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Resumo 

Os revestimentos fluorados exibem propriedades únicas, tais como, anti 

aderência, resistência química, baixa manutenção e durabilidade, sendo devido a 

estas características um elemento indispensável para diversas indústrias. A FLUPOL 

possuí diferentes sistemas de revestimento fluorados, sendo do seu interesse 

caracterizar alguns deles relativamente à sua resistência à abrasão, de modo a 

selecionar o sistema de revestimento mais adequado para ser utilizado na Indústria 

Corticeira.   

Ao longo deste trabalho recorreu-se a diferentes métodos, como por exemplo: 

ensaios de resistência ao desgaste por ação de um abrasivo, microscopia eletrónica 

de varrimento (SEM), microscopia ótica, medição de ângulos de contacto e 

espetroscopia de infravermelho baseada na transformada de Fourier (FTIR). Estas 

técnicas permitem caracterizar os sistemas relativamente à resistência à abrasão, ao 

grau de coalescência e de homogeneidade da superfície, e ao grau de 

hidrofobicidade.  

Numa primeira fase do projeto caracterizaram-se três sistemas de revestimento 

(sistemas A, B e C) relativamente aos parâmetros referidos anteriormente, sendo 

possível concluir que o revestimento C era o que apresentava melhores resultados. 

Após sujeitar estes três sistemas de revestimento a testes com cola de poliuretano 

verificou-se que os resultados não eram conclusivos. Posteriormente caracterizou-se 

um outro sistema de revestimento da FLUPOL, sistema J, e comparou-se os 

resultados com os dos três sistemas de revestimento anteriores, concluindo-se que o 

melhor continuava a ser o revestimento C. Por fim, utilizando três nanoaditivos 

diferentes, cada um em duas percentagens mássicas diferentes, e partindo do 

sistema de revestimento C desenvolveram-se seis novos sistemas de revestimento (D, 

E, F, G, H e I), os quais foram igualmente caracterizados. Quando comparados com o 

revestimento C verificou-se que não era possível selecionar um sistema de 

revestimento aditivado que reunisse as melhores propriedades para ser utilizado na 

Indústria Corticeira, uma vez que o seu comportamento variava consoante o 

parâmetro estudado. Em paralelo, foi analisada a estabilidade de algumas 

formulações líquidas antes da aplicação, o que permitiu concluir que decorridos três 

meses e armazenadas a uma temperatura ambiente constante e controlada, as 

formulações não sofriam nenhum tipo de deterioração. 
 

Palavras-chave: Revestimentos fluorados; Resistência à abrasão; Grau de 

coalescência; Grau de hidrofobicidade; Nanoaditivos.  
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Abstract 

Fluorinated coatings have unique properties such as anti-adhesion, chemical 

resistance, low maintenance and durability, and, due to these characteristics, they 

are indispensable for various industries. FLUPOL has different fluorinated coating 

systems, so it is of interest to the company to characterize some of them with 

respect to resistance to abrasion in order to select the most suitable coating system 

to use in cork industry. 

Throughout this work different methods were used, namely: wear resistance test 

by an abrasive action, scanning electron microscopy (SEM), optical microscope, 

measurement of contact angles and infrared spectroscopy based on Fourier transform 

(FTIR). These techniques allow the characterization of the systems with respect to 

abrasion resistance, the degree of coalescence and surface homogeneity, and degree 

of hydrophobicity. 

In a first stage of the project, three coating systems were characterized (A, B and 

C systems) with respect to the parameters mentioned above and it was possible to 

conclude that coating C showed the best results. After testing these three coating 

systems with polyurethane glue, it was found that the results were not conclusive. 

Posteriorly, another coating system (J system, available from FLUPOL) was 

characterized and the results where compared with those obtained for the previous 

three coating systems. It was possible to conclude that the best coating is still the 

coating C. Finally, using three different nano additives, each one in two different 

weight percentages and starting from the C coating system, were developed six new 

coating systems (D, E, F, G, H and I), which were also characterized. When compared 

with C coating it was found that it was not possible to select an additive coating 

system which combined the best properties for use in cork industry, since its 

behavior depends on the parameter studied. At the same time, the stability of some 

liquid formulations before application was analysed and it was possible to conclude 

that, after three months stored at a constant and controlled room temperature, no 

deterioration was found on formulations. 

 

 

 

Keywords: Fluorinated coatings; Abrasion resistance; Degree of coalescence; Degree 

of hydrophobicity; Nano additives. 



Caracterização da resistência à abrasão em revestimentos fluorados antiaderentes 

 

Declaração 

 

Eu, Ana Carolina Teixeira de Sousa declaro, sob compromisso de honra, que este 

trabalho é original e que todas as contribuições não originais foram devidamente 

referenciadas com identificação da fonte.  

 

 

__________________________________ 

Porto, 31 de Julho de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caracterização da resistência à abrasão em revestimentos fluorados antiaderentes 

i 

Índice  

ÍNDICE..................................................................................................................................................... I 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................................................. III 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................................................... VII 

NOTAÇÃO E GLOSSÁRIO .................................................................................................................... VIII 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................ 1 

1.1 ENQUADRAMENTO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO ................................................................................. 1 

1.2 CONTRIBUTOS DO TRABALHO ............................................................................................................. 1 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA TESE ..................................................................................................................... 2 

2 ESTADO DA ARTE ........................................................................................................................... 3 

2.1 RESENHA HISTÓRICA DOS FLUOROPOLÍMEROS ........................................................................................ 3 

2.2 CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES DOS FLUOROPOLÍMEROS ........................................................................ 3 

2.3 APLICAÇÃO DOS FLUOROPOLÍMEROS NA INDÚSTRIA DOS REVESTIMENTOS .................................................... 4 

 Processos de aplicação e cura de revestimentos fluorados ..................................... 5 2.3.1

2.4 FLUOROPOLÍMEROS ESTUDADOS ......................................................................................................... 7 

 Etileno propileno fluorado (FEP) .................................................................................. 8 2.4.1

 Perfluoroalcoxietileno (PFA) ......................................................................................... 8 2.4.2

2.5 ÁREAS DE APLICAÇÃO DOS REVESTIMENTOS ESTUDADOS NESTE TRABALHO ................................................... 9 

 Indústria alimentar ......................................................................................................... 9 2.5.1

 Indústria Corticeira....................................................................................................... 11 2.5.2

2.6 UTILIZAÇÃO DE NANOFORMAS DE CARBONO PARA OTIMIZAR O DESEMPENHO DE REVESTIMENTOS FLUORADOS . 13 

3 DESCRIÇÃO TÉCNICA .................................................................................................................... 15 

3.1 ESTUDO DA ESTABILIDADE DAS FORMULAÇÕES LÍQUIDAS ANTES DA APLICAÇÃO ........................................... 16 

 Medição da Viscosidade ................................................................................................ 16 3.1.1

 Medição da densidade relativa ................................................................................... 17 3.1.2

 Medição do teor de sólidos em massa ....................................................................... 17 3.1.3

3.2 ESTUDO DAS PROPRIEDADES DOS REVESTIMENTOS APÓS APLICAÇÃO ......................................................... 18 

 Medição da espessura ................................................................................................... 18 3.2.1

 Estudo da resistência ao desgaste por ensaio de abrasão ..................................... 19 3.2.2

 Avaliação da adesão da cola de poliuretano no revestimento .............................. 20 3.2.3

3.2.3.1 Ensaio com rolhas de cortiça granulada (Teste Cola A) .................................................... 20 

3.2.3.2 Ensaio de exposição contínua da superfície revestida à cola de poliuretano (Teste 

Cola B) 21 

 Medição de ângulos de contacto................................................................................. 22 3.2.4



Caracterização da resistência à abrasão em revestimentos fluorados antiaderentes 

ii 

 Avaliação da superfície por Espetroscopia de Infravermelho - FTIR ................... 22 3.2.5

 Análise por microscopia ótica ..................................................................................... 23 3.2.6

 Análise por Microscopia Eletrónica de Varrimento - SEM ...................................... 24 3.2.7

4 DISCUSSÃO DE RESULTADOS ....................................................................................................... 25 

4.1 ESTABILIDADE DAS FORMULAÇÕES LÍQUIDAS ........................................................................................ 25 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE REVESTIMENTO A, B E C APÓS APLICAÇÃO .......................................... 27 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE REVESTIMENTO J APÓS APLICAÇÃO ....................................................... 35 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE REVESTIMENTO D, E, F, G, H E I APÓS APLICAÇÃO ............................... 39 

5 CONCLUSÕES ............................................................................................................................... 46 

5.1 OBJETIVOS REALIZADOS ................................................................................................................... 47 

5.2 LIMITAÇÕES E TRABALHO FUTURO ..................................................................................................... 47 

5.3 APRECIAÇÃO FINAL ......................................................................................................................... 48 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................... 49 

ANEXO 1 EVOLUÇÃO DO VALOR DO ÂNGULO DE CONTACTO COM A ÁGUA .................................. 51 

 



Caracterização da resistência à abrasão em revestimentos fluorados antiaderentes 

iii 

Lista de Figuras 

Figura 1. Pistola de pulverização convencional utilizada para a aplicação de 

revestimentos fluorados no estado líquido (Ebnesajjad e McKeen, 2013). .............. 6 

Figura 2. Pistola de pulverização eletrostática utilizada para a aplicação de 

revestimentos em pó. Imagem retirada de http://universal-coatings.net .............. 6 

Figura 3. Estrutura molecular do FEP (Ebnesajjad e  McKeen, 2013). ................... 8 

Figura 4. Estrutura molecular do PFA (Ebnesajjad e McKeen, 2013). .................... 9 

Figura 5. Tabuleiros de revestimento fluorado utilizados na indústria da pastelaria e 

panificação (Ebnesajjad e McKeen, 2013). .................................................. 11 

Figura 6. Molde com revestimento fluorado utilizado na indústria para a produção de 

rolhas de cortiça aglomerada. ................................................................ 12 

Figura 7. Copo DIN4 utilizado na medição da viscosidade das formulações líquidas. 16 

Figura 8. Densímetro utilizado na medição da densidade relativa das formulações 

líquidas. .......................................................................................... 17 

Figura 9. Procedimento adotado para a determinação do teor de sólidos das 

formulações líquidas em estudo. ............................................................. 18 

Figura 10. Elcometer 456 Coating Thickness Gauge Model com sonda não ferrosa e 

respetivo calibre. ............................................................................... 19 

Figura 11. a) Equipamento usado para executar o ensaio de abrasão. b) Ampliação da 

zona do equipamento onde ocorre o desgaste da superfície revestida por acção do 

abrasivo. .......................................................................................... 19 

Figura 12. a) Dinamómetro digital Mecmesin BFG 10 N. b) Montagem experimental 

utilizada no ensaio com rolhas de cortiça. .................................................. 21 

Figura 13. a) Medidor de ângulos de contacto utilizado neste estudo. b) Ampliação 

da zona do equipamento onde se coloca a chapa revestida e onde é dispensada a gota 

de água. .......................................................................................... 22 

Figura 14. Espetrofotómetro de Infravermelho utilizado neste projeto. ............... 23 

Figura 15. Microscópio ótico de bancada Amscope. ....................................... 23 

Figura 16. Microscópio Eletrónico de Varrimento utilizado neste projeto. ............ 24 



Caracterização da resistência à abrasão em revestimentos fluorados antiaderentes 

iv 

Figura 17. Gráfico da evolução do valor da viscosidade para as formulações líquidas 

A, B, C e D (no topo); gráfico da evolução do valor da densidade relativa para as 

formulações líquidas A, B, C e D (no meio) e gráfico da evolução do valor do teor de 

sólidos para as formulações líquidas A, B, C e D (em baixo). ............................. 25 

Figura 18. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento sem 

desgaste: a) Sistema A; b) Sistema B e c) Sistema C. A ampliação utilizada foi de 10X.

 ..................................................................................................... 27 

Figura 19. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento sem 

desgaste: a) Sistema A; b) Sistema B e c) Sistema C. A ampliação utilizada foi de 40X.

 ..................................................................................................... 27 

Figura 20. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento após 5 000 

ciclos de desgaste: a) Sistema A; b) Sistema B e c) Sistema C. A ampliação utilizada 

foi de 10X. ........................................................................................ 28 

Figura 21. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento após 5 000 

ciclos de desgaste: a) Sistema A; b) Sistema B e c) Sistema C. A ampliação utilizada 

foi de 40X. ........................................................................................ 28 

Figura 22. Imagens SEM da superfície dos sistemas de revestimento sem desgaste: a) 

Sistema A; b) Sistema B e c) Sistema C. A ampliação utilizada foi de 100X. ........... 29 

Figura 23. Imagens SEM da superfície dos sistemas de revestimento após 5 000 ciclos 

de desgaste: a) Sistema A; b) Sistema B e c) Sistema C. A ampliação utilizada foi de 

100X. .............................................................................................. 29 

Figura 24. Gráfico da perda de espessura dos sistemas de revestimento A,B e C 

quando sujeitos ao ensaio de abrasão. ....................................................... 31 

Figura 25. Resultados dos ensaios com rolhas de cortiça granulada para os sistemas 

de revestimento A, B e C, quando a sua superfície não foi desgastada (à esquerda) e 

quando a sua superfície foi sujeita a 5 000 ciclos de desgaste (à direita). ............. 32 

Figura 26. Comparação dos espetros obtidos para os sistemas de revestimento A, B e 

C (à esquerda) e comparação dos espetros obtidos para o sistema de revestimento C 

em três situações diferentes (à direita). .................................................... 33 

Figura 27. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento sem 

desgaste e sujeitas ao ensaio de exposição contínua com a cola de poliuretano: a) 

Sistema A; b) Sistema B e c) Sistema C. A ampliação utilizada foi de 10X. ............ 34 



Caracterização da resistência à abrasão em revestimentos fluorados antiaderentes 

v 

Figura 28. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento sem 

desgaste e sujeitas ao ensaio de exposição contínua com a cola de poliuretano: a) 

Sistema A; b) Sistema B e c) Sistema C. A ampliação utilizada foi de 40X. ............ 34 

Figura 29. Gráfico da perda de espessura dos sistemas de revestimento A,B, C e J 

quando sujeitos ao ensaio de abrasão. ....................................................... 36 

Figura 30. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento sem 

desgaste: a) Sistema A; b) Sistema B; c) Sistema C e d) Sistema J. A ampliação 

utilizada foi de 10X. ............................................................................ 37 

Figura 31. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento sem 

desgaste: a)Sistema A; b)Sistema B; c)Sistema C e d)Sistema J. A ampliação utilizada 

foi de 40X. ........................................................................................ 37 

