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Resumo 

 

As pessoas passam a maior parte do seu tempo em espaços fechados, como as suas casas, locais 

de trabalho, centros comerciais e escolas. Face a este facto, entidades especializadas como a 

Organização Mundial da Saúde apresentam limites dos contaminantes do ar interior cada vez 

mais baixos a fim de reduzir a exposição do ser humano a poluentes prejudiciais à sua saúde. 

Uma das classes de contaminantes do ar interior são os Compostos Orgânicos Voláteis. Dentro 

destes, o formaldeído destaca-se pela sua perigosidade e frequência com que aparece no ar 

interior, foi classificado pela International Agency of Research on Cancer como cancerígeno. 

Existem várias fontes de formaldeído dentro de uma casa nomeadamente o mobiliário de 

madeira, incensos e as próprias paredes pintadas. Os aglomerados de madeira libertam 

formaldeído devido à decomposição da resina de aglomeração, os incensos devido à combustão 

incompleta de algumas moléculas orgânicas e as tintas principalmente com origem nos agentes 

biocidas. 

 

Neste projeto foram desenvolvidas seis tintas onde se incorporaram duas resinas com 

capacidade de remover formaldeído e outros aldeídos. Foi feito o estudo da influência da 

quantidade de resina na captação de formaldeído e de acetaldeído assim como o efeito da 

porosidade da película de tinta na adsorção de formaldeído. A seleção das tintas com maior 

desempenho enquanto captadoras de poluentes foi feita através da capacidade de captação de 

formaldeído e a quantificação através do método dos vials com derivatização em microextração 

em fase sólida (SPME). Foram feitas alterações a este método implementado na CIN com o 

objetivo de obter resultados com maior rigor e foi ainda obtida uma reta de calibração de 

formaldeído. Todas as tintas foram sujeitas a testes e ensaios de caracterização simplificados 

e nas tintas com maior potencial enquanto revestimento de paredes interiores e como 

captadoras de poluentes, foi feita uma caracterização mais aprofundada.  

 

Após o trabalho conclui-se que as tintas com maior capacidade na remoção de poluentes do ar 

interior são as Tintas #1 e #2, que incorporam respetivamente as resinas A e B. A redução da 

concentração de ligante na tinta assim como uma maior porosidade da película de tinta, 

reduzem o desempenho destas enquanto revestimentos captadores de formaldeído e de 

acetaldeído. Da caracterização das tintas enquanto revestimento de paredes interiores conclui-

se que a Tinta #1 apresenta os melhores resultados. 
 

Palavras Chave: formaldeído, acetaldeído, tinta, qualidade do ar interior, captadores. 
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Abstract 

 

People spend most of the time in indoor spaces, such as their homes, workplaces, shopping 

centers and schools. Considering this, specialized entities like the World Health Organization 

propose limits for indoor air contaminants, increasingly lower in order to reduce human 

exposure to pollutants that are harmful to health. One of the indoor air contaminants are the 

Volatile Organic Compounds. Among these, formaldehyde stands out for its harmfulness and 

frequency that is detected in indoor air, a compound classified as carcinogenic by the 

International Agency of Research on Cancer. There are several indoor sources of formaldehyde, 

such as wood furniture, incense and painted walls. Particle boards release formaldehyde due 

to the decomposition of the agglomeration resin, incenses as a result of the incomplete 

combustion of organic molecules and paints mainly because of biocides. 

 

In the scope of this project six paints were developed, in which two resins are included with 

the capability to remove formaldehyde and other aldehydes. The influence of the amount of 

resin in the collection of formaldehyde and acetaldehyde was studied, as well as the effect of 

the porosity of the paint film in the adsorption of formaldehyde. The selection of paints with 

better performance as collectors of pollutants was made based on their capacity of collecting 

formaldehyde and the quantification through derivatization in Solid Phase Micro-extraction 

(SPME). Some modifications were introduced in the method implemented by CIN with the aim 

of improving the rigor in the results and a formaldehyde calibration line was obtained. Every 

paint was submitted to tests and simplified characterization tests and for the paints with higher 

potential as coating of indoor walls and pollutants collector, a profounder characterization was 

carried out. 

 

After the work developed, it was concluded that the paints with higher capability of removing 

indoor air pollutants are Paints #1 and #2, containing resins A and B. The decrease of the 

percentage of binder in paint as well as a higher porosity of the paint film, reduce the 

performance of these paints as formaldehyde and acetaldehyde collector coatings. The 

characterization of paints as indoor walls coatings concludes that Paint #1 presents the best 

results. 

 

Keywords: formaldehyde, acetaldehyde, paint, indoor air quality, scavengers. 
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Introdução   1 

1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projeto 

As preocupações com a qualidade do ar interior (QAI) apareceram no início dos anos 50 quando 

a relação entre a poluição do ar interior e os problemas respiratórios e outros problemas de 

saúde crónicos foram reconhecidas e comprovadas [1]. Durante vários anos, a baixa QAI foi 

atribuída a fatores como a baixa ventilação dos edifícios, mudanças nos materiais de 

construção, reduzido controlo de humidade e temperatura. Foi observado que em algumas 

zonas metropolitanas e em várias empresas o ar interior tinha uma qualidade inferior ao ar no 

exterior [1]. Considerando que atualmente em média uma pessoa passa 90 % do seu tempo em 

ambientes fechados – habitações, trabalho, escolas e espaços comerciais – é necessário que 

existam tecnologias eficientes, económicas e de fácil utilização que permitam reduzir a 

concentração de gases poluentes de forma manter a saúde e o conforto das pessoas [2]. Alguns 

compostos orgânicos voláteis (COV), tais como o benzeno e o formaldeído são tóxicos e foram 

classificados como cancerígenos pela International Agency of Research on Cancer (IARC) [4]. 

