, irão servir de transporte para 
os pigmentos migrarem para a superfície. Este fenómeno é classificado como plate-out e refere-se à 
deposição do pigmento sobre a superfície do equipamento de processamento [27]. Plate-out é assim um 
resultado direto da incompatibilidade de certos aditivos com o PVC e é particularmente sensível à 
molhabilidade das partículas de pigmento pelo plastificante.  
 Resumindo, as características de migração dos pigmentos estão relacionadas com o tipo de veículo, 

as condições de processamento, a constituição química do pigmento, a sua solubilidade e resistência ao 

solvente [27] [33].  

 

3.2.1 Sangramento (bleeding) 

 

 Diz-se que um pigmento “sangra” se alguma porção dele migrar, a partir do sistema no qual ele está 
parcialmente dissolvido, para um meio semelhante com o qual está em contacto [27] [39].  
 Ou seja, o sangramento é a transferência do pigmento de um sólido para outro sólido, podendo 
ocorrer em direção a um material adjacente [40]. Este fenómeno é particularmente preocupante para 
indústria de plásticos e revestimentos. Assim, este fenómeno deu origem a uma variedade de testes 
padronizados para determinar a tendência de um material para migrar [41,1], e testes de sangramento no 
PVC plastificado, em particular [42] [27].  
 A extensão da “hemorragia” num plástico é avaliada com um teste conhecido como o método de 
sanduíche. A descrição deste teste encontra-se disponível no Anexo A.1.1.  
 O parâmetro mais importante neste fenómeno é a temperatura de processo. Existem muitos 

pigmentos que, por exemplo, não “sangram” se o meio no qual estão incorporados gelificar a uma 

temperatura de 120 ⁰C, mas a temperaturas entre os 140 ⁰C e os 160 ⁰C já apresentam tendência para 

“sangrar”. Outras variáveis importantes são o aumento da concentração do pigmento, como mencionado 

anteriormente, e a escolha do plastificante pois, por exemplo, o triester de ácido fosfórico solubiliza de 

alguma maneira os pigmentos [27] [33]. 
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3.3 Ftalocianinas 
 

 O estudo inerente a este projeto incide num pigmento denominado Cu-α-ftalocianina 15.0 (CuFta 
15.0) não estabilizada. Na caraterização deste pigmento foi detetada tendência para a migração.  
 Assim, o objetivo deste subcapítulo é compreender em geral as ftalocianinas (Fta) assim como as 

suas propriedades. 

 

3.3.1 Ftalocianinas e os seus derivados 

 

 As ftalocianinas pertencem a um grupo de pigmentos denominados pigmentos policíclicos. Estes 
contêm anéis aromáticos e possuem características como boa resistência á luz, ambiente, migração e 
solventes [27].  
 A Fta (ftalocianina) é uma tetra-aza-tetrabenzoporfina [27] composta por quatro unidades de 
iminoisoindoline (C8H8N2) ligados por átomos de nitrogénio, nas quais os grupos pirrol (C4H5N) estão 
conjugados com os anéis benzénicos. Basicamente são sistemas aromáticos heterocíclicos (𝜋-eletrões) 
altamente coloridos e planares [43] [44].  
 Esta molécula base pode relacionar-se com vários metais sob certas condições, mas hoje em dia 
apenas os complexos de cobre têm importância real no mercado [45].  
 A CuFta (ftalocianina de cobre) azul possui um complexo cobre II na estrutura da ftalocianina como 

se encontra representado na Figura 13, C32H16N8Cu [46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Como mostrado na Figura 13, as estruturas mesoméricas indicam que, simultaneamente, todos os 
anéis pirrol colaboram para o sistema aromático. A molécula adopta uma estrutura conjugada planar e 
completa, na qual exibe uma estabilidade excecional.  
 Para se obter a ftalocianina com estes complexos metálicos de cobre existem dois processos 
principais: Ftalonitrilo ou por Anidrido Ftálico [27] [45] [46]. 
  

Figura 13: Estrutura química da Ftalocianina Azul com complexo de cobre. (Adaptado de [53]) 
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 A CuFta azul é poliamorfa, ou seja, existe em várias conformações cristalinas. O diagrama de 
difração de raios-x aponta para 5 diferentes modificações cristalinas (𝛼,𝛽,𝛾,𝛿,휀) como representado na 
Figura 14. [47]  
 A relativa estabilidade termodinâmica das fases cristalinas individuais diminuem na seguinte ordem: 
𝛽>휀>𝛿>𝛼≈𝛾 [27] [44].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A modificação 𝛼 exibe uma forma estável e outra não estável (Fta em estudo).  
 De todas estas modificações, a fase estabilizada 𝛼 e a forma β da CuFta são as conformações que 
têm o maior interesse comercial [27] [45] [46]. 
 

3.3.2 Fase α estabilizada da CuFta 

 

 Existem vários métodos possíveis para estabilizar um pigmento de modo a prevenir a conversão 

para uma diferente fase, isto é, uma mudança na modificação e a floculação durante a aplicação do 

pigmento. Existem duas técnicas que são consideradas as mais eficazes na promoção da estabilização: 

 Menor modificação química da molécula CuFta, por exemplo, através da adição de cloro; 

 A mistura de outros agentes na molécula CuFta, nomeadamente aditivos de superfície como os 

observados na Figura 15. [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Diagramas da difração Raios-X das diferentes modificações 
cristalinas da ftalocianina azul de cobre. (Adaptado de [27]) 
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 Apenas uma quantidade pequena de adição de cloro, previne a mudança da modificação de α para 

β [27] [48].  

3.3.3 Propriedades gerais das CuFta 

 

 A CuFta azul abrange tons desde o esverdeado até ao azul avermelhado. Esta possui boas 
propriedades óticas e eletrónicas [49], é quimicamente e termicamente estável [50] [51], não migram em 
solventes, possui uma elevada resistência á luz e ao ambiente e tem um poder tintorial elevado. Todas estas 
propriedades estão associadas a um bom preço fazendo delas uma fração grande dos pigmentos orgânicos 
que estão presentes atualmente no mercado [27].  
 
 Um dos parâmetros importantes da CuFta é a sua cristalinidade. Esta faz variar a cor final do 

produto e também as suas propriedades mecânicas. A cristalinidade dos pigmentos 15.0 e 15.3 é 

dependente da técnica final de acabamento usada no pigmento crude. [27] 

Usando raios x foi possível obter dados sobre a estrutura do cristal e da molécula. Nas modificações 

α e β as moléculas do CuFta são planares e quase quadrangulares e estão arranjadas como rolos de moedas. 

As diferenças variam apenas na forma como estão estacados relativamente uns aos outros. Um facto 

importante é o angulo entre o eixo vertical e o eixo perpendicular ao plano molecular. A fase α tem um 

Figura 15: Tipo de moléculas a adicionar nas ftalocianinas para a promoção da 
estabilização. (Adaptado de 54) 
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angulo de 24,7⁰, enquanto a fase β tem um angulo de 45,8⁰. Na Figura 16 esta representado 

esquematicamente o arranja das moléculas. [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Willy Herbst e Klaus Hunger [27] dizem que as CuFta’s exibem um comportamento largamente não 
polar independentemente da modificação cristalina [52]. Devido a este comportamento apolar, não existe 
uma interação eficaz com o meio em que está envolvido, por exemplo, o PVC, que é extremamente polar.  
 Este comportamento também explica a baixa hidrofilicidade dos compostos discutidos até agora, 
tendo algum impacto sobre a dispersibilidade do pigmento, particularmente em relação á molhagem 
superficial e à estabilização do pigmento disperso.  
 Assim, não é surpreendente que as ftalocianinas mostrem uma considerável tendência para flocular 

[27] [52] [44]. A introdução de grupos polares na molécula da Fta faz com que os pigmentos exibam 

melhores propriedades de floculação. Isto é verdade para todas as modificações [27]. 

 

 

 

 

Figura 16: Arranjamento da molécula CuFta com modificações α e β. (Adaptado de [27]) 
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3.3.4 Ftalocianinas comercialmente disponíveis 

 

 Como mencionado anteriormente, existem vários tipos de CuFta devido às várias conformações 

cristalinas existentes. A Figura 17 lista os vários tipos que estão atualmente disponíveis no mercado.  

 Dos dados fornecidos pelos fornecedores destes pigmentos, a única diferença entre eles é a 

absorção máxima de plastificante. Estes valores estão situados na Tabela 4. 

Tabela 4: Dados do fornecedor relativamente aos pigmentos CuFta 15.0 e 15.3. 

Pigmento Absorção de plastificante (g_plastificante/g_pig) 

CuFta 15.0 1,82 

CuFta 15.3  0,71 

 

 

 

 

Figura 17: Ftalocianinas de cobre disponíveis comercialmente. (Adaptado de [27]) 
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Pigmento Azul 15=15.0 

 A forma α da CuFta não estabilizada, ftalocianina estudada neste projeto, apresenta-se na Figura 17 
com o nome de P.B.15 pelo, Colour Index, e tem uma tonalidade azul avermelhado.  
 Esta CuFta em comparação com outras possui uma grande força tintorial, é muito resistente á luz e 
é económica.  
 Sob condições padrão, é considerado estável para uma grande variedade de solventes orgânicos, 
tais como álcoois, ésteres, cetonas, hidrocarbonetos alifáticos, tolueno, e plastificantes. A tendência desta 
Fta para alterar a sua modificação cristalina na presença de compostos aromáticos torna-a uma candidata 
duvidosa para certas aplicações [27] [44].  
 O facto de apenas tolerarem temperaturas inferiores a 200ºC é desvantajoso na coloração de 
plásticos. Com o aumento da temperatura, o pigmento frequentemente converte para a forma 𝛽, uma 
tendência que é especialmente pronunciada em materiais poliméricos que contêm anéis aromáticos.  
 Incorporado em PVC plastificado, assim como outros pigmentos de ftalocianina, geralmente tem 
uma grande tendência para migrar e deve ser processado a temperaturas moderadas.  
 Utilizar esta Fta em meios aquosos pode ser problemático, tendo em conta o seu carácter 
altamente apolar, que pode tornar necessária a utilização de uma quantidade considerável de dispersantes. 
A dispersão adequada depende tanto da molhagem das partículas como do corte mecânico vigoroso no 
processo de dispersão.  
 Introduzir os substituintes adequados para a estrutura de cobre azul de ftalocianina, como por 

exemplo grupos polares, pode influenciar especificamente a hidrofilicidade ou a polaridade do pigmento. 