Figura 32. Imagens SEM da superfície dos sistemas de revestimento sem desgaste: a) 

Sistema A; b) Sistema B; c) Sistema C e d) Sistema J. A ampliação utilizada foi de 

100X. .............................................................................................. 38 

Figura 33. Gráfico da perda de espessura dos sistemas de revestimento C, D, E, F, G, 

H e I quando sujeitos ao ensaio de abrasão. ................................................ 39 

Figura 34. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento sem 

desgaste: a) Sistema D; b) Sistema E; c) Sistema F; d) Sistema G; e) Sistema H; f) 

Sistema I e g) Sistema C. A ampliação utilizada foi de 10X. .............................. 41 

Figura 35. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento sem 

desgaste: a) Sistema D; b) Sistema E; c) Sistema F; d) Sistema G; e) Sistema H; f) 

Sistema I e g) Sistema C. A ampliação utilizada foi de 40X. .............................. 42 

Figura 36. Imagens SEM da superfície dos sistemas de revestimento sem desgaste: a) 

Sistema D; b) Sistema E; c) Sistema F; d) Sistema G e e) Sistema C. A ampliação 

utilizada foi de 100X. ........................................................................... 44 

Figura 37. Imagens de SEM da superfície sem desgaste do sistema de revestimento E 

e respetivos espetros de EDS: a) zona 1 com uma ampliação de 5 000X e b) zona 2 

com uma ampliação de 500X. ................................................................. 45 

Figura 38. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 

revestimento A, sem desgaste da sua superfície. .......................................... 51 

Figura 39. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 

revestimento B, sem desgaste da sua superfície. .......................................... 51 



Caracterização da resistência à abrasão em revestimentos fluorados antiaderentes 

vi 

Figura 40. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 

revestimento C, sem desgaste da sua superfície. .......................................... 52 

Figura 41. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 

revestimento A, quando sujeito ao Teste Cola A e sem desgaste da sua superfície... 52 

Figura 42. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 

revestimento B, quando sujeito ao Teste Cola A e sem desgaste da sua superfície. .. 52 

Figura 43. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 

revestimento C, quando sujeito ao Teste Cola A e sem desgaste da sua superfície. . 53 

Figura 44. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 

revestimento A, quando sujeito ao Teste Cola B e sem desgaste da sua superfície. .. 53 

Figura 45. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 

revestimento B, quando sujeito ao Teste Cola B e sem desgaste da sua superfície. .. 53 

Figura 46. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 

revestimento C, quando sujeito ao Teste Cola B e sem desgaste da sua superfície. .. 54 

Figura 47. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 

revestimento J, sem desgaste da sua superfície............................................ 54 

Figura 48. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 

revestimento D, sem desgaste da sua superfície. .......................................... 54 

Figura 49. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 

revestimento E, sem desgaste da sua superfície. .......................................... 55 

Figura 50. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 

revestimento F, sem desgaste da sua superfície. .......................................... 55 

Figura 51. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 

revestimento G, sem desgaste da sua superfície. .......................................... 55 

Figura 52. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 

revestimento H, sem desgaste da sua superfície. .......................................... 56 

Figura 53. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 

revestimento I, sem desgaste da sua superfície. ........................................... 56 

 



Caracterização da resistência à abrasão em revestimentos fluorados antiaderentes 

vii 

Lista de Tabelas 

Tabela 1. Principais aplicações e usos dos Fluoropolímeros. Adaptado de Ebnesajjad 

(2013). ............................................................................................. 4 

Tabela 2. Propriedades dos fluoropolímeros PTFE, FEP e PFA. Adaptado de Feiring 

(2001). ............................................................................................. 9 

Tabela 3. Sistemas de revestimento analisados neste projeto. .......................... 15 

Tabela 4. Valor médio do ângulo de contacto com a água para os sistemas de 

revestimento A, B e C, sem desgaste da sua superfície. .................................. 31 

Tabela 5. Valor médio do ângulo de contacto com a água para as superfícies dos 

sistemas de revestimento A, B e C, sem contacto com a cola de poliuretano e quando 

estiveram em contacto com cola de poliuretano. .......................................... 35 

Tabela 6. Valor médio do ângulo de contacto com a água para os sistemas de 

revestimento A, B, C e J sem desgaste da sua superfície. ................................ 36 

Tabela 7. Valor médio do ângulo de contacto com a água para os sistemas de 

revestimento C, D, E, F, G, H e I sem desgaste da sua superfície. ...................... 40 

 



Caracterização da resistência à abrasão em revestimentos fluorados antiaderentes 

viii 

Notação e Glossário 

Lista de variáveis 

   

   

   

wt. % 

Massa do prato de alumínio                                          g 

Massa da formulação líquida no prato                           g 

Massa do resíduo sólido no prato                                  g  

Teor de sólidos                                                            % 

 

 

Lista de Siglas 

  

ARCP                 Associação Rede de Competência em Pol 

ATR Reflectância Total Atenuada 

C Carbono 

CEMUP Centro de Materiais da Universidade do Porto 

CFNs Nanofibras de carbono 

Cl Cloro 

EDS Espetroscopia por Dispersão de Energia 

F 
FDA 

Flúor 
Food and Drug Administration  

FEP Etileno Propileno Fluorado 

FTIR Espetroscopia de Infravermelho baseada na Transformada de Fourier 

H Hidrogénio 

HFP Hexafluoropropileno 

HVLP High -Volume, Low - Pressure 

PFA Perfluoroalcoxietileno 

PPVE Perfluoropropil Vinil Éter 

PTFE Politetrafluoroetileno 

PVDF Polivinilideno 

SEM Microscopia Eletrónica de Varrimento 

TDI Tolueno 2,4 - diisocianato 

TFE Tetrafluoroetileno 

UPTEC Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto 

  

  

  

  

  

  



Caracterização da resistência à abrasão em revestimentos fluorados antiaderentes 

1 

1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

A procura de revestimentos com características de anti aderência tornam os 

revestimentos fluorados um elemento indispensável para diversas indústrias, como a 

automóvel, a química, a alimentar, etc.  

A FLUPOL, Surface Engineering, Lda. é uma empresa cujo foco é a aplicação de 

revestimentos fluorados com propriedades anti aderentes, auto lubrificantes e anti 

corrosivas. Esta empresa atua na indústria dos bens de consumo, da cortiça, 

automóvel, farmacêutica, química, embalagem, alimentar, entre outras. A FLUPOL 

tem como objetivo desenvolver soluções para os problemas do processo produtivo dos 

seus clientes, oferecendo-lhes em paralelo melhorias do seu produto de modo a 

aumentar o seu valor e melhorar a competitividade. 

 Nesse sentido surge este projeto, que pretende caracterizar alguns 

revestimentos fluorados utilizados pela FLUPOL passíveis de ser aplicados na 

indústria corticeira relativamente à resistência à abrasão, às suas características 

morfológicas (grau de coalescência e de homogeneidade da superfície) e ao seu grau 

de hidrofobicidade.  

Tendo em conta problemas reportados pela indústria corticeira na etapa de 

desmoldagem da rolha de cortiça do molde, foi também estudada a possibilidade de 

existir adesão entre a cola de poliuretano utilizada no fabrico de rolhas e o sistema 

de revestimento em questão. 

Foram também avaliados sistemas de revestimento nanoaditivados de modo a 

verificar se algumas das propriedades em estudo poderiam ser melhoradas. 

Paralelamente a isto foi também avaliada a estabilidade de formulações líquidas 

proprietárias da FLUPOL ao longo do tempo. 

1.2 Contributos do trabalho 

A realização deste projeto permitiu a aquisição de um conhecimento aprofundado 

sobre alguns sistemas de revestimento fluorados pertencentes à FLUPOL. Nunca 

esquecendo um carácter exploratório e inovador foram também desenvolvidos e 

caracterizados novos sistemas de revestimento com o objetivo de fornecer à empresa 

novas alternativas para a Indústria Corticeira. Através de diferentes técnicas de 

caracterização química, física e morfológica foi possível comparar os diferentes 
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sistemas de revestimento e adquirir conhecimentos relativamente ao seu 

desempenho, disponibilizando assim à FLUPOL um conjunto de informações 

relevantes e cruciais na escolha do sistema de revestimento adequado para 

determinada função e indústria, complementando a informação já existente. 

Este projeto permitiu ainda à FLUPOL adquirir conhecimentos acerca da 

estabilidade de formulações líquidas constituintes de alguns dos seus sistemas de 

revestimento, e assim definir qual o período de tempo e em que condições podem 

essas formulações ser armazenadas em stock, aspeto fundamental para o 

funcionamento da linha de produção da empresa. 

1.3 Organização da Tese 

No capítulo 2 encontra-se o “Estado da Arte”. Nesta secção é apresentado todo o 

suporte escrito que constitui a base de todo o trabalho, nomeadamente a definição 

do que são fluoropolímeros e as suas aplicações e características. É também 

abordado a otimização do desempenho destes polímeros com a adição de 

nanoformas. 

No capítulo 3, nomeado “Descrição Técnica” encontram-se os procedimentos dos 

diferentes métodos abordados no decorrer deste projeto. 

No capítulo 4, que diz respeito à “Discussão de resultados” são apresentados 

alguns dos resultados obtidos ao longo deste projeto, a respetiva análise e as 

decisões que foram tomadas. 

No capítulo 5 são apresentadas as principais conclusões retiradas deste projeto, 

as suas limitações e uma análise de eventuais trabalhos futuros, de modo a dar 

continuidade ao projeto. Por fim encontram-se as referências bibliográficas 

utilizadas no decorrer deste projeto.  

 



Caracterização da resistência à abrasão em revestimentos fluorados antiaderentes 

3 

2 Estado da Arte 
 

2.1 Resenha histórica dos fluoropolímeros 

A descoberta acidental do politetrafluoroetileno (PTFE) em 1983 por Roy 

Plunkett, um químico da DuPont Company, deu início à era dos fluoropolímeros. 

Milhares de aplicações têm sido encontradas para o PTFE, devido às suas 

propriedades únicas, e desde a sua descoberta um grande número de fluoropolímeros 

têm sido desenvolvidos (Ebnesajjad, 2013). 

Os fluoropolímeros são polímeros orgânicos essencialmente constituídos (parcial 

ou totalmente) por carbono (C) e flúor (F). Uma vez que o flúor apresenta baixa 

polaridade e elevada eletronegatividade, estabelece com o carbono ligações simples 

fortes, conferindo ao polímero elevada resistência ao ataque químico, boa 

estabilidade térmica, baixa energia de superfície, entres outras propriedades 

(Feiring, 2001; Cui et al., 2014). McKeen (2006) defendia que o tamanho do átomo de 

flúor permitia a formação de uma camada uniforme e contínua em torno das ligações 

carbono-carbono, o que consequentemente as protegia do ataque e conferia à 

molécula resistência química e estabilidade. 

Os fluoropolímeros encontram-se divididos em duas classes: polímeros 

perfluorados e polímeros parcialmente fluorados. Os polímeros perfluorados possuem 

apenas átomos de carbono e flúor, tratando-se dos homopolímeros do 

tetrafluoroetileno (TFE) (polímeros constituídos por um único monómero que se 

repete ao longo da cadeia) e dos copolímeros do TFE (polímeros formados por dois 

monómeros diferentes, que se ligam alternadamente para formar a molécula de 

polímero). Os polímeros parcialmente fluorados compreendem os polímeros que 

contêm, para além de flúor e de carbono, hidrogénio (H) ou outros átomos (como por 

exemplo, o cloro (Cl)) (Ebnesajjad, 2013; Sokal, 2006).  

 

2.2 Características e Aplicações dos fluoropolímeros 

Os fluoropolímeros são amplamente utilizados na indústria devido ao facto de 

proporcionarem durabilidade, exigirem baixa manutenção, apresentarem excelente 

resistência química a ácidos, bases e solventes, boa estabilidade a temperaturas 

extremas (muito elevadas ou baixas), propriedades anti aderentes, baixo coeficiente 

de atrito, baixa energia de superfície (o que se traduz em elevados ângulos de 
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contacto com a água), baixa absorção de humidade e resistência à chama (Leivo et 

al., 2004; Ebnesajjad, 2013; Mauermann et al., 2009; Feiring, 2001; Ebnesajjad e 

Khaladkar, 2004). 

O aumento do teor de flúor num polímero diminuiu o coeficiente de atrito e 

conduz ao aumento da sua resistência química, da resistência à chama, da 

fotoestabilidade, do ponto de fusão e da estabilidade térmica (Ebnesajjad, 2013; 

Ebnesajjad e Khaladkar, 2004). 

 As áreas de aplicação dos fluoropolímeros abrangem diversas indústrias, como 

por exemplo, a indústria aeroespacial, automóvel, petroquímica, médica, elétrica, 

etc. Na Tabela 1 encontram-se algumas das indústrias/áreas em que os 

fluoropolímeros são aplicados (Leivo et al., 2004; Ebnesajjad, 2013). 

 

Tabela 1. Principais aplicações e usos dos Fluoropolímeros. Adaptado de Ebnesajjad (2013). 

Indústria/ 

Área de aplicação 
Propriedades Chave Utilizações típicas 

Processamento 

Químico 

Resistência química; 

Boas propriedades mecânicas; 

Estabilidade térmica. 

Juntas; 

Revestimento de recipientes; 

Revestimento de válvulas e tubos; 

Tubagem. 

Equipamento 

automóvel e de 

escritório 

Baixo coeficiente de atrito; 

Boas propriedades mecânicas; 

Resistência química. 

 

Juntas e anéis em automóveis de 

direção assistida e equipamentos 

de ar-condicionado. 

 

Utensílios 

domésticos 

Estabilidade térmica; 

Baixa energia de superfície; 

Resistência química; 

Pureza. 

Revestimentos de utensílios de 

cozinha. 

 

2.3 Aplicação dos fluoropolímeros na indústria dos 

revestimentos 

Os revestimentos fluorados são actualmente utilizados em diversas indústrias, 

apesar da maior parte dos industriais apenas conhecerem a sua utilização em 

utensílios de cozinha, para propriedades de anti aderência (Ebnesajjad e McKeen, 

2013). 
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Estes revestimentos exibem propriedades características dos fluoropolímeros que 

os constituem, destacando-se pela sua importância as propriedades anti aderentes, 

estabilidade térmica, resistência química mesmo a elevadas temperaturas, baixo 

coeficiente de atrito, resistência à abrasão e isolamento elétrico (Ebnesajjad e 

McKeen, 2013). 