Existem diversas fontes de formaldeído e acetaldeído em materiais como mobiliário de 

madeira, computadores, papéis que prejudicam o bem-estar dos ocupantes [18,19]. Para 

minimizar as concentrações destes poluentes no ar interior há medidas preventivas aquando do 

projeto de edifícios e espaços interiores para evitar concentrações de poluentes elevadas, como 

um bom sistema de ventilação, criação de zonas próprias para fumadores e realização periódica 

de controlo da QAI [3].  

É com o objetivo de proporcionar melhores condições ao ser humano que se desenvolveram 

tecnologias de melhoramento do ar interior através da captação de poluentes. Estas técnicas 

incluem processos de adsorção física, adsorção por plantas, decomposição biológica, 

decomposição por plasma, oxidação fotocatalítica, oxidação térmica catalítica e adsorção 

química [22]. No entanto, estas tecnologias apresentam algumas desvantagens tais como: 

processos com baixas eficiências, custos elevados e elevada manutenção [22]. 

Face a este panorama surgiu em 2014, na CIN, a ideia de desenvolver uma tinta para melhorar 

a qualidade do ar interior e remover odores que existe em todos os edifícios. Esta executa esta 

função de forma silenciosa, sem ocupar espaço, com custos reduzidos e que esteticamente 

pode ser alterado de acordo com o gosto de cada utilizador.  

Assim, este projeto tem como objetivo estudar vários fatores que possam afetar a capacidade 

de captação de uma tinta e otimizá-la enquanto revestimento de paredes interiores. Pretende-

se ainda melhorar o método de quantificação de formaldeído desenvolvido por Porfírio [4] e a 
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Introdução 2 

implementação de um outro para quantificar o acetaldeído. 

1.2 Apresentação da Empresa  

O trabalho realizado para a elaboração da dissertação de mestrado que se segue foi 

desenvolvido, em âmbito empresarial, na CIN- Corporação Industrial do Norte, S.A., situada na 

Maia, na Avenida de Dom Mendo 831. 

A CIN é uma empresa fabricante de tintas e vernizes, líder ibérica do setor desde 1995, e líder 

em Portugal desde 1992. Foi fundada em 1917 e atua em áreas como os Decorativos, Protective 

Coatings e Indústria. É detentora de tripla certificação QSA: IS0 9001, ISO 14 001, OSHAS 18001. 

Tem um total de 10 fábricas em 2 continentes, Europa e África e detém 3 centros de I&D [4]. 

1.3 Contributos do Trabalho 

O projeto desenvolvido permite disponibilizar ao consumidor um produto funcional e inovador 

que lhe oferece a garantia de permanecer num espaço fechado onde a qualidade do ar interior 

é melhor para a sua saúde, tornando-o mais confortável. Para a CIN, este projeto é importante 

na medida em que foram desenvolvidas várias tintas com capacidade de captar poluentes, com 

diferentes características em que é possível escolher a melhor opção face às exigências do 

mercado. Foi ainda melhorado o método de quantificação de formaldeído e implementado o 

método de quantificação de acetaldeído.  

1.4 Organização da Tese 

A tese que se apresenta está organizada em seis capítulos. No primeiro capítulo é feita uma 

introdução ao projeto desenvolvido e o enquadramento deste. É feita ainda uma apresentação 

da empresa onde foi elaborada a tese, os contributos do trabalho elaborado para a empresa e 

para sociedade. 

No segundo capítulo é feita uma abordagem aos principais poluentes do ar interior, 

nomeadamente o formaldeído e o acetaldeído. É feita uma descrição das principais fontes de 

emissão de formaldeído, efeitos na saúde humana, valores limite, métodos de medida e 

equipamentos, compostos captadores e os fatores que afetam a qualidade do ar interior. É feita 

também uma descrição sobre tintas e os seus principais componentes. 

No terceiro capítulo é feita uma descrição da composição das tintas produzidas, descrito o 

método utilizado para qualificar as tintas enquanto captadoras de poluentes e é feita uma 

descrição dos ensaios de caracterização realizados.  

No quarto capítulo estão apresentados os resultados obtidos das alterações feitas ao método 

implementado por Porfírio [4], a curva de calibração do formaldeído, as análises de captação 

de formaldeído e acetaldeído, o método de análise de acetaldeído e ainda são apresentados os 

resultados dos ensaios de caracterização das tintas.  



Revestimentos para melhorar a qualidade do ar interior-parte 2 

 

Introdução 3 

No quinto capítulo são apresentadas as principais conclusões do projeto desenvolvido. 

No último capítulo, estão representadas as referências bibliográficas consultadas. São ainda 

apresentados alguns Anexos que revelam informações complementares ao trabalho 

desenvolvido.  
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Contexto e Estado da Arte 4 

2 Contexto e Estado da Arte 

A QAI caracteriza a qualidade do ar num espaço fechado de acordo com a legislação em vigor 

com o objetivo de assegurar a saúde, conforto, bem-estar e produtividade dos seus ocupantes. 

O número de queixas relacionadas com a QAI tem crescido nos últimos anos com o aumento da 

densidade de edifícios, o crescente uso de materiais sintéticos e com o aumento das medidas 

de conservação da energia dos edifícios. 

A QAI pode ser definida como “A natureza do ar que afeta a saúde e o bem-estar dos ocupantes 

dos edifícios” [2]. O conhecimento e controlo sobre os poluentes do ar interior pode ajudar a 

reduzir o risco de aparecimento de doenças e problemas para a saúde dos seus ocupantes. 

