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Resumo 

O estudo da composição de amostras de tinta tem diversas aplicações nas mais variadas 

áreas. Quer se trate de amostras de tinta provenientes de achados arqueológicos ou o estudo 

de alterações dos componentes de tintas modernas quando sujeitos a agentes externos, este 

estudo permite obter um conhecimento mais aprofundado dos componentes de uma amostra 

de composição desconhecida. Considerando as tintas de revestimento, o estudo dos 

componentes de uma dada amostra pode permitir identificar eventuais falhas ocorridas num 

produto, ou alterações ocorridas após a sua aplicação, bem como o estudo de propriedades de 

componentes das tintas, entre outras.  

Tendo por base o estudo dos componentes de tintas de revestimento, neste trabalho foi 

efetuada a análise de amostras de tinta por espectroscopia de infravermelho, de modo a 

identificar os componentes maioritários presentes. Recorrendo à análise termogravimétrica, 

em atmosfera de ar e de azoto, foi possível obter uma visão pormenorizada do processo de 

degradação térmica que ocorre numa amostra de tinta. Foram efetuados ensaios de 

calcinação de diversas matérias-primas, de modo a identificar a contribuição que cada uma 

delas apresenta em termos dos teores em sólidos, orgânicos e carbonatos. Estes resultados 

foram comparados com aqueles obtidos por termogravimetria em atmosfera oxidativa. 

Verificou-se também a aplicabilidade dos ensaios de determinação do teor em dióxido de 

titânio de acordo com a norma ISO 591-1, pelo método de redução por alumínio. 

O estudo dos espectros de infravermelho permite fazer a identificação dos componentes 

maioritários presentes na amostra de tinta. Recorrendo a esta técnica, é possível identificar 

os picos correspondentes a cargas, solvente principal (água), resinas e o dióxido de titânio. 

No entanto, há alguma dificuldade na identificação de componentes que apresentem bandas 

sobrepostas. Após análise dos resultados obtidos, verifica-se que os ensaios de calcinação 

permitem obter uma caracterização adequada da amostra de tinta. A análise 

termogravimétrica pode permitir identificar a presença do monómero estireno na amostra de 

resina. Tanto o ensaio de calcinação como a análise termogravimétrica permitem obter 

informações interessantes a respeito do teor em sólidos, orgânicos e carbonatos, que são 

úteis para a caracterização de uma amostra de tinta. Os ensaios de determinação do dióxido 

de titânio permitem obter valores próximos daqueles efetivamente presentes na tinta, 

demonstrando a utilidade da sua implementação na empresa. 

 

Palavras-chave:  FTIR, TGA, Calcinação, Tintas, Quantificação, 

Identificação 
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Abstract 

The study on the composition of paint samples has many applications in various fields. Being 

samples of paint from archaeological finds or the study of the changes in the components of 

modern paints when subjected to foreign agents, this approach offers a deeper knowledge of 

the components of a sample of unknown composition. Considering the paint coatings, the 

study of the components of a sample could aid in the identification of any problems regarding 

a product or changes that would occur after its application, the study of specific properties of 

certain components of the paint, among others. 

Focusing on the study of the components of paint coatings, infrared spectroscopy was used to 

analyze samples of paint in order to identify its major components. Using the 

thermogravimetric analysis, both in nitrogen and in air atmosphere, it was possible to obtain 

a detailed view of the thermal degradation process that occurs in a paint sample, and 

therefore infer on some aspects of its composition. Several analysis were performed in the 

muffle furnace of the individual components, in order to identify how much they contribute 

to the paint sample’s content in solids, organics and carbonates. The results obtained were 

compared with the results of the thermogravimetric analysis in oxidative atmosphere. It was 

verified the applicability of the method for the determination of titanium dioxide according 

to the norm ISO 591-1, using the aluminium reduction method. 

The study of the infrared spectra allows the identification of the major components of a paint 

sample. Using this technique it is possible to identify the peaks corresponding to the fillers, 

resins and titanium dioxide. However, there is some difficulty in identifying components with 

overlapping bands. After analyzing the obtained results, it is verified that the calcination 

tests performed in the muffle furnace offer a good characterization of the paint sample. The 

thermogravimetric analysis may be able to identify the presence of styrene monomer in a 

resin sample. Both the calcination tests and the thermogravimetric analysis offer interesting 

information regarding the contents in solids, organics and carbonates that are useful to the 

characterization of a paint sample. The determination of the content in titanium dioxide 

yielded values close to those actually present in the paint sample, demonstrating the 

usefulness of its implementation by the company. 

 

Keywords: FTIR, TGA, Calcination, Paint Coatings, Quantification, Identification 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

O objetivo deste trabalho é a pesquisa de novos métodos de quantificação de tintas e 

identificação dos seus componentes maioritários. Sendo as tintas de revestimento constituídas 

por um conjunto de componentes de natureza distinta, há a necessidade de estabelecer um 

método de identificação e quantificação dos mesmos que possa ser implementado na 

empresa.  

Tendo presente a variedade de componentes das tintas, foi utilizado um método de 

espectroscopia de infravermelho (FTIR-ATR), como forma de identificar componentes 

maioritários da amostra. Este método apresenta também o potencial de permitir a 

quantificação dos componentes identificados com base na análise dos espectros.  

O estudo de ensaios de calcinação na mufla foi selecionado como um método de interesse 

pela sua simplicidade, potencial e existência e disponibilidade do equipamento na empresa. 

Os ensaios de termogravimetria realizados em atmosfera de ar foram efetuados tendo em 

vista a visualização pormenorizada da degradação térmica de tintas e alguns dos seus 

componentes. A realização destes ensaios permite também a confirmação dos resultados 

obtidos nos ensaios de calcinação na mufla. Os ensaios de TGA em atmosfera de azoto foram 

realizados dada a degradação do polímero (resina) existente, e uma vez que o estudo de 

degradação térmica de polímeros é normalmente feito em atmosfera inerte.  

Constituindo este um componente importante das tintas decorativas, a determinação do 

titânio é de particular relevância. Havendo uma norma internacional (ISO 591-1) disponível 

para este fim, foi implementado este método, tendo sido estudados os resultados obtidos de 

modo a verificar a sua utilidade. 

1.2 Apresentação da Empresa – Barbot, Indústria de Tintas, S.A. 

A Barbot foi fundada em 1920 por Diogo Barbot, no rescaldo da I Guerra Mundial, sendo a 

terceira marca no ranking do setor das tintas em Portugal. Esta empresa familiar é regida 

pelos princípios do rigor, segurança, qualidade e serviço ao cliente.  

Em 1958 foi construída uma nova fábrica em Laborim, Vila Nova de Gaia, sob a 

responsabilidade de Carlos Aires Pereira, o sucessor de Diogo Barbot. Em 1962, a filha do 

fundador, Zaida Barbot, assume a gestão da empresa, sendo também o ano em que surge a 

Dioplaste, a mais conhecida tinta da marca. 
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Carlos Barbot, filho de Zaida Barbot e atual presidente do Grupo Barbot, assume a gestão da 

empresa em 1982 e dá-se início a um processo de expansão da produção. Em 2002 abre-se 

uma nova fábrica em Canelas (Vila Nova de Gaia) com infraestruturas modernas, equipadas 

com a mais avançada tecnologia, dotada de uma elevada capacidade de resposta e 

competitividade. 

Atualmente, o Grupo Barbot encontra-se presente de Norte a Sul de Portugal com uma rede 

alargada de revendedores e 21 pontos de venda próprios. O Grupo inclui a Barbot Portugal, 

Master Paint (resultante da aquisição em 2003 de duas fábricas de tintas Sodulax e Anpal), 

Anpal Madeira (que comercializa a marca Anpal-Sodulax na Madeira), a Jallut Pinturas 

(empresa espanhola adquirida em 2009), Barbot Angola, Barbot Cabo Verde (que começou a 

operar em 2011) e Barbot Moçambique (início de produção em 2012).  

 Qualidade, ambiente e segurança 

A Barbot é uma empresa certificada com a NP EN ISO 9002 (obtido em 1994), tendo sido 

distinguida em 2001 com o galardão Trabalho Seguro, como reconhecimento das excelentes 

condições de Higiene e Segurança para os funcionários da empresa. Em 2003, obteve a 

Certificação de acordo com a norma NP ISO 9001:2000, havendo uma política de gestão 

ambiental integrada com esta certificação de qualidade. Revelando um compromisso com os 

aspetos ambientais da sua atividade, a empresa tem apostado na produção e desenvolvimento 

de produtos não agressivos para o ambiente, tratamento de resíduos industriais e redução da 

emissão de COVs (compostos orgânicos voláteis). 

Ainda relativamente ao Sistema de Qualidade, é de referir a implementação por parte da 

Barbot do método “5S” no processo produtivo da Fábrica de Produtos Aquosos de Canelas. 

Este método de melhoria da qualidade, de origem japonesa, incorpora 5 conceitos: 

Arrumação (Seiri), Organização (Seiton),  Limpeza (Seiso), Padronização (Seiketsu),  Treino e 

disciplina (Shitsuke). De acordo com uma fonte da empresa, a “implementação deste método 

na Barbot tem gerado excelentes resultados, contribuindo para um melhor aproveitamento 

dos recursos, melhor organização do local de trabalho e, sobretudo, para uma maior 

motivação de todos os funcionários que intervêm neste processo”. [1] 

O processo de internacionalização do grupo iniciou-se em 2008, abrindo a primeira loja em 

Angola, seguida da instalação da fábrica, tendo em 2009 a Barbot Angola terminado o ano 

com faturação de 3,2 M€. Em 2012, Angola apresentava-se como um dos mercados mais 

dinâmicos e importantes para o grupo, que contava com uma unidade de produção nesse país 

com capacidade para 17500 toneladas por ano e seis lojas próprias, para além de uma rede de 

revendedores a nível nacional. Foi construída uma segunda fábrica de tintas em Angola, 

aumentando a capacidade de produção naquele país para 250 mil litros por mês. [2] [3] 
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Com um investimento inicial de um milhão de euros, a unidade de produção em Maputo 

(Moçambique) arrancou, em 2012, com uma capacidade de produção de 7500 toneladas por 

ano. Para além de uma loja própria localizada numa das principais artérias da cidade, a 

Barbot conta com uma rede de revendedores por todo o país. [4] 

Em 2012, o grupo Barbot atingiu os 48 milhões de euros de faturação, dos quais 19,2 milhões 

de euros (40 % do seu volume de negócios) faturados no mercado externo. [5] 

 Lista de produtos 

Atualmente, a Barbot produz diversas tintas (tintas plásticas lisas, tintas 

texturadas/membranas elásticas, tintas pliolite), massas (de vários tipos, dentre elas, massas 

decorativas), primários e subcapas, esmaltes, vernizes, diluentes, pavimentos, produtos 

auxiliares (entre outros repelente de água, consolidante de pedra, removedor de graffitis) e 

outros produtos especiais (como tinta para proteção interna de depósitos de produtos 

químicos e alimentares, tinta de alumínio, primário anticorrosivo de ação temporária para 

estaleiro, etc.). [1] 

1.3 Contributos do Trabalho 

Este trabalho tem em vista a pesquisa de novos métodos de identificação e quantificação que 

representem uma alternativa aos atualmente utilizados na Barbot.  

Recorrendo a análise termogravimétrica e análise FTIR, pretende-se fazer a identificação e 

quantificação dos componentes maioritários de amostras de tinta, bem como comparar os 

resultados obtidos com os provenientes de métodos de quantificação existentes, 

nomeadamente com o ensaio de calcinação na mufla. 

Pretende-se também efetuar a determinação do titânio em amostras de tinta com base na 

norma ISO 591-1, pelo método da redução por alumínio, verificando a aplicabilidade deste 

método na Barbot. 

A utilização destes métodos pode permitir uma análise mais completa dos componentes de 

cada tinta, de forma rápida e expedita. Para além da determinação dos componentes de 

amostras de tinta, a análise dos espectros de infravermelho dos componentes individuais pode 

permitir fazer a sua identificação e eventualmente verificar a sua qualidade, ou a presença 

de contaminantes.  

1.4 Organização da Tese 

A Introdução, no capítulo 1, apresenta informações e alguns dados relativos à empresa onde o 

trabalho foi realizado, bem como alguns valores e princípios implementados, nomeadamente 

a nível organizacional. 
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No segundo capítulo, na secção 2.1 são apresentadas informações relativas às tintas, em 

termos de composição e dos seus elementos constituintes, havendo um foco nos componentes 

maioritários. Na secção 2.2 é apresentado o estado da arte, onde se apresenta informações 

relativas às técnicas atualmente utilizadas na análise dos componentes de diversos tipos de 

tintas e as suas aplicações.  

No capítulo 3 é apresentada a descrição técnica dos métodos de análise utilizados, com os 

subcapítulos 3.1 análise de termogravimetria, 3.2 ensaios de calcinação, 3.3 análise de 

infravermelho e 3.4 determinação do titânio. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos dos vários métodos utilizados, sendo 

apresentadas as conclusões no capítulo 5. 
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2 Contexto e Estado da Arte 

2.1 Contexto – Composição das Tintas 

Uma tinta é um produto de pintura pigmentado, líquido, em pasta ou em pó, que quando 

aplicado num substrato, forma uma película opaca dotada de propriedades protetoras, 

decorativas ou propriedades específicas. As tintas e os vernizes de acabamento são produtos 

que conferem ao revestimento o aspeto, a cor e o brilho final desejados. Terão também que 

apresentar boas características de resistência ao meio a que vão ser expostas e em muitos 

casos terão de possuir outras características especiais como propriedades anti vegetativas, 

ignífugas, refletoras, isolamento acústico, etc. [6]  

Uma tinta é um qualquer líquido (ou produto que possa ser liquidificado) pigmentado, ou uma 

composição adesiva desenhada para aplicação num substrato, na forma de camada fina, que 

se vai converter num filme sólido opaco após aplicação. É usado para conferir proteção, 

decoração, identificação ou para servir algum propósito funcional tal como preenchimento ou 

mascarar irregularidades da superfície, a modificação de características da luz ou de radiação 

calorífica. 

A formulação de uma tinta recorre a um número quase infindável de matérias-primas dos 

mais variados tipos. De acordo com os objetivos específicos do produto a desenvolver, um 

conjunto de matérias-primas vai ser escolhido por um formulador experiente que os vai 

combinar em determinadas proporções. Para além da função específica a que o produto se 

destina e de restrições legais ao uso de determinadas matérias-primas, outros aspetos são 

tidos em consideração pelo formulador do produto, como é o caso do preço de custo e da 

qualidade pretendida para o produto, entre outros. Todos estes aspetos vão condicionar a 

escolha e quantidade dos constituintes a ser usados. Na Figura 1 estão evidenciadas as 

percentagens de cada componente presente em duas tintas, uma de elevada qualidade 

(“Topo de Gama”), e uma outra mais económica, sendo possível verificar a diferença da 

quantidade dos componentes utilizados, em termos percentuais. É de notar que a 

percentagem de cargas está presente em maior quantidade na tinta económica, apresentado 

também percentagens muito inferiores de resinas e de titânio (que seria o pigmento da 

formulação apresentada). 
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Figura 1- Estrutura da formulação de uma tinta aquosa [7] 

Tal como está representado na Figura 2, as tintas são constituídas por diversos componentes, 

podendo ser divididos em duas categorias principais: 

extrato seco e veículo volátil. O extrato seco será 

constituído pelos componentes sólidos da tinta que, 

após secagem, formam o filme protetor. São os 

componentes do extrato seco que conferem à tinta as 

suas propriedades finais, após aplicação. Esta 

categoria inclui os pigmentos, as cargas, o veículo 

fixo e aditivos. O veículo volátil é constituído pelos 

componentes mais voláteis da tinta que, após a 

aplicação, se evaporam. Enquanto veículo volátil 

podemos considerar solventes ou água, alguns aditivos e diluentes.  

Em termos dos seus elementos constituintes, a diferença entre a tinta e o verniz é o facto de 

a tinta ser composta por resina, pigmentos opacos (que tornam a tinta opaca), solventes, 

cargas e aditivos. Um verniz é composto por resina, pigmentos transparentes (que mantêm o 

verniz transparente), solventes e aditivos. 