Usualmente, os revestimentos fluorados encontram-se em duas formas: em pó ou 

em estado líquido, sendo que os revestimentos líquidos podem ser de base aquosa ou 

de base solvente. 

Uma vez que serão estudados revestimentos fluorados no estado líquido, assim 

como revestimentos fluorados em pó, é importante compreender como são aplicados 

sobre o substrato metálico e em que consiste o seu processo de cura. 

 

 Processos de aplicação e cura de revestimentos fluorados 2.3.1

As indústrias que usam revestimentos fluorados no estado líquido utilizam 

normalmente uma pistola de pulverização convencional para executar a aplicação do 

revestimento sobre o substrato. Um outro sistema também utilizado para a aplicação 

de revestimentos no estado líquido é a pistola de pulverização HVLP (High-volume, 

Low-pressure), contudo apesar de este sistema permitir uma maior eficiência de 

transferência, origina filmes de revestimento mais húmidos e apresenta dificuldades 

na aplicação de filmes finos. Como tal, a FLUPOL utiliza pistolas de pulverização 

convencional, devido ao facto deste sistema ser economicamente mais rentável, 

flexível e o facto de possibilitar uma aplicação fácil de filmes finos. A sua principal 

desvantagem é a quantidade de revestimento que é desperdiçada, o que leva a uma 

baixa eficiência de transferência. Geralmente, menos de 40 % do revestimento 

líquido deposita sobre o substrato, o que significa que 60 % do revestimento é 

desperdiçado (Ebnesajjad e McKeen, 2013). 

Na Figura 1 encontra-se a imagem de uma pistola de pulverização convencional 

que pode ser utilizada para a aplicação de revestimentos fluorados no estado líquido. 
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Figura 1. Pistola de pulverização convencional utilizada para a aplicação de revestimentos 
fluorados no estado líquido (Ebnesajjad e McKeen, 2013). 

Os revestimentos em pó podem ser aplicados sobre o substrato metálico através 

de, entre outros métodos, imersão num leite fluidizado ou deposição por 

pulverização eletrostática. A FLUPOL utiliza o segundo método para a aplicação 

deste tipo de revestimentos. As pistolas de pulverização eletrostática apresentam um 

sistema de carregamento em coroa, que é responsável por conceder carga 

eletrostática às partículas de pó do revestimento polimérico. O fluxo de ar é 

responsável por conduzir as partículas de pó para fora da ponta da pistola e em 

direção ao substrato metálico, que se encontra ligado à terra. Quando a mistura de 

ar e as partículas do revestimento em pó atravessam o campo eletrostático na 

extremidade da pistola, o fluxo de ar é ionizado e as partículas de pó são 

rapidamente carregadas eletricamente e atraídas para o substrato metálico 

(Barletta, 2011). 

Na Figura 2 encontra-se a imagem de uma pistola de pulverização eletrostática 

que pode ser utilizada para a aplicação de revestimentos fluorados em pó. 
 

 

Figura 2. Pistola de pulverização eletrostática utilizada para a aplicação de 

revestimentos em pó. Imagem retirada de http://universal-coatings.net 
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Após a aplicação do revestimento fluorado sobre o substrato ocorre o processo de 

cozimento do revestimento, frequentemente descrito pelo termo “cura”. Na química 

dos polímeros e em engenharia dos processos, o processo de cura corresponde 

normalmente ao endurecimento do material através de reticulação das cadeias 

poliméricas, processo este que pode ser desencadeado por aditivos químicos, pela 

exposição à radiação ultravioleta ou ao calor. Na realidade, durante o processo de 

cozimento os fluoropolímeros não sofrem reticulação ou alterações químicas 

significativas, passam apenas por um processo de fusão. Contudo, o termo “cura” 

será utilizado ao longo deste documento para descrever o processo físico que leva à 

formação do filme final, a partir do revestimento no estado líquido ou em pó, uma 

vez que é a designação comumente usada por este tipo de indústria (Ebnesajjad e 

McKeen, 2013). 

Nos revestimentos no estado líquido durante o processo de cura ocorre a 

evaporação do meio líquido (“solvente”). Os materiais revestidos com este tipo de 

revestimento são colocados no interior de fornos contínuos ou estáticos, nos quais 

ocorre um aumento controlado da temperatura, originando a fusão e interpenetração 

das partículas de fluoropolímeros, e consequentemente levando à formação de um 

filme de revestimento homogéneo. 

O processo de cura dos revestimentos em pó, após a pulverização eletrostática, 

ocorre também por processos de fusão. Durante este processo, o revestimento em pó 

funde no interior de fornos de temperatura controlada, originando filmes contínuos, 

permanentemente aderidos ao substrato metálico (Barletta, 2011). 

 

2.4 Fluoropolímeros estudados 

Apesar do PTFE ser o fluoropolímero menos dispendioso, tem uma característica 

peculiar que não permite a formação de filme. O PTFE quando curado a 

temperaturas elevadas, passa do seu estado granulado (partículas esféricas) para o 

estado fibrilhado (formação de microfibrilhas por processos de sinterização) e daí não 

ser utilizado em situações em que a impermeabilidade é uma necessidade. A 

descoberta do etileno propileno fluorado (FEP) e do perfluoroalcoxietileno (PFA) 

permitiu assim obter fluoropolímeros que combinam as propriedades de 

fluoropolímeros com a capacidade de processamento por fusão, originando 

superfícies menos porosas, mais homogéneas e melhorias na resistência à 

permeabilidade (Feiring, 2001; McKeen, 2006). 
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Apesar dos revestimentos fluorados corresponderem apenas a uma parte do 

produto final, são essenciais para o desempenho da sua função e sucesso comercial, 

pois oferecem uma combinação única de propriedades (Ebnesajjad e McKeen, 2013). 

Uma vez que os revestimentos em estudo são constituídos por FEP e PFA, é 

importante caracterizar estes dois fluoropolímeros. 

 

 Etileno propileno fluorado (FEP) 2.4.1

O FEP é um copolímero de TFE e hexafluoropropileno (HFP), normalmente 

produzido por um processo de dispersão aquosa semelhante ao utilizado para as 

dispersões de PTFE. O número de grupos HFP na cadeia polimérica é tipicamente 5 % 

ou menos, e devido à deterioração das propriedades mecânicas a temperatura 

máxima de uso contínuo do FEP é menor do que a do PTFE (200 ºC versus 260 ºC). O 

FEP apresenta excelente resistência química e estabilidade térmica. Na Figura 3 

encontra-se representada a sua estrutura molecular (Ebnesajjad, 2013; Ebnesajjad e 

McKeen, 2013; Feiring, 2001). 

 
 

 

Figura 3. Estrutura molecular do FEP (Ebnesajjad e  McKeen, 2013). 

 

 Perfluoroalcoxietileno (PFA) 2.4.2

O PFA é um copolímero de TFE e de um perfluoro-alquil vinil éter, como por 

exemplo o perfluoropropil vinil éter (PPVE). Este copolímero pode ser polimerizado 

em meio aquoso ou não aquoso, sendo que o processo em meio aquoso é semelhante 

ao utilizado para as dispersões de PTFE, enquanto o processo em meio não aquoso 

consiste numa polimerização em suspensão num meio orgânico. O PFA contém 

normalmente uma percentagem molar reduzida de grupos perfluoro alquil vinil éter, 

exibe estabilidade térmica, baixa energia de superfície, resistência química, 

excelentes propriedades elétricas e uma temperatura máxima de uso contínuo de 

260  ºC. Na Figura 4 encontra-se representada a sua estrutura molecular (Ebnesajjad, 

2013; Ebnesajjad e McKeen, 2013; Feiring, 2001). 
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Figura 4. Estrutura molecular do PFA (Ebnesajjad e McKeen, 2013). 

 

Na Tabela 2 encontram-se listadas algumas das propriedades do PTFE, FEP e PFA. 

 

Tabela 2. Propriedades dos fluoropolímeros PTFE, FEP e PFA. Adaptado de Feiring (2001). 

Propriedades 
PTFE FEP PFA 

Ponto de fusão (ºC) 327 265 305 

Temperatura máxima de utilização (ºC) 260 200 260 

Tensão superficial crítica (m N m-1) 18,5 17,8 17,8 

 

2.5 Áreas de aplicação dos revestimentos estudados 

neste trabalho 

 Indústria alimentar 2.5.1

Em Paris, em meados de 1950, Marc Grégoire descobriu que era possível utilizar 

revestimentos fluorados em utensílios de cozinha e iniciou a produção de panelas 

revestidas. Em 2010, panelas e outros utensílios de cozinha foram produzidos numa 

ampla gama de cores, de modo a satisfazer as exigências do consumidor não apenas 

ao nível do desempenho mas também ao nível da apresentação do produto 

(Ebnesajjad e McKeen, 2013). 

O fabrico de produtos higiénicos e de elevada qualidade é uma prioridade na 

indústria de processamento de alimentos. Os utensílios de cozinha são normalmente 

de alumínio fundido ou laminado, embora o aço inoxidável também seja bastante 

utilizado neste tipo de produtos. O melhor sistema de revestimento para estes 

utensílios inclui três camadas diferentes: um primário, uma camada intermédia e 

uma camada superficial (Mauermann et al., 2009; Ebnesajjad e McKeen, 2013). 
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O primário é normalmente baseado numa matriz de poliamida-imida e num 

fluoropolímero. Esta camada é responsável por promover a adesão ao substrato e a 

adesão à camada intermédia e pode também ser formulada com o objetivo de 

proporcionar resistência ao corte e resistência à abrasão (Ebnesajjad e McKeen, 

2013). 

A camada intermédia, que geralmente é a camada de maior espessura, é 

responsável por conceder cor e durabilidade ao revestimento e é maioritariamente 

composta por um fluoropolímero ou por uma mistura de fluoropolímeros. Com o 

objetivo de encobrir o primário/substrato a camada intermédia possui geralmente 

grandes quantidades de pigmento, sendo este de cor escura para ocultar a coloração 

que o revestimento pode adquirir durante a utilização do produto. Esta camada pode 

ainda conter partículas resistentes à abrasão, tais como óxido de alumínio ou 

carboneto de silício (Ebnesajjad e McKeen, 2013). 

A camada superficial influencia a aparência do produto e é a principal 

responsável pela capacidade do revestimento não aderir aos alimentos (efeito 

desmoldante). Esta camada é geralmente constituída por um ou mais 

fluoropolímeros, e apresenta muitas vezes mica na sua composição para proporcionar 

ao revestimento um aspeto brilhante. O revestimento é posteriormente sujeito ao 

processo de cura, que dependendo do sistema, pode dar-se a uma temperatura entre 

os 371 °C e os 438 °C (Ebnesajjad e McKeen, 2013). 

A indústria da pastelaria e panificação utilizava como revestimento anti aderente 

o polisiloxano, geralmente designado por silicone. O tabuleiro de pão ou de bolos era 

revestido com este material e funcionava, com a ajuda de óleo pulverizado, entre 

300 e 600 ciclos de cozimento. Após estes ciclos, a desmoldagem dos alimentos 

tornava-se inadequada e era necessário remover o revestimento dos tabuleiros e 

aplicar-se um novo. Usualmente, isto poderia ser feito de forma rápida e 

relativamente barata, embora existissem preocupações ambientais associadas às 

emissões deste processo. Para além disso, na indústria alimentar o tempo necessário 

para a limpeza dos tabuleiros correspondia a uma percentagem significativa do 

tempo total de produção e requeria gastos adicionais devido ao uso de detergentes, 

água, vapor de água e energia. Assim, com o objetivo de reduzir os esforços de 

limpeza e maximizar o número de utilizações dos tabuleiros procedeu-se a 

modificações na superfície, nomeadamente à utilização de revestimentos de 

fluoropolímeros (Ebnesajjad e McKeen, 2013; Mauermann et al., 2009). 

Os revestimentos fluorados são mais dispendiosos do que os revestimentos com 

silicone, no entanto os tabuleiros com revestimento fluorado têm um tempo de vida 
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útil de cerca de 5 000 ciclos, o que os torna mais atrativos do ponto de vista 

económico. Para além disto, com a utilização deste tipo de tabuleiros existe uma 

redução do consumo de óleo, o que para além de se traduzir numa redução de custos 

leva a uma produção mais limpa e segura, com implicações benéficas em termos 

ambientais. Na Figura 5 encontram-se imagens de dois tabuleiros tipicamente 

utilizados na indústria da pastelaria e panificação (Ebnesajjad e McKeen, 2013). 

 

 

 

Figura 5. Tabuleiros de revestimento fluorado utilizados na indústria da pastelaria e 
panificação (Ebnesajjad e McKeen, 2013). 

 

 

 Indústria Corticeira 2.5.2

Desde meados do século 20, a Península Ibérica tem apostado na produção e 

comercialização de materiais de cortiça, uma vez que possui regiões vitivinícolas e 

uma abundância de cortiça em bruto (Sierra-Pérez et al., 2015). A cortiça é um 

material natural e renovável, utilizado em diferentes áreas. As rolhas de cortiças são 

o produto economicamente mais importante no setor da cortiça, existindo diferentes 

tipos (rolhas naturais e rolhas de cortiça aglomerada (tipicamente denominada rolha 

técnica)), diferentes formas e tamanhos (Rives et al., 2012). 

De acordo com a Associação Portuguesa de Cortiça (2011), o processo industrial 

de produção de uma rolha contempla as seguintes etapas: preparação da cortiça de 

modo a poder ser utilizada pela indústria corticeira, fabrico do produto semi-

manufaturado, realização das actividades de semi-acabamento e processo de 

acabamento. Contudo estas etapas apenas descrevem de um modo geral todo o 

processo inerente à produção de rolhas de cortiça, uma vez que dependendo do tipo 

de rolhas que se pretende obter, diferentes processos têm de ser postos em prática. 

Apenas será aqui descrito o processo de produção de rolhas de cortiça aglomerada, 

nomeadamente através do processo de moldagem individual, uma vez que neste 

processo são utilizados moldes metálicos com os revestimentos fluorados em estudo. 
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Na Figura 6 encontra-se uma imagem de um molde tipicamente utilizado na indústria 

corticeira para o fabrico de rolhas. 

 

Figura 6. Molde com revestimento fluorado utilizado na indústria para a produção de rolhas 
de cortiça aglomerada. 