Consequentemente, a facilidade de dispersão e de molhagem melhoram [27] [45]. 

 

Pigmento Azul 15.1 

 Este pigmento é a fase α-estabilizada do CuFta. A estabilização é feita com adição de cloro o que 

causa a perda de força tintorial e poe a cor mais esverdeada em relação ao P.B 15. Este pigmento é 

resistente a solventes orgânicos, a luz e ao ambiente, elevada estabilidade térmica. Muitos dos graus da 

15.1 são suscetíveis a migração no PVC, dependendo do tipo de estabilização, contudo pela adição de cloro 

este pigmento já é mais estável a migração que o P.B 15. [27]  

Pigmento Azul 15.3 

 P.B 15.3 é a fase β do CuFta e apresenta uma cor azul esverdeada. Apesar deste pigmento ter uma 

elevada capacidade tintorial ele é 15-20% menor que o α-CuFta. Apresenta alta resistência a solventes, 

estabilidade térmica.  
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Capítulo 4 Caso de estudo 
 

4.1 Introdução 
 

Um dos projetos desenvolvidos no laboratório de cores da TMG Automotive tem como principal 

objetivo estudar o fenómeno da migração dos pigmentos, essencialmente do pigmento CuFta-α não 

estabilizado (CuFta 15.0).  

A CuFta 15.0 possui uma grande tendência para migrar quando incorporado em PVC plastificado. 

 Um dos problemas que ocorrem na empresa, inerente a este fenómeno, denomina-se Plate-Out. 

Como definido anteriormente, este termo refere-se á deposição do pigmento sobre a superfície do 

equipamento de processamento do sistema pigmentado. Na TMG Automotive este fenómeno é observado 

no sistema de puxo (cilindros de calandragem) que permite deslocação longitudinal do revestimento ao 

longo do processamento. 

 Pelas não conformidades que a migração deste pigmento provoca, a empresa tem como objetivo 

perceber os parâmetros/mecanismos relevantes para a ocorrência deste fenómeno. 

 

 Como ponto de partida é necessário conhecer os fatores mais importantes que influenciam a 

migração de um pigmento. Além disso será referido os parâmetros que foram testados pelos trabalhos 

anteriores e os seus resultados. 

 Existem inúmeros fatores que podem estar diretamente ou indiretamente ligados ao 

comportamento de migração de um pigmento, limitando a sua funcionalidade. 

 Deste modo, partindo das noções teóricas adquiridas e dos resultados dos trabalhos anteriores, 

este capítulo tem como objetivo organizar a informação recolhida e elaborar uma estratégia para 

estabelecer um plano de testes que demonstram os parâmetros relevantes para a migração da CuFta 15.0. 

 

4.2 Causas 
 

 Neste subcapítulo será referenciado as possíveis causas da migração da CuFta 15.0. Pelo fato de 

este trabalho ser uma continuação, também será indicado os parâmetros mais relevantes, estudados no 

trabalho anterior. 

 Dos resultados do estudo anterior, os parâmetros estudados mais relevantes foram os seguintes: 

1. Influência da concentração do plastificante no empastado. 

2. Influência do tipo de plastificante no empastado. 
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 Esses parâmetros foram repetidos nas mesmas e em condições mais extremas, porque esses 

contiveram resultados aonde a migração melhorou. Infelizmente ao refazer estes parâmetros notou-se que 

os resultados não foram concordantes. Os resultados anteriores e resultados provenientes da repetição 

estão no Anexo A.3. 

 Neste estágio analisou-se o seguinte: 

1. Má dispersão de partículas. 

2. Diferenças químicas e físicas dos pigmentos. 

3. Tamanho de partículas. 

 

4.3 Plano de Acção 
 

 Antes de mais é importante referir que a TMG tem a CuFta 15.0 e a 15.3, estes pigmentos são iguais 

no entanto a 15.0 tem uma estrutura cristalina α instável (altera-se para β) e a 15.3 tem cristalinidade β 

estável, e por consequência têm tonalidades diferentes. Desses dois pigmentos só a 15.0 migra, por isso é 

importante perceber as diferenças entre eles de forma a relacionar com a migração do pigmento. 

 Também conseguiu-se obter para efeitos de comparação o pigmento 15.1 que é igual ao 15.0 só 

que tem uma estrutura cristalina α estável. 

 

 Para analisar a maior parte dos parâmetros, fez-se um filme padrão com os dados da Tabela 5, 6, 7 

e 8 e fez-se outros filmes com alteração da receita padrão baseado no parâmetro a analisar. Feitos os filmes 

procedeu-se ao teste de migração, que consiste em fazer o teste sanduíche (este teste situa-se no Anexos 

A.1.1) e de seguida usar espectrofotómetro para quantificar a coloração, e finalmente comparar os 

resultados dos filmes para ver o efeito desse parâmetro na migração do pigmento. 

 

 

Tabela 5: Composição da pasta base usada na receita padrão. 

 Massa (g) % 

Pasta 
Base 

PVC 1 39,4 39% 

PVC 2 13,1 13% 

Carga 7,0 7% 

Plastificante 1 37,6 38% 

Estabilizante térmico 1,0 1% 

Co-Estabilizante 1,7 2% 

 99,8  
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Tabela 6: Composição do empastado usado na receita padrão. 

 Massa (g) % 

Empastado 
Azul 

Plastificante 2 73,5 73,5% 

P.Azul 26,5 26,5% 

 100  

 

Tabela 7: Composição da pasta na receita padrão. 

  Massa (g) % 

Pasta 
Empastado Azul 0,6 0,598% 

Pasta Base 1 99,8 99,402% 

 100,4  

 

Tabela 8: Dados de preparação de pasta e filmes. 

Filmes W. Mathis 

T  estufa 200 (⁰C) 

Espessura 700 (g/m2) 

Tempo na estufa 1 (min) 

Produção Pasta 

Tempo de mistura 5 (min) 

Tempo de vácuo 15 (min) 

 

4.3.1 Filmes CuFta 15.0, 15.1 e 15.3. 

 

 Como ponto de partida neste estágio decidiu-se fazer 3 filmes usando a receita padrão em que a 

única diferença é o pigmento usado (pigmento CuFta 15.0, 15.1 e 15.3). Depois dos filmes feitos foi 

realizado o teste de migração para comparar a diferença de migração entre eles.  

4.3.2 Resultados anteriores 

  

 Este trabalho é a continuação de um trabalho anterior. Os parâmetros testados não estão no corpo 

principal porque acabam por não ser muito relevantes. É de salientar que os parâmetros que indicavam 

uma atenuação da migração foram repetidos nas mesmas condições e mais extremas. 

4.3.3 Distribuição do Tamanho de partículas. 

 

 Conhecer o tamanho de partículas é importante pelo fato deste ter uma grande influência desde o 

empastado até ao produto final. De uma forma geral um tamanho de partículas menor ira aumentar a 

viscosidade do empastado podendo ser necessário usar uma maior percentagem de plastificante, um menor 
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tamanho também aumenta a intensidade da cor. Analisando o tamanho de partículas 15.0 e 15.3 espera-se 

obter uma diferença significativa para correlacionar com a migração do pigmento.  

 Para obter estes tamanhos utilizou-se SEM, Zetasizer Nanoseries e Coulter.  

SEM 

 Para se obter imagens de alta resolução dos pigmentos utilizou-se o SEM Pheno XL disponível na 

FEUP no laboratório de LEPABE. Utilizou-se essas imagens para efeitos comparativos e para ter o tamanho 

de partículas individuais de cada pigmento. 

 A forma como se procedeu foi colocar o pigmento numa fita de carbono, retirar o excesso com ar 

pressurizado e colocar no SEM. 

 

Coulter 

 Utilizou-se o Coulter ls230 disponível na FEUP no laboratório do departamento de engenharia 

química, para obter o tamanho de partículas numa dispersão de etanol. Seria mais vantajoso fazer no 

plastificante no entanto neste equipamento só é possível usar água e etanol. Preferiu-se usar etanol devido 

a ser mais fácil dispersar neste. Uma descrição mais pormenorizada deste método situa-se no Anexo A.1.7.  

Zetasizer Nanoseries 

 O Zetasizer Nanoseries MALVERN utilizado, estava situado na FEUP no laboratório de LEPABE, é o 

equipamento com mais benefícios para a obtenção do tamanho de partículas, pois é possível usar 

plastificante como meio dispersante. 

 Para além de obter o tamanho de partículas também é suposto construir um método de ensaio 

rigoroso a fim de usa-lo para caracterizar a qualidade dos pigmentos. Este método de ensaios esta no Anexo 

A.1.6.  

 

4.3.4 Medição do potencial zeta 

  

 Decidiu-se analisar a qualidade da dispersão dos pigmentos CuFta 15.0 e 15.3 no plastificante. Uma 

boa dispersão promove a força tintorial e também previne a migração. O fato mais importante neste teste é 

perceber o comportamento de cada um destes pigmentos com o plastificante. Para isso utilizou-se o 

equipamento Zetasizer Nanoseries, para obter o potencial zeta da dispersão do pigmento em água. 

O potencial zeta só pode ser medido em água devido a este conferir uma carga elétrica á camada da 

superfície dos pigmentos, enquanto o plastificante pelo fato de não ter carga elétrica é impossível de o 

utilizar para a obtenção do potencial zeta, o que delimita os resultados. O potencial zeta é função da carga 

superficial da partícula, de qualquer camada adsorvida na interface com o meio e da natureza e composição 

do meio que a circunda, quanto maior for este valor em escala absoluta melhor será a dispersão (menos 

tendência de aglomeração), indicando que há uma forte repulsão entre as partículas. [64] 
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Como não se pode usar o plastificante para medir do potencial zeta, planeia-se obter esse usando 

água e depois correlacionar estes valores para o plastificante. A forma como se procedeu para obter estes 

resultados foi idêntica ao procedimento do tamanho de partículas com este equipamento, pois é possível 

com este equipamento fazer a medição do tamanho de partículas e o potencial zeta. 