 

2.1.1 Os Pigmentos 

Os pigmentos são utilizados principalmente por razões estéticas para conferir cor, opacidade 

e outros efeitos óticos ou visuais entre outras, podendo também atribuir propriedades 

anticorrosivas. O pigmento, palavra que deriva do latim pigmentum – pingere, é constituída 

por material particulado que é disperso num ligante ou composto formador de filme. De 

acordo com a norma NP 41, os pigmentos são substâncias sólidas, em geral finamente 

divididas, praticamente insolúveis no veículo, usadas na preparação de tintas com o fim de 

Figura 2- Os componentes de uma tinta [6] 
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lhes conferir cor e opacidade ou certas características especiais. Outras propriedades 

essenciais que podem ser conferidas pelo pigmento são a opacidade, dureza, durabilidade e 

resistência à corrosão. [8]  

Uma definição aceite internacionalmente foi proposta pela CPMA (Color Pigments 

Manufacturers Association of America, conhecida anteriormente por DCMA, Dry Color 

Manufacturers Association of America). Esta define “pigmento” como sólido particulado, 

orgânico ou inorgânico, colorido, branco, preto ou fluorescente, que é insolúvel no veículo ou 

substrato em que é incorporado, não sendo afetado química ou fisicamente por este. Os 

pigmentos alteram a aparência através da absorção seletiva e/ou dispersão da luz, são 

habitualmente dispersos em veículos ou substratos para aplicação e mantêm uma estrutura 

cristalina ou particulada ao longo do processo de coloração. [9]  

Sendo que neste trabalho o pigmento principal utilizado é o dióxido de titânio, uma 

explicação mais detalhada sobre pigmentos é apresentada no Anexo 2.  

 

2.1.2 Cargas (em inglês “extender” ou “filler”) 

De acordo com a definição da NP 41, as cargas são definidas como as substâncias que sob a 

forma de partículas mais ou menos finas, de fraco poder de cobertura, insolúveis nos 

veículos, são empregues como constituintes de tintas com o fim de lhes modificar 

determinadas propriedades. 

As cargas estão normalmente associadas com a função de redução de custos, adquirindo dessa 

forma uma conotação pejorativa. No entanto, para além dessa função, o uso de cargas pode 

conferir outras propriedades específicas e desejáveis à tinta como a de controlar o nível de 

brilho da superfície, melhorar a opacidade, permeabilidade da película e resistência química. 

Outras propriedades que podem ser melhoradas pela adição de cargas são a resistência à 

abrasão e polimento, facilitar a lixagem, comportamento anticorrosivo, afetar a reologia, 

reforçar o filme, entre outras.  

Outras características das cargas, que podem influenciar fortemente o comportamento dos 

produtos onde são incorporadas, são: 

- Cor – pode ser mais branca ou mais acinzentada, dependendo do tipo de carga com que 

estamos a trabalhar e, dentro do mesmo tipo, da quantidade de impurezas. As cargas mais 

acinzentadas podem dificultar a obtenção de brancos puros e podem “sujar” tons muito 

limpos e intensos obtidos com pigmentos orgânicos. 

- Distribuição do tamanho de partícula – está hoje bem estabelecido que otimizando o 

espaçamento entre as partículas de dióxido de titânio é possível aumentar o número de 
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partículas que funcionam efetivamente como centros dispersores de luz, e, por essa via, 

aumentar a opacidade de uma tinta sem aumentar a quantidade empregue desse pigmento. 

A substituição de uma carga por outra com um tamanho médio de partícula inferior conduz, 

em geral, a um aumento de opacidade o que pode permitir melhorar a qualidade do produto 

em causa ou, mantendo a qualidade inicial, reduzir a quantidade de dióxido de titânio usada. 

Como exemplo para o caso específico das partículas de dióxido de titânio, para ser possível 

otimizar o espaçamento das partículas, aumentando ainda mais a dispersão da luz (e, 

portanto, a opacidade), seria necessário utilizar cargas com um tamanho médio de partícula 

inferior a 0,5 micrómetros. Alguns estudos feitos por produtores de dióxido de titânio indicam 

que o espaçamento ótimo e um aumento máximo da dispersão ocorrem quando se utilizam 

partículas entre 0,1 e 0,2 micrómetros. 

No caso da melhoria das propriedades anticorrosivas, as cargas lamelares podem melhorar o 

comportamento anticorrosivo dos produtos em que são incorporadas. Isto acontece devido à 

orientação das lamelas de pigmento em planos paralelos à superfície formando uma barreira 

que se vai opor à difusão de humidade e de poluentes e reforçar a resistência mecânica da 

película. [6] 

 

2.1.3 Veículo Fixo 

No que diz respeito ao veículo (“vehicle”), de acordo com “Coatings Encyclopedic 

Dictionary”, este corresponde à porção líquida da tinta, na qual o pigmento é disperso, sendo 

composta pelo ligante (“binder”) e por um diluente (“thinner”). 

O ligante (“binder”) é definido como a porção não volátil do veículo líquido de um 

revestimento. Ele vai ligar ou cimentar as partículas de pigmento entre si, bem como o 

próprio filme de tinta ao material sobre o qual é aplicado. É o componente que é responsável 

pelas forças adesivas que mantêm os restantes componentes juntos.  

O diluente (“thinner”) é definido como sendo uma porção da tinta, verniz ou produto similar, 

que volatiliza durante o processo de secagem. É qualquer líquido volátil usado para reduzir a 

viscosidade de componentes ou composições de um revestimento. Pode ser constituído por 

um único solvente ou diluente ou por uma mistura de solventes e/ou diluentes.  

De acordo com a norma NP 41, o veículo fixo é o conjunto de componentes das tintas, 

vernizes ou produtos similares que permitem a formação da película sólida. Como aparece 

descrito na literatura [6], a parte mais importante do veículo fixo de uma tinta é constituída 

pelos óleos e resinas que o compõem (referidas anteriormente como ligante ou “binder”), 

sendo as suas características fundamentalmente determinadas por essas resinas. Dessa forma, 
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apresenta-se também a definição de acordo com a norma NP 41, que define as resinas como 

substâncias orgânicas sólidas, semi-sólidas ou líquidas, amorfas, termoplásticas ou 

termoendurecíveis, más condutoras da eletricidade, em geral insolúveis na água mas solúveis 

em certos solventes orgânicos.  

O termo “resina” é também genericamente aplicado a uma grande variedade de produtos 

mais ou menos transparentes, podendo ser naturais ou sintéticos. Podem variar na cor, sendo 

que as resinas sintéticas de maior peso molecular são normalmente referidas como polímeros. 

De uma forma geral, o termo resina também pode designar qualquer polímero (substância 

composta por moléculas caracterizadas pela repetição de um ou mais tipos de monómeros) 

que é o material base de revestimentos e plásticos. 

Os compostos formadores de filme ou ligantes (“film formers” ou “binders”) podem ser 

classificados de acordo com o seu peso molecular. Assim, polímeros de baixo peso molecular 

que não formam normalmente filmes sólidos sem reação química formam uma classe e os 

polímeros de alto peso molecular que formam filmes sólidos sem reação química adicional 

constituem outra classe. Alguns exemplos de polímeros são apresentados na Tabela 1. [9] 

Tabela 1 - Exemplos de polímeros usados [9] 

Baixo peso molecular Alto peso molecular 

Ligantes oleorresinosos Nitrocelulose 

Resinas alquídicas Solução vinílica 

Poliuretanos Solução acrílica 

Óleos uretanos Dispersões não aquosas (NADs) 

Resinas amino Acetato de polivinilo (PVA) 

Resinas fenólicas Acrílicos 

Poliésteres insaturados Estireno/butadieno 

Borracha clorada Estireno-acrílicas 

As dispersões aquosas são constituídas por polímeros em suspensão em água. Normalmente na 

constituição da dispersão aquosa entra água, monómero, iniciador e surfactante. Dando-se o 

processo de polimerização, forma-se o polímero que irá ter natureza diferente consoante os 

monómeros que entram na sua composição. Os tipos mais comuns de dispersões aquosas são 

as vinílicas, acrílicas, VEOVAS, etc. 



Métodos de Quantificação dos Componentes de Tintas Aquosas 

 10 

2.1.4 Solvente, solvente latente e diluente 

Consoante o tipo de solvente utilizado, a tinta pode ser de base solvente (utilizando solventes 

orgânicos) ou de base aquosa (usando água como solvente). É de referir que nos últimos anos 

tem sido feito um esforço para substituir as tintas de base solvente por tintas de base aquosa 

(de modo a cumprir as restrições à utilização de solventes orgânicos por parte das empresas e 

também por motivos de ordem ambiental). 

O termo “solvente” é aplicado a um “solvente puro”, parte integrante da tinta, sendo 

utilizada na respetiva formulação para dissolver ou tornar fluido o veículo fixo. O solvente, de 

acordo com a NP 41, é definido como um líquido volátil nas condições normais de secagem, 

capaz de dissolver o veículo fixo de tintas e vernizes. 

De acordo com a NP 41, o diluente é um líquido volátil, total ou parcialmente miscível com o 

veículo, que adicionado a uma tinta ou verniz, durante o processo de fabrico ou no momento 

da aplicação, lhe reduz a viscosidade. O diluente é adicionado tendo em vista a obtenção do 

nível ótimo de fluidez na aplicação da tinta, correspondendo geralmente a uma mistura de 

solventes. Este pode ser usado, ou não, na fase de utilização final da tinta, caso o pintor que 

a vai aplicar considere que é necessário ajustar a viscosidade do produto. Para além dos 

termos já referidos, há ainda solventes latentes que atuam como solventes somente em 

presença de verdadeiros solventes, aumentando o seu poder solvente. [6] 

É de referir que é importante ter cuidado com a escolha do(s) solvente(s) e/ou diluente(s) a 

utilizar. Uma escolha adequada pode permitir obter as características ótimas da tinta 

enquanto uma escolha errada pode alterar o comportamento do produto. A escolha do 

solvente influi a velocidade de evaporação, que por sua vez vai ter implicações ao nível da 

secagem do produto final. Uma secagem muito rápida pode fazer com que a pintura não fique 

uniformemente nivelada, podendo também produzir falta de aderência entre a pintura e a 

superfície caso a pintura não penetre nos poros do suporte. Uma secagem muito lenta, por 

sua vez, pode fazer com que a pintura escorra em superfícies verticais não permitindo uma 

cobertura conveniente. 

Adicionalmente, uma diluição insuficiente pode conduzir à formação de “pele de laranja”, e, 

usando quantidades excessivas de diluentes ou diluentes não recomendados, podem formar-se 

zonas enevoadas que alteram o aspeto final. 

Os solventes raramente são usados isoladamente, dado que uma tinta apresenta requisitos em 

termos de solubilidade e de taxa de evaporação que dificilmente são satisfeitos por um único 

solvente. Dessa forma, é necessário utilizar uma mistura de solventes. [9]  

Os parâmetros normalmente usados para classificar um solvente em relação a uma resina são 

a capacidade do líquido dissolver a resina, a quantidade máxima de resina que um dado 
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solvente pode dissolver (isto é, a concentração máxima da solução que se consegue obter), e 

a viscosidade da solução que se obtém para uma dada concentração de resina. Outros fatores 

que afetam a escolha de solventes são relacionados com a taxa de evaporação, ponto de 

ebulição (ou gama de pontos), flash point (temperatura mais baixa à qual o líquido, em 

contacto com o ar, é capaz de incendiar por ação de uma centelha ou uma chama em 

condições especificadas), natureza química, odor, toxicidade e custo. 

Os solventes e os solventes latentes devem estar presentes numa proporção tal que permita 

que a tinta forme um filme transparente ao secar, sem imperfeições. Adicionalmente, as 

características da mistura solvente devem ser semelhantes às do ligante para assegurar um 

fluxo satisfatório. De uma forma geral, pode-se dizer que os solventes com baixa viscosidade 

intrínseca reduzem fortemente a viscosidade de tintas com baixo conteúdo em solventes. 

A composição de uma mistura de solventes presente numa tinta depende das condições de 

aplicação, temperatura de secagem e tempo de secagem da tinta. A mistura de solventes 

numa tinta de base solvente que deve secar à temperatura ambiente deverá conter cerca de 

45 % de solvente com baixo ponto de ebulição, 45 % de solvente com ponto de ebulição médio 

e 10 % de solvente com alto ponto de ebulição. 

As tintas à base de água contêm solventes auxiliares em percentagem de 2 a 15 %, 

dependendo do ligante. Estes solventes são miscíveis em água ou tornam-se miscíveis em água 

na presença de um ligante. [10]  

 Secagem da tinta e formação de filme 

À medida que a tinta seca num substrato, dá-se a formação de uma película de tinta uniforme 

e aderente. Consoante o tipo de tinta, a película pode ser formada pelo processo de secagem 

física (em que há evaporação do solvente e fusão das partículas sólidas) seguida ou não de 

reação química (tornando a película insolúvel em água ou outros solventes, conferindo as 

propriedades mecânicas e químicas ao revestimento). 

Na fase da secagem física, esta ocorre por evaporação ao ar, à temperatura ambiente. Tendo 

ligantes em solução, verifica-se uma libertação do solvente, originando uma película uniforme 

e aderente ao substrato, mas sensível aos solventes.  

Tendo ligantes em dispersão aquosa, dá-se coalescência. Este fenómeno ocorre quando a 

evaporação da água aproxima as partículas do ligante, seguida da sua fusão, permitindo a 

formação de uma película de tinta uniforme. A coalescência ocorre a uma dada temperatura, 

a “temperatura mínima de formação de filme” (TMFF), característica de cada polímero, 

podendo ser baixada pelo uso de “coalescentes”, que promovem uma plastificação 

temporária. 
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Na fase de secagem química, que ocorre após a evaporação do solvente, vai haver 

transformação das moléculas de ligante numa rede tridimensional, com propriedades 

mecânicas e resistência química acrescidas. A secagem química pode ocorrer por oxidação, 

policondensação, poliadição ou polimerização radicalar. Na secagem por oxidação, ocorre 

reação química à temperatura ambiente, por ação do oxigénio do ar. Nesta reação ocorre 

oxidação dos óleos que, sendo uma reação lenta e que continua a ocorrer, origina perda de 

elasticidade da película e perda de brilho, sendo responsável pelo seu envelhecimento. 

A secagem por policondensação requer normalmente a adição de catalisador ou o uso de 

temperaturas elevadas (parando a reação quando se atinge a temperatura ambiente). Na 

reticulação, a água, álcoois de baixo peso molecular e outros componentes voláteis são 

libertados.  

Na secagem por poliadição, os polímeros reativos de baixo peso molecular, como as resinas 

alquídicas, poliésteres saturados, ou poliacrilatos, reagem com poli-isocianatos ou resinas 

epóxi para formar macromoléculas reticuladas. Dado que esta reação pode ocorrer à 

temperatura ambiente, os componentes do ligante devem ser misturados antes da aplicação. 

Bloqueando quimicamente um dos componentes do ligante de poliadição (ex. o 

poli-isocianato) origina um sistema de revestimento que é estável à temperatura ambiente. 

Neste caso, é necessário fornecer calor para desbloquear o componente e permitir que haja 

reticulação.  

No caso da polimerização radicalar, os componentes reagem entre si para formar o ligante, 

com um iniciador tipo peróxido (ex. poliésteres insaturados com monómeros de estireno ou 

acrilato), ou por um fotoiniciador após exposição a radiações UV ou a um bombardeamento 

eletrónico (caso das resinas acrílicas em presença de oligómeros líquidos). [11] 

Algumas das características em que os solventes, diluentes e solventes latentes podem influir: 

- Poder solvente – nas tintas, os solventes têm muitas funções, sendo duas delas essenciais: 

dissolver a resina, proporcionando uma solução clara e homogénea, e permitir obter a 

viscosidade adequada. 

- Volatilidade – a evaporação dos solventes é necessária não só como uma parte do processo 

de secagem mas, também, para controlar a viscosidade da tinta durante as várias fases de 

secagem. Os solventes devem evaporar de forma relativamente rápida na fase inicial da 

secagem para controlar a excessiva fluidez da película de tinta que pode produzir escorridos. 