 

As rolhas técnicas são formadas por grânulos de cortiça e por uma cola, 

previamente aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) para o contacto com 

alimentos, cujas funções são consolidar a rolha e preencher os espaços vazios entre 

os grânulos de cortiça. Estes grânulos podem apresentar um tamanho entre 0,25 mm 

e 8 mm. A cola atualmente utilizada é o pré-polímero de tolueno 2,4-diisocianato 

(TDI), um adesivo de poliuretano, que confere homogeneidade, baixa porosidade, 

elasticidade, impermeabilidade e flexibilidades às rolhas e cuja percentagem no 

produto final varia entre 10 e 15 % (Rives et al., 2012; Moreira et al., 2015). 

A humidade residual do granulado de cortiça permite o início da polimerização do 

pré-polímero de TDI, grupos hidroxilos existentes na cortiça reagem com o isocianato 

presente na extremidade da cadeia do pré-polímero (Six e Feigenbaum, 2003).  

O processo de fabrico de uma rolha técnica inicia-se com a mistura de um 

granulado de cortiça com cola de poliuretano, sendo de seguida a mistura distribuída 

por moldes metálicos individuais, que possuem a configuração da rolha. 

Posteriormente a mistura é pressionada e os moldes são colocados dentro de um 

forno para que ocorra o processo de cura da cola (normalmente à temperatura de 

125 ºC e durante 45 minutos). Uma vez terminado o período dentro do forno, a rolha 

é extraída do molde e exposta à temperatura ambiente, de modo a sofrer um 

processo de arrefecimento e estabilização (Six e Feigenbaum, 2003; Rives et al., 

2012; Moreira et al., 2015). 

É importante salientar, que para ocorrer a desmoldagem da rolha de cortiça sem 

que haja danificação da superfície da rolha que se encontra em contacto com o 

molde, este é revestido internamente com revestimentos fluorados (INETI, 2001). 
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2.6 Utilização de nanoformas de carbono para otimizar 

o desempenho de revestimentos fluorados  

Nos últimos anos tem-se verificado por parte das indústrias de revestimentos uma 

intensa pesquisa sobre as características de hidrofobicidade de superfícies, com o 

objetivo de melhorar o seu desempenho relativamente a este parâmetro e obter 

superfícies superhidrofóbicas. 

No sentido de melhorar estas características têm sido desenvolvidos 

revestimentos com a adição de partículas em nanoescala, sendo um dos aditivos mais 

utilizados os nanotubos de carbono. A combinação da rugosidade da superfície 

(escalas micro e nano) com a baixa energia de superfície do revestimento é 

fundamental para o alcance da superhidrofobicidade (Zhang et al., 2014). 

Um exemplo da aplicação de nanoformas em revestimentos é o estudo de Lau et 

al. (2003), no qual o PTFE é misturado com nanotubos de carbono. A rugosidade da 

superfície devido à presença dos nanotubos e a baixa energia de superfície 

transmitida pelo revestimento de PTFE conduzem a um aumento do ângulo de 

contacto com à água, tornando assim o revestimento mais hidrofóbico. 

Uma outra característica que também assume um papel importante quando se 

fala de revestimentos é a resistência ao desgaste. Este parâmetro encontra-se muitas 

vezes associado à diminuição do tempo de vida útil de um produto e 

consequentemente ao aumento de custos.  

Com o objetivo de melhorar as propriedades mecânicas de um revestimento de 

fluoreto de polivinilideno (PVDF), Wang et al. (2015) adicionaram FEP e nanofibras de 

carbono (CFNs) ao revestimento. O novo revestimento apresentava excelentes 

propriedades de resistência ao desgaste, sendo aproximadamente 5 vezes mais 

resistente ao desgaste do que o revestimento puro de PVDF.  

Neste projeto serão estudados revestimentos fluorados aditivados com 

nanodiamantes, de modo perceber se esta aditivação conduz a melhorias na 

resistência ao desgaste e na hidrofobicidade dos revestimentos fluorados. 

As partículas de nanodiamantes apresentam elevada condutividade e estabilidade 

térmica, excelentes propriedades mecânicas (como por exemplo a dureza) e 

excelentes propriedades tribológicas (desgaste, atrito, entre outras) (Lee et al., 

2007). 

Vários estudos têm demonstrado que os nanodiamantes são uma boa opção 

quando se pretende aumentar a resistência ao desgaste de um determinado 

revestimento, um exemplo desses estudos consistiu na adição de 2% em massa de 
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nanodiamantes a um revestimento de PTFE, o que conduziu a um aumento de 48% da 

sua resistência ao desgaste. As partículas de nanodiamantes utilizadas neste estudo 

apresentavam um tamanho entre 4 e 6 nm, e foram produzidas por métodos de 

detonação (Lee et al., 2007). 

No trabalho de Lee e Lim (2004) foi estudado o efeito da adição de 

nanodiamantes num revestimento de PTFE, relativamente à resistência ao desgaste. 

Neste estudo verificou-se que a resistência ao desgaste aumentava com o aumento 

do teor de nanodiamantes até se atingir 2% em massa, acima deste valor a resistência 

ao desgaste diminuía, colocando em causa a durabilidade do revestimento. 

Os nanodiamantes apresentam boas propriedades mecânicas e condutividade 

térmica, o que os torna uma excelente escolha quando se pretende melhorar as 

características de resistência à abrasão de revestimentos. 
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3 Descrição Técnica  

Ao longo deste capítulo serão descritos os procedimentos associados aos 

diferentes testes realizados no âmbito deste projeto. A ordem pela qual são 

abordados não está diretamente relacionada com a ordem pela qual foram 

realizados.   

Os materiais que foram alvo de estudo foram disponibilizados pela FLUPOL. As 

formulações líquidas possuem uma composição desenvolvida na FLUPOL, tratando-se 

de soluções de base aquosa que são posteriormente aplicadas sobre um substrato 

metálico de modo a formar um sistema de revestimento, o qual é normalmente 

constituído por três formulações diferentes (um primário, uma camada intermédia e 

uma camada superficial). As formulações A e B referem-se à camada intermédia e 

superficial do sistema de revestimento B, respetivamente e as formulações C e D 

referem-se às camadas intermédia e superficial do sistema de revestimento C, 

respetivamente. Na Tabela 3 encontra-se a lista de todos os sistemas de 

revestimento analisados ao longo deste projeto. 

Tabela 3. Sistemas de revestimento analisados neste projeto. 

Sistemas de revestimento Composição 

A FEP comercial standard 

B FEP combinado com outro fluoropolímero 

C 
FEP combinado com outro fluoropolímero (razão mássica maior 

do que em B) 

D 
Sistema de revestimento C + 3 % do Aditivo NANOMYTE® PC-20, 

fornecido pela NEI Corporation 

E 
Sistema de revestimento C + 5 % do Aditivo NANOMYTE® PC-20, 

fornecido pela NEI Corporation 

F 
Sistema de revestimento C + 0,25 % de Nanodiamantes 

comerciais em dispersão aquosa  

G 
Sistema de revestimento C + 0,5 % de Nanodiamantes comerciais 

em dispersão aquosa 

H Sistema de revestimento C + 0,5 % de Mica comercial  

I Sistema de revestimento C + 2 % de Mica comercial  

J PFA comercial standard em pó 
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3.1 Estudo da estabilidade das formulações líquidas 

antes da aplicação 

Com o objetivo de estudar o comportamento ao longo do tempo das formulações 

líquidas A, B, C e D, procedeu-se à medição de três parâmetros: viscosidade e 

densidade relativa, com frequência semanal e teor de sólidos em massa, com 

frequência mensal. Uma vez que a viscosidade e a densidade relativa dependem da 

temperatura utilizou-se um termómetro digital com um termopar para medir este 

parâmetro em cada ensaio. 

 Medição da Viscosidade 3.1.1

A medição da viscosidade foi executada com o recurso a um copo DIN4 e a um 

cronómetro digital, sendo por isso apresentada em segundos. Este é o método 

utilizado pela FLUPOL para controlo dos produtos líquidos comerciais ou formulados 

internamente. Como se pode ver na Figura 7, o copo de medição DIN4 possui 

dimensões normalizadas e apresenta na parte inferior um pequeno orifício através do 

qual ocorre o escoamento da formulação líquida. 

Antes de iniciar a medição da viscosidade e com objetivo de homogeneizar a 

formulação líquida, procedeu-se à agitação manual da formulação (de referir que 

estas formulações são sensíveis a tensões de corte elevadas, pelo que a agitação teve 

de ser moderada). Após esta agitação, encheu-se o copo de medição até ao topo, 

garantindo que o orifício do copo encontrava-se tapado. A medição do tempo 

começou-se a contabilizar a partir do momento em que se libertou o orifício e se deu 

início ao escoamento. Quando o escoamento deixou de ser constante e se verificou 

que o copo estava vazio, parou-se a contagem do tempo e registou-se. Para cada 

uma das formulações líquidas, esta medição foi realizada em quintuplicado. 
 

 

Figura 7. Copo DIN4 utilizado na medição da viscosidade das formulações líquidas. 

 



Caracterização da resistência à abrasão em revestimentos fluorados antiaderentes 

17 

 Medição da densidade relativa 3.1.2

A densidade relativa foi determinada através do uso de um densímetro de vidro, 

com uma escala entre 1,300 e 1,400. Na Figura 8, encontra-se uma fotografia do 

densímetro de vidro utilizado nesta medição. 
 

 

Figura 8. Densímetro utilizado na medição da densidade relativa das formulações líquidas. 

 

Depois da amostra devidamente homogeneizada, esta foi colocada numa proveta 

de plástico com um volume mínimo de 500 mL, mergulhou-se o densímetro com a 

zona de maior massa para baixo e esperou-se que ocorre-se a sua estabilização 

(momento em que o peso do volume de líquido deslocado iguala o peso do 

densímetro). Depois, verificou-se o valor da densidade que se encontrava na 

superfície da formulação líquida na proveta e registou-se. Esta medição foi feita em 

triplicado. 

 Medição do teor de sólidos em massa 3.1.3

O procedimento executado pode ser descrito pela sequência de imagens que se 

encontram na Figura 9. Este processo inicia-se com a pesagem e registo da massa do 

prato de alumínio,   , o que corresponde à imagem a) apresentada na Figura 9. Após 

o registo deste valor colocou-se no prato de alumínio, com o auxílio de uma pipeta 

de Pasteur plástica, uma quantidade aleatória da formulação líquida em estudo, 

procedendo novamente à pesagem e registo da massa da formulação líquida no 

prato,   , como é ilustrado na imagem b) da Figura 9. De seguida, o prato com a 

formulação líquida foi colocado no interior de um forno estático, a uma temperatura 

de 390 °C e durante cerca de 15 minutos (correspondente ao ciclo de cura utilizado 

quando aplicada numa peça a revestir). Esta fase do processo pode ser ilustrada pela 

imagem c) da Figura 9. Após retirar do forno o prato com o resíduo sólido, deixou-se 

arrefecer até a temperatura ambiente e procedeu-se à sua pesagem e registo da 

massa,   , o que corresponde à imagem d) da Figura 9. O cálculo do teor de sólidos 

pode assim ser efectuado através da Equação 3.1. 
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     (
     

     
)                      

 

Para cada uma das formulações líquidas este processo foi realizado em triplicado. 

 
 

 

Figura 9. Procedimento adotado para a determinação do teor de sólidos das formulações 
líquidas em estudo. 

 

3.2 Estudo das propriedades dos revestimentos após 

aplicação 

Com o objetivo de estudar o desempenho dos diferentes sistemas de 

revestimento após a sua aplicação sobre um substrato metálico, avaliaram-se 

diferentes propriedades através dos processos a seguir descritos. Estes sistemas de 

revestimento foram aplicados sobre chapas de alumínio com as dimensões de 21 cm 

de comprimento e 7 cm de largura.  

 

 Medição da espessura 3.2.1

A medição da espessura da camada de revestimento trata-se de um processo 

muito importante na indústria dos revestimentos, pois permite perceber se os 

sistemas de revestimento apresentam uma espessura adequada para a função a que 

se destinam, o que está inteiramente relacionado com o tempo de vida útil do 

produto revestido, e se a aplicação do revestimento foi efetuada de uma forma 

homogénea ao longo de toda a superfície metálica. Para efetuar esta medição 

utilizou-se o Elcometer 456 Coating Thickness Gauge Model com sonda para materiais 

não ferrosos, que se trata de um equipamento digital de medição de espessura de 

filmes secos, não destrutivo. Na Figura 10, encontra-se uma fotografia do 

equipamento de medição de espessura utilizado e respetivo calibre. 
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Figura 10. Elcometer 456 Coating Thickness Gauge Model com sonda não ferrosa e respetivo 
calibre. 

 

Inicialmente utilizou-se a sonda do equipamento para efetuar um processo de 

calibração, utilizando para isso o calibre também apresentado na Figura 10. Após a 

calibração, colocou-se a ponta da sonda num determinado ponto da superfície da 

chapa revestida para que fosse recolhida a informação sobre a espessura do 

revestimento. Com o objetivo de obter um valor médio da espessura do 

revestimento, mediu-se a espessura em 30 pontos diferentes ao longo da superfície. 

O equipamento armazenou os valores medidos, resultando em valores estatísticos 

como a média, desvio padrão, valor máximo, valor mínimo e número de pontos. 

 Estudo da resistência ao desgaste por ensaio de abrasão 3.2.2

Na indústria dos revestimentos, um dos parâmetros de interesse é a resistência do 

revestimento ao desgaste. Nos fluoropolímeros, este parâmetro é proporcional à 

carga aplicada sobre o revestimento e à velocidade a que essa carga se desloca sobre 

a superfície do revestimento (Ebnesajjad, 2002). 

Para avaliar este parâmetro realizou-se um ensaio de abrasão utilizando um 

abrasivo da 3M, modelo Scotch-Brite 12038. O equipamento utilizado para fazer este 

ensaio é apresentado na Figura 11. 
 

 

Figura 11. a) Equipamento usado para executar o ensaio de abrasão. b) Ampliação da zona do 
equipamento onde ocorre o desgaste da superfície revestida por acção do abrasivo. 
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A resistência ao desgaste foi avaliada em termos de perda de espessura do 

revestimento utilizando um total de 10 000 ciclos de desgaste. 

Antes de iniciar o ensaio de abrasão, utilizou-se o medidor de espessuras indicado 

anteriormente para determinar qual a espessura do revestimento antes de ser sujeito 

ao processo de desgaste. 