2.1 Principais poluentes do ar interior e as suas origens 

O ar interior tem vários poluentes que tem como origem o ar proveniente do exterior, os gases 

libertados pelo organismo humano, a sobreocupação do local de trabalho, deficiências no 

sistema de ventilação, o fumo de tabaco, a emissão de fibras a partir de materiais de construção 

(amianto, lã de rocha, lã de vidro), o mobiliário, a utilização de plásticos e produtos sintéticos 

(tintas e vernizes), a presença de alcatifas, cortinados, fotocopiadoras, impressoras, 

computadores, produtos de limpeza [5]. Os vários contaminantes do ar interior podem ser 

classificados em quatro categorias, no entanto, certos contaminantes podem pertencer a mais 

do que uma categoria: Compostos Orgânicos, compostos inorgânicos, partículas e 

contaminantes biológicos [6]. 

Dos vários tipos de poluentes do ar interior estão incluídos os COV. Estes compostos podem ser 

produzidos tanto no interior como no exterior, no entanto, no interior os níveis de concentração 

são normalmente superiores. Alguns COV são tóxicos e compostos como o benzeno e o 

formaldeído, a partir de uma certa quantidade foram classificados pela International Agency 

of Research on Cancer (IARC) como cancerígenos [4]. Segundo a Agência Portuguesa do 

Ambiente, numa gama de exposição aos COV de 0,3 a 3 mg·m-3 podem surgir odores, irritação 

e desconforto. Para valores superiores a 3 mg·m-3, é possível esperar queixas e acima de 25 

mg·m-3, foram identificados desconforto temporário e irritação respiratória [18]. 

Na Tabela 1 é possível consultar os valores da legislação Portuguesa para a QAI, associada ao 

Sistema de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior [7]. 
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Tabela 1-Limites dos contaminantes do ar interior 

Parâmetro Unidade Valores de Referência 

Dióxido de Carbono (CO2) mg·m-3 2250 a) 

Monóxido de Carbono (CO) mg·m-3 10 a) 

Ozono (O3) mg·m-3 0,2 b) 

Partículas suspensão (PM10) mg·m-3 50 a) 

Partículas em suspensão (PM2,5) mg·m-3 25 a) 

Compostos Orgânicos Voláteis 

(COV) 
mg·m-3 0,6 a) 

Formaldeído (CH2O) mg·m-3 0,1 a) 

a) Portaria nº 353-A/2013  

b) Decreto-Lei no 79/2006 de 4 de Abril (âmbito de aplicação: edifícios de serviços e 

alguns edifícios de habitação (sistemas de climatização com P > 25 kW) 

2.2 Acetaldeído 

O acetaldeído (C2H4O) é um composto orgânico líquido incolor e bastante inflamável, 

apresentando um ponto de ebulição de 20,8 ºC [13]. Contrariamente ao formaldeído, o 

acetaldeído tem um odor frutado bastante característico e que se consegue detetar mesmo em 

concentrações muito baixas [14]. Na Figura 1 está representada a estrutura da molécula do 

acetaldeído. 

 

 

 

 

 

Para além de acetaldeído é designado também como aldeído acetato, aldeído acético e etanal, 

sendo este último a qualificação dada pela União Internacional de Química Pura e Aplicada 

(IUPAC). 

O acetaldeído é solúvel em água, éter dietílico e etanol [13]. As principais fontes deste 

composto têm origem, tal como o formaldeído, processos de combustão incompleta. Os efeitos 

na saúde humana associados a este composto estão associados principalmente a bebidas 

alcoólicas e não tanto, como o caso do formaldeído, às concentrações do ar interior. No 

entanto, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a partir de uma concentração de 

acetaldeído superior a 240 mg/m3, pode acontecer irritação no trato respiratório superior e 

Figura 1-Estrutura da molécula de acetaldeído (extraído de [13]) 
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para uma exposição de 15 minutos a uma concentração de 91 mg/m3, irritação ocular. Um 

estudo realizado pela Scientific Committee on Consumer Safety revela que num espaço fechado 

os níveis habituais de acetaldeído no ar rondam os 0,005 mg/m3 e em locais com fumo de tabaco 

pode atingir os 0,3 mg/m3. Não existe um valor limite para este composto no ar em Portugal 

nem redigido pela Organização Mundial de Saúde. A OSHA apresenta um valor limite de 360 

mg/m3 e a American Conference of Governmental Industrial Hygienist um valor limite de 45 

mg/m3. Na Tabela 2 estão representadas as principais propriedades físico-químicas do 

acetaldeído. 

Tabela 2- Propriedades físico-químicas do acetaldeído [15,16,17] 

Nomenclatura IUPAC Etanal 

Número CAS 75-07-0 

Fórmula Molecular C2H4O 

Massa Molecular 44.053 g·mol-1 

Ponto de Fusão -128 ºC a 1 atm 

Ponto de Ebulição 20,8 ºC a 1 atm 

Massa volúmica 0,784 g·cm-3 (20 ºC) 

Solubilidade em água Miscível 

 

Código Pictograma 
 

 

2.3 Formaldeído 

O formaldeído (CH2O) é um composto orgânico constituído por hidrogénio, oxigénio e carbono 

- Figura 2, encontrando-se em condições ambientais normais sob a forma gasosa. É incolor e 

apresenta um odor pungente e bastante característico sendo, na forma gasosa, inflamável e 

podendo formar com o ar misturas explosivas [8]. 