Devem evaporar de forma suficientemente lenta nas fases seguintes para se obter um 

nivelamento e uma aderência adequadas. Isto consegue-se pela utilização em proporções 

adequadas de solventes com velocidades de evaporação rápida, média e lenta. 

-Cheiro, Toxicidade, Ponto de inflamação, Preço  
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2.1.5 Aditivos  

A norma NP 41 define aditivos como substâncias incorporadas em pequena percentagem nas 

tintas, vernizes e produtos similares com o fim de lhes alterar acentuadamente determinadas 

características. Alguns dos aditivos mais utilizados têm a função de bactericidas, fungicidas e 

algicidas, secantes, agentes anti pele, estabilizadores do comportamento dos revestimentos 

expostos à luz solar, molhantes e dispersantes, agentes tixotrópicos e anti sedimento, 

agentes anti espuma, coalescentes, reguladores do pH.  

Não sendo particularmente visados neste trabalho, apresenta-se no Anexo 3 diversas classes 

de aditivos, bem como as respetivas funções e alguns exemplos. 

 

2.2 Estado da arte 

A determinação dos componentes de tintas tem interesse não só a nível da indústria das tintas 

de revestimento, como também noutras áreas, como é o caso da arte. Neste campo, há a 

considerar as aplicações a nível de restauro e conservação [12], nas quais o estudo da 

composição das tintas usadas permite a seleção adequada dos materiais de restauro ou 

mesmo a elaboração de tintas semelhantes às originalmente utilizadas pelo artista. Uma 

outra aplicação de interesse é a deteção de falsificações baseada no estudo dos componentes 

das tintas usadas. Também a ciência forense pode beneficiar desta determinação, 

particularmente em casos de vandalismo com tintas em spray, ajudando a identificar o tipo 

específico de tinta utilizada, ou mesmo a sua marca. Ainda relativamente ao vandalismo com 

tintas de spray e graffiti, é possível ainda, através da identificação dos componentes da tinta 

usada, selecionar o método mais adequado de remoção e limpeza dos espaços. [13]  

Atualmente e nas últimas décadas, têm sido utilizados diversos métodos para a identificação 

dos componentes de tintas. Dentre eles, são de referir a espectroscopia de fluorescência, 

FTIR (“Fourier Transform InfraRed”) [14], espectroscopia μ-Raman, espectroscopia de UV-Vis, 

espectroscopia de fotoluminescência, microscopia de varrimento eletrónico (“Scanning 

Electron Microscopy”, SEM), cromatografia gasosa/espectrometria de massa (GC/MS), 

hidrólise e metilação termicamente assistida - GC/MS (THM-GC/MS), pirólise-GC/MS 

(Py-GC/MS), espectroscopia de refletância micro-infravermelho. [13] Há também a 

combinação de diversas técnicas, como é o caso de uma combinação de microscopia ótica, 

FTIR e fluorescência de raios-X, ou combinação de espectroscopia de Raman e FTIR. Para a 

identificação de pigmentos minerais, pode ser necessário recorrer a EDS (“Energy Dispersive 

Spectroscopy”) ou XRD (“X-Ray Diffraction”). [14]  
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 É de referir que as técnicas de GC/MS são as utilizadas normalmente para análises de rotina 

para materiais orgânicos, tendo sucesso na identificação dos óleos usados como ligantes nas 

tintas. 

No caso das tintas de spray, para obter a caracterização completa em termos de componentes 

orgânicos e inorgânicos, a técnica de espectroscopia Raman tem apresentado bons resultados. 

Na deteção de corantes em fibras de algodão, a espectroscopia Raman também tem 

demonstrado uma sensibilidade superior, em relação a outras técnicas normalmente 

utilizadas. [15] Adicionalmente, tem sido utilizada no estudo dos processos de 

envelhecimento (natural e acelerado) de amostras de filmes de tinta à base de chumbo, 

revelando diferenças entre estes dois processos. Esta capacidade de distinguir uma amostra 

de tinta que envelheceu naturalmente de outra que sofreu envelhecimento acelerado pode 

ser usada para identificar falsificações. [16] 

A espectroscopia FTIR tem demonstrado ser uma das melhores técnicas de caracterização de 

tintas. Esta técnica tem demonstrado ser bem-sucedida na identificação das principais 

resinas, pigmentos e agentes de enchimento/cargas, sendo, no entanto, pouco fiável para a 

deteção dos componentes minoritários. Apesar de ser uma forma eficiente para a 

identificação da maioria dos sistemas poliméricos sintéticos, geralmente não fornece 

informação sobre pequenas diferenças na estrutura das unidades monoméricas. Acoplando 

cromatografia de exclusão por tamanho com FTIR, é ainda possível obter informações 

relativas ao tamanho das moléculas e à sua composição química. [13] Esta técnica foi também 

utilizada para a deteção de produtos resultantes da deterioração de ligantes orgânicos, 

importantes para a identificação dos ligantes originais utilizados em frescos. A relação entre 

os produtos resultantes da degradação dos ligantes e a existência de matéria orgânica 

original, irreversivelmente alterada, oferece uma nova perspetiva para futuros trabalhos de 

pesquisa tendo em vista uma melhor compreensão das técnicas de pintura utilizadas. [17] A 

análise FTIR também demonstra ser uma importante ferramenta de análise e identificação de 

tipos de revestimento, bem como dos mecanismos de secagem da tinta pela monitorização 

dos grupos funcionais dos componentes da formulação. Para além disto, é possível determinar 

o tempo necessário para a formação de um filme através da quantificação da diminuição da 

absorvância correspondente à água em função do tempo de secagem. Esta técnica permite, 

também, identificar a existência de alterações químicas nas resinas durante o processo de 

secagem. [14] Pode ainda ser usado no domínio da conservação, para avaliar os efeitos da 

exposição de uma determinada obra de arte a um ambiente com ácido acético (um dos 

poluentes atmosféricos que se encontram normalmente em museus, com concentrações que 

podem ter um impacto significativo nas obras de arte exibidas). [18] Tem demonstrado, 
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também, ser uma das técnicas que apresenta maior capacidade de discriminar os compostos 

de uma tinta em análise, normalmente acoplado a uma outra técnica analítica. [19] 

A técnica de análise FTIR, acoplada a ressonância magnética nuclear (NMR) pode também ser 

usada para avaliar a evolução do processo de cura de uma determinada tinta. [20] Uma vez 

que as reações de reticulação afetam as moléculas de ligante, nomeadamente no número de 

ligações duplas C-C, é possível acompanhar o processo de cura através da monitorização dos 

carbonos e protões alilo, dialilo e vinilo.  

Com o FTIR, é também possível estudar a degradação de um revestimento de uma forma 

quantitativa, desenvolvendo métodos de previsão do tempo de vida. [21] Esta técnica foi 

reconhecida como sendo uma ferramenta potente no estudo quantitativo da degradação de 

polímeros. [22] [23] É também possível desenvolver um método de “peak fitting” para 

interpretação de bandas mais complexas no infravermelho. [22]. No caso de se verificar a 

existência de bandas complexas, é também possível inferir sobre a contribuição de certas 

bandas de menor dimensão que terão originado as bandas maiores e mais complexas. [24] [25]  

Em termos de métodos de análise dos dados, há a referir o PCA (“Principal Component 

Analysis”), que foi aplicado a espectroscopia de fluorescência [26] entre outros. Usando o 

método PCA para analisar os dados da análise de várias tintas do mercado por FTIR é possível 

reduzir o tempo gasto com a realização de ensaios. Uma técnica clássica que utiliza o FTIR é 

a comparação dos espectros obtidos com bases de dados previamente compiladas. Em alguns 

casos, procuram-se alternativas como classificadores estatísticos, que têm demonstrado bons 

resultados na previsão de dados químicos. [19] No que diz respeito ao estudo de bases de 

dados de espectros de infravermelho de tintas, também têm sido desenvolvidos métodos de 

“pattern recognition”, combinados com “autocorrelation transformation” para a criação de 

pré filtros, de modo a facilitar a pesquisa de bases de dados como a PDQ (“Paint Data 

Query”) – que contém mais de 16000 amostras correspondentes a mais de 60000 camadas 

individuais de tinta usadas em automóveis. [27]  

Noutros casos, como o do estudo de resinas em tintas usadas em obras de arte, para além do 

PCA, procura-se também fazer o tratamento de resultados por LDA (“Linear Discriminant 

Analysis”), uma ferramenta que poderá extrair informações importantes a partir dos dados 

obtidos. A utilização de LDA permite fazer a distinção entre duas resinas similares, que não se 

conseguiriam distinguir de outra forma. [28]  

Uma outra técnica que permite reduzir o tempo de análise e o custo da mesma (em relação a 

outros métodos de quantificação, como é o caso de GC/MS) é o método de análise de dados 

PLS (“Partial Least Squares”). Usando este método para analisar os dados de espectroscopia 

ATR-FTIR (“Attenuated Total Reflectance” - FTIR) para a quantificação dos componentes de 

tintas e revestimentos, este método revelou potencial. [29] 
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Também no que diz respeito à caracterização de vernizes (“resin varnishes”), diversas 

técnicas são utilizadas, essencialmente para a determinação de uma classe de componentes 

na amostra. Algumas técnicas utilizadas para este fim são GC/MS, Py- GC/MS, HPLC-MS, 

técnicas de DTMS (“direct temperature-resolved mass spectrometric techniques”), técnicas 

de bombardeamento atómico rápido seguido de espectrometria de massa (FABMS), ionização 

e dessorção a laser assistida por matriz e espectrometria de massa (MALDI), etc. Em geral, a 

aplicação destas técnicas não permitia a obtenção de informação quanto à composição global 

do verniz e em relação a outros componentes presentes. Dessa forma, têm sido desenvolvidos 

esforços no sentido de determinar resinas, ceras e lípidos na mesma microamostra e 

identificação de marcadores moleculares relacionados com o envelhecimento natural de 

determinadas resinas. [30] 

Uma outra aplicação a referir é a da determinação da composição de tintas em cerâmicas 

provenientes de escavações arqueológicas, na qual tem vindo a ser utilizada a técnica 

TOF-LA-ICP-MS (“Time of flight-laser ablation- inductively coupled plasma- mass 

spectrometry”). [31] [32] Esta técnica tem permitido a obtenção de bons resultados no que 

diz respeito à determinação da composição das tintas. Estas misturas de pigmentos permitem 

caracterizar uma forma de conhecimento, provavelmente transmitido dentro da mesma 

família. Tendo isto em consideração, é possível inferir sobre a existência de diferentes 

agregados familiares, o que permite obter conhecimento mais aprofundado sobre a 

comunidade, a sua organização social e mesmo a interação com outras comunidades. [31] A 

fluorescência de raios X portátil (pXRF), por sua vez, tem sido estudada tendo em vista a 

substituição da técnica anteriormente referida, cujo equipamento não é portátil e requer a 

remoção de pequenos fragmentos para análise. [33] 

Relativamente à análise de componentes das tintas, em particular de tintas usadas por 

artistas, há a referir a utilização de um método que combina os dados de MALDI-MS com 

ionização de “nano-electrospray” - espectrometria de massa (nano – ESI - MS) para a 

caracterização de surfactantes (em particular, PEG - polietileno glicol, mas a análise também 

deteta polipropileno glicol - PPG, e um copolimero com ambos os anteriores PEG/PPG) em 

tintas de vários fabricantes. Tendo sido aplicado a diversas tintas, a identificação da 

composição em PEG pode permitir, em alguns casos, a identificação da marca de tinta usada 

por um determinado artista. [34] 

Um outro aspeto que é importante considerar é a presença de aditivos na tinta. Para além da 

grande variedade de aditivos existentes, usados para os mais diversos fins, o facto de se 

encontrarem presentes em quantidades reduzidas dificulta a sua identificação (havendo 

poucos estudos para a sua identificação). No caso da existência de surfactantes, foi 

demonstrado que a sua natureza e quantidade usada afeta não só o processo de formação do 
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filme de tinta, mas também outras propriedades importantes, como a pegajosidade, a 

sensibilidade à água e propriedades mecânicas. Algumas técnicas usadas na identificação de 

alguns tipos de aditivos são FTIR, ATR-FTIR, SEC-FTIR (“size-exclusion chromatography”), 

HPLC-MS-DAD (“diode array detector”), Py-GC-MS, entre outras. Em termos de aplicações 

industriais, Py-GC-MS tem sido usada para o estudo de lubrificantes, antioxidantes e 

retardadores de chama. Foi proposto o uso combinado de Py-GC-MS, Py-silylation-GC-MS para 

o estudo de PVAs (Acetato de polivinilo) comerciais e tintas de dispersão acrílica, bem como 

fazer a sua extração com água (cuja análise permite realçar os picos correspondentes aos 

aditivos nos pirogramas), procedimento esse que demonstrou bons resultados. [35] 
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3 Descrição Técnica 

Neste trabalho foram utilizadas diversas técnicas para analisar as amostras. Em particular 

recorreu-se a análise termogravimétrica (TGA), a ensaios de calcinação utilizando uma mufla 

e foram obtidos os espectros de infravermelho das amostras usando um equipamento de 

FTIR-ATR. 

Relativamente aos ensaios de calcinação na mufla, optou-se efetuar este tipo de ensaios dado 

que é um método conhecido e ainda pouco explorado na empresa para análise de tintas. [36] 

Adicionalmente, trata-se de um método de execução simples que pode permitir a obtenção 

de resultados interessantes para a caracterização de amostras de tinta. 

A análise termogravimétrica (TGA) foi executada em atmosfera de ar, de modo a poder obter 

uma análise mais pormenorizada daquilo que ocorre na mufla. Foi também efetuada a análise 

em atmosfera de azoto para estudar a degradação térmica em atmosfera inerte, com ênfase 

no estudo das resinas. 

O estudo dos espectros de infravermelho foi efetuado dada a sua utilização em diversos 

estudos de amostras de tinta. Este tipo de análise tem demonstrado bons resultados no 

estudo de amostras de diversas tintas, podendo ser uma mais-valia tanto ao nível de 

identificação de componentes individuais, como também a possibilidade da sua quantificação. 

Foi também efetuada a determinação do dióxido de titânio em diversas amostras de tinta, tal 

como está descrito na norma ISO 591-1 “Pigmentos de Dióxido de Titânio para Tintas”. A 

norma em causa refere dois métodos para a determinação do titânio, tendo sido usado o 

método de redução por alumínio.  

3.1 Análise termogravimétrica (TGA)  

Foram realizados ensaios de termogravimetria a diversas amostras de tintas, resinas e cargas. 

Estes ensaios foram realizados como uma forma de obter uma análise mais pormenorizada das 

etapas de degradação térmica e uma comparação com os resultados obtidos nos ensaios de 

calcinação. 

Na análise termogravimétrica, o equipamento utilizado foi o STA 449 F3 Jupiter (Netzsch) 

(Figura 30 do Anexo 4). No decorrer da análise foi utilizado ar reconstituído (80 N2/20 O2) a 

30 ml/min, e foram realizados ensaios em atmosfera de azoto a 30 ml/min. No caso das 

amostras de cargas e de tintas, foram utilizados cadinhos de platina, sendo efetuados os 

ensaios numa gama de temperatura entre 20 ºC e 1100 ºC. Nas amostras de resinas estudadas, 

foram utilizados cadinhos de alumínio, e uma gama de temperatura de 20 a 550 ºC. Em ambos 

os casos foi escolhido efetuar um aquecimento de 10 K/min. 
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3.2 Ensaios de calcinação na mufla 

Nos ensaios de calcinação na mufla (Figura 33 do Anexo 4), recorreu-se a um método interno 

da Barbot para a determinação do teor em orgânicos e carbonatos de revestimentos. Este 

método permite a determinação do teor em sólidos, em orgânicos e em carbonatos de 

amostras de tinta. Aqui, uma massa pesada de amostra é submetida a 105 ºC durante 3 horas 

(para determinar o teor de sólidos), 450 ºC durante 6 horas (para determinar o teor de 

orgânicos) e 950 ºC durante 6 horas (para determinar o teor de carbonatos). Entre cada etapa 

os cadinhos (Figura 32 do Anexo 4) com a amostra são pesados de modo a determinar as 

perdas de massa ocorridas. Seguindo este procedimento, foram realizados ensaios de 

calcinação a amostras de resinas, cargas, solventes e tintas.  