De seguida, iniciou-se o ensaio colocando a chapa revestida no suporte 

próprio do equipamento e posteriormente colocando sobre a superfície revestida 

uma carga de 2,5 kg envolvida numa folha do abrasivo. Esta carga deslizou sobre 

a superfície a uma velocidade de aproximadamente 110 mm.s -1 e durante 1 000 

ciclos de desgaste. Após atingir este número de ciclos, a chapa foi retirada do 

suporte e limpa com acetona, de modo a eliminar detritos resultantes do 

processo de desgaste. Seguidamente procedeu-se à medição e registo da 

espessura do revestimento. Após esta etapa, a chapa foi colocada novamente no 

equipamento de ensaio e repetiu-se o procedimento até que se perfizeram 

10 000 ciclos de desgaste. É importante salientar que a folha de abrasivo é 

trocada após a realização de 5 000 ciclos de desgaste para que não seja atingido 

o ponto de saturação do mesmo. Para alguns ensaios em que era importante 

simular uma condição de desgaste, o sistema de revestimento foi sujeito a 5000 

ciclos de desgaste em contínuo, mantendo-se as condições de carga e velocidade 

constantes. 

 Avaliação da adesão da cola de poliuretano no revestimento 3.2.3

3.2.3.1 Ensaio com rolhas de cortiça granulada (Teste Cola A) 

Com base no princípio utilizado por Figueiredo et al. (2012) desenvolveu-se um 

método para avaliar a força necessária para destacar uma rolha de cortiça duma 

superfície revestida, usando para isso um dinamómetro digital Mecmesin BFG 10 N. O 

objetivo deste método é simular a etapa de desmoldagem da rolha de cortiça do 

molde revestido de modo a compreender se existe alguma adesão entre a cola e o 

revestimento. Esta questão deveu-se a alguns problemas reportados pela indústria 

corticeira relativamente à danificação da superfície da rolha que se encontra em 

contacto com a fase revestida do molde, tornando-a inviável para comercialização. 

Colocaram-se cerca de 30 mg de cola de poliuretano numa das bases da rolha e 

de seguida esta foi colada sobre a superfície da chapa revestida. Seguidamente o 

conjunto chapa + rolha foi colocado no interior de uma estufa durante 1h e à 

temperatura de 130 ºC para que ocorresse a cura da cola de poliuretano. Após este 

período de tempo, o conjunto é retirado da estufa e exposto à temperatura ambiente 
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para arrefecimento. Posteriormente o conjunto chapa + rolha é colocado num 

suporte do dinamómetro e com o auxílio de um sistema motorizado desloca-se o 

mesmo a uma velocidade de 10 mm.s-1 no sentido descendente, de forma a provocar 

a libertação/descolagem da rolha da superfície revestida, e registando a força 

máxima exercida para descolar a rolha da superfície. Após o registo deste valor 

utiliza-se uma nova rolha e repete-se novamente todo o procedimento descrito 

anteriormente. Para um estudo coerente utilizou-se a mesma zona da superfície 

revestida para todos os ensaios. Este processo terminou após a aplicação de 20 rolhas 

sobre a superfície.  

Na imagem a) da Figura 12 pode observar-se o dinamómetro digital Mecmesin BFG 

10 N utilizado e na imagem b) a montagem experimental usada no ensaio em que se 

usaram rolhas de cortiça para a avaliação da adesão da cola de poliuretano aos 

revestimentos. 
 

 

Figura 12. a) Dinamómetro digital Mecmesin BFG 10 N. b) Montagem experimental utilizada 
no ensaio com rolhas de cortiça. 

 

3.2.3.2 Ensaio de exposição contínua da superfície revestida à cola de 

poliuretano (Teste Cola B) 

Um segundo processo foi realizado com a cola de poliuretano, consistindo na 

aplicação de aproximadamente 200 mg de cola numa pequena área da superfície da 

chapa revestida e colocando essa mesma chapa no interior de um exsicador durante 5 

dias, sem que a cola fosse sujeita ao processo de cura no interior de uma estufa. O 

objetivo deste teste é verificar se o facto de a cola permanecer no estado líquido 

durante maior tempo permitiria uma maior penetração de um seu componente no 

revestimento fluorado, o que poderia refletir-se negativamente na desmoldagem das 

rolhas. 
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 Medição de ângulos de contacto 3.2.4

A hidrofobicidade é um parâmetro relevante quando se pretende retirar 

conclusões sobre o desempenho de um determinado revestimento no que diz respeito 

à anti aderência. O grau de hidrofobicidade de um determinado revestimento 

fluorado pode ser avaliado através da medição do ângulo de contacto que uma gota 

de água forma sobre a superfície revestida. Para efectuar esta medição utilizou-se o 

goniómetro Contact Angle System OCA, da marca Dataphysics, que se encontra no 

laboratório da ARCP no Pólo Tecnológico da UPTEC e que pode ser observado na 

Figura 13. Com este equipamento procedeu-se à deposição de uma gota de água com 

um volume de 4 µl sobre a superfície revestida e, devido ao facto do equipamento 

conter um sistema de vídeo, foi possível obter no computador a imagem da gota 

sobre a superfície. De seguida, definiu-se a linha de base e o equipamento 

identificou a forma da gota calculando os diferentes parâmetros a ela associados, 

nomeadamente o valor do ângulo de contacto. Para cada uma das superfícies 

revestidas, esta medição foi realizada em triplicado.  
 

 

 

Figura 13. a) Medidor de ângulos de contacto utilizado neste estudo. b) Ampliação da zona 
do equipamento onde se coloca a chapa revestida e onde é dispensada a gota de água. 

 

 Avaliação da superfície por Espetroscopia de Infravermelho - 3.2.5

FTIR  

A espetroscopia de infravermelho trata-se de uma técnica que permite identificar 

a presença de diferentes grupos funcionais na camada de revestimento em estudo, 

uma vez que, a absorção da radiação infravermelha num determinado comprimento 

de onda é característica do tipo de ligações e átomos presentes nos grupos funcionais 

de uma determinada molécula. Assim, para estudar a natureza dos diferentes filmes 

de revestimento utilizou-se um espetrofotómetro de infravermelho da marca ABB 

Bömem, modelo MB 154 e cuja fotografia se encontra na Figura 14. Este 
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espetrofotómetro opera com base na transformada de Fourier e com um módulo de 

ATR (reflectância total atenuada) constituído por um cristal de seleneto de zinco e 

funcionando apenas com uma reflexão no cristal. 

 Cada chapa revestida foi analisada pelo FTIR com um parâmetro de varrimento 

de 30 vezes e uma resolução de 4 cm-1, sendo a gama de números de onda utilizada 

de 3000-600 cm-1. 
 

 

Figura 14. Espetrofotómetro de Infravermelho utilizado neste projeto. 

 Análise por microscopia ótica 3.2.6

A microscopia ótica permite de uma forma rápida e simples, observar e analisar a 

superfície da camada de revestimento. 

Para efetuar a análise por microscopia ótica utilizou-se um microscópio ótico de 

bancada Amscope, disponível na FLUPOL. Este equipamento possui uma câmara 

permitindo a aquisição de fotografias. Na Figura 15 pode observar-se o microscópio 

ótico de bancada Amscope utilizado neste projeto. 
 

 

Figura 15. Microscópio ótico de bancada Amscope.  

As chapas revestidas foram colocadas no suporte do microscópio ótico de bancada 

Amscope e analisadas com as objetivas de 4x, 10x e 40x.  
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 Análise por Microscopia Eletrónica de Varrimento - SEM 3.2.7

Com o objetivo de obter uma análise qualitativa dos revestimentos em estudo, 

recorreu-se à técnica de microscopia eletrónica de varrimento. Este processo foi 

realizado no Centro de Materiais da Universidade do Porto (CEMUP) utilizando para 

isso o microscópio FEI Quanta 400. Na Figura 16 pode observar-se o microscópio 

eletrónico de varrimento utilizado neste estudo. 
 

 

Figura 16. Microscópio Eletrónico de Varrimento utilizado neste projeto. 

A imagem obtida em SEM pode ser adquirida utilizando dois tipos de eletrões, 

eletrões secundários ou eletrões retrodifundidos. A cada tipo de eletrões encontra-se 

associado um detetor, sendo o detetor de eletrões secundários o ETD e o de eletrões 

retrodifundidos designado por BSED. Os eletrões secundários permitem obter uma 

imagem da topografia da superfície da amostra, enquanto os eletrões retrodifundidos 

dão origem a uma imagem de contraste de cinzentos associados aos números 

atómicos dos diferentes elementos presentes na superfície da amostra. Neste projeto 

as imagens de SEM foram obtidas em dois modos diferentes de operação: Método A, 

que consistiu na utilização de eletrões retrodifundidos usando o detetor de electrões 

secundários, de modo a realçar a topografia da superfície a analisar; e Método B, que 

consistiu na utilização de eletrões retrodifundidos usando o detetor deste tipo de 

eletrões, de modo a verificar um contraste do número atómico na superfície e 

permitindo assim realçar diferentes composições atómicas. 

Utilizando o módulo EDAX Genesis X4M do microscópio é também possível 

efectuar uma microanálise por raio-X, de modo a identificar a composição atómica 

da amostra em estudo (EDS - espetroscopia por dispersão de energia).  

As chapas revestidas foram previamente revestidas com Ouro e Paládio pelo 

CEMUP para conferir propriedades condutoras à superfície a analisar.  
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4 Discussão de resultados 

4.1 Estabilidade das formulações líquidas 

Neste momento, a FLUPOL utiliza frequentemente nas suas linhas de produção as 

formulações líquidas A, B, C e D, sendo portanto do seu interesse garantir que haja 

um determinado stock em armazém. Assim, com o objetivo de avaliar a estabilidade 

destas formulações foram medidos ao longo de três meses alguns dos seus 

parâmetros físicos, sendo apresentados na Figura 17 os gráficos com a evolução de 

cada parâmetro estudado ao longo destes três meses. São apresentadas 13 medições 

para os valores da viscosidade e da densidade relativa, assim como a temperatura 

ambiente a que foram feitas as medições. Para o valor do teor de sólidos são 

apresentadas 3 medições. 

 

Figura 17. Gráfico da evolução do valor da viscosidade para as formulações líquidas A, B, C e 
D (no topo); gráfico da evolução do valor da densidade relativa para as formulações líquidas 
A, B, C e D (no meio) e gráfico da evolução do valor do teor de sólidos para as formulações 

líquidas A, B, C e D (em baixo). 
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Uma vez que as formulações líquidas aqui estudadas são desenvolvidas pela 

FLUPOL, utilizou-se uma ficha técnica de um produto comercial comparável para 

verificar se os valores obtidos são razoáveis. Normalmente uma ficha técnica possui 

um desvio padrão da medição da viscosidade de mais ou menos 10 segundos (para um 

método de medição idêntico e à temperatura de 25 ºC). Os valores de teor de sólidos 

e de densidade são apresentados na mesma ficha técnica com um desvio padrão 

típico de 5 %. Analisando o gráfico da viscosidade verifica-se que para todas as 

formulações líquidas a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo registados 

nestes três meses não ultrapassa os 10 segundos, havendo uma tendência para um 

aumento ou diminuição da viscosidade quando ocorre modificações na temperatura, 

sendo portanto para todas as formulações os valores deste parâmetro aceitáveis. 

Observando o gráfico da densidade relativa pode constatar-se que a diferença entre 

o valor máximo e o valor mínimo registados nestes três meses não ultrapassa os 5 %, e 

por isso também os valores da densidade para todas as formulações líquidas são 

aceitáveis. Tendo em conta o gráfico do teor de sólidos, verifica-se que em todas as 

formulações líquidas os valores das três medições deste parâmetro não diferem entre 

si em mais do que 5 %, sendo portanto para todas as formulações os valores deste 

parâmetro aceitáveis. É importante referir que a medição da 12ª semana para a 

formulação A não foi considerada na análise da estabilidade da formulação, uma vez 

que a agitação manual desta formulação foi excessiva, o que conduziu a alterações 

nos valores normais dos parâmetros estudados. 

Assim, tendo por base estes três parâmetros físicos (viscosidade, teor de sólidos 

em massa e densidade relativa) conclui-se que após ter decorrido um período de três 

meses, as quatro formulações líquidas ainda se encontram estáveis e por isso podem 

ser utilizadas, mantendo as características pretendidas para este revestimento. 

Através desta análise garante-se que podem ser prepararas quantidades superiores 

destas formulações para serem utilizadas mais tarde na produção, sem que haja 

perigo de deterioração das mesmas ao longo do tempo. É importante referir que esta 

estabilidade só é garantida se a temperatura ambiente for constante e controlada. 

Recomenda-se a utilização da medição da viscosidade, uma vez que dos três 

parâmetros estudados, este é aquele que permite de uma forma mais expedita 

retirar conclusões acerca da estabilidade da formulação em questão. O que vem ao 

encontro do que atualmente é feito na FLUPOL, pois o processo de controlo da 

qualidade de uma formulação líquida para aplicação é normalmente realizado no 

chão de fábrica, recorrendo à medição da viscosidade do produto antes e depois da 

sua utilização. 
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4.2 Caracterização dos sistemas de revestimento A, B e 

C após aplicação 

Após a aplicação do sistema de revestimento sobre um substrato, o grau de 

coalescência do revestimento é um factor determinante para o seu desempenho ao 

longo do tempo. Este parâmetro está associado à formação de interstícios de 

coalescência e de pinholes, cuja formação pode originar pontos de ancoragem de 

qualquer material que esteja em contacto com a superfície do revestimento. Com o 

propósito de avaliar o grau de formação destas estruturas nos sistemas de 

revestimento A, B e C, foram obtidas micrografias óticas das superfícies dos três 

revestimentos quando estas não sofreram qualquer tipo de desgaste, Figuras 18 e 19, 

e após a sua superfície ser sujeita a 5 000 ciclos de desgaste, Figuras 20 e 21.  

 

 

Figura 18. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento sem desgaste: a) 
Sistema A; b) Sistema B e c) Sistema C. A ampliação utilizada foi de 10X. 

 

 

Figura 19. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento sem desgaste: a) 
Sistema A; b) Sistema B e c) Sistema C. A ampliação utilizada foi de 40X. 

 

Pela análise da Figura 18 verifica-se que, o sistema de revestimento A aparenta 

possuir uma maior rugosidade da superfície, seguindo-se o revestimento B e por fim o 

revestimento C. Na ampliação de 40X (Figura 19) é possível observar que o sistema 

de revestimento A apresenta uma maior concentração de interstícios de 

coalescência. Pelo contrário os sistemas de revestimento B e C exibem uma clara 

redução da concentração deste tipo de morfologias.  
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Figura 20. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento após 5 000 ciclos de 
desgaste: a) Sistema A; b) Sistema B e c) Sistema C. A ampliação utilizada foi de 10X. 