 

4.3.5 Uso de um dispersante  

 

Considerando que o pigmento CuFta 15.0 esta mal disperso no plastificante planeia-se usar um 

dispersante. O pigmento é de alto peso molecular devido a este ser orgânico.  

Para perceber a influência do dispersante no produto final, fez-se um filme em que se adicionou o 

dispersante ao fazer o empastado, demonstrado na Tabela 9. A quantidade de dispersante usada é a que 

normalmente se usa nestes casos. Finalmente ao fazer a pasta utiliza-se uma maior quantidade de 

empastado, para que a quantidade de pigmento na pasta seja a mesma, pois sabe-se que quanto menor for 

a quantidade do pigmento, menor será a migração. Depois do filme feito fez-se o teste de migração e 

comparou-se o resultado com o do padrão. 

Tabela 9: Composição do empastado usado. 

 Padrão Com Dispersante 

Massa (g) % Massa (g) % 

Empastado 
Azul 

Plastificante 2 73,5 73,5% 64,9 64,9% 

CuFta 26,5 26,5% 23,4 23,4% 

Dispersante  0 0,0% 11,7 11,7% 

 100  100  

 

Tabela 10: Composição da pasta. 

 
Padrão Com Dispersante 

Massa (g) % Massa (g) % 

Pasta 
Empastado Azul 0,60 0,598% 0,68 0,676% 

Pasta Base 99,80 99,402% 99,80 99,324% 

 100,40  100,48  

 

4.3.6 Diferenças químicas e físicas entre os pigmentos 

 

Analisou-se a composição química dos pigmentos usando FTIR da FEUP no laboratório de LEPABE, 

para perceber se existe alguma diferença entre as CuFta 15.0 e 15.3. O pigmento em termos químicos é 

igual só havendo diferenças na cristalinidade, contudo é possível que o processo de fabrico, e a possível 

existência de acabamentos, faça com que exista diferença entre eles. Para analisar estes pigmentos foi 

necessário fazer pastilhas de KBr, para não sujar o equipamento. 
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 Também analisou-se os dois pigmentos por termogravimetria usando o equipamento 

Termogravimetria (NET2SCH)(STA449F3 Jupiter) no laboratório de LEPABE, para ver se ocorria alguma 

alteração conforme a temperatura. Devido a CuFta 15.0 ser instável a temperatura superiores a 200 ⁰C 

passando de α→β. O procedimento situa-se nos Anexos A.1.8. 

  

4.4 Matérias 
 

Como ponto de partida, é essencial conhecer as matérias-primas constituintes das formulações 

"padrão" que se encontram nas Tabelas 5, 6 e 7 do capítulo 4, sendo que as propriedades da CuFta e do 

PVC, já foram mencionadas anteriormente. 

 

1) Carga 

As cargas são diferenciadas em cargas de enchimento, cujo efeito é exclusivamente de redução de 

custo do composto e em cargas funcionais, que podem trazer benefícios adicionais como melhoria de 

algumas propriedades mecânicas. 

O mineral CaCO3 carga utilizada na formulação da pasta base em estudo, pode ser obtido a partir da 

exploração de diversas jazidas, dentre as quais se destacam as de calcita, calcário e mármore. Esta carga, 

traz outros benefícios aos compostos de PVC além da redução de custos, dentre os quais: 

-Aumento da estabilidade dimensional; 

-Aumento da rigidez; 

-Aumento da dureza; 

-Aumento da tenacidade (resistência ao impacto); 

-Melhoria das propriedades dielétricas; 

-Modificação da reologia e empacotamento de partículas na pasta base [1][2][54]. 

 

2) Plastificantes 

Existem inúmeros tipos de plastificantes que podem ser utilizados, no entanto neste estudo apenas 

foram considerados dois ftalatos. O plastificante 1 é usado nas pastas PVC e o plastificante 2 é utilizado nos 

empastados. 

Os ftalatos constituem a classe de plastificantes mais usados para combinações com resinas vinílicas. 

Estes são largamente empregados em função do baixo custo e das boas propriedades que conferem ao 

produto acabado [55]. São muito resistentes a solventes, tem baixa votalidade e são resistentes à 

propagação de chama [56]. Também possuem alta compatibilidade com o PVC, promovendo a sua rápida 

gelificação [1]. 

São os plastificantes mais importantes e mais utilizados na indústria do PVC. A estrutura química 

geral deste tipo está representada na Figura 18, onde R é um radical alifático (constituído por carbono e 

hidrogénio) com um número variável de carbonos. 
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3) Estabilizantes 

O PVC é muito suscetível a perda de propriedades durante seu processamento e uso final, quando 

exposto ao calor, agentes oxidantes ou ainda ao intemperismo. Essas reações adversas são denominadas 

reações de degradação e para evitar é necessário o uso de vários tipos de aditivos, tais como estabilizantes 

térmicos, antioxidantes e estabilizantes ao ultravioleta. 

 O estabilizante térmico utilizado na formulação em estudo, atua no composto de PVC estabilizando 
os iões cloreto formados devido ao processo de degradação, controlando assim a formação de HCl, evitando 
que essa degradação atinja um estágio que comprometa o desempenho do produto final [1] [2].  

O co-estabilizante é um composto permanente nas formulações dos revestimentos da TMG 

Automotive, nas quais atua como auxiliar na estabilização térmica do PVC e melhora tanto as características 

de estabilidade ao calor quanto à luz [1] [56]. 

  

4.5 Descrição Técnica 
  

 Nesta sub-secção será indicado as várias técnicas usadas para ler um parâmetro e o local aonde se 

faz a descrição técnica de cada um deles. A descrição técnica não esta no corpo principal pelo simples fato 

do número máximo de páginas permitido nesta tese não ser o suficiente para o permitir. 

Distribuição do tamanho de partículas 

 SEM Anexo A.1.5 

 Coulter ls 230 Anexo A.1.7 

 Zetasizer  Nanoseries MALVERN  Anexo A .1.6 

Quantificar migração 

 Teste de sanduiche Anexo A.1.1 e A.1.3 

 

 

Teor de voláteis 

 TMG 064 Anexo A.1.2 

Diferenças físicas e químicas 

Figura 18: Estrutura química de um ftalato (Adaptado de [1]) 
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 FTIR Anexo A.1.4 

 TGA Anexo A.1.8 

Preparação de um filme Anexo A.1.9 
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Capítulo 5 Trabalho experimental 
Nesta secção fala-se se a sobre os materiais usados, a preparação das amostras e finalmente os 

resultados e a respetiva discussão. 

5.1 Resultados e discussão  

5.1.1 Filmes CuFta 15.0, 15.1 e 15.3  

 

 Com os filmes feitos representados na Figura 19, obteve-se os resultados de migração que estão na 
Tabela 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11: Resultados do teste de migração das CuFta 15.0, 15.1 e 15.3. 

Nome Pigmento Cristalinidade ΔL Δa Δb 

0-A CuFta 15.3 β -0,06 0,01 0,04 

1-A CuFta 15.0 α (instável) -0,61 -1,31 -0,54 

12 CuFta 15.1 α -0,28 -0,53 -0,11 

Nota: Para perceber o significado de ΔL, Δa e Δb ver Anexos A.1.3. 

 Analisando os resultados obtidos é possível concluir que o 15.3 não migra, isso é observado pelo 

fato dos valores estarem perto de zero, indicando que a superfície tingida está praticamente igual a 

superfície não tingida. O 15.0 migra consideravelmente, e o 15.1 também migra, só em menor quantidades 

que o 15.0. 

 Com estes resultados não é possível identificar a causa da migração, contudo a principal conclusão 

retirada daqui é que como os pigmentos são praticamente iguais (menos a 15.1 que tem Cl), a cristalinidade 

demonstra ter uma alta influência na migração, sendo esta a principal razão pelo qual o 15.0 e 15.1 migram.  

 A 15.1 migra menos, possivelmente pelo fato de este pigmento ter cloro na sua constituição, 

tornando o pigmento mais polar e como uma melhor afinidade com o PVC, sendo mais difícil haver 

libertação do pigmento para a superfície. 

 

Figura 19: a) Filme com o pigmento CuFta 15.0. b) Filme com o pigmento CuFta 15.1. c) Filme com 
o pigmento CuFta 15.3. 
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5.1.2 Distribuição do Tamanho de partículas. 

 

 Na Figura 20 tem-se as imagens na escala microscópica dos pigmentos 15.0 e 15.3 obtidos no SEM.  

 

A Figura 20 foi obtida para comparar os dois pigmentos. Conclui-se que a 15.3 tem as partículas 

maiores e menos uniformes, havendo partículas grandes e pequenas, enquanto a 15.0 é mais uniforme.  

Sendo o 15.0 em média mais pequeno que o 15.3 é possível que esta seja a razão por ter uma maior 

absorção do plastificante (Tabela 4). 

A Figura 21 a) foi obtida de forma a determinar o tamanho médio das partículas individuais, 

contudo devido a má resolução não é possível perceber se de fato esta a ser medido o tamanho de uma 

partícula individual. Para poder fazer isso seria necessário ter uma imagem com uma qualidade parecida 

com Figura 21 b). 

Figura 20: Imagens de SEM ampliado 1500x. a) CuFta 15.0; b) CuFta15.3 

Figura 21: Imagens de SEM. a) CuFta 15.0 ampliado 23000x; b) Amarelo 1 (Adaptado de [60]) 
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 Na Tabela 13 tem-se os resultados da distribuição do tamanho de partículas dos pigmentos 15.0 e 

15.3 numa dispersão em plastificante, feita no Zetasizer Nanoseries, é de notar que em termos de 

distribuição de tamanhos de partículas só se apresenta a média de cada dispersão. Não se apresentam os 

resultados do Coulter porque os resultados do zetasizer são obtidos usando o plastificante como meio e 

porque ao usar coulter estes pigmentos sujam as paredes (especialmente o azul).  

. Os resultados mencionados anteriormente estão nos Anexos A.2.1. 

 O procedimento para a determinação da distribuição do tamanho de partículas esta nos Anexos 

A.1.6, mas de uma forma simplificada fez-se 3 dispersões no qual a cada uma fez-se 10 medições 

(resultados nos Anexos A.2.1), retirou-se os piores resultados de cada dispersão e depois fez-se a média. 