Este método foi desenvolvido para a análise de tintas. Ao fazer ensaios de calcinação usando 

componentes das tintas pretende-se evidenciar qual a percentagem de cada componente que 

contribui para os teores de sólidos, orgânicos e carbonatos determinados nas tintas.  

 

As equações usadas são as seguintes: 

 
𝑇𝑆 =  

𝑃105 º𝐶 − 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜

𝑃𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
∙ 100 

(1) 

 
𝑇𝑂 =  

𝑃105 º𝐶 − 𝑃450 º𝐶

𝑃𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
∙ 100 

(2) 

 
𝑇𝐶 =  

𝑃450 º𝐶 − 𝑃950 º𝐶

𝑃𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
∙ 2,27 ∙ 100 

 

(3) 

Sendo 𝑇𝑆 o Teor de Sólidos, 𝑇𝑂 o Teor em Orgânicos, 𝑇𝐶 o Teor em Carbonatos, 𝑃𝑐𝑎𝑑𝑖𝑛ℎ𝑜 o 

peso do cadinho vazio (g), 𝑃𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 o peso da amostra (g), 𝑃105 º𝐶 o peso do cadinho após 

estufagem a 105 ºC durante 3 horas (g), 𝑃450 º𝐶 o peso do cadinho após estufagem a 450 ºC 

durante 6 horas  (g), 𝑃950 º𝐶 o peso do cadinho após estufagem a 950 ºC durante 6 horas (g). O 

valor de 2,27 corresponde a um fator estequiométrico que relaciona a massa molar do CO2 

com a do carbonato de cálcio (CaCO3). 

  

3.3 Análise de Infravermelho  

As análises FTIR-ATR (Fourier Transform InfraRed – Attenuated Total Reflectance) foram 

realizadas num equipamento Vertex 70 (Bruker) (Figura 29 do Anexo 4), com cristal de 

diamante. Para cada amostra, foram realizadas 64 acumulações (“scans”), os dados foram 
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obtidos em absorvância, num intervalo entre 500 e 4000 cm-1 com resolução de 4 cm-1. O 

software de análise usado foi o OPUS. 

As amostras de tintas e resinas (em dispersão aquosa) analisadas foram aplicadas na forma de 

uma película, de modo a evaporar a parte líquida das mesmas, sendo o filme obtido analisado 

por FTIR em modo ATR. Foram também analisadas amostras de tinta no estado líquido, tal 

como são comercializadas. 

As cargas analisadas são de dois tipos, cargas em suspensão e cargas em pó, consoante a 

forma como são comercializadas. As amostras em pó foram analisadas tal e qual, enquanto as 

amostras em suspensão foram analisadas na forma de suspensão e também aplicadas sobre 

uma placa de vidro, de modo a evaporar a parte líquida, deixando um resíduo sólido em pó 

que foi analisado por FTIR. 

Foram também obtidos os espectros IV dos solventes e monómeros em estudo, aplicando uma 

gota dos mesmos no cristal do equipamento ATR. Devido à sua volatilidade, o espectro do 

monómero acetato vinilo foi obtido com 5 acumulações. 

3.4 Método de determinação do dióxido de titânio 

A determinação do dióxido de titânio foi efetuada tal como está descrito na norma ISO 591-1. 

Para a realização deste método, foram utilizadas como referência amostras de titânio em pó 

após secagem na estufa a 105ºC, até massa constante. Quanto às amostras de tinta a analisar 

foram utilizadas amostras obtidas dos ensaios de calcinação na mufla (após a etapa de 950 ºC 

durante 6 horas). A utilização desta amostra foi feita de modo a garantir que já não existia 

resina na amostra que, com o aquecimento, iria escurecer a solução não permitindo ver o 

ponto final da titulação. Neste procedimento experimental, a titulação atinge o ponto final 

quando se verifica uma mudança de cor de incolor (Figura 36 do Anexo 4) para alaranjado 

(Figura 37 do Anexo 4). 

De acordo com a norma é feita a determinação da quantidade de dióxido de titânio 

correspondente a cada mililitro de solução titulante usada (𝑆𝑇1) pela Equação (4). Esse valor é 

posteriormente utilizado na Equação (5) para a determinação do teor em dióxido de titânio 

da amostra em estudo. 

 
𝑆𝑇1 =  

𝑚1 ∙ 𝑃

𝑉1 ∙ 100
 

(4) 

 
𝑤(𝑇𝑖𝑂2) =  

𝑉2 ∙ 𝑆𝑇1 ∙ 100

𝑚2
 

(5) 

Na Equação (4), 𝑆𝑇1 representa a quantidade de dióxido de titânio correspondente a cada 

mililitro de solução titulante usada (g TiO2/ml titulante), 𝑚1 é a massa da referência usada 
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(em gramas, g), 𝑃 é o conteúdo em dióxido de titânio da referência usada (expressa em % de 

massa) e 𝑉1 é o volume de solução de titulante usada (em ml). 

Na Equação (5), 𝑤(𝑇𝑖𝑂2) representa o teor em dióxido de titânio da amostra em estudo 

(expressa em % de massa), 𝑆𝑇1 é o valor da equação anterior, 𝑉2 é o volume da solução de 

titulante usada na titulação da amostra (em ml) e 𝑚2 é a massa de amostra usada (em 

gramas, g). 
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4 Resultados  

4.1 Análise TGA e ensaios de calcinação 

4.1.1 Cargas  

As cargas analisadas por termogravimetria foram escolhidas tendo em consideração a sua 

natureza e os resultados dos ensaios de calcinação. No gráfico da Figura 3 estão 

representadas caulino calcinado (C4), silicato de Na e Al (C5), e cargas de carbonato de cálcio 

comercializadas na forma de suspensão (C7 e C8). 

 

Figura 3- Gráfico de termogravimetria representando a perda de massa de amostras de 

cargas, em %,em função da temperatura. A análise foi efetuada em atmosfera de ar. 

 

Essencialmente havia dois tipos de cargas a considerar, cargas em suspensão e cargas em pó. 

As cargas comercializadas sob a forma de suspensão que foram analisadas no TGA 

correspondem a carbonatos de cálcio com tamanhos diferentes de partícula (C8 e C7). Como 

se pode verificar pelo gráfico apresentado, há uma perda de massa inicial até cerca de 

100 ºC. Esta massa, correspondente a cerca de 20 a 25 % da massa da amostra, deve ser 

essencialmente constituída por água. A massa das amostras mantém-se constante até aos 

700 ºC, apresentando novamente uma etapa de perda de massa entre os 700 e os 800 ºC.  

Tal como se pode verificar pela Tabela 2, os ensaios de calcinação permitem obter um valor 

para o teor de sólidos de 71 % para a carga C8 e de 75 % para a carga C7, o que também é 

verificado com os valores obtidos na análise termogravimétrica. 
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Tabela 2- Resultados ensaios de calcinação de amostras de cargas 

Cargas 
Teor Sólidos 

(%) 
Teor Orgânicos 

(%) 
Teor Carbonatos 

(%) 

C1 99,9 0,1 1,4 

C2 100,0 0,2 17,2 

C3 100,0 0,2 96,9 

C4 99,9 0,2 0,6 

C5 95,1 7,7 5,0 

C6 100,0 0,4 1,4 

C7 75,1 0,7 72,3 

C8 71,3 0,3 69,3 

Quanto às cargas comercializadas sob a forma de pó, a amostra C4 corresponde a caulino 

calcinado, não se verificando uma perda de massa significativa até aos 1100 ºC. Quanto à C5, 

que é um silicato de Na e Al precipitado, há uma perda de massa de cerca de 10 % até aos 

200 ºC, mantendo-se constante a partir daí. 

Como se pode ver na Tabela 2, foi verificado nos ensaios de calcinação que as amostras em pó 

apresentam um teor de sólidos entre os 95 % (C5) e próximo de 100 % (as restantes). Foi 

verificado um teor em orgânicos (perda de massa entre os 105 e 450 ºC) inferior a 1 % para 

todas as cargas exceto C5, que apresenta uma perda de massa de 7 % nessa gama de 

temperaturas. Relativamente ao teor em carbonatos, as cargas C1 (sulfato bário natural) e C6 

(sulfato bário sintético) apresentam um valor de 1,4 %, a carga C4 (caulino calcinado) 

apresenta um valor de 0,6 %, a C5 (silicato de Na e Al precipitado) apresenta 5 %. A carga C2 

(talco) apresenta um teor de carbonatos de 17 %. Relativamente à carga C3 (carbonato de 

cálcio), esta apresenta um teor em carbonatos de 97 %. 

As cargas C8 e C7 (carbonatos de cálcio) apresentam um teor em carbonatos de 69 % e 72 %, 

respetivamente. 

4.1.2 Resinas 

Foram analisadas amostras de cinco resinas, uma resina VEOVA (composta por monómeros de 

éster vinílico do ácido versático - R3), uma resina acrílica pura (principalmente constituída 

por butil acrilato e sem estireno - R2) e três resinas estireno-acrílicas (constituídas por 

monómeros de acrilato e estireno, de diferentes tipos e proporções - R1, R4 e R5). As resinas 

variam entre si, principalmente, pela composição monomérica do polímero que as constitui, 

tanto no que diz respeito ao tipo de monómeros como à sua proporção. Relativamente às 

resinas analisadas, como se pode verificar na Tabela 3, no ensaio de calcinação estas 

apresentavam um teor em sólidos entre 50 e 55 %. 
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Tabela 3- Resultados ensaios calcinação de amostras de resina 

Resina 
Teor 

Sólidos 
(%) 

Teor 
Orgânicos 

(%) 

Teor 
Carbonatos 

(%) 

R1 49,9 49,9 0,3 

R2 50,0 49,9 0,4 

R3 54,4 54,2 0,2 

R4 52,3 49,8 4,2 

R5 50,6 48,3 3,4 

Foram efetuados ensaios de termogravimetria em atmosfera de ar (de modo a estudar a 

degradação térmica em atmosfera oxidativa, em que ocorre combustão da amostra) e em 

atmosfera de azoto (para estudar a degradação térmica em atmosfera inerte). 

 

Figura 4 - Gráfico de termogravimetria representando a perda de massa de várias resinas, em 

%,em função da temperatura. A análise foi efetuada em atmosfera de ar. 
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Figura 5- Gráfico de termogravimetria representando a perda de massa de várias resinas, em 

%,em função da temperatura. A análise foi efetuada em atmosfera de azoto. 

Como se pode verificar em ambos os gráficos, (Figura 4 em atmosfera de ar e Figura 5 em 

atmosfera de azoto) as resinas apresentam uma perda de massa entre os 20 e os 150 ºC de 

cerca de 50 %. É de notar que há diferenças nesta gama de temperatura, o que pode indiciar 

a presença de solventes diferentes, para além da água (que deverá ser eliminada até aos 

100 ºC). No entanto, para a caracterização das resinas, a gama de maior relevância será entre 

300 e 450 ºC, correspondendo à degradação do polímero.  

Em ambos os ensaios realizados (atmosfera de ar e em atmosfera de azoto), das resinas 

analisadas, a R3, a única resina VEOVA analisada, apresenta uma curva de TG que permite 

fazer a sua distinção em relação às restantes. Para além de apresentar uma primeira etapa de 

degradação a temperatura inferior em relação às restantes resinas estudadas (início a 290 e 

320 ºC em atmosfera de ar e azoto, respetivamente), também apresenta um segundo degrau 

de degradação. Este segundo degrau poderá ser originado por um produto da degradação do 

polímero correspondente ao primeiro degrau de degradação verificado. As outras são resinas 

acrílicas com ou sem estireno. As resinas R1 e R4 são constituídas por estireno, butil acrilato 

e ácido acrílico (5 %), com diferentes percentagens destes monómeros. A resina R2 tem na 

sua composição butilacrilato, butilmetacrilato e 2-etilhexacrilato e a resina R5 apresenta 

2-etilhexacrilato e estireno. 

No gráfico da Figura 5 está representada a degradação térmica em azoto das resinas 

estudadas, verificando-se semelhanças entre este gráfico e o da Figura 4. Pela análise dos 

dois gráficos verifica-se que, em atmosfera de azoto, a degradação térmica de todas as 

amostras é feita a temperatura superior em relação ao ensaio em atmosfera de ar. Consoante 

a atmosfera em que o ensaio é realizado, a degradação térmica ocorre por processos 

0

20

40

60

80

100

0 100 200 300 400 500

Massa (%)  

Temperatura ( ºC) 

R1_N2

R2_N2

R3_N2

R4_N2

R5_N2



Métodos de Quantificação dos Componentes de Tintas Aquosas 

 27 

diferentes, havendo combustão da amostra em atmosfera de ar, o que não ocorre em 

atmosfera de azoto (onde se verificará o processo de pirólise). 

Analisando os gráficos de termogravimetria, da Figura 4 e Figura 5, verifica-se a semelhança 

de comportamento nas análises efetuadas nas diferentes atmosferas de ensaio. Uma 

diferença a assinalar diz respeito à resina R5 que, em atmosfera de azoto parece apresentar 

uma perda de massa mais gradual entre os 370 e 430 ºC. Relativamente às resinas R1 e R4, 

tanto em atmosfera de azoto como em ar, apresentam curvas de perda de massa semelhantes 

e praticamente sobrepostas perto dos 400 ºC. Esta semelhança pode indiciar que as resinas 

em causa apresentam semelhanças entre si no que diz respeito à sua composição 

monomérica. 

No gráfico da Figura 5, em atmosfera de azoto, verifica-se que, apesar do processo de 

degradação das resinas R2 e R5 ter início à mesma temperatura, a resina R5 apresenta uma 

maior temperatura de final de degradação. Verifica-se também que as resinas R1, R4 e R5 

apresentam uma temperatura de final de degradação semelhante, apresentando todas 

estireno na sua composição.   

Das amostras de resinas acrílicas estudadas, a resina R2 é a única que não apresenta estireno 

na sua composição, apresentando a sua curva de degradação a temperatura inferior às resinas 

estireno-acrílicas. A Tabela 4 apresenta os valores da temperatura de início de degradação 

das resinas estudadas em atmosfera de ar e de azoto. A temperatura de início de degradação 

corresponde à temperatura à qual a massa da amostra decresce 5% do valor do patamar 

anterior. Como se pode verificar pelos dados da tabela, de acordo com a temperatura de 

início de degradação, em atmosfera de ar, a resina com a menor temperatura de início de 

degradação é a resina R3, seguida da R2, R1, R5 e por fim a R4. Na mesma tabela, para 

atmosfera de azoto, a resina que apresenta a menor temperatura de início de degradação é a 

resina R3, seguida da R4, R2, R5 e finalmente a R1.  

Dado o perfil das curvas obtidas pela análise termogravimétrica, foi determinado o valor de 

temperatura correspondente a uma perda de massa de 50 % em relação ao valor do patamar 

anterior. Como se pode verificar pelos dados da Tabela 4, tanto em atmosfera de azoto como 

em atmosfera de ar, a resina que apresenta uma menor temperatura de degradação 

correspondente a perda de massa de 50 % em relação ao patamar anterior é a resina R3, 

seguida da resina R2, R5, R4 e, por fim, R1. Considerando estes valores poder-se-á supor que 

a temperatura de degradação correspondente a 50 % do patamar oferece uma melhor 

descrição dos resultados apresentados no gráfico da análise termogravimétrica do que a 

temperatura de início de degradação.  

Como se pode verificar pelo gráfico da Figura 5, em atmosfera de azoto, é de notar que as 

resinas R1, R4 e R5 apresentam uma temperatura de final de degradação semelhante entre si. 
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Tendo estas resinas estireno na sua composição, comparando com a resina R2 que não 

apresenta estireno, poder-se-á inferir que a presença de estireno poderá estar relacionada 

com a temperatura de final de degradação em atmosfera de azoto. 