 

 

Figura 21. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento após 5 000 ciclos de 
desgaste: a) Sistema A; b) Sistema B e c) Sistema C. A ampliação utilizada foi de 40X. 

Na Figura 20 pode observar-se a superfície dos três sistemas de revestimento após 

terem sido sujeitas a 5 000 ciclos de desgaste. Através da análise desta figura e 

assumindo uma homogeneidade do abrasivo, verifica-se que o sistema de 

revestimento A é aquele que apresenta uma menor resistência ao desgaste, uma vez 

que se observa na sua superfície uma maior formação de traços escuros, os quais 

resultam da ação do abrasivo sobre a superfície do revestimento. Relativamente aos 

sistemas de revestimento B e C, é possível através destas imagens concluir que o C 

apresenta uma maior resistência ao desgaste, uma vez que neste sistema de 

revestimento a densidade de traços escuros é menor. Assim facilmente se conclui que 

aquele que apresenta maior resistência ao desgaste é o sistema de revestimento C, 

seguindo-se o B e por fim o A. 

À semelhança do que é observado na Figura 19, também na Figura 21 é possível 

verificar que o sistema de revestimento A exibe maior concentração de interstícios 

de coalescência, seguindo-se o sistema de revestimento B e por fim o sistema de 

revestimento C. Neste último, apesar de também se observar na sua superfície 

interstícios de coalescência, verifica-se uma clara redução da sua quantidade quando 

comparado com o sistema de revestimento A. 

Posto isto, recorreu-se ainda à análise por SEM para estudar o aspeto físico destes 

três sistemas de revestimento. Na Figura 22 encontra-se para os três sistemas de 
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revestimento as imagens de SEM da superfície não desgastada, imagens essas que 

foram obtidas com o recurso ao método A de análise por SEM.  

 

 

Figura 22. Imagens SEM da superfície dos sistemas de revestimento sem desgaste: a) Sistema 
A; b) Sistema B e c) Sistema C. A ampliação utilizada foi de 100X. 

 

Nas imagens da Figura 22 observa-se uma clara diferença de rugosidade entre o 

sistema de revestimento A e C. Estas imagens mostram, uma vez mais, que 

comparando os três sistemas de revestimento aquele que apresenta uma superfície 

mais irregular é o sistema A, ao contrário do sistema C que exibe uma superfície mais 

homogénea. Esta diferença de rugosidade é também visível entre a superfície do 

sistema de revestimento B e C, e entre os sistemas de revestimento A e B, apesar de 

neste último caso essa diferença não se mostrar tão acentuada.  

As imagens da superfície não desgastada e obtidas a partir do Método B de análise 

por SEM não são aqui apresentadas, uma vez que não permitem retirar conclusões 

acerca dos sistemas de revestimento em estudo, não contribuindo assim para o 

avanço deste projeto. O mesmo acontecia com as imagens de SEM da superfície 

sujeita a 5 000 ciclos de desgaste e obtidas a partir do método A da análise por SEM, 

sendo portanto para esta situação apenas aqui apresentadas as imagens de SEM 

obtidas a partir do método B de análise por SEM (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Imagens SEM da superfície dos sistemas de revestimento após 5 000 ciclos de 
desgaste: a) Sistema A; b) Sistema B e c) Sistema C. A ampliação utilizada foi de 100X. 
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A análise da Figura 23 vem mais uma vez confirmar o que se tinha observado na 

Figura 21, ou seja, que dos três sistemas de revestimento aquele que apresenta um 

menor grau de coalescência é o sistema A, uma vez que é o sistema de revestimento 

que aparentemente possui na sua superfície maior quantidade de interstícios de 

coalescência. Pelo contrário na superfície do revestimento C é difícil identificar este 

tipo de morfologias, levando à conclusão que dos três sistemas de revestimento o C é 

o que apresenta maior grau de coalescência. É importante referir que os interstícios 

de coalescência correspondem a zonas mais finas da camada superficial, permitindo 

assim ver a camada intermédia do sistema de revestimento através da presença de 

crómio (zonas claras), substância tipicamente utilizada no pigmento responsável pela 

cor verde da camada intermédia. Nas imagens a) e b) da Figura 23 encontram-se 

assinaladas com um círculo azul exemplos de zonas da superfície onde se verifica a 

presença de interstícios de coalescência. A identificação desta substância como 

sendo crómio foi alcançada através de uma EDS, a qual será apresentada no ponto 

4.4 deste trabalho.  

Ao encontro do que se tinha observado na Figura 20, também através da análise 

desta figura pode verificar-se que o revestimento A é o que apresenta uma menor 

resistência ao desgaste, uma vez que na imagem a) da Figura 23 pode identificar-se 

na sua superfície a formação de traços claros (presença de crómio), o que permite 

concluir que o desgaste provocado pelo abrasivo levou à perda de parte da camada 

superficial deste revestimento. Nos sistemas de revestimento B e C (imagem b) e c) 

da Figura 23 respetivamente) pode também observar-se a presença de traços 

resultantes da ação do abrasivo sobre a superfície dos revestimentos, contudo na sua 

maioria estes traços apresentam uma cor escura indicando que o desgaste ainda não 

alcançou a camada intermédia destes sistemas de revestimento. Tendo em conta que 

a concentração de traços escuros é menor no sistema de revestimento C do que no B, 

conclui-se mais uma vez que o revestimento C apresenta maior resistência ao 

desgaste. 

Posteriormente efetuou-se um estudo da resistência ao desgaste por parte destes 

três sistemas de revestimento. Os resultados do ensaio por abrasão para cada sistema 

de revestimento são apresentados na Figura 24.   
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Figura 24. Gráfico da perda de espessura dos sistemas de revestimento A,B e C quando 
sujeitos ao ensaio de abrasão. 

Observando o gráfico anterior é possível constatar que ao fim de 10 000 ciclos de 

desgaste o sistema de revestimento que sofre uma maior perda de espessura é o A, 

sendo portanto dos três sistemas de revestimento o que exibe uma menor resistência 

ao desgaste. Pelo contrário o sistema de revestimento que demonstra uma maior 

resistência ao desgaste é o C, uma vez que é o sistema que sofreu uma menor perda 

de espessura após ser sujeito a 10 000 ciclos de desgaste.  

Foi ainda alvo deste estudo a determinação do grau de hidrofobicidade destes 

três sistemas de revestimento, medindo para tal o ângulo de contacto que uma gota 

de água forma sobre a superfície de cada um deles. Na Tabela 4 encontra-se o valor 

médio do ângulo de contacto e respetivo desvio padrão para cada sistema de 

revestimento quando a superfície não foi sujeita a desgaste. A evolução do valor do 

ângulo de contacto com a água ao longo do tempo, para cada um dos sistemas de 

revestimento, encontra-se no Anexo 1. 

Tabela 4. Valor médio do ângulo de contacto com a água para os sistemas de revestimento A, 
B e C, sem desgaste da sua superfície. 

Sistema de revestimento A B C 

Ângulo de contacto com a água (º) 109,5 ± 3,4 107,5 ± 2,1 103,5 ± 4,3 

 

Tendo por base os valores médios do ângulo de contacto com a água apresentados 

na Tabela 6, é possível constatar que o sistema de revestimento que apresenta um 

valor mais elevado é o revestimento A, seguindo-se o sistema B e por fim o sistema 

de revestimento C, o menos hidrofóbico. Esta diminuição do valor do ângulo de 

contacto pode ser justificada pelo facto do fluoropolímero adicionado ao FEP ser 

menos hidrofóbico que este. Como tal, o sistema A apresenta um valor de ângulo de 

contacto mais elevado porque apenas contem FEP, enquanto os outros dois sistemas 
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de revestimento apresentam um valor inferior, pois possuem na sua composição o 

outro fluoropolímero menos hidrofóbico.  O facto do ângulo de contacto do 

revestimento C ser menor do que o do B pode ser justificado pelo facto do 

revestimento C possuir uma maior percentagem mássica do fluoropolímero menos 

hidrofóbico. Contudo, estas conclusões apenas podem ser vistas como hipóteses uma 

vez que os valores dos desvios padrão são elevados. 

Tal como referido no ponto 3.2.3.1, foi desenvolvido um método para avaliar a 

força necessária para destacar uma rolha de cortiça duma superfície revestida. Este 

método foi testado para os sistemas de revestimento A, B e C em duas situações 

diferentes: quando a superfície não foi desgastada e quando a superfície foi sujeita a 

5 000 ciclos de desgaste. Os resultados obtidos para este ensaio em ambas as 

situações encontram-se na Figura 25. 
 

 

Figura 25. Resultados dos ensaios com rolhas de cortiça granulada para os sistemas de 
revestimento A, B e C, quando a sua superfície não foi desgastada (à esquerda) e quando a 

sua superfície foi sujeita a 5 000 ciclos de desgaste (à direita). 

Analisando a Figura 25 verifica-se que para os três sistemas de revestimento, 

tanto na situação de desgaste da superfície como na de não desgaste, os resultados 

obtidos não permitem retirar conclusões sobre a adesão da cola de poliuretano aos 

revestimentos em estudo. Esta conclusão prende-se ao facto de após 20 ciclos de 

descolagem e para os três sistemas de revestimento, não se verificar uma relação 

clara entre o número de aplicações de cola e a força necessária para remover a rolha 

de cortiça da superfície revestida. É de salientar que os 20 ciclos de descolagem 

realizados podem não ser suficientes para mostrar evidências da adesão da cola de 

poliuretano aos revestimentos, contudo uma vez que se tratava de um processo 

demorado não era viável a realização deste ensaio para um número superior de ciclos 

de descolagem.  

Posteriormente recorreu-se à técnica de FTIR para analisar a natureza dos 

sistemas de revestimento A, B e C. Com o propósito de avaliar se existiam resíduos 



Caracterização da resistência à abrasão em revestimentos fluorados antiaderentes 

33 

de cola de poliuretano na superfície dos três sistemas de revestimento, foram 

também sujeitas a esta técnica as superfícies não desgastadas resultantes dos ensaios 

em que se utilizou cola de poliuretano. Na Figura 26 encontra-se do lado esquerdo os 

espetros obtidos para os sistemas de revestimento A, B e C, e do lado direito os 

espetros obtidos para o revestimento C em três situações diferentes: superfície não 

desgastada e sem contacto com cola de poliuretano; superfície não desgastada e 

sujeita ao Teste Cola A e superfície não desgastada e sujeita ao Teste Cola B. É de 

salientar que para estas três situações apenas são aqui apresentados os espetros do 

revestimento C, uma vez que nestas mesmas condições os espetros dos sistemas de 

revestimento A e B não apresentavam qualquer diferença. 

 

Figura 26. Comparação dos espetros obtidos para os sistemas de revestimento A, B e C (à 
esquerda) e comparação dos espetros obtidos para o sistema de revestimento C em três 

situações diferentes (à direita). 
 

Os espetros dos sistemas de revestimento A, B e C não apresentam diferenças 

entre si, sendo que neles apenas é possível identificar a presença de três bandas 

características. Uma delas é a banda aos 980 cm-1 (identificada na Figura 26 pelo 

círculo cor de laranja), a qual corresponde à vibração de distensão C-F do grupo CF3 

(fluoropolímero FEP). Entre os 1050 e os 1300 cm-1 é possível observar a presença de 

duas bandas de ligação. Sabendo que a vibração de distensão C-F dos grupos CF2 

corresponde a uma banda com um número de onda compreendido entre 1150 – 1250 

cm-1, pode afirmar-se que a essa banda corresponde a assinalada com o círculo 

verde. A banda assinalada com o círculo roxo está provavelmente associada à 

vibração de distensão C-C, uma vez que a esta ligação corresponde uma banda com 

um número de onda compreendido entre 1170 – 1200 cm-1 (Kim et al., 2008; Senna et 

al., 2001; Kaur et al., 2010). 

Relativamente aos espetros do sistema de revestimento C (lado direito da Figura 

26) verifica-se que estes não apresentam diferenças entre si e possuem as mesmas 

bandas de ligação referidas no parágrafo anterior. Pode assim concluir-se que não 

existem resíduos de cola de poliuretano detetáveis por FTIR nos sistemas de 
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revestimento, uma vez que não se observa nos espectros das chapas que estiveram 

em contacto com a cola (situações 2 e 3) o aparecimento de bandas características 

do poliuretano, como por exemplo a banda com um número de onda de 1550 cm-1 que 

corresponde à ligação N-H em uretanos e a banda com um número de onda de 1720 

cm-1 que está associada à ligação C=O em ésteres e uretanos (Arango-Osorio et al., 

2013). 

As chapas resultantes do ensaio com rolhas de cortiça e do ensaio de exposição 

contínua à cola de poliuretano foram ainda analisadas por microscopia ótica e SEM, 

contudo em nenhuma das análises foi possível observar a presença de cola de 

poliuretano na superfície dos sistemas de revestimento A, B e C, não se verificando 

assim nenhuma alteração da morfologia destes sistemas de revestimento. Desta 

forma, apenas são aqui apresentadas para os três sistemas de revestimento as 

imagens das micrografias da superfície que esteve em contacto com a cola de 

poliuretano durante 5 dias, Figuras 27 e 28. 

 

Figura 27. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento sem desgaste e 
sujeitas ao ensaio de exposição contínua com a cola de poliuretano: a) Sistema A; b) Sistema 

B e c) Sistema C. A ampliação utilizada foi de 10X. 

 

Figura 28. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento sem desgaste e 
sujeitas ao ensaio de exposição contínua com a cola de poliuretano: a) Sistema A; b) Sistema 

B e c) Sistema C. A ampliação utilizada foi de 40X. 

Posteriormente mediu-se o ângulo de contacto que uma gota de água formava 

sobre as superfícies dos sistemas de revestimento A, B e C que estiveram em 

contacto com a cola de poliuretano. Na Tabela 5 são apresentados os valores médios 

desses ângulos de contacto e respetivo desvio padrão, assim como os valores para os 

três sistemas de revestimento na situação em que não existiu contacto com a cola de 

poliuretano. 
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Tabela 5. Valor médio do ângulo de contacto com a água para as superfícies dos sistemas de 
revestimento A, B e C, sem contacto com a cola de poliuretano e quando estiveram em 
contacto com cola de poliuretano. 