 A Tabela 12 e a Figura 22 têm os resultados da 1º dispersão do CuFta 15.0 no plastificante e o 

respetivo gráfico, para exemplificar a estrutura dos resultados obtidos. As restantes tabelas deste pigmento 

e da CuFta 15.3 estão nos Anexos A.2.1. 

Tabela 12: Resultados obtidos da 1º dispersão do pigmento CuFta 15.0 em plastificante no Zetasizer. 

1º Dispersão 
Plastificante 
CuFta 15.0 

Medição d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 
1 0,021 0,201 0,272 

2 0,054 0,256 0,380 

3 0,172 0,220 0,278 

4 0,199 0,267 0,365 

5 0,207 0,282 0,376 

6 0,202 0,273 0,370 

7 0,171 0,250 0,364 

8 0,156 0,232 0,337 

9 0,135 0,186 0,265 

10 0,193 0,255 0,335 

Média 0,179 ± 0,025 0,246 ± 0,032 0,336 ± 0,043 

 

Nota: d10, d50 e d90 são os limites dos diâmetros correspondentes a 10, 50 e 90% volume cumulativo, 

respetivamente. 

Nota: Os valores a amarelos não estão contidos na média, porque estes tiveram uma grande diferença 

relativamente aos restantes.  
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Os resultados obtidos não são muito precisos (Figura 22) isso deve-se ao fato de não haver agitação 

durante a leitura, podendo causar aglomeração ou má uniformidade.  

Nota: % mássica é a concentração mássica (em %) do pigmento na dispersão que é analisada no zetasizer. 

Tabela 13: Resultados representativos de cada pigmento. 

Nome Meio % mássica d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

CuFta 15.0 Plastificante 0,0013% 0,185 ± 0,020 0,254 ± 0,023 0,349 ± 0,038 

CuFta 15.3 Plastificante 0,0064% 0,098 ± 0,010 0,138 ± 0,015 0,201 ± 0,030 

 

 Resumindo todo o que foi obtido nesta secção. O pigmento CuFta 15.3 apresenta um tamanho de 

partículas menor na dispersão que o 15.0, isto sugere que para concentrações iguais de pigmento no 

empastado o 15.3 devera ter uma viscosidade menor devido a haver uma maior área interfacial contudo 

pela analise visual percebe-se que o 15.0 é de fato o mais viscosidade, isso é devido ao CuFta 15.0 ter uma 

maior absorção do plastificante (Tabela 4).  

 Comparando os resultados da distribuição de tamanhos da dispersão e do SEM, conclui-se que na 

dispersão o 15.3 tem tamanhos menores enquanto no SEM tem tamanhos maiores. 
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Figura 22: Distribuição do tamanho de partículas do pigmento CuFta 15.0 na 1º 
dispersão. (valores a amarelo foram retirados)  
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5.1.3 Medição do potencial zeta 

 

 Na Tabela 14 é apresentado o potencial zeta dos pigmentos CuFta 15.0 e 15.3. Fez-se só uma 

dispersão com água destilada (pH não medido, mas presume-se que é o da água destilada) e fez-se 3 

medições, com a média deles obteve-se esses resultados.  

Tabela 14: Resultados do potencial zeta dos pigmentos 15.0 e 15.3 utilizando o zetasizer. 

Pigmento Potencial zeta (mV) 

CuFta 15.0 -20,6 ± 0,7 

CuFta 15.3 -14,6 ± 0,7 

 

 Segundo os resultados obtidos, CuFta 15.0 tem uma melhor dispersão na água que o 15.0, contudo -

20,6 mV indica que a dispersão não é eficiente e que o pigmento tem tendências a aglomerar o que é de 

fato verificado experimentalmente. 

 Como os resultados do potencial zeta tem a ver com a repulsão electroestática da água, dificilmente 

consegue-se relacionar com o Plastificante. 

Em conclusão com o potencial zeta não é possível quantificar a qualidade da dispersão do pigmento 

no plastificante. 

 

5.1.4 Uso de um dispersante 

 Os resultados obtidos do teste de migração estão na Tabela 15. 

Tabela 15:Resultados do teste de migração do filme padrão e do filme com dispersante. 

Nome Pigmento Cristalinidade ΔL Δa Δb 

1-A (padrão 15.0) CuFta 15.0 α (instável) -0,61 -1,31 -0,54 

6-A (dispersante) CuFta 15.0 α (instável) -0,51 -1,42 -0,50 

  

 A partir destes resultados conclui-se que o uso de dispersante não modificou as propriedades do 

filme visto a migração ser praticamente a mesma. Dai conclui-se que, ou o dispersante usado não foi o 

apropriado ou que a dispersão já é relativamente boa e que o problema provém de outro sitio. 

 

5.1.5 Diferenças químicas e físicas entre os pigmentos 

 

 Nos Anexos A.2.3 estão os resultados do FTIR dos dois pigmentos, de uma forma geral eles são 

idênticos.  
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 Os resultados do TGA estão situados na Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em ambos os pigmentos desde o começo do ensaio até 400 ⁰C há um ligeiro aumento de massa, 

isso é devido ao equipamento ter dificuldades na correção da linha de base. 

 Sendo a temperatura de fusão destes pigmentos 480 ⁰C segundo o fornecedor, o 15.3 começa a ter 

perda de massa a 483 ⁰C, enquanto o 15.3 a 587 ⁰C.  

 O pigmento 15.3 também apresenta uma menor perda de massa no patamar a 670 ⁰C. Com estes 

dados não é possível determinar a causa. 

  

Figura 23: Resultados da termogravimetria dos CuFta 15.0 e 15.3. 
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Capítulo 6 Trabalho Adicional 
  

 Para além do trabalho principal deste estágio, migração dos pigmentos, também foi realizado testes 

em filmes aonde ocorre defeitos inesperados.  

6.1 Pintas amarelas 
  

Problema: Aparecimento de pequenas partículas de pigmentos amarelos em filmes de PVC.  

 Os pigmentos em causa são amarelos inorgânicos (titanatos) e são iguais quimicamente entre si 
menos a secagem final, um deles (Amarelo 1) têm uma secagem em leito fluidizado conferindo um tamanho 
de partículas menor e mais finas enquanto o outro Amarelo 2 têm uma secagem normal. 

-Pigmento Amarelo (Amarelo 1/ Amarelo 2) 
  
 Este pigmento denomina-se de Chrome Titanium Yellow e a sua composição química é a 
(Ti,Sb,Cr)O2.  
  Apresenta bom poder tintorial, resiste a uma grande variedade de solventes, como álcoois e 
hidrocarbonetos aromáticos, boa resistência à luz, mostra uma boa estabilidade térmica mas mostra algum 
“sangramento” em cetonas e ésteres. Dispersa-se facilmente numa variedade de meios, especialmente em 
plásticos.  

 Para perceber este problema, primeiro é necessário ter um método para visualizar as pintas no 

filme, conseguiu-se usando o método balão que consiste em fazer um balão do filme de forma a  estirar a 

pelicula, facilitando assim a observação das pintas. 

 Para fazer o filme usou-se os dados da Tabela 16 e 17, a composição da pasta serviu apenas para 

facilitar a observação das pintas. Os empastados foram retirados da produção por isso não houve 

necessidade de serem feitos.  

Tabela 16: Composição da pasta. 

  Massa (g) % 

Pasta 

Pasta Base 2 200 96,5% 

Empastado amarelo 2 1,0% 

Empastado preto 4 1,9% 

Empastado branco 1,2 0,6% 

 207,2  
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Tabela 17: Dados para fazer o vácuo e o filme e balão. 

Filmes W. Mathis 

T estufa 210 (⁰C) 

Espessura 700 (g/m2) 

Tempo na estufa 1 (min) 

Produção Pasta 

Tempo de mistura 5 (min) 

Tempo de vácuo 25 (min) 

Método Balão 

T de moldagem 140 (⁰C) 

Tempo de espera apos 
aquecimento 

5 (s) 

 

Parâmetros a analisar: 

 Dispersão do pigmento no empastado; 

 Tamanho de partículas; 

 Teor de voláteis; 

 Diferenças físicas dos pigmentos.  

 

 1º Dispersão do pigmento no empastado. 

 Segundo a TMG estes pigmentos dispersam mal principalmente o Amarelo 1, para tentar melhorar 

é aconselhável usar um dispersante, neste momento não existe nenhum dispersante apropriado para este 

pigmento, sendo este teste não realizado. Outra forma de melhorar a dispersão é aumentar o número de 

moagens no empastado. Á também informação por parte do fornecedor que depois de feito a moagem 

(dispersão) do empastado, se este repousar por muito tempo pode haver novamente reaglomeração das 

partículas. Para confirmar fez-se o teste de balão com o empastado apos moagem e com o empastado após 

um máximo de 70 dias Tabela 18.  

 2º Tamanho de partículas 

 Uma das possíveis diferenças entre os dois pigmentos é a distribuição do tamanho de partículas. 

Supostamente como o Amarelo 1 têm uma secagem em leito fluidizado as partículas devem estar mais 

desagregadas, resultando num menor tamanho de partículas e mais uniforme. Para quantificar a 

distribuição de tamanho de partículas usou-se SEM, zetasizer e coulter. Os resultados médios 

(representativos) do zetasizer estão na Tabela 19. No Anexos A.2.1 encontra-se todas as tabelas de 

resultados para a obtenção da Tabela 19. O método usado foi exatamente igual aos azuis. Os resultados do 

coulter e SEM estão no Anexos A.2.1 e A.2.4 respetivamente.  
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 3º Teor de voláteis. 

 O Amarelo 1 devido ao seu acabamento também deve ter um menor teor de voláteis considerando 

que têm uma secagem em leito fluidizado que proporciona uma melhor secagem. Para quantificar o teor de 

voláteis dos dois pigmentos pesou-se uma quantidade do pigmento e colocou-se numa estufa a 110 ⁰C 

durante uma 1h. O ensaio foi feito em triplicado de acordo com o método TMG 064 (método interno para 

obtenção de perda voláteis, que esta situado nos Anexos A.1.2). Estes resultados estão situados na Tabela 

20. 