 

Figura 2-Estrutura da molécula de formaldeído (extraído de [11]) 

Para além de formaldeído é designado também por aldeído fórmico, formol, formalina, óxido 

de metileno e metanal, sendo este último a qualificação dada pela União Internacional de 

Química Pura e Aplicada (IUPAC) [9]. 
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Este composto pode ser encontrado em plantas, frutas, vegetais e animais. Os organismos mais 

primitivos usam o formaldeído para a síntese de moléculas mais complexas. Devido à sua 

importância nos processos metabólicos, existe no sangue dos humanos em concentrações de 1-

2 ppm e devido a ter uma alta volatilidade é expirado durante o processo de respiração. O 

formaldeído é um metabolito essencial para os humanos e tem um tempo médio de vida 

biológico de cerca de 1,5 minutos [10]. 

O formaldeído é solúvel em água, etanol e éter dietílico e é usado em solução aquosa com 30 

a 50 % de fração volúmica, ou na forma polimerizada, como paraformaldei ́do. Em condições 

atmosféricas é foto-oxidado instantaneamente a dióxido de carbono [10]. A Tabela 3 apresenta 

as principais propriedades físico-químicas do formaldeído. 

Tabela 3-Propriedades físico-químicas do formaldeído [11,12] 

Nomenclatura IUPAC Metanal 

Número CAS 50-00-0 

Fórmula Molecular CH2O 

Massa Molecular 30,026 g·mol-1 

Ponto de Fusão -92 ºC a 1 atm 

Ponto de Ebulição -19,5 ºC a 1 atm 

Densidade Relativa 1,03 (soluções aquosas); 1,07 (gases) 

Solubilidade em água 400 g·L-1 a 20 ºC 

 

Código Pictograma 
 

 

2.3.1 Fontes de emissão de formaldeído 

 

O formaldeído é formado naturalmente na troposfera, produto da oxidação de hidrocarbonetos 

[15]. Na atmosfera, é um intermediário do ciclo do metano e está presente em baixas 

concentrações [15]. É também um dos compostos voláteis que se liberta durante a 

decomposição de plantas no solo. A principal fonte de formaldeído proveniente do ser humano 

é através dos motores de exaustão [15]. Este composto é também muito conhecido no setor 

médico pelas suas características desinfetantes e biocidas, na embalsamação de cadáveres e 

na conservação de tecidos [16]. As principais fontes de formaldeído existentes numa habitação 

são as representadas na Tabela 4.  
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Tabela 4-Principais fontes de formaldeído [18,19] 

 

Produtos para casa 

Purificadores do ar, ambientadores, produtos de 

limpeza, toalhas de papel, isolamentos, tintas, 

vernizes, fertilizantes, tapetes, adesivos, papéis de 

parede, computadores, impressoras, produtos de papel, 

equipamentos elétricos. 

Combustão 
Fumo dos cigarros, fornos, aquecedores de água, 

fogões, lareiras, cozinhar, velas, incensos. 

Roupa/Têxteis 
Roupa de poliéster, roupa de algodão, lençóis da cama 

tratados com formaldeído. 

Produtos de 

higiene e para 

bebés 

Cremes para a pele, produtos para as unhas, produtos 

para o cabelo, dentífricos, perfumes, toalhetes. 

Mobiliário 

Derivados da madeira, aglutinantes de painéis de 

madeira prensada, resinas, camas e berços feitos de 

madeira. 

 

2.3.2 Efeitos na saúde 

 

O formaldeído é um composto incolor químico irritante [21]. Os sintomas incluem a garganta 

seca ou dorida, dores de cabeça, fadiga, problemas de memória e concentração, náuseas, 

vertigens, falta de ar, ardor nos olhos, etc. [21]. Os efeitos irritantes têm sido associados a 

concentrações de ≈ 0,5 ppm. Concentrações inferiores a 0,01 ppm têm sido assinaladas por 

afetarem indivíduos sensíveis, como crianças [21].  

A exposição humana a níveis de formaldeído elevados pode levar à acumulação de líquido no 

pulmão (edema pulmonar) [20]. Uma grande exposição a este poluente faz com que o 

metabolismo o converta em ácido fórmico, levando a um aumento da acidez do sangue, 

aumento da respiração, hipotermia, coma ou morte [20]. A exposição a longo prazo causa 

problemas pulmonares crónicos, endurecimento da pele, dermatite, eczema e cancro [20].  

Os primeiros prenúncios de carcinogenicidade do formaldeído foram tornados públicos pelo 

Chemical Industry Institute of Toxicology (CIIT), dos Estados Unidos, em 1978, relatando o 

desenvolvimento de cancro nasal em ratos laboratorialmente expostos a esta substância [21]. 

Em 2006, o formaldeído foi classificado pela International Agency for Research on Cancer (IARC) 

como “cancerígeno humano”, com base no excesso de cancros nasofaríngeos reportados num 

estudo de coorte desenvolvido em embalsamadores e em trabalhadores expostos a formaldeído. 

No entanto na Europa, apenas em 2015, o formaldeído foi considerado como cancerígeno [16]. 
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2.3.3 Valores limite de emissão do formaldeído 

 

Para precaver qualquer risco para a saúde dos cidadãos, várias instituições, organizações e 

departamentos especializados na QAI, estabeleceram valores limite recomendados para a 

exposição ao formaldeído. Como referido na Tabela 1-Limites dos contaminantes do ar interior, 

o limite de exposição em Portugal ao formaldeído é de 0,1 mg·m-3. Na Tabela 5 estão 

representados os valores máximos de concentração de formaldeído no ar interior. 