Tabela 4 - Análise termogravimétrica, valor do patamar (%), temperatura de início de 

degradação (ºC) e temperatura de degradação correspondente a 50 % do patamar (ºC). Os 

resultados apresentados são provenientes da análise feita em atmosfera de ar.  

  Em atmosfera de Ar Em atmosfera de Azoto 

Resina 
Final do 
Patamar 

(%) 

Temperatura 
de início de 
degradação 

(ºC) 

Temperatura 
de degradação 
50 % patamar 

(ºC) 

Final do 
Patamar 

(%) 

Temperatura 
de início de 
degradação 

(ºC) 

Temperatura 
de degradação 
50 % patamar 

(ºC) 

R1 50,4 342,2 397,2 50,5 380,3 416,6 

R2 49,3 329,6 381,1 49,3 374,8 400,2 

R3 54,1 306,8 340,8 56,0 315,5 348,2 

R4 49,5 349,5 390,5 54,4 356,3 413,6 

R5 48,1 346,7 386,2 47,1 375,3 410,5 

 

De acordo com informações do fornecedor, a quantidade de estireno na resina deve seguir a 

ordem R1 ≈ R4 > R5 >R2 (sendo que R2 não apresenta estireno). Observando as curvas a que 

se dá a degradação do polímero (em atmosfera de azoto e atmosfera de ar), podemos inferir 

que a presença de estireno na resina pode estar relacionada com a sua temperatura de 

degradação. De acordo com o Qian Li et al. [37], foi especulado que a energia de ativação da 

degradação de copolimeros pode aumentar com o aumento de conteúdo do monómero 

alfa-metil estireno no polímero. Com o aumento da energia de degradação, poderá estar 

associado um aumento da temperatura a que se dá essa degradação.  

Dada a diferença identificada entre as resinas, e a sua potencial relação com a presença de 

estireno no polímero, será possível fazer uma identificação de uma resina estireno-acrílica 

baseada no resultado do TGA. Este facto é de particular relevância uma vez que, numa tinta 

que tenha titânio na sua composição, as bandas mais características correspondentes ao 

estireno (duas bandas entre 690 e 750 cm-1) não são visíveis no espectro FTIR por se 

encontrarem sobrepostas com a banda correspondente ao titânio.  

Durante a realização dos ensaios de calcinação, foi notória a existência de diferenças de 

aspeto entre as resinas, em particular a nível de cor. Na Figura 6 é apresentado o aspeto de 

quatro resinas diferentes (amostras A, B, E e F) e duas cargas (amostras C e D), após o ensaio 

de calcinação a 105 ºC, durante 3 horas.    
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Figura 6 - Aspeto de quatro amostras de resina (A,B,E e F) e duas cargas (C e D) após 

aquecimento a 105 ºC durante 3 horas 

4.1.3 Análise Termogravimétrica e calcinação de Tintas 

Foram analisadas quatro amostras de tinta por termogravimetria, as tintas T1, T2, T3 e T4 (de 

composição conhecida). Estas tintas foram escolhidas por apresentarem diferente composição 

e características distintas. Considerando os resultados dos ensaios de calcinação, 

representados na Tabela 5, verificamos um teor em sólidos entre 55 e 66 %, o que também 

está representado nos gráficos de termogravimetria. O teor em orgânicos varia consoante o 

tipo de tinta, estando relacionado com a quantidade de resina utilizada. A tinta com menor 

quantidade de resina é a T4, apresentando um teor em orgânicos pelo ensaio de calcinação 

de 2,7 %. No gráfico da Figura 7 é visível a diferença de comportamento entre esta tinta e as 

restantes, uma vez que não apresenta uma perda de massa tão acentuada entre os 100 e os 

700 ºC. 

Tabela 5 - Resultados dos ensaios de calcinação das amostras de tinta 

Tinta 
Teor 

Sólidos 
(%) 

Teor 
Orgânicos 

(%) 

Teor 
Carbonatos 

(%) 

T1 56,3 8,4 26,7 

T2 55,0 11,1 21,0 

T3 58,8 18,5 17,5 

T4 66,2 2,7 59,2 

No gráfico da Figura 7 verificam-se também semelhanças entre as tintas T2 e T1 (pelo ensaio 

de calcinação, teor em orgânicos de 11,1 e 8,4 %, respetivamente) no que diz respeito à 

perda de massa verificada entre os 250 e 350 ºC. Isto permite identificar alguma semelhança 

entre as resinas usadas nestas duas tintas, sendo necessários outros ensaios para confirmar 

esta hipótese. No entanto, dada a diferença acentuada de comportamento entre estas tintas 
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e a T3 (pelo ensaio de calcinação, teor em orgânicos de 18,5 %), é possível inferir que esta 

última apresenta um tipo de resina diferente das anteriores.  

Quanto ao teor em carbonatos, os resultados do ensaio de calcinação, representados na 

Tabela 5, as tintas T2, T1, T3 e T4 apresentam valores de 21, 27, 18 e 59 %, respetivamente. 

De uma forma geral, no que diz respeito aos seus componentes sólidos, para todas as tintas 

analisadas a perda de massa mais significativa é verificada entre os 600 e 800 ºC, de acordo 

com o gráfico da Figura 7. De acordo com a análise das cargas efetuada, os carbonatos são 

aqueles que apresentam uma perda de massa mais significativa nesta gama de temperaturas. 

No entanto, cargas como o talco, também analisado, apresentam um teor em carbonatos de 

cerca de 20 %. Outras cargas como o sulfato de bário ou o caulino calcinado não apresentam 

uma contribuição significativa para o teor em carbonatos, contribuindo para a massa de 

amostra presente no fim do ensaio.  

Todas as tintas analisadas apresentaram entre 30 a 40 % de massa no final, o que deverá 

corresponder a produtos de decomposição, cargas inorgânicas que não sofreram degradação 

(como é o caso do dióxido de titânio), sulfato de bário, caulino calcinado, etc. 

 

Figura 7 - Gráfico de termogravimetria representando a perda de massa de amostras de 

tintas, em %, em função da temperatura. A análise foi efetuada em atmosfera de ar. 

Analisando as curvas de perda de massa da tinta e dos seus principais constituintes, e tendo 

por base o exemplo da Figura 8, é possível evidenciar as principais zonas em que ocorre perda 

de massa. Os aspetos mais relevantes desta análise são as perdas de massa que ocorrem entre 

0 e 100 ºC (correspondente ao teor em sólidos), entre os 250 e os 400 ºC (zona que permite 
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evidenciar a perda de massa característica da resina) e entre os 650 e os 900 ºC, onde se 

verifica uma nova perda de massa correspondente aos carbonatos. A carga de silicato de Na e 

Al apresenta uma perda de massa de cerca de 10 % até aos 200 ºC, mantendo-se constante a 

partir daí. As amostras de caulino calcinado apresentam massa constante para esta gama de 

temperaturas. Tal como sucede com os ensaios de calcinação, a análise TGA permite estimar 

os teores em sólidos, orgânicos e carbonatos. No caso da tinta T2, representada no gráfico da 

Figura 8, pode-se estimar a quantidade de solventes em 42 % (perda de massa ocorrida até 

cerca de 150 ºC), a quantidade de polímero presente na tinta em 12 % (entre 150 e os 325 ºC), 

e a perda de massa correspondente aos carbonatos de 12 % (entre 325 e os 820 ºC). Para a 

comparação com o teor em carbonatos obtido nos ensaios de calcinação é necessário 

multiplicar este valor pelo fator 2,27 que relaciona a massa molar de dióxido de carbono com 

a massa molar do carbonato. O resíduo sólido obtido no final do ensaio de calcinação é de 

cerca de 33 %, que deverá corresponder às cargas que não sofreram degradação e ao produto 

da degradação térmica dos restantes componentes.  

 

Figura 8- Gráfico de termogravimetria da tinta T2 com os componentes maioritários. A 

análise foi efetuada em atmosfera de ar. 

4.1.4 Conclusões - TGA e calcinação 

Com base nos resultados obtidos, a termogravimetria permite obter, de forma aproximada, a 

quantidade relativa de várias classes de componentes, o que também se verifica nos ensaios 

de calcinação (teor de sólidos, orgânicos e carbonatos). Apesar de necessitar de equipamento 

mais dispendioso, a análise TGA tem as vantagens de permitir avaliar a degradação dos 

componentes em toda a gama de temperaturas, de necessitar de menor quantidade de 

amostra e de ser muito mais expedita/rápida. Adicionalmente, esta técnica poderá ser usada 

para fazer a distinção entre resinas, havendo inclusivamente a possibilidade de permitir 
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avaliar a presença de certos monómeros (em particular, estireno). Quanto à definição de 

temperatura de início de degradação, observando os resultados obtidos poderemos concluir 

que não será a propriedade mais adequada para descrever a degradação da resina. Tal como 

se pode ver pelos dados da Tabela 4, os valores da temperatura de início de degradação não 

permitem estabelecer uma relação com a presença de estireno. Dessa forma, sugere-se o 

estudo mais aprofundado da degradação polimérica de modo a definir um termo mais 

adequado para descrever esse processo, permitindo estabelecer uma relação com a presença 

de estireno no polímero. No caso das resinas estudadas neste trabalho, poderia considerar-se 

a temperatura correspondente à perda de 50% da massa do patamar, por exemplo, como se 

apresenta na Tabela 4. 

4.2 Análise FTIR-ATR 

No Anexo 1 é apresentada uma análise mais exaustiva dos espectros dos componentes 

(resinas, monómeros que as constituem e cargas), considerando as ligações químicas que 

estão na origem dos picos identificados. 

Neste trabalho, a análise FTIR foi utilizada para identificar os componentes de tintas, bem 

como a identificação da composição monomérica de amostras de resina. Foi também 

estudada a possibilidade de utilizar esta técnica para quantificar a resina presente numa dada 

amostra de tinta. 

4.2.1 Identificação das resinas a partir dos seus monómeros constituintes: 

  

Figura 9 - Espectros FTIR das resinas em estudo e dos monómeros que as constituem 
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 Resinas R1, R4 e R5 

Como se pode verificar no gráfico da Figura 9, para o caso das resinas R1, R4 e R5 os 

principais picos correspondentes ao estireno (dois picos de grande intensidade entre 690 e 

790 cm-1) são evidentes. Através da identificação destes picos característicos, podemos 

identificar a presença deste monómero. É também possível identificar um pico de baixa 

intensidade na zona 1500 cm-1, que aparece tanto no espectro do estireno como da resina. 

Para a identificação do estireno nas resinas R1, R4 e R5 também pode contribuir a 

visualização de picos acima de 3000 cm-1, relativos a grupos CH aromáticos. Tal como se pode 

ver no gráfico da Figura 9, as resinas R1, R4 e R5 apresentam picos nesta zona do espectro. 

É visível a presença de picos intensos a 1700 cm-1 (ligação C=O) e a 1190 cm-1 (ligação C-O-C), 

e um pico a 1270 cm-1, que poderão ajudar a identificar a presença de um monómero de 

acrilato.  

Sendo verificadas as bandas correspondentes aos monómeros estireno e acrilato de butilo, 

estas resinas podem ser classificadas como estireno-acrílicas. 

 Resina R2  

Neste caso, é possível identificar as bandas de 1700 e 1190 cm-1 correspondentes a ligação 

C=O e a ligação C-O-C, respetivamente, sendo também visível a existência de um pico do 

monómero a 1270 cm-1. No entanto, tanto o pico de 1190 como o de 1270 cm-1 aparecem na 

resina ligeiramente deslocados para a esquerda (1178 e 1267 cm-1, respetivamente). Este 

deslocamento pode ser explicado pelo desaparecimento da ligação dupla do monómero, 

durante a reação de polimerização. Esta ligação dupla, estando na proximidade da ligação 

C-O-C, pode influenciar o comportamento da molécula e a sua flexibilidade, provocando esse 

deslocamento das bandas no espectro. 

De notar que o acrilato de butilo apresenta bandas de pequena intensidade a 1630 cm-1 que 

não estão presentes na resina R2. Estas bandas de pequena intensidade são correspondentes à 

dupla ligação existente no monómero e que desaparece com a reação de polimerização. 

Não sendo visíveis picos intensos abaixo de 800 cm-1, nem os picos acima de 3000 cm-1 

correspondentes aos grupos CH aromáticos, podemos inferir que não existe estireno nesta 

resina. Dessa forma, podemos identificá-la como uma resina acrílica pura. 

 

 Resina R3  

Neste caso, os picos da resina que coincidem com os do monómero VEOVA (derivado do éster 

vinílico do ácido versático, cuja molécula está representada na Figura 10) são 1750 (C=O) e 

950 cm-1. Alguns picos, como é o caso dos picos a 1643 e 864 cm-1, estando bem visíveis no 
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espectro do monómero, não se encontram no espectro da resina. Consultando tabelas de IV 

[38], pode-se supor que podem ser devidos à ligação dupla C=C. Esta ligação, estando 

presente no monómero, é transformada em ligação simples durante o processo de 

polimerização. 

Os picos a 1024, 1135, 1230 e 1367 cm-1 parecem estar presentes no espectro do monómero e 

no da resina, no entanto, aparecem ligeiramente deslocados. Tratando-se de picos que 

correspondem ao grupo funcional éster, o seu deslocamento pode ser devido à perda da 

ligação dupla que se situava na sua proximidade. 

 

Figura 10- Monómero de Resina VEOVA 

(derivado do éster vinílico do ácido versático) 

 

Figura 11 - Monómero de Acetato de Vinilo 

É de referir que a resina VEOVA (R3) em estudo contém acetato de vinilo na sua composição. 

O acetato de vinilo apresenta o mesmo tipo de ligações químicas (C-O-C e C=O) que o 

monómero VEOVA, o que dificulta a sua identificação no espectro de R3. A sua identificação 

poderá ser feita pelo estudo das bandas de baixa intensidade presentes no espectro da tinta. 

No entanto, como neste trabalho só foi analisada uma resina VEOVA e só essa e que 

apresentava acetato de vinilo na sua composição, a identificação dos picos correspondentes a 

este monómero não foi possível. 

4.2.2 Identificação de solventes numa amostra de tinta 

Numa tentativa de identificação dos solventes presentes na amostra, foi comparado o 

espectro FTIR da amostra líquida, da amostra seca (após procedimento extração de resina) e 

da amostra em película. No caso da tinta T1, os espectros obtidos são os apresentados no 

gráfico da Figura 12.  
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Figura 12 - Espectros FTIR amostras de tinta T1 líquida (T1_liq), em película (T1_0) e após 

extração de resina (T1_seco) 

Comparando o espectro da amostra líquida com as restantes, é possível identificar a presença 

de duas bandas características deste espectro que não estão presentes nos outros, a banda 

entre 3000 e 3700 cm-1 (devido à água, grupo OH) e o pico a 1630 cm-1, também devido à 

água.  

A amostra de tinta que foi submetida ao processo de extração da resina e posterior secagem 

apresenta picos com menor intensidade a 1700, 1250 e 1100 cm-1, correspondendo à perda de 

resina. É de notar que as bandas correspondentes às cargas sofreram pouca alteração (1400 e 

875 cm-1).  

Quanto à banda abaixo de 800 cm-1, correspondente ao titânio, aparece com intensidade 

diferente nestes espectros, o que poderá ser devido à presença de água. A água pode 

influenciar a intensidade de banda do titânio uma vez que pode promover um contacto mais 

próximo entre o titânio e o cristal de diamante do equipamento FTIR-ATR. O facto de analisar 

uma amostra no estado líquido permitirá uma maior proximidade entre o cristal e a amostra e 

ao seu conteúdo em titânio (comparado com a análise de uma amostra em película), 

obtendo-se uma maior intensidade da banda correspondente ao titânio.  

Foram também analisadas amostras da tinta T2 nas mesmas condições (T2_liq, T2_seco e T2 

em pelicula), sendo a presença das bandas correspondentes à água (entre 3000-3700 cm-1 e a 

1600 cm-1) também evidente. 
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As amostras de tinta T3 e T4 foram analisadas no estado líquido, comparando os resultados 

obtidos com as mesmas amostras em película. Foram observadas as mesmas bandas 

correspondentes à água, solvente principal em todas as amostras testadas.  