 4º Diferenças físicas dos pigmentos 

 Foi utilizado o TGA para ver diferenças nos dois pigmentos. Segundo o fornecedor estes pigmentos 

têm “estabilidade térmica” até 320⁰C. Dos resultados obtidos não foram encontradas diferenças físicas 

entre o pigmento Amarelo 1 e Amarelo 2, os resultados estão nos Anexos A.2.2. 

Tabela 18: Resultados dos balões usando os empastados amarelos. 

Nome Lote Empastado Número de moagens Resultados 

Pasta-4 1 

Amarelo 1 

0x Muitas pintas 

Pasta-1 1 1x Pintas 

Pasta-5 2 1x Pintas 

Pasta-3 1 2x (menos aperto) Sem resultados 

Pasta-6 2 2x Sem pintas 

Pasta-2 

1 Amarelo 1 2x 

Sem pintas 

Pasta-2 (5 dias) Sem pintas 

Pasta-2 (12 dias) 1 pinta 

Pasta-2 (26 dias) Sem pintas 

Pasta-10 3 Amarelo 2  1x (mais aperto) Sem pintas 

Pasta-9 
3 Amarelo 2 1x (menos aperto) 

Sem pintas 

Pasta-9 (14 dias) Sem pintas 

Pasta-11 
3 Amarelo 2 2x 

Sem pintas 

Pasta-11 (14 dias) Sem pintas 

  
Na Figura 30 tem as imagens de dois filmes; a) aonde se observa filmes com pintas amarelas e b) 

aonde o filme esta ausente de pintas amarelas. As diferenças de cores dos filmes tem a ver com o 
estiramento dos filmes, (b) esta mais estirado que (a). 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 24: a) Pasta-4. b) Pasta-6. 
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 Analisando a Tabela 18 é possível concluir:  
 O grau de dispersão do empastado é a causa principal do aparecimento de pintas amarelas, isso é 
observado pelos resultados de Pasta-4, Pasta-1, Pasta-5 e Pasta-6. Com o aumento do número de moagens 
existe uma melhor dispersão do pigmento no empastado diminuindo o aparecimento do número de pintas 
amarelas.  
 O Amarelo 1 tem uma pior dispersão que o Amarelo 2. 
 Após deixar repousar o empastado 26 dias após as duas moagens, ainda não é detetável haver 
reaglomeração, é possível que o tempo não tivesse sido suficiente para notar esse efeito. 
.  

Tabela 19: Resultados representativos de cada pigmento. 

Nome Meio % mássica d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

Amarelo 2 Plastificante 0,0013% 0,353 ± 0,026 0,474 ± 0,031 0,638 ±0,040 

Amarelo 1 Plastificante 0,0013% 0,318 ± 0,017 0,415 ± 0,019 0,546 ± 0,027 

 Devido ao Amarelo 1 ser seco num leito fluidizado este tem um tamanho de partículas menor que é 

concordante com os resultados da Tabela 19, contudo não é possível relacionar esse tamanho com a sua má 

dispersão. 

Tabela 20: Resultados do teor de voláteis dos pigmentos amarelos. 

T (⁰C) Método 
Amarelo  1 Amarelo 2 

Teor de Humidade (%) Teor de Humidade (%) 

110 TMG 064 0,10% 0,10% 0,07% 0,13% 0,10% 0,11% 

110 Outra entidade 0,07% 0,10% 0,10% 0,10% 0,11% 0,13% 

120 Outra entidade 0,141% 0,149%  0,155% 0,166%  

220 Outra entidade 0,160% 0,153%  0,176% 0,175%  

 De fato o Amarelo 2 tem um maior teor de voláteis contudo a diferença entre eles não suficiente 

grande para ser relevante.  

Conclusão: Dos resultados obtidos o mais importante é que o problema das pintas provem de uma má 

dispersão no empastado, por isso é aconselhável para trabalhos futuros fazer o teste de balão depois de 

usado um dispersante no Amarelo 1, de forma a ver se o dispersante foi o apropriado. Conformes os 

resultados não foi possível identificar a razão pela qual o Amarelo 2 tem menos tendências a aparecer 

pintas amarelas. 

6.2 Reflexo avermelhado 
 

Problema: Notou-se ver um reflexo avermelhado num filme passado algum tempo. 

 Em paralelo ao estudo da migração da CuFta, procuraram-se soluções para um problema de cor 
(reflexo avermelhado) ocorrido numa unidade de produção de pasta da camada compacta. A empresa 
associa este problema à migração exagerada da CuFta presente na formulação, pois este pigmento é muito 
susceptível a migrar como observado anteriormente, a sua estrutura química possui cobre. Assim, se grande 
parte da CuFta migrar, na superfície haverá cobre podendo apresentar este tom avermelhado.  
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 É muito importante mencionar que este problema de cor ocorreu apenas numa única produção de 
pasta desta formulação, ou seja, nas outras produções não ocorreu este problema, e este reflexo 
avermelhado só apareceu nas amostras algum tempo.  
 Assim, esta parte do projeto teve como objetivo investigar e estudar as possíveis causas para a 
ocorrência deste fenómeno.  
 Para simplificar a compreensão deste problema ao longo do capítulo chamar-se-á “Pasta Boa” á 

pasta de uma unidade de produção sem problemas e “Pasta Má” á pasta da unidade de produção em que 

ocorreu o erro. 

 Na Figura 25 encontram-se representadas as duas amostras das diferentes produções. Em a) 

visualiza-se uma amostra da “pasta má” na qual se consegue observar o reflexo avermelhado, e em b) 

visualiza-se uma amostra da “pasta boa”. 

 

 

 

 

 

 

 Este tópico foi abordado pela estagiária anterior, tendo testado as seguintes hipóteses e fez os 

seguintes testes. 

-Má pesagem da CuFta (não foi a causa) 

-Contaminação com solvente (não foi a causa) 

-FTIR dos filmes (Figura 65 nos Anexos A.2.3) 

- SEM/EDS dos filmes (Figura 26 e Figura 27) (Resultados mais importantes) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Imagem obtida através de SEM, com aproximações 5000x da amostra má. (Adaptado de [65]) 

Figura 25: a) Filme da pasta má, b) Filme da pasta boa. 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na Figura 26, visualiza-se partículas esféricas bem definidas espalhadas pela superfície. Estas 

partículas de acordo com o espectro representado na Figura 27 são de ferro, o que não deveria existir 

conforme o que se usa neste filme. 

 Para o aparecimento do ferro as justificações encontradas provêm de uma possível troca do 

pigmento amarelo presente na formulação por um amarelo óxido de ferro ou por contaminações 

provenientes da pasta misturada anteriormente que contivessem ferro. 

 

Testar: Trocar o amarelo orgânico usado na formulação por um amarelo óxido de ferro. 

 Decidiu-se fazer dois filmes, um com o amarelo orgânico (formulação idêntica) e outro aonde se 

substitui esse pigmento por um amarelo óxido de ferro. Depois dos filmes feitos usar o espectrofotómetro 

para quantificar as diferenças de cor que ocorram ao longo do tempo, estes resultados estão representados 

na Tabela 21.  

Tabela 21: Resultado do espectrofotómetro para o filme de óxido de ferro e amarelo orgânico. 

Óxido de Ferro Amarelo orgânico 

Tempo (dias) ΔL Δa Δb ΔL Δa Δb 

1 25,43 -0,07 -1,24 25,53 -0,13 -1,14 

5 25,76 -0,05 -1,24 25,76 -0,08 -1,18 

20 25,43 -0,07 -1,20 25,53 -0,09 -1,13 

70 25,66 -0,05 -1,20 25,66 -0,09 -1,10 

 

Conclusão: O filme em que se usou óxido de ferro não sofreu alterações, sugerindo que o ferro não tivesse 

sido a causa do reflexo avermelhado, ou que a fonte de ferro não tivesse sido a correta. 

 

Figura 27: Espectros obtidos através de EDS da superfície que quantificam os elementos 
químicos presentes na superfície da “amostra ma” (Z1). (Adaptado de [65])  
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Capítulo 7 Conclusões e Recomendações 
 

 Resumidamente a migração da CuFta 15.0 ocorre devido a sua cristalinidade, isso foi concluído 

devido ao estudo das diferenças entre os pigmentos 15.0, 15.1 e 15.3 aonde apenas aqueles com 

cristalinidade α migram.  

 Houve também outros estudos que indicavam ligeiras diferenças entre o 15.0 e 15.3 como o TGA e 

tamanhos de partículas, contudo estes acabaram por ser menosprezados devido a apresentarem pequenas 

diferenças.   

 Apesar de nesta tese apontar a cristalinidade como a causa da migração, não se sabe como esta 

influência a migração. Para trabalhos futuros recomenda-se que se estude profundamente a cristalinidade 

do pigmento CuFta 15.0 e 15.3 e o seu impacto na migração. 

 Inicialmente esperava-se que o potencial zeta fosse ser um bom teste para avaliar a qualidade da 

dispersão, contudo a limitação de só poder ser realizado em água fez com que os resultados fossem 

irrelevantes para este estudo. 

 O Coulter também podia ser um equipamento bom para analisar o tamanho de partículas, devido a 

sua rapidez e por haver agitação durante a análise. Contudo não se pode usar o plastificante como o meio, 

há grande tendência para sujar. 

 Pela repetição dos parâmetros que obtiveram resultados com melhor migração do trabalho anterior, 

concluiu-se esta foi apenas a falta de reprodutibilidade que ocorre desde a preparação do empastado até 

obtenção do filme. 

 Neste estágio foi possível desenvolver um método de ensaio para a distribuição do tamanho de 

partículas usando o equipamento zetasizer, sendo este o mais importante dos 3 pelo fato de se obter o 

tamanho das partículas usando o plastificante como o meio (meio usado nas formulações da empresa). Com 

estes dados é possível notar diferenças que possam ocorrer no processo de fabrico deste pigmento pela 

parte do fornecedor, contudo não é possível saber se é um método eficiente para perceber a qualidade do 

pigmento. 

 Quanto as pintas amarelas nos filmes, conclui-se que a má dispersão do pigmento amarelo 

(titanatos) no plastificante do empastado é a maior causa. Recomenda-se que para filmes em que se utilize 

um desses dois pigmentos amarelos, se use o Amarelo 2 pelo fato de apresentar uma melhor dispersão no 

empastado que por consequência elimina as pintas amarelas. Caso o uso desse pigmento não seja o 

suficiente é necessário então um maior número de moagens.   