Sistema de 
revestimento 

Ângulo de contacto com a água (º) 

Sem desgaste  
Sem desgaste e Teste Cola 

A 
Sem desgaste e Teste 

Cola B 

A 109,5 ± 3,4 103,1 ± 0,5 110,2 ± 0,3 

B 107,5 ± 2,1 107,4 ± 2,1 105,8 ± 1,8 

C 103,5 ± 4,3 101,8 ± 3,0 109,9 ± 0,7 

 

Tendo por base os valores apresentados na Tabela 5 é possível constatar que 

ocorreram variações do valor do ângulo de contacto em algumas situações, contudo 

estas variações podem estar associadas a erros de medição, uma vez que não se 

conseguiu identificar resíduos de cola na superfície dos revestimentos, o que poderia 

ser a justificação para estas alterações. A evolução do valor do ângulo de contacto 

com a água ao longo do tempo, para cada um dos sistemas de revestimento e para 

cada uma destas situações, encontra-se no Anexo 1. 

Uma vez que os ensaios de avaliação da adesão da cola de poliuretano aos 

sistemas de revestimento A, B e C, não permitiram tirar conclusões, não se 

realizaram estes ensaios para os restantes sistemas de revestimento estudados neste 

projeto. 

Tendo como base as informações retiradas dos diferentes ensaios apresentados ao 

longo desta secção, pode afirmar-se que entre os sistemas de revestimento A, B e C, 

aquele que apresenta um melhor desempenho é o revestimento C. Esta conclusão 

prende-se ao facto de ser este o revestimento que apresenta uma maior resistência à 

abrasão (menor perda de espessura quando sujeito à ação de um abrasivo), o que 

pode ser explicado pelas suas características morfológicas, maior homogeneidade da 

superfície (menor rugosidade) e maior grau de coalescência (menor concentração de 

interstícios de coalescência). Tendo em conta que não se consegue distinguir com 

rigor o grau de hidrofobicidade dos sistemas de revestimento, este parâmetro não foi 

usado como critério de decisão acerca do melhor sistema de revestimento. 

4.3  Caracterização do sistema de revestimento J após 

aplicação 

O sistema de revestimento J, para além de apresentar uma composição 

diferente dos outros sistemas, é aplicado sobre o substrato metálico no estado de pó, 

contrariamente aos restantes sistemas estudados neste projeto cuja aplicação é 
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realizada com o revestimento no estado líquido. Este sistema de revestimento foi 

comparado com os sistemas A, B e C, com o objetivo de perceber se apresenta 

vantagens em termos de resistência ao desgaste, grau de hidrofobicidade e grau de 

coalescência. 

Os resultados do estudo da resistência ao desgaste por abrasão para os 

sistemas de revestimento A, B, C e J são apresentados no Figura 29.   

 

Figura 29. Gráfico da perda de espessura dos sistemas de revestimento A,B, C e J quando 
sujeitos ao ensaio de abrasão. 

Observando o gráfico anterior é possível constatar que comparativamente aos 

sistemas A, B e C, o sistema de revestimento J é o que apresenta uma menor 

resistência ao desgaste, uma vez que após sofrer 10 000 ciclos de desgaste é o 

revestimento que sofre uma maior perda de espessura. Mais uma vez se verifica que 

o sistema de revestimento C é aquele que demonstra uma maior resistência ao 

desgaste.  

Posteriormente foi medido o ângulo de contacto do sistema de revestimento J 

para que fosse possível avaliar o seu grau de hidrofobicidade. Na Tabela 6 encontra-

se para este sistema de revestimento o valor médio do ângulo de contacto e 

respetivo desvio padrão, assim como para efeitos de comparação os valores deste 

mesmo parâmetro para os sistemas de revestimento A, B e C. A evolução do valor do 

ângulo de contacto com a água ao longo do tempo para o sistema de revestimento J 

encontra-se no Anexo 1. 

Tabela 6. Valor médio do ângulo de contacto com a água para os sistemas de revestimento A, 
B, C e J sem desgaste da sua superfície. 

Sistema de revestimento A B C J 

Ângulo de contacto com a água (º) 109,5 ± 3,4 107,5 ± 2,1 103,5 ± 4,3 101,6 ± 1,1 

 

Tendo por base os valores apresentados na Tabela 6, verifica-se que o sistema de 

revestimento J é o que apresenta menor ângulo de contacto (menor grau de 
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hidrofobicidade), continuando a ser o sistema de revestimento A o mais hidrofóbico. 

Contudo, tal como referido anteriormente, estas observações são apenas hipóteses, 

uma vez que os valores dos desvios padrão são elevados. 

Com o propósito de avaliar o grau coalescência e de rugosidade da superfície do 

sistema de revestimento J foram obtidas micrografias óticas da sua superfície não 

desgastada. Nas Figuras 30 e 31 encontram-se as imagens obtidas para o sistema de 

revestimento J, assim como para os sistemas A, B e C. 

 

Figura 30. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento sem desgaste: a) 
Sistema A; b) Sistema B; c) Sistema C e d) Sistema J. A ampliação utilizada foi de 10X. 

 

Figura 31. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento sem desgaste: 
a)Sistema A; b)Sistema B; c)Sistema C e d)Sistema J. A ampliação utilizada foi de 40X. 

Pela análise da Figura 30 verifica-se que, o sistema de revestimento J possui 

maior rugosidade da sua superfície, seguindo-se o revestimento A, o revestimento B e 
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por fim o revestimento C. É importante referir que sendo o revestimento em pó 

constituído por grânulos maiores do que o revestimento no estado líquido, origina 

superfícies tipicamente mais rugosas do que as de um sistema de revestimento 

líquido. 

Na ampliação de 40X, Figura 31, é possível observar a presença de interstícios de 

coalescência no sistema de revestimento J, não sendo claro entre o sistema A e J 

qual apresenta maior concentração deste tipo de morfologias. Quando se procede à 

comparação do sistema de revestimento J com os sistemas B e C observa-se uma 

nítida redução da concentração de interstícios de coalescência nestes dois últimos 

sistemas.  

Recorreu-se ainda à microscopia eletrónica de varrimento para estudar o aspeto 

físico do sistema de revestimento J. Na Figura 32 encontra-se as imagens da 

superfície não desgastada dos sistemas de revestimento A, B, C e J, obtidas em SEM e 

com recurso ao método A de análise por SEM. Através da análise desta figura verifica-

se, à semelhança do que foi concluído a partir da Figura 30, que o sistema de 

revestimento J apresenta a superfície com mais irregularidades, continuando o 

sistema C a ser o que apresenta uma superfície mais homogénea.  

 

Figura 32. Imagens SEM da superfície dos sistemas de revestimento sem desgaste: a) Sistema 
A; b) Sistema B; c) Sistema C e d) Sistema J. A ampliação utilizada foi de 100X. 

Após analisados os resultados obtidos nos diferentes ensaios apresentados 

anteriormente, pode afirmar-se que o sistema de revestimento J não apresenta 

melhor desempenho que os revestimentos A, B e C, continuando o revestimento C a 

ser o que apresenta o melhor desempenho em termos de homogeneidade da 

superfície, grau de coalescência e resistência à abrasão. No entanto, em relação ao 
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sistema de revestimento J deve ser efectuada também uma análise económica 

quando se está em dúvida acerca da sua utilização, uma vez que este é apenas 

formado por duas camadas (ao contrário do sistemas A, B e C que possuem três), o 

que origina a necessidade de apenas um ciclo de cura.  

4.4 Caracterização dos sistemas de revestimento D, E, 

F, G, H e I após aplicação 

Dos três sistemas de revestimento estudados inicialmente, A, B e C, aquele que 

exibia um melhor desempenho era o sistema de revestimento C, uma vez que devido 

à sua morfologia (menor rugosidade da superfície e maior grau de coalescência) era o 

revestimento que apresentava maior resistência à abrasão. Na tentativa de obter um 

sistema de revestimento que apresentasse um desempenho superior ao do sistema de 

revestimento C, partiu-se deste último e modificou-se a sua composição através da 

adição de um aditivo. Neste projeto foram testados três aditivos diferentes (aditivo 

NANOMYTE® PC-20, nanodiamantes comerciais em dispersão aquosa e mica 

comercial), sendo que cada um deles foi adicionado em duas percentagens mássicas 

diferentes, o que originou seis novos sistemas de revestimento: D, E, F, G, H e I 

conforme descrito na Tabela 3, no início da secção 3. Todos estes sistemas de 

revestimento foram comparados com o sistema C, de modo a perceber se 

apresentavam vantagens em termos de resistência ao desgaste, grau de 

hidrofobicidade e grau de coalescência. 

Os resultados do estudo da resistência ao desgaste por abrasão para os sistemas 

de revestimento C, D, E, F, G, H e I são apresentados no Figura 33.   

 

Figura 33. Gráfico da perda de espessura dos sistemas de revestimento C, D, E, F, G, H e I 
quando sujeitos ao ensaio de abrasão. 
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Analisando o gráfico da Figura 33 é possível constatar que os aditivos utilizados, 

assim como as respetivas percentagens, não tiveram um efeito positivo na resistência 

do sistema de revestimento ao desgaste, uma vez que após sofrer 10 000 ciclos de 

desgaste o sistema de revestimento C continua a ser aquele que sofre uma menor 

perda de espessura.  

Posteriormente mediu-se o ângulo de contacto que uma gota de água formava 

sobre as superfícies dos sistemas de revestimento D, E, F, G, H e I, de modo a avaliar 

o seu grau de hidrofobicidade. Na Tabela 7 são apresentados os valores médios 

desses ângulos de contacto e respetivo desvio padrão, assim como para efeitos de 

comparação o valor deste mesmo parâmetro para o sistema de revestimento C. A 

evolução do valor do ângulo de contacto com a água ao longo do tempo, para cada 

um dos sistemas de revestimento aditivados, encontra-se no Anexo 1. 

Tabela 7. Valor médio do ângulo de contacto com a água para os sistemas de revestimento C, 
D, E, F, G, H e I sem desgaste da sua superfície. 

Sistema de revestimento C D E F G H I 

Ângulo de contacto com a água (º) 
103,5  
± 4,3 

109,0  
± 1,3 

109,8  
± 1,0 

109,5  
± 1,3 

111,1  
± 1,3 

108,4 
± 1,2 

113,5  
± 0,8 

 

Tendo por base os valores médios do ângulo de contacto com a água apresentados 

na Tabela 7, é possível constatar que todos os sistemas de revestimento aditivados 

apresentam um aumento do valor deste parâmetro relativamente ao revestimento C, 

o que está de acordo com o esperado uma vez que na literatura se afirma que a 

combinação da presença de nano partículas na superfície do revestimento com a sua 

baixa energia de superfície é fundamental para o alcance da superhidrofobicidade 

(Zhang et al., 2014). Analisando os valores do ângulo de contacto dos sistemas de 

revestimento que possuem o aditivo NANOMYTE® PC-20 (sistemas D e E) verifica-se 

que em ambos os revestimentos ocorreu um aumento desse valor relativamente ao 

revestimento C, não havendo contudo diferenças significativas no valor do ângulo de 

contacto dos dois sistemas aditivados. Posto isto, pode concluir-se que a adição do 

aditivo NANOMYTE® PC-20 conduz a um aumento do grau de hidrofobicidade do 

revestimento, não havendo contudo influência neste parâmetro do valor da 

percentagem mássica utilizada. Relativamente aos sistemas de revestimento que 

contêm nanodiamantes (sistemas F e G) verifica-se também um aumento do valor dos 

ângulos de contacto relativamente ao revestimento C, sendo que para este aditivo o 

revestimento que possui maior percentagem mássica de nanodiamantes (sistema G) 

possui também maior ângulo de contacto. Isto leva à conclusão de que o valor da 
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percentagem mássica de nanodiamantes utilizado influencia o grau de 

hidrofobicidade do revestimento. Quando se analisa os valores do ângulo de contacto 

dos sistemas de revestimento que possuem mica (sistemas H e I) verifica-se também 

que em ambos os revestimentos ocorreu um aumento desse valor relativamente ao 

revestimento C e que, nestes sistemas de revestimento, o que possui maior 

percentagem mássica de mica (sistema I) possui também maior ângulo de contacto. 

Isto permite dizer que o valor da percentagem mássica de mica utilizada influencia o 

grau de hidrofobicidade do revestimento. É de salientar que, entre os seis sistemas 

de revestimento aditivados, o que apresenta um maior ângulo de contacto é o 

sistema de revestimento em que se adicionou 2 % em massa de mica comercial, 

sistema de revestimento I. Mais uma vez, é importante referir que a validade destas 

conclusões é afetada pela elevada variabilidade dos resultados. 

Com o objetivo de estudar o efeito que cada um dos diferentes aditivos e 

respetiva percentagem tem sobre o grau de coalescência e de rugosidade da 

superfície do sistema de revestimento, foram obtidas micrografias óticas da sua 

superfície não desgastada. Nas Figuras 34 e 35 encontram-se as imagens obtidas para 

os sistemas de revestimento D, E, F, G, H e I, assim como para efeitos de 

comparação as do sistema C. 

 

 
 

Figura 34. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento sem desgaste: a) 
Sistema D; b) Sistema E; c) Sistema F; d) Sistema G; e) Sistema H; f) Sistema I e g) Sistema C. 

A ampliação utilizada foi de 10X.  



Caracterização da resistência à abrasão em revestimentos fluorados antiaderentes 

42 

 

Figura 35. Micrografias óticas da superfície dos sistemas de revestimento sem desgaste: a) 
Sistema D; b) Sistema E; c) Sistema F; d) Sistema G; e) Sistema H; f) Sistema I e g) Sistema C. 

A ampliação utilizada foi de 40X. 

Através da análise da Figura 34 pretende-se avaliar o grau de homogeneidade da 

superfície de cada sistema de revestimento aditivado em comparação com o sistema 

de revestimento original (imagem g)). As superfícies dos sistemas de revestimento 

que contêm o aditivo NANOMYTE® PC-20 (imagens a) e b)) apresentam maior 

rugosidade quando comparadas com a do sistema de revestimento C. Este aumento 

da rugosidade da superfície é mais visível no revestimento E, o qual é constituído por 

uma percentagem mássica superior de NANOMYTE® PC-20. Observando a imagem da 

superfície correspondente a este sistema de revestimento (imagem b)) conclui-se que 

o revestimento pode ter sofrido um processo de mud cracking. Este processo ocorre 

devido ao facto de durante o processo de cura a evaporação do solvente presente no 

revestimento originar uma diminuição do seu volume, o que gera tensões no 

revestimento. Quando essas tensões são superiores à resistência do revestimento, 

ocorre a fissuração. Este problema tem um grande impacto em várias indústrias, 

como por exemplo na das tintas (Santanach Carreras et al., 2007). Relativamente às 

superfícies dos sistemas de revestimento que contêm nanodiamantes (imagens c) e 

d)) pode observar-se que ocorreu um aumento da sua rugosidade quando comparadas 

com o sistema de revestimento C, sendo que o sistema de revestimento que possui 

uma percentagem mássica superior de nanodiamantes (sistema G) possui também 

uma maior rugosidade da sua superfície. Este aumento da rugosidade da superfície 
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quando se procede à adição de nanodiamantes já era esperado devido à sua nano-

escala. Quando se adicionou mica ao sistema de revestimento C, verificou-se que 

para as duas percentagens mássicas testadas ocorreu uma diminuição da rugosidade 

da superfície, tornando os sistemas de revestimento mais homogéneos (imagens e) e 

f)). É de salientar que comparando as superfícies resultantes das duas adições de 

mica (na imagem e) 0,5 % e na imagem f) 2 %) não se verificam diferenças em termos 

da sua rugosidade. 