Não foi possível identificar bandas correspondentes a outros solventes presentes nas amostras 

analisadas. Foram obtidos os espectros IV de alguns dos solventes mais utilizados, que 

serviram de base para a pesquisa (nos espectros das tintas) de picos a eles correspondentes. 

No entanto, comparando os espectros dos solventes orgânicos analisados (hidrocarbonetos, 

em grande parte), verificou-se a dificuldade de encontrar picos que sejam característicos dos 

solventes. Adicionalmente, para além da sobreposição dos picos dos solventes com os dos 

restantes componentes da tinta, a baixa concentração do solvente em causa dificulta a sua 

identificação.  

4.2.3 Identificação dos componentes de tintas de formulação desconhecida 

De modo a analisar o método de identificação dos componentes através do espectro de 

infravermelho, bem como as dificuldades inerentes, foram estudados os espectros de tintas 

de formulação desconhecida (T5 e T6). Nesse sentido, apresenta-se na Figura 13 o espectro IV 

da tinta T5, e na Figura 14 o espectro da tinta T6, juntamente com alguns componentes que 

poderão fazer parte da sua composição.  

Como se pode ver pela Figura 13, é possível identificar a presença de dióxido de titânio pela 

presença da banda de grande intensidade abaixo de 800 cm-1. A resina pode ser identificada 

pela presença dos picos a 1740, 1370, 1230 e 1020 cm-1 como uma resina VEOVA (R3). A 

presença de carbonato de cálcio (C8) pode ser identificada pela presença das bandas a 1400 e 

880 cm-1. As cargas de caulino calcinado (C4) e de silicato de sódio e alumínio (C5) 

apresentam espectros de IV muito semelhantes, podendo estar presentes na tinta em estudo 

isoladamente ou em conjunto (bandas entre 1100 e 1000 cm-1). Quanto ao talco (C2), 

apresentando uma banda característica a 950 cm-1, não estará presente na amostra de tinta 

T5, ou então estará presente em quantidades reduzidas. 
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Figura 13- Espectro infravermelho da tinta T5, de formulação desconhecida e de algumas 

cargas que poderão fazer parte da sua composição 

No caso da Tinta T6, representado na Figura 14, é possível identificar a presença de dióxido 

de titânio pela existência do pico largo abaixo de 800 cm-1. A resina presente na amostra 

parece ser uma resina acrílica, dado que apresenta bandas características a 1700 e 1160 cm-1. 

Poderá ser uma resina estireno-acrílica dado apresentar uns picos de baixa intensidade acima 

de 3000 cm-1 que poderão corresponder a grupos C-H aromáticos. Adicionalmente, pode 

supor-se a existência de estireno na resina pela identificação de um pico a 700 cm-1 

parcialmente sobreposto com a banda do dióxido de titânio, que poderá ser correspondente 

ao anel benzénico. Neste caso é notória a dificuldade de identificação precisa da resina 

devido à sobreposição dos espectros, em particular no que diz respeito à presença de 

estireno. No entanto, das resinas estudadas, aquela cujo espectro é mais próximo ao da tinta 

apresentada é a resina estireno-acrílica R1. 

A presença de carbonato de cálcio (C8) é identificada pelas suas bandas características a 1400 

e 880 cm-1. À semelhança da Tinta T5, pode supor-se a presença de cargas de caulino 

calcinado (C4) e/ou silicato de sódio e alumínio (C5), pela observação de bandas entre 1100 e 

1000 cm-1, não sendo possível fazer a sua distinção. Como não é bem visível a existência de 

uma banda na zona de 960 cm-1, o talco (C2) não estará presente nesta amostra de tinta, ou 

estará presente em pequena quantidade. 
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Figura 14- Espectro infravermelho da tinta T6, de formulação desconhecida e de algumas 

cargas que poderão fazer parte da sua composição 

4.2.4 Identificação dos solventes – após extração de resina e da parte líquida da tinta  

Para a identificação dos solventes presentes na amostra de tinta, foi efetuada a determinação 

do espectro de uma amostra de tinta líquida. Foi também efetuada a extração da resina com 

uma mistura de solventes (de acordo com um procedimento para a identificação do tipo de 

resina da Barbot, baseado na extração com solventes e centrifugação para recolha de 

sobrenadante). No entanto, a adição de novos solventes vai tornar a leitura do espectro dos 

sobrenadantes mais complexa, dificultando a identificação de solventes presentes na amostra 

de tinta. Sendo essa dificuldade acrescida pelo facto de alguns solventes da tinta estarem 

presentes em quantidade reduzida.  

Foram analisados os espectros de um conjunto de solventes orgânicos, não tendo sido 

encontrados picos nos espectros das amostras líquidas de tintas que permitam identificar um 

determinado solvente. Isto é particularmente notório quando se considera solventes como 

hidrocarbonetos ou éteres glicólicos, que não possuem grupos funcionais que permitam fazer 

a distinção entre eles, ou em relação ao espectro da resina. 

4.2.5 Quantificação da resina na tinta 

Procurando quantificar a resina presente numa dada tinta, preparam-se amostras de tinta 

com concentração crescente em resina. Estas foram aplicadas em placas de Teflon (Figura 34 

no Anexo 4), usando um aplicador de 400 μm, obtendo-se dessa forma uma película de tinta a 

ser analisada por FTIR-ATR. O espectro de cada amostra foi obtido e normalizado, escolhendo 

picos de referência que não sejam correspondentes à resina, e o gráfico de absorvância 
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Para a elaboração deste estudo, foram adicionadas quantidades crescentes da resina presente 

originalmente na tinta. Tal como se pode observar nos gráficos da Figura 15 à Figura 18, é 

Figura 16- Tinta T2, absorvância relativa versus 

quantidade de resina adicionada (g). Relação 1 (pico 

1700 cm-1 em relação a pico 1400 cm-1), Relação 2 

(pico 1700 cm-1 em relação a pico 870 cm-1), Relação3 

(pico 1020 cm-1 em relação a pico 1400 cm-1) e Relação 

4 (pico 1020 cm-1 em relação a pico 870 cm-1) 

 

Figura 15- Tinta T1, absorvância relativa versus 

quantidade de resina adicionada (g). Relação 1 

(pico 1022 cm-1 em relação a pico 800 cm-1), 

Relação 2 (pico 1700 cm-1 em relação a pico 

800 cm-1) e Relação 3 (pico 1700 cm-1 em relação a 

pico 1400 cm-1) 

 

Figura 17 - Tinta T3, absorvância relativa versus 

quantidade de resina adicionada (g). Relação 1 

(pico 1700 cm-1 em relação a pico 870 cm-1), 

Relação 2 (pico 1140 cm-1 em relação a pico 

870 cm-1) 

 

Figura 18- Tinta T4, absorvância relativa versus 

quantidade de resina adicionada (g). Relação 1 (pico 

1160 cm-1 em relação a pico 870 cm-1) 
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possível identificar uma relação entre os valores de absorvância obtidos e a quantidade de 

resina presente na amostra em todas as tintas.  

No que diz respeito à quantidade de resina presente na amostra de tinta, neste trabalho 

experimental optou-se por adicionar a mesma quantidade de resina (em massa) a 100 g de 

amostra de tinta. Dessa forma, não foi considerada a quantidade (variável) de resina 

previamente existente nas amostras de tinta. No caso da Figura 17 verifica-se que a relação 

entre o aumento de absorvância com o aumento da quantidade de resina é menos notória que 

para as restantes tintas. Por observação dos restantes gráficos obtidos, em particular no caso 

da Figura 16 e da Figura 18, é possível obter curvas de tendência de y = 0,0405x + 0,4755 com 

R² = 0,9766, no caso da “Relação 2” da Figura 16, e y = 0,0086x + 0,2264 com R² = 0,9793 no 

caso da Figura 18. Apesar da linearidade encontrada nestes casos, tal não é verificado para 

todas as resinas estudadas, sendo que este fator pode ser influenciado pela quantidade de 

resina na amostra, pela escolha dos picos usados, tanto o pico de referência como o 

correspondente à resina, entre outros. 

Quanto à escolha do pico de referência, à exceção do gráfico da Figura 18, são apresentadas 

várias relações entre picos. No caso da Figura 18 só é apresentada uma relação entre picos 

uma vez que se trata de uma tinta com baixa concentração de resina, de modo que os picos a 

ela correspondentes não são identificados no espectro. Relativamente às restantes tintas, 

apesar de evidenciarem um aumento de absorvância com o aumento de concentração de 

resina, é de notar a diferença entre as relações apresentadas. Este aspeto vem salientar a 

importância da escolha dos picos a utilizar tendo por objetivo a quantificação dos 

componentes. 

No Anexo 5 são apresentados gráficos onde se verifica uma relação entre a concentração de 

carbonato de cálcio e silicato de sódio e alumínio e a absorvância. 

É de notar que, no caso da tinta T1, fazendo a normalização do espectro usando o pico a 

1420 cm-1, verifica-se uma sobreposição de todos os espectros no pico a 870 cm-1 tal como 

está representado no gráfico da Figura 19. Isto poderá ser indicativo que ambos os picos 

(1420 cm-1 e 870 cm-1) são devidos ao mesmo componente, e só a esse componente (na 

medida em que esses picos apresentam a mesma intensidade um em relação ao outro, para 

todas as amostras). No caso destas tintas em particular, ambos os picos seriam originados 

pela presença de uma carga (carbonato de cálcio). No entanto, dada a sobreposição de picos 

dos vários componentes, esta relação nem sempre é identificada.  
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Figura 19 - Tinta T1- gráfico normalizado em relação ao pico 1420 cm-1, correspondente a 

uma carga 

Por outro lado, no caso da tinta T4, como se observa no gráfico da Figura 20, normalizando o 

espectro da tinta pela absorvância do pico a 870 cm-1 observa-se um aumento de intensidade 

da banda a 1420 cm-1. Isto é devido ao aumento da quantidade de resina nas amostras de 

tinta, correspondendo provavelmente a grupos CH2 da resina, que apresentam bandas na zona 

de 1420 cm-1. É de referir que a resina presente na tinta T4 é diferente da resina presente em 

T1, razão pela qual, considerando a mesma carga como referência (com picos a 1420 e 

870 cm-1), se possa verificar a sobreposição dos gráficos para uma tinta e não para a outra. 

4.2.6 Limite de deteção para a resina 

Observando o espectro da tinta T4 é de notar que, na amostra de tinta original, a 

concentração de resina é muito reduzida (2,4 % resina na formulação), de modo que quase 

não é visível o pico a ela correspondente. Usando o pico a 870 cm-1 como referência, 

verifica-se uma absorvância crescente no pico de 1157 cm-1 com o aumento da concentração 

de resina na tinta, tal como se pode observar no gráfico da Figura 20. 

Apesar de não ser identificável no espectro da tinta original (T4_0, aprox. 2,4 g resina em 

100 g de tinta), e ainda pouco visível na segunda amostra de tinta (T4_1, aprox. 7 g resina em 

100 g de tinta), a escolha do pico de 1157 cm-1 permite verificar a relação entre o aumento 

de concentração em resina e a absorvância. Daqui pode inferir-se que é possível determinar a 

concentração de resina a partir de 2,4 % de resina na formulação, ainda que esta 

determinação só seja possível com conhecimento prévio da resina em causa e estabelecendo 

uma curva de calibração. Caso contrário, para identificação da resina somente através do 

espectro IV, as curvas T4_0 e T4_1 não permitem a identificação dos picos da resina (1700 e 

1160 cm-1). Só a partir do espectro da amostra T4_2 (11,2 g resina em 100 g de tinta) é que se 

torna possível fazer a identificação desta resina na amostra de tinta em causa.  
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Figura 20-Tinta T4- gráfico normalizado em relação ao pico de 870 cm-1, correspondente a 

uma carga 

4.2.7 Conclusões da análise FTIR 

De acordo com os dados obtidos, podemos verificar que o FTIR é uma ferramenta útil para a 

análise dos componentes de tintas. Em particular usando o cristal de diamante do FTIR-ATR, a 

análise é simples e rápida de executar, permitindo obter o espectro da amostra em poucos 

segundos. No caso das amostras de tinta analisada, o FTIR permite identificar os componentes 

principais a nível de cargas, resina, titânio e água (o solvente principal das amostras 

analisadas). Com esta técnica há também a possibilidade de fazer a quantificação de 

componentes da amostra, como é o caso da resina, tendo sido verificado que a intensidade 

dos picos/absorvância é proporcional à concentração de resina na amostra. 

As limitações desta técnica prendem-se com a capacidade de identificar componentes 

minoritários, como é o caso dos aditivos e solventes que estão presentes em quantidade 

reduzida. Há também a considerar que a sobreposição dos picos pode causar dificuldades 

quanto à identificação dos componentes maioritários. Esta situação é verificada em particular 

quando alguns componentes não apresentam bandas caraterísticas que permitam fazer a sua 

identificação inequívoca. 

4.3 Determinação do Teor em Dióxido de Titânio 

De acordo com a norma ISO 591-1, foi determinado o teor em dióxido de titânio de um 

conjunto de tintas de formulação conhecida pelo método da redução por alumínio, tendo-se 

obtido os seguintes resultados. 
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Tabela 6 -Determinação do equivalente em dióxido de titânio da solução de titulante (𝑆𝑇1) 

usando duas amostras de dióxido de titânio em pó (Ref.1 e Ref.2) 

Amostra 
Valor de 𝑆𝑇1  
(g TiO2/ ml 
titulante) 

Quantidade 
Titânio na 

amostra (%) 

Ref. 1 0,0081 100 

Ref. 2 0,0079 100 

 

Tabela 7- Valores obtidos para o teor em dióxido de titânio (%) das amostras de tinta e valor 

da formulação 

Amostra 
Teor em Dióxido 

de Titânio Usando 
Ref.1 (%) 

Teor em Dióxido 
de Titânio Usando 

Ref.2 (%) 

Valor Teor em 
Dióxido de Titânio 

da Formulação 
(%) 

T1 17,4 17,0 15,4 

T2 17,5 17,0 18,1 

T3 27,9 27,2 26,6 

T4 2,8 2,8 2,7 

Como se pode verificar pelos valores apresentados na Tabela 7, os valores obtidos usando 

ambas as amostras de referência permitem obter resultados próximos do valor da formulação. 

Esta proximidade entre os valores obtidos neste ensaio e os presentes na formulação 

verifica-se para todas as amostras em estudo.  

Dados os valores apresentados pode concluir-se que este método permite obter bons 

resultados na determinação do teor em dióxido de titânio. No entanto, o método apresenta a 

desvantagem de ser moroso e de necessitar de cuidados acrescidos devido aos reagentes 

utilizados (em particular os ácidos fortes).  
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5 Conclusões 

Com base na técnica de calcinação, foi determinado o teor de sólidos, orgânicos e carbonatos 

em amostras de tintas, cargas e resinas em estudo. As tintas em estudo apresentam teor de 

sólidos de aproximadamente 55 % (T1, T2 e T3) e de 66 % (T4). O teor em orgânicos varia 

entre 2 e 20 % e o teor de carbonatos entre 20 e 60 %. A análise de termogravimetria 

efetuada em atmosfera de ar permitiu verificar que os ensaios de calcinação descrevem 

razoavelmente uma amostra de tinta. As principais perdas de massa das amostras de tinta 

analisadas encontram-se nos intervalos abaixo de 140 ºC, entre 200 e 400 ºC e entre 600 e 

850 ºC, o que coincide com as condições utilizadas nos ensaios de calcinação. Daqui pode-se 

concluir que as temperaturas utilizadas nos ensaios de calcinação (105, 450 e 950 ºC) 

permitem uma caracterização adequada de amostras de tinta. 