Tabela 5-Limites legais para o formaldeído no ar interior [10] 

 Unidade 
Tempo de exposição 

médio 
Valores Limite 

Organização Mundial de 

Saúde (OMS) 
μg·m-3 30 min 100 

França (Décret n° 2011-

1727 du 2 décembre 

2011) 

μg·m-3 2 h 
2015: 30 

2023: 10 

Departamento do 

trabalho dos E.U.A 

(OSHA) 

μg·m-3 8 h 100 

GreenGuard 

Environmental Institute 
ppm - 0,05 

Estado da Califórnia ppm - 0,05 

 

2.3.4 Métodos de medida e equipamentos 

 

A Agência Portuguesa do Ambiente mede a concentração de formaldeído através de três 

métodos. Esta quantificação é realizada com monitores portáteis de leitura direta, por tubos 

colorimétricos, ou por amostragem com tubos de passivac ̧ão seguido de análise em laboratório. 

A Tabela 6 apresenta um resumo destas tecnologias, assim como as suas vantagens e 

desvantagens. 
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Tabela 6-Métodos de quantificação do formaldeído, vantagens e desvantagens [18] 

Método Tecnologia Vantagens Desvantagens 

Monitor 

Portátil 

O formaldeído reage 

electroquimicamente no elétrodo 

específico para os aldeídos, 

gerando uma corrente elétrica 

proporcional a ̀ concentração. 

Portabilidade, 

rapidez de 

resposta, 

simplicidade, 

medição 

contínua. 

Tempo de vida 

do detetor, 

limites de 

deteção e 

sensibilidade. 

Tubos 

colorimétricos 

Substância química absorvida 

numa matriz sólida ou líquida que 

reage na presença do 

formaldeído, para uma produzir 

substância que apresenta cor. A 

concentração é lida diretamente 

no tubo calibrado (comprimento 

da mancha da cor propagada). 

 

Medição 

expedita, 

apenas por 

observação 

direta. 

Necessário uma 

bomba manual 

ou mecânica. 

Pouco sensível 

para 

concentrações 

baixas. 

Tubos de 

passivação 

O formaldeído reage com a 

dinitrofenilhidrazina (DNPH), 

numa matriz sólida ou líquida, 

dando origem a uma substância, 

colorada e depois analisado num 

espectrofotómetro/cromatógrafo 

UV. 

 

Manuseamento 

simples, 

sensível a 

concentrações 

baixas. 

 

Período de 

amostragem 

longo: horas até 

7 dias. 

  

2.3.5 Captadores de formaldeído 

A remoção de formaldeído do ar interior reduz a exposição do ser humano a possíveis problemas 

na sua saúde. Existem várias alternativas a fim de diminuir a concentração deste poluente no 

ar interior. Estas técnicas incluem processos de adsorção física, adsorção por plantas, 

decomposição biológica, decomposição por plasma, oxidação fotocatalítica, oxidação térmica 

catalítica e adsorção química [22]. Existem diferentes materiais com capacidade de adsorver 

fisicamente o formaldeído, nomeadamente o carvão ativado, a catequina, a vanilina, os 

taninos, a sílica, em zeólitos, no entanto é necessária a sua substituição com regularidade e 

exigem uma manutenção elevada [22]. As plantas através das folhas têm a capacidade de 

remover poluentes do ar mas este processo não apresenta uma elevada eficiência [22]. A 

decomposição biológica pode gerar microrganismos tóxicos para a saúde humana devido ao seu 
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ciclo de vida [22]. A decomposição por plasma apesar de eficiente, necessita de grandes 

equipamentos e elevados custos [22]. A oxidação fotocatalítica está dependente de fatores 

como a intensidade da luz UV, temperatura, humidade relativa, velocidade do ar e o processo 

de remoção de formaldeído é pouco eficiente [22]. A oxidação térmica catalítica necessita de 

grandes quantidades de energia e depende da longevidade do catalisador [22]. A adsorção 

química apresenta-se assim como uma das alternativas mais promissoras na remoção de 

poluentes presentes no ar interior. 

O processo de remoção de poluentes do ar através de tintas dá-se através de adsorção química, 

onde o formaldeído reage com a resina contida na tinta. Esta reação dá-se à temperatura 

ambiente, de forma irreversível, formando água. 

A primeira abordagem dos polímeros utilizados em tintas data do ano de 1855, onde Alexander 

Parkes utilizou nitrocelulose combinada com resinas naturais, como veículo de tintas de 

purpurina [23]. No entanto, só passados 27 anos é que a nitrocelulose passou a ser mais utilizada 

como veículo para tintas, após a descoberta do acetato de amilo [23].  



Revestimentos para melhorar a qualidade do ar interior-parte 2 

 

Contexto e Estado da Arte 12 

Mais recentemente apareceram desenvolvimentos sobre polímeros com outras características, 

como é o exemplo de um polímero à base de silicone que reage com o formaldeído de forma 

irreversível à temperatura ambiente formando água e um grupo metileno de acordo com a 

Figura 3 [22]. Este polímero pode ser adicionado a tintas para reduzir a quantidade de aldeídos 

no ar. 

 

 

 

 

Como dito anteriormente existem vários compostos com capacidade de reduzir a quantidade 

de formaldeído no ar e de reduzir a quantidade de formaldeído libertado por uma superfície. A 

Figura 4 representa a evolução da concentração de formaldeído ao longo do tempo e com o 

aumento da temperatura em contraplacados de madeira após aplicação de uma solução de 

ureia, catequina e vanilina [15]. 

 

Figura 4- Taxa de emissão específica de formaldeído de um contraplacado com e sem 

tratamento para várias temperaturas (extraído de [15]). 