Na Figura 35 pretende-se avaliar o grau de coalescência da superfície de cada 

sistema de revestimento aditivado em comparação com o sistema de revestimento 

original (imagem g)). Relativamente a este parâmetro verifica-se que as superfícies 

dos sistemas de revestimento que contêm o aditivo NANOMYTE® PC-20 apresentam 

um comportamento diferente dependendo da percentagem mássica de aditivo 

utilizada. Quando se adicionou 3 % deste aditivo (imagem a)) verifica-se que a 

concentração e espessura dos interstícios de coalescência permaneceram idênticas à 

do sistema de revestimento C (imagem g)), tendo portanto o sistema de revestimento 

D um grau de coalescência idêntico ao do revestimento C. Pelo contrário quando se 

adicionou 5 % deste aditivo (imagem b)) ocorreu um aumento da concentração e da 

espessura deste tipo de morfologias, o que pode estar diretamente relacionado com 

o facto deste revestimento possivelmente ter sofrido um processo de mud cracking. 

Assim pode afirmar-se que o sistema de revestimento E apresenta um grau de 

coalescência inferior ao do revestimento C. Os sistemas de revestimentos que 

possuem nanodiamantes (imagens c) e d)) apresentam uma menor concentração de 

interstícios de coalescência que o revestimento C, possuindo assim um maior grau de 

coalescência que este último. Quando se comparam entre si os dois sistemas de 

revestimento que possuem nanodiamantes, verifica-se que aquele que apresenta 

maior grau de coalescência é o que apresenta maior percentagem mássica de 

nanodiamantes, sistema de revestimento G. Relativamente às superfícies dos 

sistemas de revestimento que contêm mica (imagens e) e f)) pode concluir-se que 

estas apresentam um menor grau de coalescência quando comparadas com a 

superfície do sistema de revestimento C, uma vez que apresentam uma concentração 

de interstícios de coalescência superior à deste último. Quando se comparam os dois 

sistemas de revestimento que contêm mica, observa-se que estes apresentam uma 

concentração de interstícios de coalescência idêntica, possuindo assim o mesmo grau 

de coalescência.  

Posteriormente recorreu-se à microscopia eletrónica de varrimento para estudar 

o aspeto físico dos sistemas de revestimento D, E, F e G em comparação com o 
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sistema de revestimento C. Na Figura 36 encontra-se as imagens da superfície não 

desgastada dos sistemas de revestimento D, E, F, G e C obtidas em SEM e com 

recurso ao método A de análise por SEM. É importante referir que por falta de tempo 

não foi possível realizar microscopia eletrónica de varrimento para os sistemas de 

revestimento H e I. 

 
 

Figura 36. Imagens SEM da superfície dos sistemas de revestimento sem desgaste: a) Sistema 
D; b) Sistema E; c) Sistema F; d) Sistema G e e) Sistema C. A ampliação utilizada foi de 100X. 

 

Através da análise da Figura 36 verifica-se, à semelhança do que foi concluído a 

partir da Figura 34, que os sistemas de revestimento que contêm o aditivo 

NANOMYTE® PC-20 (imagens a) e b)) apresentam uma superficie mais irregular do 

que o sistema de revestimento C (imagem e)). Esta irregularidade da superfície é 

mais visível no revestimento que possui uma percentagem mássica superior de 

NANOMYTE® PC-20. Relativamente aos sistemas de revestimento que contêm 

nanodiamantes (imagens c) e d)) verifica-se também um aumento da rugosidade das 

suas superfícies quando comparados com o sistema de revestimento C.  

Recorreu-se ainda ao método B de análise por SEM para estudar o aspeto físico 

dos sistemas de revestimento D, E, F e G, contudo apenas as imagens da superfície 

obtidas para o sistema de revestimento E permitiam retirar conclusões acerca do 

sistema de revestimento, como tal apenas são aqui apresentadas as imagens para 

este sistema de revestimento, Figura 37. Nesta figura são também apresentados os 

espetros de EDS de duas zonas diferentes da superfície do revestimento E: a Zona 1 

refere-se a uma zona onde são visíveis os interstícios de coalescência e a Zona 2 

refere-se a uma zona central delimitada por um interstício de coalescência. 
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Figura 37. Imagens de SEM da superfície sem desgaste do sistema de revestimento E e 
respetivos espetros de EDS: a) zona 1 com uma ampliação de 5 000X e b) zona 2 com uma 

ampliação de 500X.  

 

Comparando os espetros EDS, verifica-se que as zonas brancas devem-se à 

presença de crómio, que tal como se referiu anteriormente se trata da substância 

tipicamente utilizada no pigmento responsável pela cor verde da camada intermédia 

(imagem a)). O espectro EDS da Zona 2 (imagem b) evidencia a presença de flúor e 

carbono, os principais átomos constituintes do sistema de revestimento E. 

Comparando estes dois espetros é possível inferir que o aparecimento de crómio em 

algumas zonas da superfície corresponde à presença de interstícios de coalescência. 

Tendo por base todos os resultados descritos ao longo desta secção não é possível 

concluir qual dos seis sistemas de revestimento aditivados é o melhor, uma vez que o 

seu comportamento varia consoante o parâmetro estudado. Relativamente à 

resistência à abrasão nenhum dos novos revestimentos apresenta melhorias 

relativamente ao revestimento C, continuando para este parâmetro o sistema de 

revestimento C a ser o melhor. Quanto ao de grau de hidrofobicidade, verificou-se 

um aparente aumento para todos os sistemas de revestimento aditivados (D, E, F, G, 

H e I), sendo que aquele que apresenta um aumento superior relativamente ao 

sistema de revestimento C é o revestimento I. Relativamente ao grau de 

coalescência, o revestimento que comparado com o revestimento C apresenta maior 

grau de coalescência é o que possui uma percentagem mássica de 0,5 % de 

nanodiamantes (sistema G).  
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5 Conclusões 

Com este projeto pretendeu-se caracterizar alguns sistemas de revestimento 

proprietários da FLUPOL relativamente à sua resistência à abrasão, de modo a 

selecionar o sistema de revestimento mais adequado para ser utilizado na Indústria 

Corticeira. Pretendeu-se ainda otimizar as características do sistema de revestimento 

selecionado recorrendo à utilização de três aditivos diferentes. 

Tendo em conta a caracterização dos sistemas de revestimento A, B e C quanto 

ao grau de coalescência, de homogeneidade da superfície e resistência à abrasão, é 

possível concluir que o revestimento C apresenta os melhores resultados.  

Após sujeitar estes três sistemas de revestimento a testes com cola de 

poliuretano verificou-se que os resultados não eram conclusivos. 

A caracterização do sistema de revestimento J e a sua comparação com os 

revestimentos A, B e C permite concluir que entre os quatro revestimentos o C é o 

que continua a apresentar o melhor desempenho em termos de homogeneidade da 

superfície, grau de coalescência e resistência à abrasão. Os resultados da 

caracterização dos seis novos sistemas de revestimento (D, E, F, G, H e I), cuja 

composição apresenta um novo aditivo numa determinada percentagem mássica, 

quando comparados com os resultados obtidos para o revestimento C não permitem 

selecionar qual dos sistemas de revestimento reúne as melhores propriedades para 

ser utilizado na Indústria Corticeira. Sendo a cortiça um material abrasivo e se 

apenas for considerada a resistência à abrasão, o sistema de revestimento C contínua 

a ser a melhor opção. Contudo, quando se avalia o grau de hidrofobicidade verifica-

se que o revestimento I (revestimento aditivado com 2 % em massa de mica) é o que 

apresenta melhores resultados. Por sua vez, quando o parâmetro em estudo é o grau 

de coalescência verifica-se que os melhores resultados são os do sistema de 

revestimento que possui uma percentagem mássica de 0,5 % de nanodiamantes 

(sistema G). 

A análise da estabilidade das formulações líquidas antes da aplicação permite 

concluir que pode preparar-se quantidades significativas destas formulações com o 

objetivo de serem mais tarde utilizadas, uma vez que decorridos três meses e 

armazenadas a uma temperatura ambiente constante e controlada não se verifica a 

sua deterioração. 
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5.1 Objetivos realizados 

Os objetivos alcançados com este projeto e que tinham sido inicialmente 

definidos são:  

 Estudar a estabilidade de formulações líquidas proprietárias da FLUPOL; 

 Caracterizar diferentes sistemas de revestimento proprietários da FLUPOL em 

termos de resistência ao desgaste, grau de hidrofobicidade, grau de 

coalescência e grau de homogeneidade da superfície;  

 Selecionar o sistema de revestimento caracterizado com melhores 

propriedades; 

 Utilizar nanoaditivos no sistema de revestimento identificado como melhor;  

 Caracterizar os sistemas de revestimento aditivados em termos de resistência 

ao desgaste, grau de hidrofobicidade, grau de coalescência e grau de 

homogeneidade da superfície. 

5.2 Limitações e trabalho futuro 

No decorrer deste projeto foram várias as limitações que impediram que este 

prosseguisse de forma positiva e permitisse a obtenção de resultados mais 

consistentes, nomeadamente o facto de se ter constatado que a técnica de 

espetroscopia de infravermelho era pouco sensível na deteção de possíveis alterações 

químicas nos revestimentos estudados. Outra limitação prendeu-se com o facto de 

não se conseguir obter um filme homogéneo de cola de poliuretano, o que não 

permitiu realizar os testes de peeling a 180º inicialmente planeados. Também a 

reprodução do processo de produção de rolhas de cortiça constituiu um enorme 

desafio, uma vez que houve uma grande dificuldade em conseguir simular este 

processo através do ensaio com rolhas de cortiça granulada (Teste Cola A). O fator 

tempo constituiu também uma limitação, uma vez que não foi possível caracterizar a 

superfície dos sistemas de revestimento aditivados com mica através da técnica de 

SEM, o que foi realizado para os restantes sistemas de revestimento estudados ao 

longo deste projeto. 

Num trabalho futuro poderiam ser tomadas as seguintes opções: 

 Realização do ensaio de abrasão num maior número de chapas revestidas, 

de forma a aumentar a reprodutibilidade dos resultados obtidos e assim 

obter um estudo mais aprofundado sobre a resistência ao desgaste por 

parte dos diferentes sistemas de revestimento; 
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 Testar na linha do cliente a produção de rolhas de cortiça, de modo a 

estudar a adesão da cola de poliuretano ao sistema de revestimento; 

 Caracterizar a superfície dos sistemas de revestimento aditivados com 

mica usando a técnica de SEM; 

 Testar novas percentagens mássicas para cada um dos nanoaditivos 

utilizados, efetuando posteriormente a sua caracterização em termos de 

resistência ao desgaste, grau de hidrofobicidade, grau de coalescência e 

grau de homogeneidade da superfície. 

5.3 Apreciação final 

Considero que a realização deste trabalho não conduziu apenas a um 

enriquecimento a nível profissional mas também a nível pessoal, uma vez que me 

permitiu desenvolver o sentido de responsabilidade, o sentido crítico e o pensamento 

lógico. A nível profissional começo por destacar o facto de ter sido o meu primeiro 

contacto com o ambiente empresarial/industrial, o qual me permitiu ter uma melhor 

conceção do seu funcionamento, revelando-se uma experiência enriquecedora e 

gratificante. Paralelamente a isto dotou-me de conhecimento mais aprofundado na 

área de engenharia de polímeros e novos conhecimentos na área de revestimentos 

fluorados e técnicas de caracterização química, física e morfológica. 

Este trabalho foi um grande desafio para mim e creio que decorrido este período 

de tempo foram dados passos importantes para o conhecimento e caracterização dos 

sistemas de revestimento fluorados antiaderentes aqui estudados. 
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Anexo 1 Evolução do valor do ângulo de 

contacto com a água 

O valor médio do ângulo de contacto com a água para cada um dos sistemas de 

revestimento estudados foram determinados através da realização de três medições. 

Em cada uma das medições foram recolhidos 50 pontos, sendo que apenas foram 

utilizados para o cálculo do valor médio do ângulo de contacto com a água os 20 

primeiros pontos. Nas Figuras 38 à 53 pode observar-se para cada caso estudado 

como o valor do ângulo com a água evoluiu ao longo do tempo. 

 

Figura 38. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 
revestimento A, sem desgaste da sua superfície. 

 

 

Figura 39. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 
revestimento B, sem desgaste da sua superfície. 
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Figura 40. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 
revestimento C, sem desgaste da sua superfície. 

 

Figura 41. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 
revestimento A, quando sujeito ao Teste Cola A e sem desgaste da sua superfície. 

 

Figura 42. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 
revestimento B, quando sujeito ao Teste Cola A e sem desgaste da sua superfície. 
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Figura 43. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 
revestimento C, quando sujeito ao Teste Cola A e sem desgaste da sua superfície. 

 

Figura 44. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 
revestimento A, quando sujeito ao Teste Cola B e sem desgaste da sua superfície.  

 

Figura 45. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 
revestimento B, quando sujeito ao Teste Cola B e sem desgaste da sua superfície. 
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Figura 46. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 
revestimento C, quando sujeito ao Teste Cola B e sem desgaste da sua superfície. 

 

Figura 47. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 
revestimento J, sem desgaste da sua superfície. 

 

Figura 48. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 
revestimento D, sem desgaste da sua superfície. 
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Figura 49. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 
revestimento E, sem desgaste da sua superfície. 

 

Figura 50. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 
revestimento F, sem desgaste da sua superfície. 

 

Figura 51. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 
revestimento G, sem desgaste da sua superfície. 
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Figura 52. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 
revestimento H, sem desgaste da sua superfície. 

 

Figura 53. Evolução do valor do ângulo de contacto com a água para o sistema de 
revestimento I, sem desgaste da sua superfície.  