 Também é recomendado que se for necessário usar um dispersante para melhorar a dispersão dos 

pigmentos amarelos, que se faça um balão, que é basicamente estirar o filme a uma temperatura 

predefinida para ser mais eficaz a observação das pintas amarelas, verificando assim a eficiência da 

dispersão. 

 Quanto ao reflexo avermelhado conclui-se que a causa não foi proveniente da troca do pigmento 

por um óxido de ferro, contudo tem-se espectativas que a causa do avermelhamento seja proveniente do 

ferro de outra fonte. 
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Anexos 
 

A.1 Procedimentos e Testes 

A.1.1 Teste sanduíche 

 

 A extensão da migração num plástico é avaliada com um teste conhecido como método de 

sanduiche e cumpre o método interno TMG 095. Realizou-se este ensaio com o objetivo de analisar o grau 

de migração das experiencias realizadas ao longo do projeto e assim poder tirar conclusões sobre a 

migração dos pigmentos. 

 O provete deste teste é disposto sobre uma superfície branca e suave de PVC plastificado. O 

conjunto resultante é, então, colocado entre placas de vidro e, com um determinado peso sobre ela (10kg), 

é exposta durante 24 horas a uma T de 90⁰C. Pode-se ver os passos relevantes inerentes a este ensaio na 

Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 Após esta exposição ao calor, retiram-se as amostras da estufa e o grau de “sangramento” existente 

na folha branca de PVC plastificado é quantificado colorimetricamente através do uso do 

espectrofotómetro, no qual é obtido um gráfico Δa vs Δb. Quanto mais afastado do valor nulo estiver o 

cruzamento destas duas diferenças de coordenadas, maior será a extensão da migração. 

 

 

 

Figura 28: 1) Provete de PVC plastificado branco; 2) Provete de teste colocado por cima do PVC 
plastificado; 3) Colocação dos filmes entre as placas de vidro; 4) Repetição dos procedimentos 
anteriores; 5) Peso de 10kg colocado em cima da sanduíche; 6) Amostra retirada da estufa 
pronta a ser analisada. 
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A.1.2 Teste TMG 064 (perda de voláteis) 

 

1. Colocar o prato de alumínio 30 min no exsicador à T ambiente. 

2. Pesar o prato de alumínio, com precisão de 0,1mg, e anotar o valor. 

3. Pesar cerca de 1g, com precisão de 0,1mg, do produto a analisar e anotar o valor. 

4. Colocar o prato de alumínio com o produto a ensaiar na estufa 1h a 110 ⁰C sem circunvalação de ar. 

5. Com o auxílio de uma pinça retirar da estufa e acondicionar 30 minutos no exsicador à T ambiente. 

6. Pesar o conjunto, com precisão de 0,1mg e anotar o valor. 

 

A.1.3 Espectrofotometria 

 

 A espectrofotometria (medida de absorção ou transmissão de luz) é uma das mais valiosas técnicas 

analíticas amplamente utilizadas em laboratórios.  

 Neste estágio utilizou-se o espectrofotómetro Datacolor 650 representado na Figura 29, para a 

análise da cor dos filmes PVC tingidos pelos filmes em análise de forma a quantificar a migração. 

 

 

 

 

 

 

  

 Esta leitura de cor utiliza o sistema CIELAB que analisa a diferença de cores e é dividida em três 

coordenadas cromáticas: L*, a* e b*. Na Figura 30 está representado o diagrama de cores. 

 

 

 

 

 

Figura 29: Espectrofotómetro, equipamento utilizado para a análise de espectrofotometria. 
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 É um sistema de três coordenadas, em que L* caracteriza a luminosidade numa escala de 0 para o 

preto a 100 para o branco. A coordenada a* corresponde á proporção vermelho/verde com valores 

positivos para as cores vermelhas e negativos para as verdes. A coordenada b* representa a proporção 

amarelo/azul e toma valor positivos para os amarelos e negativos para os azuis. 

 As diferenças de cor podem ser expressas como diferenças destas coordenadas: 

𝛥𝐿∗ = 𝐿𝑎𝑚
∗ − 𝐿𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

∗   ΔL* > 0 se a amostra for mais luminosa que o padrão 

𝛥𝑎∗ = 𝑎𝑎𝑚
∗ − 𝑎𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

∗   Δa* > 0 se a amostra for mais vermelha que o padrão 

𝛥𝑏∗ = 𝑏𝑎𝑚
∗ − 𝑏𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

∗   Δb* > 0 se a amostra for mais amarela que o padrão 

 

A.1.4 FTIR 

 

 Esta técnica baseia-se no estudo do comportamento espectral da amostra na zona do infravermelho, 
no entanto, fornece informação quantitativa e qualitativa acerca da amostra, ou seja, permite saber quais 
os grupos funcionais que a constituem. 
 Uma vez que cada material é uma combinação única de átomos, dificilmente dois compostos 
diferentes produzem exatamente o mesmo espectro de infravermelhos. 
 Nesta espectroscopia, a radiação IV passa através da amostra, sendo que parte desta radiação é 
absorvida e outra transmitida. O espectro resultante é constituído por picos de absorção/transmissão na 
gama de comprimento de onda analisada.  
 A espectroscopia de FTIR tem como vantagens ser uma técnica rápida, precisa e simples, 
requerendo uma quantidade bastante pequena de amostra para uma análise com sucesso, não é um 
método destrutivo e não precisa de calibração externa.  

 

Figura 30: Diagrama de cores do método CIELAB. (Adaptado de [66]) 
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Equipamento 

FTIR Bruker Vertex 70 

Procedimento 

Para analisar estes pigmentos foi necessário fazer pastilhas de KBr, para não sujar o equipamento, 
estragando os resultados. 

 

A.1.5 SEM 

 

 O SEM, microscopia eletrónica de varrimento, é um poderoso instrumento utilizado no apoio à 
investigação científica, bem como no desenvolvimento e controlo da qualidade de materiais. 
 A aplicação desta técnica à área dos filmes finos permite determinar a espessura, analisar a 
microestrutura, identificar defeitos e impurezas e realizar estudos de adesão, corrosão e fratura. 
 Permite obter imagens semelhantes às que se podem obter por microscopia ótica de reflexão, mas 
numa gama de ampliação muito superior (desde 10x até 18000x), com uma profundidade de campo de 
30μm.  
 A esta técnica está geralmente associada a técnica de espectroscopia dispersiva de Raios-X (EDS), 
que permite uma análise semi quantitativa dos elementos químicos presentes na superfície dos materiais. 

  
 O princípio de funcionamento baseia-se na incidência de um feixe de eletrões num ponto da 
superfície da amostra-alvo, e a subsequente recolha dos sinais eletrónicos emitidos pelo material-alvo. 
 As amostras para poderem ser caracterizadas por microscopia eletrónica tem de satisfazer as 
seguintes condições têm de satisfazer as seguintes condições: apresentar boa condutividade elétrica 
superficial, suportar o vácuo e possuir estabilidade física e química nas condições de observação / interação 
com o feixe eletromagnético.  
 A conjugação das técnicas SEM/EDS permite obter imagens tridimensionais da amostra, e mapas de 
composição dos elementos à superfície da amostra. [60] 

Equipamento: 

SEM Phenom XL 

Procedimento: 

Colocar o pigmento numa fita de carbono, retirar o excesso com ar pressurizado e colocar no SEM. 
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A.1.6 Distribuição do tamanho de partículas (Zetasizer  Nanoseries) 

 

Objetivo 

Este método descreve o procedimento para a determinação da distribuição do tamanho de pigmentos 

usando o equipamento Zetasizer  Nanoseries. 

Equipamento 

Zetasizer  Nanoseries MALVERN (marca) 

Ultrasons- Bandelin SONOREX 35KHz (única configuração) 

Agitador- IKA VORTEX GENIUS  

Material 

3 Eppendorf 

3 Cuvetes 

3 Papel de alumínio <0,05g 

3 Gobeles 50 mL 

Proveta 50 mL 

Micropipeta e pontas 

Espátula 

Preparação das dispersões 

É de notar que só se pode aplicar os valores da Tabela 22 se o pigmento e o meio forem os mesmos. 

Tempo de ultra-sons: 10 min 

Tempo de agitação prévia: 1 min 
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Tabela 22: Dados da dispersão. 

Nome pig Meio 
Pesar pig 

(g) 
Volume meio 

(mL) 
Volume 

pipetado (mL) 
Volume final 

(mL) 
%(m/m) 
pig/meio 

Amarelo 1 / 
Amarelo 2 

Plastificante 0,010 40 0,5 2 0,0064% 

CuFta 15.3 Etanol 0,010 40 0,1 2 0,0016% 

CuFta 15.0 Plastificante 0,010 40 0,1 2 0,0013% 

CuFta 15.3 Plastificante 0,010 40 0,5 2 0,0064% 

Nota: Não utilizar etanol como meio porque há muita aglomeração. 

1. Colocar 40 mL do meio no gobele; 

2. Usando uma espátula por o pigmento na folha de alumínio e pesar 0,010g; 

3. Por o pigmento no gobele; 

4. Fazer um bocado de agitação manual (para facilitar a dispersão) e por nos ultra-sons por 10 minutos. 

5. Usando a micropipeta encher um pouco o eppendorf com o meio depois colocar a quantidade 

pretendida da solução e encher o resto com o meio; 

6. Agitar um pouco manualmente. 

A dispersão esta neste momento feita. 

Procedimento 

1. Colocar o eppendorf no agitador por 1 min; 

2. Usando a micropipeta por a ±1mL da solução na cuvete (cuidado! não deve ter bolhas); 

3. Por a cuvete no equipamento e por a medir 10x (demora aproximadamente 25 min); 

4. Começar a fazer a próxima solução quando estiver quase a acabar o ensaio de forma que a 2nd 

solução não tenha tempo para haver aglomeração; 

5. Repetir até ter 3 soluções. 

Análises dos resultados 

Retirar as medições em que houve erros (normalmente as primeiras) para cada dispersão calcular d10, d50 

e d90 e o desvio padrão (deve ser menor que 15%). Comparar os resultados obtidos de cada solução. 