 

É possível concluir através da análise da Figura 4 que a madeira com tratamento emite menos 

formaldeído a todas as temperaturas registadas. É também notório que a ureia apresenta os 

Figura 3-Mecanismo de reação para a condensação do grupo 

acetoacetil com o formaldeído (extraído de [22]) 
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melhores resultados, no entanto este composto tem como desvantagens a reemissão de 

formaldeído, por hidrólise, e o facto de penalizar as propriedades físico-mecânicas, em especial 

o índice de brancura e o inchamento em espessura, devido a ̀ sua higroscopicidade [4]. O método 

de determinação da emissão de formaldeído foi o FLEC-The field and laboratory emission cell. 

Na Tabela 7 estão representados os valores de concentração registados antes e após adição de 

carvão ativado, argila expandida e substrato de plantas a uma câmara de vidro com as seguintes 

dimensões: 61× 30,5 × 40,6 cm. 

Tabela 7-Redução da concentração de formaldeído para vários compostos [25] 

 Concentração/mg·m-3 em 10 h 

Compostos Início Fim Remoção total (%) 

Carvão ativado 2012 ± 32 49 ± 25 97,6 ± 3 

Argila expandida 2164 ± 169 1599 ± 237 26,4 ± 5 

Growstone (substrato 

de plantas) 
2086 ± 32 1722 ± 7 17,4 ± 1 

 

Através da análise da Tabela 7 é possível inferir que o carvão ativado tem um enorme potencial 

na diminuição da concentração de formaldeído no ar, tendo sido registado uma diminuição na 

concentração de formaldeído de 97,6 % para um período de 10 h, no entanto, a sua utilização 

está restringida pela sua sensibilidade a elevadas temperaturas, dificultando a regeneração e 

o bloqueio dos poros e a higroscopicidade [4]. A argila expandida e o substrato de plantas apesar 

de apresentarem percentagens de remoção inferiores ao carvão ativado, apresentam a 

vantagem de serem compostos económicos e com baixa manutenção. 

2.4 Fatores que afetam a qualidade do ar 

O ar ambiente interior de um edifício depende de vários parâmetros como a sua localização, 

do clima, do sistema de ventilação do edifício, das fontes que emitem poluentes (mobiliário, 

fontes de humidade, atividade do ser humano, e poluentes exteriores), e do número de 

ocupantes do local. Alguns destes fatores e fontes estão representados na Tabela 8. 
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Tabela 8-Fatores e fontes que afetam a QAI [21] 

Fator Fonte 

Temperatura e 

valores extremos de 

humidade 

Colocação imprópria dos dispositivos de medição (termostatos), baixo 

controlo de humidade, número de equipamentos instalados e a densidade de 

ocupação. 

Dióxido de carbono 
Pessoas, queima de combustíveis fosseis, (gás, aquecedores, etc.). Emissões 

de veículos (garagens, entradas de ar), combustão, fumo do tabaco. 

Monóxido de 

Carbono 
Emissões de veículos (garagens, entradas de ar), combustão, fumo do tabaco. 

Formaldeído 
Madeira prensada, contraplacado não selado, isolamento de espuma de ureia 

– formaldeído, tecidos, cola, carpetes, mobiliário. 

COV 
Fumo, entradas de ar, papel, isolamento de tubagens, resíduos de água, 

carpetes, filtros de HVAC, limpezas. 

Ventilação 

inadequada 

Fotocopiadoras e impressoras, computadores, carpetes, mobiliário, produtos 

de limpeza, fumo tintas, adesivos, calafetagem, perfumes, laca, solventes. 

Matéria microbiana 
Medidas de poupança de energia e manutenção, ma ́ conceção do projeto do 

sistema de HVAC, conceção desajustada dos espaços em avaliação. 

 

Para minimizar este tipo de problemas na QAI dos edifícios é aconselhável o cuidado no projeto 

de alguns locais como as casas de banho, cozinhas e locais onde e ́ permitido fumar. Estes 

espaços devem estar a pressões negativas, de modo a que os poluentes aí gerados permaneçam 

nesses mesmos locais [21]. As salas de computadores devem ser mantidas a pressões positivas 

para evitar a entrada de pó e de partículas [21]. 

2.5 Legislação qualidade do ar interior 

De 2006 até 2013 vigorou a lei-DL n.º 79/2006 que tinha como objetivo melhorar o conforto 

térmico, a eficiência energética e dos sistemas de climatização, e ainda promover a 

monitorização e manutenção dos sistemas de climatização [26]. Em 2013 esta lei foi revista e 

alterada para o Decreto-Lei n.º 118/2013 sobre a QAI e a certificação energética dos edifícios 

que estipulava que deveriam haver auditorias periódicas, onde a Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) era responsável por fiscalizar os requisitos da QAI e a Direção Geral de Energia 

e Geologia (DGEG) por verificar os requisitos energéticos [27]. Estas auditorias necessitariam 

de ser feitas de dois em dois anos em escolas, centros desportivos, infantários, centros de 

idosos, hospitais e clínicas; e de três em três anos em estabelecimentos comerciais, de turismo, 

de transportes, culturais, escritórios e outros [27]. Atualmente este controlo está a cargo da 

Inspeção-geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território este controlo [27]. 
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2.6 Tintas 

A primeira demonstração humana relacionada com as tintas e vernizes é a existência das 

pinturas rupestres em cavernas e abrigos rochosos, onde existem pinturas de animais e cenas 

de caça nas paredes, as mais antigas têm origem na caverna Chauvet, no Sul da França e de 

acordo com a revista Proceedings of the National Academy of Sciences estas foram feitas há 

cerca de 28000 e 40000 anos atrás.  