Analisando amostras das resinas em estudo por termogravimetria em atmosferas de ar e de 

azoto, verifica-se que há diferença na temperatura em que ocorre a degradação térmica dos 

diferentes polímeros. Isto será devido à diferente composição monomérica dos polímeros em 

estudo, em particular no que diz respeito à percentagem de estireno presente. Analisando o 

resultado da análise termogravimétrica realizada em atmosfera de azoto, verificam-se 

semelhanças com o resultado obtido em atmosfera de ar no que diz respeito ao perfil da 

curva de degradação térmica. No entanto, a temperatura a que ocorre a degradação da resina 

(polímero) é superior em atmosfera de azoto. O processo pelo qual se dá a degradação 

térmica é diferente consoante a atmosfera de ensaio. No caso da atmosfera de ar, há a 

oxidação/combustão da amostra, enquanto que em atmosfera de azoto ocorre degradação 

por pirólise. Observando os resultados obtidos parece verificar-se uma relação entre a 

temperatura a que ocorre degradação da resina e a presença de estireno no polímero.  

Utilizando a técnica de espectroscopia de infravermelho (FTIR) foi possível fazer a 

identificação dos componentes maioritários das amostras de tinta em estudo. Estes foram 

essencialmente resinas, cargas e dióxido de titânio. Foi possível, também, identificar a 

composição monomérica das resinas através da comparação do seu espectro com o espectro 

dos monómeros individuais.  

Efetuou-se um estudo para avaliar a possibilidade de quantificação da resina numa amostra 

de tinta, tendo sido verificado um aumento da absorvância com o aumento da concentração 

de resina. Através da determinação de uma curva de calibração, será possível quantificar a 

resina numa amostra de tinta através da análise do seu espectro de infravermelho. Foi 

também determinado o valor de concentração a partir do qual é possível fazer visualmente a 

identificação da resina a partir do espectro da tinta, tendo-se chegado a um valor de 11,2 g 
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de resina em 100 g de tinta, a nível da formulação para a tinta em estudo. Só a partir deste 

valor é que seria possível identificar claramente os picos correspondentes à resina. 

Foi também efetuada a determinação do teor em dióxido de titânio pela técnica descrita na 

norma ISO 591-1, pelo método da redução por alumínio. Este método permitiu obter 

resultados de teor de titânio bastante próximos do valor da formulação, revelando ser um 

método que pode ser implementado na empresa. 

5.1 Objetivos Realizados 

Foram realizados ensaios de calcinação na mufla e calculados os teores de sólidos, orgânicos e 

de carbonatos para amostras de tintas e dos seus componentes. Foi verificada a contribuição 

que cada componente em particular tem para cada um dos teores calculados. 

Através da análise termogravimétrica foi efetuada a verificação do método de calcinação. 

Verificou-se também a diferença de comportamento das resinas estudadas através de análises 

em atmosfera de ar e em atmosfera de azoto estabelecendo-se uma possível relação com a 

presença de estireno no polímero.  

Recorrendo à análise de infravermelho foi feita a identificação dos componentes maioritários 

de uma amostra de tinta (cargas, resina e dióxido de titânio). Foi estudada a possibilidade de 

quantificar a resina presente numa dada amostra recorrendo a curvas de calibração e foram 

estudados os espectros de tintas de formulação desconhecida, procurando fazer a 

identificação dos seus componentes principais.  

A determinação da quantidade de titânio foi efetuada para um conjunto de amostras de tinta, 

segundo o método da redução por alumínio da norma ISO 591-1, tendo sido testada a 

aplicabilidade deste método. Foi verificada a proximidade entre os valores do teor em dióxido 

de titânio obtidos por este método e os valores presentes na formulação. 

 

5.2 Limitações e Trabalho Futuro 

Considerando a técnica de análise FTIR, a limitação principal do trabalho prende-se com a 

identificação dos componentes minoritários da amostra de tinta. Em particular no caso da 

resina, um dos componentes principais da tinta, esta pode ser difícil de identificar caso 

esteja presente em pequena quantidade. Uma outra limitação importante desta técnica é a 

possibilidade de sobreposição de picos dos seus componentes, o que pode dificultar a sua 

identificação no espectro da amostra. Quanto a este aspeto, foi notada alguma dificuldade na 

identificação de certas cargas (em particular silicato de Na e Al, talco e caulino calcinado), 
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uma vez que estas podem ser usadas em conjunto e apresentam picos característicos na 

mesma zona do espectro. 

Relativamente à análise termogravimétrica ou aos ensaios de calcinação, não foi possível 

obter uma análise pormenorizada dos diversos teores. Isto é, no teor de sólidos, há a 

eliminação dos componentes voláteis (em princípio água e solventes), não sendo obtidas 

outras informações. Adicionalmente, a análise termogravimétrica permite verificar que alguns 

solventes têm perda de massa até 150 ºC, o que pode influenciar os teores de sólidos e de 

orgânicos (apesar de a sua percentagem não ser muito significativa). Ainda relativamente aos 

ensaios de termogravimetria, a definição de temperatura de início de degradação poderá não 

ser a mais adequada para descrever a degradação dos polímeros. Quanto a este aspeto, de 

futuro poderá ser procurada uma temperatura que permita a descrever a degradação térmica 

de uma forma que permita estabelecer uma relação com a presença de estireno no polímero. 

Ainda relativamente ao estudo da resina, poderá ser feita a determinação do seu índice de 

saponificação, estudo referido pelo fornecedor, procurando estabelecer uma relação entre 

esta propriedade da resina e a presença de estireno. 

Quanto à determinação do teor em dióxido de titânio de acordo com a norma ISO 591-1, há a 

referir que o método utilizado é moroso, sendo necessário cuidado acrescido face ao 

manuseamento dos reagentes usados (em particular ácidos fortes e respetivos vapores). 

Quanto aos componentes minoritários, como é o caso dos aditivos e solventes orgânicos 

presentes em pequena quantidade, não foi possível efetuar a sua identificação pelas técnicas 

utilizadas. 

Como referência para trabalhos futuros, poder-se-á desenvolver o estudo de quantificação 

dos componentes da tinta usando a espectroscopia de infravermelho, podendo esta ser 

acoplada aos resultados de ensaios de calcinação ou TGA. Quanto à quantificação por FTIR, 

pode ser estudada a escolha de um pico de referência que permita uma melhor quantificação, 

ou mesmo a escolha de um composto de referência. Poderá ser explorada a análise de PCA 

(“Principal Component Analysis”) para a identificação dos fatores que têm maior influência 

nos espectros e bandas, selecionando os picos mais adequados para a quantificação. 

A aplicação da técnica de HPLC poderá ser estudada, havendo a possibilidade de permitir 

identificar os monómeros constituintes da resina por identificação da presença de monómeros 

residuais. A identificação de alguns componentes, como é o caso dos solventes, pode ser feita 

com maior rigor por GC-MS. A espectroscopia Raman, por sua vez, tem demonstrado bons 

resultados na análise de tintas em diversos estudos encontrados. Sendo ainda pouco utilizada 

na FEUP e um método cujo equipamento é caro, pode ser um recurso a explorar. 
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Poder-se-á também explorar um processo de separação prévia dos componentes das tintas e 

posterior análise, por diversas técnicas, de cada parte individualmente. 

5.3 Apreciação final 

Apesar da dificuldade inerente à identificação de componentes minoritários, a análise FTIR 

apresenta-se como uma forma fácil e rápida de identificar os componentes maioritários de 

uma amostra de tinta. Analisando os componentes de tintas de formulação conhecida, foi 

possível identificar componentes que correspondem a cerca de 95% da massa de tinta. No 

entanto, a sobreposição dos espectros dos vários componentes pode dificultar a identificação 

dos componentes que não apresentem bandas características. Consoante os picos escolhidos, 

é possível também efetuar a quantificação da resina. Deve, no entanto, ser feito um estudo 

mais aprofundado a respeito dos picos a selecionar e ao tipo de relação existente entre a 

quantidade de resina e a absorvância lida. 

 Apesar de ser um ensaio demorado, o ensaio de calcinação fornece informações interessantes 

a respeito da quantidade de solventes, carbonatos e resina presentes. A determinação de 

titânio de acordo com a norma ISO 591-1 permitiu obter resultados próximos dos reais. 
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Anexo 1 Interpretação dos espectros IV [38] 

Monómeros: 

 Acrilato de Butilo 

Tabela 8 -Interpretação espectro de Acrilato de Butilo 

Pico Intensidade Grupo/Descrição 

2961 fraca CH; -CH2; -CH3 grupos alifáticos 

1723 muito forte C=O stretch éster (muito forte) 

1407 média 
CH3, CH2 compostos alifáticos – possivelmente causado pelo 
ligação dupla, dado que não está presente no espectro da resina 

1185 muito forte C-O-C stretch ésteres [1240-1070 cm-1] (forte- muito forte) 

 

 Estireno 

Tabela 9- Interpretação espectro de Estireno 

Pico Intensidade Grupo/Descrição 

1494 fraca 
Anel benzénico em compostos aromáticos [1515-1485 cm-1] - ring 
stretch, sharp band 

774 muito forte Benzeno monosubstituído [770-690 cm-1] (muito forte); CH out of 
plane deformation (duas bandas) 694 muito forte 

 

 VEOVA 

 

Tabela 10 -Interpretação espectro de monómero  

Pico Intensidade Grupo/Descrição 

2961 fraca -média CH; -CH2; -CH3 grupos alifáticos 

1746 forte C=O stretch éster  

1138 muito forte C-O-C stretch ésteres [1240-1070 cm-1] (forte-muito forte) 

NOTA: é de notar a existência de um pico médio a 1645 cm-1 que, não estando presente no 

espectro de um polímero de VEOVA, poderemos inferir ser indicador da presença da dupla 

ligação C=C. Este pico não se encontra no espectro da resina de VEOVA (polímero) dado que 

esta ligação dupla é quebrada durante o processo de polimerização. 

 

 

Figura 21 - Molécula de Acrilato de Butilo 

Figura 23- Molécula de VEOVA 

Figura 22- Molécula de Estireno 
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Resinas  

 Resinas estireno-acrílicas - R1, R4 e R5  

Tabela 11 -Interpretação espectro de resinas estireno-acrílicas 

Pico Intensidade Grupo/Descrição 

2957 fraca CH; -CH2; -CH3 grupos alifáticos 

1727 muito forte C=O stretch éster (muito forte) 

1189 muito forte C-O-C stretch ésteres [1240-1070 cm-1] (forte-muito forte) 

698 muito forte Benzeno monosubstituido [770-690 cm-1] (muito forte); CH out of 
plane deformation (duas bandas) 760 média 

 

 

Figura 24 - Espectro de Resinas estireno-acrílicas 

Como se pode verificar pelos espectros 

apresentados na Figura 24, as resinas estireno-

acrílicas estudadas são muito semelhantes 

apresentando bandas semelhantes. Analisando 

os picos característicos destas resinas podemos 

identificar facilmente os picos 

correspondentes ao benzeno monosubstituído, 

de onde podemos inferir a presença de 

estireno. Há picos muito intensos 

correspondentes a C=O e a C-O-C, que indicam 

a presença de um grupo éster. O acetato de vinilo apresenta duas bandas muito intensas na 

zona de 1250-1100 cm-1, enquanto que o acrilato de butilo apresenta só um pico muito 
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Figura 25 - Exemplo de polímero estireno-acrílico 
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intenso nessa zona. Considerando que também existem picos correspondentes a diversos 

grupos CH entre 3000-2800 cm-1, aliado à presença de estireno, podemos inferir que a resina 

em causa é uma resina estireno-acrílica. 

 R2 

Tabela 12 - Interpretação espectro de resina acrílica pura 

Pico Intensidade Grupo/Descrição 

2955 fraca CH; -CH2; -CH3 grupos alifáticos 

1726 muito forte C=O stretch éster (muito forte) 

1449 média CH3 e -CH2 [1550-1300 cm-1] compostos alifáticos 

1138 muito forte C-O-C stretch ésteres [1240-1070 cm-1] (forte- muito forte) 

 

Nesta resina são visíveis as bandas muito intensas 

correspondentes às ligações C=O e C-O-C, indicativas 

do grupo funcional éster. Verifica-se também a 

existência de bandas indicativas de cadeias de CH3 e 

CH2. Entre os espectros da resina e do monómero 

também é visível um desvio dos picos correspondentes 

a certos grupos funcionais. Este desvio é causado pela 

perda da ligação durante o processo de 

polimerização, sendo o desvio verificado no espectro 

causado pela influência que a ligação dupla tem nas 

ligações que se encontram na sua proximidade. 

 

 R3 

Tabela 13 - Interpretação espectro de resina VEOVA 

Pico Intensidade Grupo/Descrição 

2955 Muito fraca CH; -CH2; -CH3 grupos alifáticos 

1731 muito forte C=O stretch éster (muito forte) 

1370 média 
Grupo isopropil (média) ou CH3 em alifáticos (deformação 
simétrica do CH3) 

1226 muito forte C-O-C em ésteres [1240-1070 cm-1] (forte- muito forte) 

 

Figura 26- Polímero de resina acrílica pura 
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No espectro da resina VEOVA, verifica-se um desvio de algumas 

bandas em relação ao espectro do monómero que a constitui. Este 

deslocamento é devido ao desaparecimento da dupla ligação do 

monómero durante o processo de polimerização. Isto vai influenciar a 

forma como as ligações na sua proximidade se comportam em termos 

de vibrações, aquando da incidência de radiação na gama do 

infravermelho. 

 

Cargas  

 

 

 

 

Nome Carga Pico int. Grupo/ Descrição Imagem

1059 vs

983 w

635 w

600 vs

950 vs Si-O-Si - antisymmetric stretch [1240-1070 cm-1]

680 s Ligação Si-O

1400 vs

870 vs

712 m

C4 Caulino calcinado 1076 vs Única banda correspondente a esta carga

C5
Silicato de Sódio e 

Alumínio Precipitado
1042 vs Única banda correspondente a esta carga

Correspondentes a ligação S-O 

Bandas atribuídas ao Carbonato de Cálcio de acordo 

com “Infrared Spectra and Characteristic Frequencies 

of Inorganic ions” de Foil A. Miller e Charles H.Wilkins, 

Departamento de Investigação em Quimica Física, 

Mellon Institute, Pittsburgh

C7 e C8

C2

C1 Sulfato de Bário

Talco

Carbonato de Cálcio

Tabela 14 -Interpretação dos picos do espectro de IV correspondentes às cargas 

Legenda: int.- intensidade; w- fraca; m-média; s- forte; vs- muito forte 

Figura 27- Molécula de resina VEOVA 
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Anexo 2 Pigmentos [6] [8] [9] 

Os pigmentos são usados para modificar as propriedades óticas das tintas ou outros produtos 

em que são incorporados. As principais características dos pigmentos orgânicos e inorgânicos 

são a cor, a força corante (“tinctorial strength”), a facilidade de dispersão, a solidez à luz, 

resistência à intempérie, poder de cobertura, resistência ao sangramento (“bleeding” – 

ocorre quando uma nova camada de tinta é aplicada sobre uma outra, ficando manchada por 

haver dissolução dos pigmentos presentes na camada seca no solvente da nova camada) e à 

cristalização (“blooming” – ocorre quando o pigmento se dissolve no solvente. Este, à medida 

que a tinta seca, vai para a superfície e evapora, formando cristais de pigmento na forma de 

um pó fino). No que diz respeito à cor, que está principalmente dependente da estrutura 

química, esta resulta da absorção seletiva e reflexão de comprimentos de onda específicos do 

espectro de luz visível. 

 Quanto à força corante, para além da própria cor, este deve ser um parâmetro a considerar 

na escolha de um pigmento. Quanto maior a força corante, menor será a quantidade de 

pigmento necessária para atingir uma determinada cor. Esta propriedade está relacionada 

com a estrutura química da molécula de pigmento. No caso de pigmentos orgânicos, a cor e a 

força corante estão dependentes da capacidade de absorver certos comprimentos de onda da 

luz que, por sua vez, está relacionada com a conjugação da molécula. Moléculas altamente 

conjugadas mostram maior força corante. Dessa forma, aumentando a aromaticidade da 

molécula, promovendo uma estrutura molecular planar e adicionando certos substituintes na 

molécula, particularmente substituintes dadores de eletrões, consegue-se aumentar a força 

corante. Relativamente a pigmentos inorgânicos, os que são corados por apresentarem metais 

em dois estados de valência, apresentam força corante elevada. Por outro lado, os que 

apresentam um catião aprisionado na estrutura cristalina são fracamente corados. 