Para ter os resultados mais simplificados pode-se fazer a média das médias de cada dispersão, para ter um 

valor representativo. 
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A.1.7 Distribuição do tamanho de partículas (Coulter) 

 

 Uma amostra dispersa é passada por um feixo de luz monocromática, normalmente um laser. A luz 

espalhada pelas partículas é medida. Estes valores podem ser convertidos usando modelos ópticos 

apropriados e procedimento matemático. 

Objetivo 

Este método descreve o procedimento para a determinação da distribuição do tamanho de pigmentos 

usando o equipamento Coulter. 

Equipamento 

Coulter ls230  

Ultrasons- Bandelin SONOREX 35KHz (única configuração) 

Material 

Gobeles 50 mL 

Pipeta de pasteur 

Espátula 

Preparação das dispersões 

Nota: Devido a estar a obter resultados muito diferentes do fornecedor e pelo fato de ao usar pigmentos 

sujava consideravelmente o equipamento decidiu-se não usar mais este equipamento. É por isso que o 

procedimento não é muito rigoroso. 

Nota: Neste equipamento pode-se usar etanol ou água, mas não é recomendável usar água com a 

ftalocianina porque não há uma dispersão a apropriada causando grande erro. 

1. Num gobelé de vidro colocar ± 30 mL de etanol. 

2. Por o mínimo possível de pigmento (Como tamos a tratar de uma ftalocianina 0,01g é mais que 

suficiente para ter uma cor intensa). 

3. Por o gobelé nos ultra sons por ± 10 minutos. 

Finalizando a dispersão 
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Procedimento 

1. Limpar com água o equipamento (carregar no botão para descarregar). 

2. Por etanol. 

3. Carregar no stop (se tiver ligado) e depois fill (esperar que retire as bolhas). 

4. Run-run new cycle. 

5. New sample ok, (esperar pelos ajustamentos). 

6. Com o conta-gotas puxar e libertar dentro da solução para que não haja sedimentação. Por até que 

o PIDS chegue até aos (45-55%) 

7. Done 

8. Nome do ficheiro (não por pontos), escolher o fluído etanol. 

Análises dos resultados 

Calcular d10, d50 e d90. 
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A.1.8 Análise Térmica (TGA) 

 

Analisar a perda ou a agregação de massa da amostra em temperaturas variadas. 

Objetivo 

De forma a perceber se existe diferença entre os pigmentos 

Equipamento 

Termogravimetria (NET2SCH)(STA449F3 Jupiter) 

Material 

Copos de Alumínio ou Alumina 

Preparação 

Primeiro é preciso saber até que temperatura é necessário analisar, se for menos que 600 ⁰C usar copos de 

alumínio se for até o máximo que o equipamento deixa (900 ⁰C) usar copos de alumina. E qual o gás a 

utilizar oxigénio ou azoto (para ter uma atmosfera inerte). 

Neste relatório utilizou-se alumina e azoto. 

Procedimento 

1. Antes de começar a analisar os pigmentos é necessário fazer um branco, que é basicamente fazer o 

teste só com o copo de alumina. 

2. Depois de realizar o branco é necessário que o equipamento arrefeça. 

3. Depois de arrefecido colocar ± 0,01g de pigmento no copo de alumina e colocar no equipamento. 

4. Por o equipamento a funcionar. 

5. Ao fazer outro pigmento é preciso repetir os passos de 1 a 4.  

Análises dos resultados 

Com os gráficos obtidos comentar as diferenças entre e os picos existentes. 

 

 

A.1.9 Preparação de um filme 

 

 Como referido anteriormente, o método usado pela TMG Automotive na produção de artigos de 
couro sintético é o recobrimento. Antes de serem processadas industrialmente, as pastas são produzidas 
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em ambiente laboratorial e posteriormente testadas nas condições pretendidas numa máquina-piloto de 
forma a minimizar os defeitos no produto final.  
 Como tal, e uma vez que este trabalho consiste num estudo experimental, numa fase inicial 
procedeu-se à elaboração de amostras em laboratório. Através destas amostras (filmes) conseguiu-se 
retirar os respetivos provetes para cada teste de caracterização.  
 As etapas necessárias para a elaboração de um filme não diferem de ambiente laboratorial para 
ambiente industrial. No entanto, a forma como decorrem apresentam diferenças significativas.  
 Assim sendo, a produção de filme em laboratório é composta pelas etapas apresentadas de seguida.  
 
1) Produção da pasta base  
 
 A mistura dos diferentes componentes da pasta base (pasta sem cor) em ambiente laboratorial é 

feita recorrendo a um misturador Cowles. Na Figura 31 a) encontra-se representado o misturador utilizado 

no laboratório e em b) visualiza-se com maior detalhe a geometria da hélice misturador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 A velocidade da mistura pode ser regulada, podendo assim obter-se velocidades desde 850rpm até 
2500rpm. Estes misturadores possibilitam a obtenção de pastas homogéneas; no entanto, quando a mistura 
não é suficientemente eficaz podem aparecer grumos na pasta. A existência destes grumos é minimizada 
através da passagem da pasta por um moinho de pratos paralelos.  
 
 
 
 Na Figura 32 a) encontram-se representado o decorrer de uma mistura e em b) o moinho de pratos 

paralelos. 

 

 

Figura 31: a) Equipamento de mistura usado no laboratório de cores; b) Misturador de cowles. 
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 2) Produção dos empastados dos pigmentos  
 
 Para conferir cor á pasta base, produzem-se empastados. Para tal, o procedimento adotado a nível 
laboratorial é semelhante ao usado em ambiente industrial que se encontra descrito no capítulo 2.3.1. A 
única diferença, é que a melhoria na quebra dos grãos dos pigmentos é obtida, em ambiente laboratorial, 
utilizando-se um moinho de pratos paralelos ao invés de um moinho de três rolos.  
 A Figura 33 a), b) e c) representam, respetivamente, uma mistura com empastado da CuFta azul, a 

moagem dos seus grãos e uma pasta final já com cor. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

3) Desgaseificação das pastas  
 
 Por norma, após obtidas as pastas, estas são submetidas a uma etapa suplementar, a 
desgaseificação. Esta técnica consiste na remoção do ar existente e procura minimizar a existência de vazios 
(bolhas de ar), obtendo assim uma qualidade de pasta superior.  

Figura 32: a) Mistura da pasta base; b) Moinho de pratos paralelos. 

Figura 33:a) Mistura com empastados da CuFta-α não estabilizada; b) Moagem do empastado; c) 
Pasta final com cor complete. 
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 Na Figura 34 pode ser visualizado o equipamento utilizado no laboratório para a desgaseificação 

das pastas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 4) Produção das amostras (filme)  
 
 Estando as pastas aptas para serem processadas, produzem-se as amostras. Esta etapa laboratorial 
substitui, a nível industrial, o recobrimento.  
 Para produzir os filmes em ambiente de laboratório são necessários: um tabuleiro que permite a 

afixação de um substrato, neste caso um papel siliconado; uma faca que permite que a pasta seja 

depositada no substrato de forma homogénea e um medidor de espessuras, designado por “apalpa folgas”, 

para controlar a espessura das camadas. Estes componentes podem ser visualizados na Figura 35.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Equipamento utilizado para a desgaseificação das pastas. 

Figura 35: a) Faca e tabuleiro que permite a afixação de um substrato; b) Medidor de espessuras, 
“apalpa folgas”. 
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A gelificação das pastas é efectuada no interior de uma estufa de convecção “Werner Mathis AG” – 

Figura 36 1). As diferentes fases da produção das amostras estão representadas na Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De uma forma sucinta, a etapa de recobrimento onde o estudo incidiu (1ª camada compacta) pode 

ser descrita da seguinte forma: o papel acoplado no tabuleiro é introduzido na estufa durante 1 min para 

eliminar qualquer vestígio de humidade. De seguida a pasta é depositada no substrato, sendo 

posteriormente espalhada de uma forma homogénea, recorrendo ao arraste da faca – Figura 36 4) São 

depois colocadas as fitas Termo fusíveis e posteriormente esta pasta é colocada no interior da estufa, onde 

gelifica durante 1 min. Por fim é obtida a amostra (filme) pretendida. 

  

Figura 36: 1) Estufa “Werner Mathis AG”, 2) Tabuleiro colocado na estufa, 3) Deposição 
da pasta no tabuleiro, 4) Arraste com a faca uniformizando a amostra, 5) Colocação das 
fitas termofusíveis, 6) Artigo da 1ªcamada pronto. 
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A.2 Resultados 

A.2.1 Distribuição do Tamanho de partícula 

 

 

Tabela 23: Resultados obtidos da 1º dispersão do pigmento CuFta 15.0 em plastificante no Zetasizer. 

1º Dispersão 
CuFta 15.0 

Plastificante 

Medição d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

1 0,021 0,201 0,272 

2 0,054 0,256 0,380 

3 0,172 0,220 0,278 

4 0,199 0,267 0,365 

5 0,207 0,282 0,376 

6 0,202 0,273 0,370 

7 0,171 0,250 0,364 

8 0,156 0,232 0,337 

9 0,135 0,186 0,265 

10 0,193 0,255 0,335 

Média 0,179 ± 0,025 0,246 ± 0,032 0,336 ± 0,043 

 

Nota: Os valores a amarelos não estão contidos na média.  

Tabela 24: Resultados obtidos da 2º dispersão do pigmento CuFta 15.0 em plastificante no Zetasizer. 

2º Dispersão 
CuFta 15.0 

Plastificante 

Medição d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

1 0,130 0,180 0,250 

2 0,110 0,170 1,120 

3 0,203 0,258 0,324 

4 0,182 0,249 0,336 

5 0,227 0,299 0,388 

6 0,209 0,288 0,408 

7 0,172 0,246 0,342 

8 0,184 0,286 0,439 

9 0,203 0,267 0,356 

10 0,165 0,234 0,327 

Média 0,193 ± 0,021 0,266 ± 0,023 0,366 ± 0,042 
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Tabela 25: Resultados obtidos da 3º dispersão pigmento CuFta 15.em plastificante no Zetasizer. 