A produção de tintas surgiu inicialmente como forma de produzir arte e retratar a realidade, 

mas com a evolução dos materiais e da história houve também necessidade de proteger os 

objetos. 

As duas grandes guerras mundiais, assim como a revolução industrial, foram momentos da 

história onde houve maior pressão para o desenvolvimento das tintas e vernizes, dado que o 

aparecimento de enormes quantidades de maquinaria e estruturas de ferro a necessitar de 

proteção contra a corrosão constituiu um desafio enorme que levou ao estudo de tintas de 

qualidade que pudessem aumentar o tempo de vida destes objetos. 

Atualmente, o revestimento das superfícies não se faz somente por uma questão de proteção 

e decoração. Cada vez mais se tem em conta aspetos como a qualidade do ar e a segurança. 

As tintas decorativas líquidas podem ser divididas entre as que usam tecnologias de base 

solvente e as de base aquosa [28]. As primeiras possuem solvente orgânico como fase líquida 

principal. As tintas aquosas, embora usando predominantemente água como suporte, 

geralmente contêm uma pequena quantidade de solvente orgânico [28]. Este composto é 

adicionado para obter melhores resultados e propriedades de aplicação essenciais. Cerca de 

70 % das tintas decorativas usadas na União Europeia são aquosas [28]. 

2.6.1  O que é uma tinta? Os seus constituintes principais. 

Segundo a norma portuguesa NP EN ISO 4618:2012 uma tinta pode ser definida como um produto 

de pintura pigmentado, líquido, em pasta ou pó, que quando aplicado num substrato, forma 

uma película opaca dotada de propriedades protetora, decorativas ou técnicas particulares. Os 

principais elementos de uma tinta estão representados na Figura 5. 
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Figura 5- Principais elementos de uma tinta (extraído de [23]) 

 

De acordo com a norma portuguesa NP EN ISO 4618:2012 - os constituintes das tintas podem ser 

definidos da seguinte forma: 

Cargas: Produto granular ou em pó, insolúvel no veículo e utilizado para modificar ou influenciar 

determinadas propriedades físicas. Exemplos: Carbonato de Cálcio, Dolomite, Talco [23]. 

Pigmentos: Material corante geralmente em forma de partículas finas, que é praticamente 

insolúvel no veículo, utilizado devido às suas propriedades óticas, decorativas ou protetoras. 

Exemplos de pigmentos inorgânicos e respetiva cor: Cobalto, óxido: azul; Titânio, dióxido: 

branco. Exemplos de pigmentos orgânicos e respetiva cor: Pigmentos azo insolúveis: amarelos, 

laranjas, vermelhos; Pigmentos de ftalocianina: azuis e verdes [23]. 

Veículo fixo/Resinas: Material macromolecular predominantemente amorfo, que vai do estado 

sólido ao líquido e possui uma massa molecular relativamente baixa. 

Aditivos: Qualquer substância incorporada em pequenas quantidades a produtos de pintura para 

promover ou modificar uma ou mais propriedades. Exemplos: Bactericidas, fungicidas e 

algicidas, secantes, agentes antiespuma [23]. 

Solventes: Líquido simples ou mistura de líquidos, volátil sob determinadas condições de 

secagem e no qual o veículo ou ligante é completamente solúvel. Exemplos: Hidrocarbonetos 

alifáticos-heptano; Hidrocarbonetos aromáticos: toluol, xilol [23]. 

Diluentes: Líquido volátil simples ou em mistura que, sem ser solvente, pode ser usado em 

conjunto com o solvente sem causar qualquer efeito indesejável. Exemplos: Hidrocarbonetos 

aromáticos-toluol, naftas pesadas [23].
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3 Materiais e métodos 

3.1 Composição das tintas 

No decorrer deste trabalho, foi estudado e analisado a incorporação de duas resinas captadoras 

de formaldeído e de outros poluentes numa tinta com o objetivo de capturar e reduzir a 

quantidade de formaldeído do ar contribuindo assim para uma QAI superior. A tinta em estudo 

é de base aquosa e tem como destino a pintura de paredes em espaços interiores. A 

incorporação de resinas captadoras de poluentes não deve afetar o desempenho das tintas 

enquanto revestimento de paredes interiores. 

As resinas em estudo vão ser daqui em diante designadas por resina A e resina B: 

 Resina A 

De acordo com o fornecedor, a resina A é um ligante em dispersão aquosa feito para 

incorporação em tintas para reduzir a quantidade de formaldeído e outros aldeídos de 

um espaço interior. A resina A, de acordo com o fornecedor, pode ser incorporada em 

tintas com e sem brilho.  

O fornecedor indica que a reação entre a resina A e os aldeídos presentes na atmosfera 

interior ocorre de forma irreversível à temperatura ambiente e não são libertados 

compostos perigosos para a saúde humana.  

 Resina B 

A resina B é um ligante em dispersão aquosa. Esta resina é utilizada para tintas com 

capacidade de captar formaldeído e outros aldeídos do ar interior. 

Na formulação das tintas com as resinas captadoras de formaldeído utilizaram-se diferentes 

quantidades de ligante para avaliar a influência deste fator no desempenho da tinta enquanto 

captadora de poluentes e como revestimento de paredes interiores.  

Foi também estudado o efeito da porosidade da tinta na captação de formaldeído, isto é, foram 

utilizadas diferentes quantidades de pigmento e ligante, fazendo variar a concentração de 

pigmento em volume (CPV).  