 A facilidade de dispersão é relativa à dispersão correta dos pigmentos no veículo de tinta. 

Isto é importante não só para obter um melhor rendimento do pigmento e da sua utilização 

ótima em termos económicos, mas também para garantir que a tinta tenha a máxima 

durabilidade possível, boa estabilidade em armazém, bom brilho e bom comportamento 

durante a aplicação.  
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Anexo 3 Aditivos [6] [8] [9] 

De seguida apresenta-se um conjunto de funções realizadas pelos aditivos, bem como um 

conjunto de aditivos utilizados. 

 Aditivos anti espuma 

Habitualmente, os agentes anti espuma têm atividade ao nível da tensão superficial, sendo 

usados para evitar a formação de espuma durante o processo de manufatura e aplicação da 

tinta e para promover a libertação de ar do filme de revestimento durante a secagem. São 

usados vários produtos, incluindo ésteres de ácidos gordos, sabões metálicos, óleos minerais, 

ceras, óleos de silicone, e siloxanos, por vezes combinados com emulsionantes e sílicas 

hidrofóbicas. Na sua forma mais simples, estes aditivos podem ser soluções de substâncias tal 

como o óleo essencial de pinho, dibutil fosfato, ou álcoois de cadeia curta (C6-C10). Por outro 

lado, podem também ser misturas complexas de óleos minerais e de silicone em partículas de 

sílica finamente divididas em presença de surfactantes. Para tintas à base de água, os 

agentes anti espuma utilizados são à base de óleos minerais. Para além do óleo mineral, estes 

produtos contêm partículas hidrofóbicas finamente dispersas (como sílica, estearatos 

metálicos, poliureias) como agentes anti espuma. Uma pequena quantidade de silicone é por 

vezes usada para intensificar a ação anti espuma. 

Em tintas de base solvente, os componentes anti espuma predominantes são os silicones. 

Produtos com um equilíbrio entre compatibilidade e incompatibilidade podem ser sintetizados 

através da modificação seletiva da estrutura do silicone com cadeias de poliéter e/ou alquil.  

 

 Molhantes e dispersantes 

Na produção de tintas, as partículas de pigmento devem ser finamente divididas e distribuídas 

uniformemente na fase líquida. Dessa forma, os aglomerados de pigmento devem ser 

humedecidos/molhados pela solução de ligante. Este processo depende principalmente da 

natureza química dos pigmentos e ligantes e pode ser acelerado usando molhantes. Estes são 

materiais de baixa massa molecular com uma estrutura típica de surfactante polar-apolar, 

que reduzem a tensão interfacial entre a superfície do pigmento e a solução ligante. 

Após a separação dos aglomerados de pigmento em partículas de menores dimensões por 

forças de cisalhamento ou por impacto (moagem), a dispersão de pigmento deve ser 

estabilizada para evitar a formação de aglomerados de pigmento por floculação. Os 

dispersantes são substâncias estabilizantes que se adsorvem à superfície dos pigmentos (por 

meio de grupos que têm grande afinidade para os pigmentos) e estabelecem forças repulsivas 



Métodos de Quantificação dos Componentes de Tintas Aquosas 

 60 

entre as partículas individuais de pigmento. A estabilização é atingida através de repulsão 

eletrostática ou por impedimento estérico causadas pelas estruturas moleculares que são 

projetadas a partir da superfície do pigmento para a solução de ligante. O primeiro 

mecanismo é predominante em sistemas de emulsão à base de água enquanto que o último é 

predominante em tintas á base de solvente. Em revestimentos com resinas solúveis em água, 

os mecanismos são de igual importância. 

 

 Secantes  

Os secantes são usados em tintas que secam à temperatura ambiente por processos de 

oxidação. Eles aceleram o processo de secagem ao catalisar a auto oxidação da resina. Os 

secantes são geralmente compostos organometálicos (sabões metálicos de ácidos 

monocarboxílicos com 8 -11 átomos de carbono), sendo o metal a parte ativa. Os secantes 

habitualmente utilizados como secantes de superfície (ou primários) são cobalto (Co) e 

manganésio (Mn), havendo também secantes de vanádio (V), de cério (Ce) e de ferro (Fe). Em 

relação aos secantes de profundidade (ou de reticulação ou de coordenação) há secantes de 

chumbo (Pb), de zircónio (Zr), de lantânio (La), neodímio (Nd), de alumínio (Al), de bismuto 

(Bi), de estrôncio (Sr) e de bário (Ba). Adicionalmente há ainda os secantes auxiliares, que 

apesar de não terem uma intervenção direta no processo de secagem, aumentam a eficácia 

dos verdadeiros secantes, diminuindo o tempo de secagem. Secantes deste tipo são secantes 

de cálcio (Ca), de potássio (K), de lítio (Li) e de zinco (Zn). 

Na prática, são utilizadas misturas de sabões metálicos para obter a relação ótima de 

secagem à superfície e em profundidade. Os secantes secundários não podem ser usados por 

si sós, tendo que ser sempre combinados com secantes primários. 

Em termos de legislação, há a referir que hoje em dia a quantidade máxima que se pode 

utilizar está limitada, não sendo permitida a venda ao público de produtos que contenham 

mais de 0,1 % de Pb na sua composição. Dessa forma, procura-se substituir completamente os 

secantes de chumbo ou completar as necessidades de secantes que atuem em profundidade 

com secantes de zircónio. 

É de referir ainda que os secantes podem causar a formação de peles durante o 

armazenamento, em particular se o recipiente for aberto. Para evitar a formação de pele, são 

empregues aditivos anti pele como oximas ou alquilfenois.  
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 Catalisadores  

No caso da cura de revestimentos reticulados por ocorrência de reações químicas, o processo 

de cura pode ser acelerado usando catalisadores. Os catalisadores ácidos são os mais 

importantes, sendo usados num grande número de tintas. São principalmente ácidos 

sulfónicos de estrutura variável, normalmente bloqueados com aminas para permitir a 

formulação de tintas estáveis durante o armazenamento. O uso de catalisados pode baixar a 

temperatura de cura de modo a poupar energia ou permitir que o revestimento de substratos 

sensíveis à temperatura. 

 

 Conservantes (bactericidas, fungicidas, algicidas) 

As tintas são passíveis de ser atacadas por micro-organismos que irão provocar descoloração, 

mau odor e degradação da tinta, não só a nível estético mas também as suas propriedades 

mecânicas. Este problema é particularmente importante nas tintas de base aquosa, sendo que 

nas tintas de base solvente, os solventes orgânicos já conferem alguma proteção contra 

micro-organismos.  

Há duas situações essenciais a considerar na escolha dos conservantes. A primeira situação a 

considerar é a contaminação por micro-organismos durante as etapas de produção, transporte 

e armazenamento. A segunda está relacionada com a contaminação do próprio filme de tinta 

(após aplicação) por bactérias, fungos ou algas. 

A utilização de conservantes está regulamentada a nível da legislação e não há conservantes 

universalmente usados. No entanto, estão disponíveis e são utilizados produtos que combinam 

diversos ingredientes ativos. Alguns exemplos de compostos que eram habitualmente usados 

mas que, por serem nocivos para o ambiente, deixaram de ser, são compostos de 

organometálicos contendo mercúrio, fenóis clorados e compostos “organotin” 

(hidrocarbonetos com substituintes estanho, Sn). Atualmente, estes têm vindo a ser 

substituídos por substâncias orgânicas sem metais, e diversos heterociclos contendo azoto. 

 

 Aditivos reológicos  

Estes aditivos são utilizados para alterar o comportamento do fluxo de materiais de 

revestimento de modo a obter propriedades reológicas mais favoráveis. Em particular, estes 

são usados para criar um comportamento de fluxo pseudoplástico ou tixotrópico de modo a 

melhorar a resistência ao escorrimento e propriedades anti sedimentação.  
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Os espessantes que se utilizam nas tintas de emulsão são principalmente derivados da 

celulose (metil celulose, etilhidroxipropil celulose) ou poliacrilatos. Atualmente, os 

espessantes de poliuretano têm vindo a ser mais utilizados com resultados favoráveis. 

Há um grande número de aditivos com funções reológicas para sistemas à base de solvente 

disponíveis a nível comercial. Os mais utilizados são o óleo de rícino, sílica pirogénica 

(“pyrogenic sílica” ou “fumed silica”) e argilas modificadas de montmorilonite (organoargilas, 

como a bentonite). 

A atividade reológica dos aditivos referidos é baseada na sua capacidade de formar redes 

tridimensionais na tinta. Estas estruturas são destruídas quando são aplicadas forças de 

cisalhamento, mas voltam a formar-se quando as forças deixam de atuar.  

 

 Estabilizadores da luz 

Em aplicações de exterior, como é o caso das tintas automóveis, as tintas estão sujeitas à 

ação dos raios UV, oxigénio, humidade, e poluição atmosférica que provoca a decomposição 

do material polimérico dos acabamentos. Daqui resulta uma perda de brilho, formação de 

fendas, alteração da cor, entre outras. 

A radiação UV de alta energia é particularmente prejudicial dado que cada material 

polimérico pode ser danificado com relativa facilidade a um ou mais comprimentos de onda 

nesta gama de UV. 

Há dois métodos de estabilização que foram adaptados a nível industrial, a absorção 

competitiva de radiação UV por absorvedores de UV na gama 290-350 nm, e por captação de 

radicais formados durante a degradação por captadores de radicais (HALS, “hindered amine 

light stabilizers”). 

 

Figura 28 -Quatro classes diferentes de compostos que absorvem radiações UV 

 

A classe mais importante de absorvedores de UV é a dos hidroxifenilbenzotriazoles, que 

absorvem a luz UV e a convertem rapidamente em calor (tautomerismo ceto-enol). 



Métodos de Quantificação dos Componentes de Tintas Aquosas 

 63 

Tanto as hidroxifenilbenzotriazoles como hidroxifenil-s-triazinas têm melhor resistência 

fotoquímica que os anilidos oxálicos (“oxalic anilides”) e as hidroxibenzofenonas 

(“hydroxybenzophenones”). 

O grupo tetrametilpiperidina é responsável pela ação estabilizante. Diferentes substituintes 

no átomo de azoto resultam em diferentes valores de pK, que são importantes na área de uso 

dos produtos. O HALS I, bis(l,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil) éster do ácido decanedioico, é 

usado em sistemas que não são catalisados por ácidos fortes (interação do ácido com o átomo 

de azoto básico). O HALS 11, bis(2,2,6,6-tetrametil-l -isooctiloxi-4-piperidinil) éster do acido 

decanedioico, foi desenvolvido para sistemas catalisados por ácido, uma vez que não interage 

com catalisadores ácidos. 

 

 Inibidores da corrosão  

Para a obtenção de tintas com boas propriedades anti corrosão, é necessário recorrer ao uso 

de tintas anti corrosão (como vermelho de chumbo (“red lead”), cromato de zinco, fosfato de 

zinco) e/ou a tinta deve atuar como uma barreira em relação ao meio. 

Os inibidores da corrosão são solúveis no sistema da tinta e não são corados. Eles inibem a 

corrosão em superfícies ferrosas. Exemplos típicos são os inibidores de ferrugem 

(“flash-rust”) tais como o nitrito de sódio e o benzoato de sódio para sistemas de base 

aquosa. A nível industrial ainda são utilizadas substâncias orgânicas contendo azoto, 

derivados de taninos e compostos quelantes. Alguns complexos de metais de azoto contendo 

compostos orgânicos exibem boa performance em combinação com o fosfato de zinco. 
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Anexo 4 Fotografias ilustrativas 

 

 

Figura 29 -Equipamento de FTIR-ATR utilizado - Vertex 70 (Bruker) 

 

Figura 30- Equipamento de TGA utilizado - STA 449 F3 Jupiter (Netzsch) 
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Figura 33 -Mufla utilizada para realizar os ensaios de calcinação 

Figura 31 -Pormenor do suporte dos cadinhos do 

equipamento de TGA 

 

Figura 32- Pormenor dos cadinhos utilizados no 

ensaio de TGA 

suporte dos cadinhos do equipamento de TGA 
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Figura 34 -Placa de teflon com peliculas de tinta 

 

Figura 35- Determinação do dióxido de titânio - Pormenor da instalação durante a redução de 

Ti4+, sob aquecimento e em atmofera isenta de oxigénio 

 

 

Figura 36 -Aspeto da solução inicialmente 

 

Figura 37 -Aspeto da solução no final da titulação (após 

ponto final) 
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Anexo 5 Quantificação - FTIR 

De modo a estudar a possibilidade de quantificação dos componentes de uma tinta através da 

análise FTIR, foram efetuadas formulações com diferentes concentrações de cada um dos 

componentes. Para este tipo de análise, foram apenas considerados os componentes 

maioritários estudados neste trabalho (resina VEOVA, carbonato de cálcio, talco, dióxido de 

titânio, silicato de sódio e alumínio, caulino calcinado e água). Foram pesadas e 

homogeneizadas determinadas quantidades de cada componente. A cada uma das misturas foi 

adicionada a mesma quantidade (em percentagem) de um componente-referência. Tal como 

o procedimento efetuado para as tintas, foram aplicadas as amostras em placas de teflon de 

modo a obter uma pelicula, posteriormente analisada por FTIR. 

O espectro normalizado das amostras (usando o composto de referência) é apresentado na 

Figura 38. Aqui é possível verificar a diferente intensidade dos picos correspondentes aos 

vários componentes. 

 

Figura 38 - Espectro FTIR das amostras preparadas normalizado pelo pico do composto de 

referência 

Nos gráficos da Figura 39 à Figura 42 são representadas as intensidades relativas dos picos 

correspondentes a diversos componentes como a resina, carbonato de cálcio, silicato de sódio 

e alumínio e dióxido de titânio em função da percentagem de massa do respetivo componente 

na formulação. Considerando os resultados apresentados é visível uma relação entre 

absorvância e concentração no caso da resina, carbonato de cálcio e silicato. Tal não se 

verifica para o dióxido de titânio, o que poderá indiciar que a escolha do pico não será a mais 

adequada. Por outro lado, dada a largura e forma da banda abaixo de 800 cm-1, a escolha de 

um pico correspondente ao titânio não é trivial. 
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Figura 39 - Resina - absorvância versus % de massa na 

formulação usando pico a 1720 cm-1 em relação ao 

pico da referência usada 

 

Figura 40 – Carbonato de Cálcio - absorvância versus % de 

massa na formulação. Relação 1 (pico 1400 cm-1 em 

relação a pico 2080 cm-1), Relação 2 (pico 870 cm-1 em 

relação a pico 2080 cm-1) e Relação 3 (pico 710 cm-1 em 

relação a pico 2080 cm-1)   

 

Figura 41 - Silicato de sódio e alumínio - absorvância 

versus % de massa na formulação usando pico a 

1060 cm-1 em relação ao pico da referência usada 

 

Figura 42 - Dióxido de Titânio - absorvância versus % de 

massa na formulação usando pico a 500 cm-1 em relação 

ao pico da referência usada 

 

A título de exemplo, foi analisada uma tinta de formulação desconhecida, T7, à qual foi 

adicionado o componente de referência na mesma concentração (presente nas formulações 

elaboradas). O gráfico de absorvância normalizada (pelo pico do composto de referência) é 

apresentado na Figura 43. 
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Figura 43 - Espectro normalizado de uma tinta de formulação desconhecida T7 com o 

composto de referência 

Considerando o espectro anterior, e os picos correspondentes a cada um dos componentes, 

foram anotadas as suas absorvâncias respetivas, como se pode verificar na Tabela 15. 

Recorrendo aos gráficos da Figura 39 à Figura 42, foi determinado o valor aproximado de 

concentração de certos componentes (resina, carbonato de cálcio, silicato de sódio e 

alumínio, e dióxido de titânio). 

 

Tabela 15 - Tinta de formulação desconhecida T7, absorvância relativa de cada pico e a 

concentração aproximada 

Pico (cm-1) Abs.relativa 
Componente 

correspondente 

Concentração 
aproximada (% 

massa 
formulação) 

1734 2,8 Resina > 30 

1425 2,6 Carbonato 19 

1076 3,5 Silicato 2,5 

501 7,5 Titânio 7,5 
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