3º Dispersão 
CuFta 15.0 

Plastificante 

Medição d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

1 0,026 0,192 0,260 

2 0,077 0,225 0,526 

3 0,193 0,241 0,307 

4 0,163 0,222 0,306 

5 0,191 0,262 0,360 

6 0,185 0,265 0,380 

7 0,198 0,262 0,357 

8 0,241 0,325 0,432 

9 0,188 0,257 0,355 

10 0,160 0,241 0,357 

Média 0,182 ± 0,015 0,250 ± 0,016  0,346 ± 0,028 

 

 A Figura 37 é representativa do CuFta 15.0 em plastificante no zetasizer. 
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Figura 37: Distribuição do tamanho de partículas do pigmento CuFta 15.0 na 1º 
dispersão com plastificante. (valores a amarelo foram retirados)  
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Tabela 26: Resultados obtidos da 1º dispersão do pigmento CuFta 15.3 em plastificante no Zetasizer. 

1º Dispersão 
CuFta 15.3 

Plastificante 

Medição d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

1 0,072 0,125 0,188 

2 0,090 0,150 0,254 

3 0,105 0,151 0,214 

4 0,099 0,138 0,200 

5 0,090 0,116 0,153 

6 0,128 0,183 0,263 

7 0,112 0,143 0,186 

8 0,123 0,192 0,315 

9 0,112 0,167 0,254 

10 0,097 0,150 0,233 

Média 0,106 ± 0,013 0,150 ± 0,021 0,215 ± 0,039 

 

Tabela 27: Resultados obtidos da 2º dispersão do pigmento CuFta 15.3 em plastificante no Zetasizer. 

2º Dispersão 
CuFta 15.3 

Plastificante 

Medição d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

1 0,040 0,139 0,229 

2 0,087 0,112 0,146 

3 0,093 0,118 0,155 

4 0,094 0,148 0,235 

5 0,041 0,189 0,294 

6 0,068 0,136 0,357 

7 0,100 0,150 0,225 

8 0,080 0,122 0,198 

9 0,093 0,149 0,250 

10 0,102 0,132 0,175 

Média 0,093 ± 0,008 0,133 ± 0,016 0,198 ± 0,041 

 

Tabela 28: Resultados obtidos da 3º dispersão pigmento CuFta 15.3 em plastificante no Zetasizer. 

3º Dispersão 
CuFta 15.3 

Plastificante 

Medição d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

1 0,075 0,099 0,131 

2 0,082 0,120 0,181 

3 0,096 0,130 0,180 

4 0,107 0,168 0,268 

5 0,102 0,141 0,198 

6 0,105 0,138 0,185 

7 0,071 0,115 1,120 

8 0,071 0,182 0,308 

9 0,088 0,130 0,210 

10 0,090 0,132 0,194 

Média 0,094 ± 0,009 0,132 ± 0,007 0,191 ±  0,012 
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 A Figura  38 é representativa do CuFta 15.3 em plastificante no zetasizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 29: Resultados obtidos da 1º dispersão do pigmento Amarelo 1 em plastificante no Zetasizer. 

1º Dispersão 
Amarelo 1 

Plastificante 

Medição d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

1 0,319 0,428 0,575 

2 0,344 0,440 0,577 

3 0,345 0,444 0,584 

4 0,312 0,415 0,553 

5 0,300 0,403 0,548 

6 0,356 0,476 0,644 

7 0,350 0,464 0,619 

8 0,356 0,471 0,621 

9 0,344 0,447 0,591 

10 0,370 0,489 0,648 

Média 0,330±0,017 0,432±0,013 0,572±0,013 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

0 200 400 600 800 1000
nm

15.3/plastificante/1º Dispersão

3

4

5

6

7

9

10

Figura 38: Distribuição do tamanho de partículas do pigmento CuFta 15.3 na 1º 
dispersão com plastificante. (valores a amarelo foram retirados) 
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Tabela 30: Resultados obtidos da 2º dispersão do pigmento Amarelo 1 em plastificante no Zetasizer. 

2º Dispersão 
Amarelo 1 

Plastificante 

Medição d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

1 0,291 0,375 0,493 

2 0,277 0,367 0,488 

3 0,306 0,395 0,515 

4 0,378 0,496 0,657 

5 0,313 0,418 0,561 

6 0,353 0,466 0,614 

7 0,310 0,414 0,554 

8 0,352 0,457 0,597 

9 0,399 0,510 0,668 

10 0,363 0,482 0,641 

Média 0,297±0,016 0,389±0,023 0,514±0,033 

 

 

Tabela 31: Resultados obtidos da 3º dispersão pigmento Amarelo 1 em plastificante no Zetasizer. 

3º Dispersão 
Amarelo 1  

Plastificante 

Medição d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

1 0,272 0,364 0,490 

2 0,311 0,407 0,526 

3 0,314 0,409 0,524 

4 0,333 0,430 0,563 

5 0,348 0,452 0,596 

6 0,367 0,482 0,626 

7 0,373 0,489 0,641 

8 0,351 0,462 0,610 

9 0,358 0,477 0,638 

10 0,392 0,520 0,697 

Média 0,327±0,017 0,425±0,021 0,552±0,034 
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 A Figura  39 é representativa do Amarelo 1 em plastificante no zetasizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 32: Resultados obtidos da 1º dispersão do pigmento Amarelo 2 em plastificante no Zetasizer. 

1º Dispersão 
Amarelo 2 

Plastificante 

Medição d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

1 0,236 0,297 0,377 

2 0,301 0,392 0,517 

3 0,277 0,403 0,591 

4 0,363 0,475 0,612 

5 0,409 0,529 0,690 

6 0,316 0,419 0,555 

7 0,308 0,417 0,570 

8 0,388 0,527 0,721 

9 0,374 0,497 0,664 

10 0,385 0,516 0,695 

Média 0,347±0,047 0,464±0,056 0,624±0,071 
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Figura 39: Distribuição do tamanho de partículas do pigment Amarelo 1 na 1º 
dispersão com plastificante. (valores a amarelo foram retirados) 
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Tabela 33: Resultados obtidos da 2º dispersão do pigmento Amarelo 2 em plastificante no Zetasizer. 

2º Dispersão 
Amarelo 2 

Plastificante 

Medição d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

1 0,315 0,407 0,521 

2 0,325 0,429 0,579 

3 0,359 0,491 0,644 

4 0,350 0,481 0,632 

5 0,335 0,450 0,598 

6 0,359 0,494 0,661 

7 0,329 0,465 0,631 

8 0,371 0,496 0,672 

9 0,340 0,461 0,635 

10 0,390 0,505 0,672 

Média 0,351±0,021 0,475±0,025 0,636±0,032 

 

 

 

 

 

Tabela 34: Resultados obtidos da 3º dispersão pigmento Amarelo em plastificante no Zetasizer. 

3º Dispersão 
Amarelo  

Plastificante 

Medição d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

1 0,233 0,297 0,387 

2 0,256 0,362 0,518 

3 0,338 0,438 0,582 

4 0,369 0,490 0,659 

5 0,362 0,484 0,658 

6 0,375 0,503 0,686 

7 0,349 0,470 0,639 

8 0,357 0,475 0,637 

9 0,355 0,477 0,650 

10 0,364 0,484 0,653 

Média 0,361±0,009 0,483±0,011 0,655±0,016 
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A Figura  40 é representativa do Amarelo 2 em plastificante no zetasizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 35: Resultados obtidos da dispersão do pigmento 15.0 em etanol no Coulter. 

15.0 
Etanol 

Solução d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

1 0,517 2,039 9,855 

2 0,538 2,125 6,821 

3 0,519 1,938 9,129 

4 0,507 1,763 6,533 

Média 0,549 ± 0,066 2,079 ± 0,285 8,553 ± 1,777 

Figura 40: Distribuição do tamanho de partículas do pigmento Amarelo 2 na 2º 
dispersão com plastificante. (valores a amarelo foram retirados) 
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Tabela 36: Resultados obtidos da dispersão do pigmento 15.3 em etanol no Coulter. 

15.3 
Etanol 

Solução d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

1 0,046 0,349 0,533 

2 0,050 0,435 0,638 

Média 0,048 ± 0,003 0,392 ± 0,061 0,585 ± 0,074 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 5 10 15 20 25

µm

15.0/Etanol/Coulter

1

2

3

4

Figura 41: Distribuição do tamanho de partículas do pigmento 15.0 em 
etanol no Coulter. 
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Figura 42: Distribuição do tamanho de partículas do pigmento 15.3 em 
etanol no Coulter 
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A.2.2 TGA  

 

Figura 43: Resultados da termogravimetria dos pigmentos amarelos FG e não FG. 

 

A.2.3 FTIR 
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Figura 44: Resultado do FTIR do CuFta 15.0. 
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  Figura 46: Resultado do FTIR da amostra boa e ma do capitulo 6.2. (Adaptado de [65]) 

Figura 45: Resultado do FTIR do CuFta 15.3. 
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A.2.4 SEM 

 

 

  

Figura 47: Imagens de SEM ampliado 6200x. a) Amarelo 1; b) Amarelo 2. 
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A.3 Resultados anteriores e repetição 

A.3.1 Influencia da concentração do plastificante no empastado 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar que no resultado anterior tenha dado uma migração melhor com 25% mais plastificante, o 

mesmo não se verifica ao repetir esses ensaio. A razão de ser diferente é devida á falta de reprodutibilidade 

desde fazer o empastado até o filme de PVC.  

 Aquele com maior quantidade de plastificante obteve o melhor resultado, contudo verificou-se que 

isso era apenas a falta de reprodutibilidade, porque utilizou-se essa composição noutros casos para ver se 

se mantinha no qual não se mantéu. 
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Figura 48: [Resultado anterior] Influência da concentração do plastificante no empastado. 
(Adaptado[65]) 
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Figura 49: [Resultado repetido] Influência da concentração do plastificante no empastado. 



80 
 

A.3.2 Influencia do tipo de plastificante no empastado  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos não foram concordantes indicando que desde fazer a empastado até obter os 
resultados que há um erro considerável. 
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Figura 50: [Resultados anteriores] Influência do tipo de plastificante usado. (Adaptado de [65)) 
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Figura 51: [Resultados repetidos] Influência do tipo de plastificante usado. 