Uma tinta diz-se porosa quando o CPV é superior à concentração de pigmento em volume crítica 

(CPVC). Por outro lado, uma tinta é tanto menos porosa quanto mais baixo for o valor do CPV 

em relação ao CPVC. O CPVC corresponde ao valor de CPV quando o nível de pigmentação 

corresponde à quantidade exata de ligante para preencher os espaços deixados livres entre as 

partículas de pigmento [23]. 
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A porosidade é uma característica que influencia o desempenho e aspeto da película de tinta, 

desta forma, para razões de CPV/CPVC superiores à unidade é de esperar um filme mais poroso 

que normalmente se traduz numa película sem ou com pouco brilho, designada por mate. Em 

oposição, para CPV/CPVC inferiores a um, o filme apresenta menos poros, havendo mais zonas 

de reflexão de luz dando origem, normalmente, a uma película de tinta mais brilhante. 

O brilho é uma perceção visual causada pelas propriedades refletoras da superfície de uma 

película de tinta quando atingida por luz [23]. 

O CPV traduz a relação, em percentagem, do volume de pigmento para o volume de matéria 

não volátil, pigmento e ligante [23]: 

 !"#(%) = #
"$&'*+,-./01234 5#"$&'*+678.74

"$&'*+,-./01234 5 "$&'*+678.74 5 "$&'*+804-17
9 :;;#% 

As características das tintas fabricadas estão representadas na Tabela 9, assim como duas tintas 

de alto desempenho para paredes interiores comercializadas pela CIN. 

Tabela 9-Características das tintas em estudo 

Tinta Ligante 
Percentagem de 

ligante  / % 
CPV  / % 

CPVC / 

% 
CPV/CPVC 

Não captadora 

(semi-mate) 
X 20,7 36,26 72,10 0,50 

Não captadora 

(Mate) 
X 12,0 64,86 56,28 1,15 

#1 A 17,6 42,97 72,45 0,60 

#2 B 17,5 40,53 72,45 0,56 

#3 A 17,4 44,85 43,46 1,03 

#4 A 13,3 44,35 74,22 0,60 

#5 B 17,4 42,38 43,95 0,96 

#6 B 13,3 41,86 74,75 0,56 

 



Revestimentos para melhorar a qualidade do ar interior-parte 2 

 

Materiais e métodos 19 

Da Tabela 9 verifica-se que as tintas #3 e #5 se referem a tintas porosas com resina A e B 

respetivamente. As tintas #4 e #6 apresentam cerca de 25 % de menos resina relativamente às 

restantes formuladas.  

3.2 Ensaio para quantificação de formaldeído 

O método escolhido para quantificar a quantidade de formaldeído captado pelas tintas, foi o 

método dos vials com derivatização em SPME desenvolvido por Porfírio [4]. Este método é a 

junção do método dos vials com o método de derivatização e é utilizado para analisar 

compostos orgânicos voláteis, nomeadamente aldeídos e cetonas [4]. 

A micro extração em fase sólida (SPME) é um método desenvolvido por Pawlisyn e os seus 

colaboradores. Esta técnica de análise não necessita de qualquer solvente e engloba os 

processos de extração e concentração simultaneamente. É utilizada em compostos voláteis e 

não voláteis de líquidos ou headspace numa fibra de sílica fundida revestida por um polímero, 

um sólido adsorvente ou uma combinação dos dois, numa única etapa de extração [4]. 

No presente trabalho, foi utilizado o O-(2, 3, 4, 5, 6- pentafluorobenzil)-hidroxilamina (PFBHA) 

para a quantificação de formaldeído nos vials. Este composto reage com os aldeídos, formando 

um derivado, uma oxima, bastante estável que não se decompõe a elevadas temperaturas. 

Neste caso em estudo o aldeído que reage com o PFBHA é o formaldeído. A reação que ocorre 

na fibra de SPME entre o formaldeído e o agente de derivatização, PFBHA, pode ser visualizada 

na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fibra utilizada na seringa de SPME está representada na Figura 7 e foi escolhida tendo em 

conta a sua seletividade e a que melhor adsorvesse os derivados de oxima, foi escolhida uma 

fibra de Polidimetilsiloxano/ Divinilbenzeno (PDMS-DVB) [29].  

 

 

Figura 6-Reação entre o formaldeído e o PFBHA (extraído de [29]) 
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O procedimento deste método consiste em saturar a fibra no reagente de derivatizac ̧ão em 

headspace e expo ̂-la à amostra de formaldeído, novamente em headspace, onde ocorrerá a 

reação figurada na Figura 6. O último passo consiste na injeção no cromatógrafo gasoso (GC) 

equipado com o sistema de Flame Ionization Detector (FID). A avaliação da capacidade de 

captação de cada tinta é feita através da comparação da intensidade do pico da oxima de um 

vial sem tinta e de um outro com tinta. 

O método dos vials com derivatizac ̧ão em SPME divide-se em 4 fases: preparação do vial de 

ensaio de quantificação, carga do PFBHA, amostragem/derivatizac ̧ão de formaldeído e injeção 

no GC-FID. As reações que acontecem nas 4 fases são as seguintes [30]: 

                     PFBHA + ! 
"#,"$#

%  ! "PFBHA # $     (3.2) 

                 HCHO + $ 
%&,%'&
)  ! "HCHO # $                    (3.3) 

           HCHO+ PFBHA * S
*#

-! "OXIMA # $                       (3.4) 

                 OXIMA # $ 
%.
/ "OXIMA + $                            (3.5) 

A equação 3.2 demonstra a reação de adsorção/dessorção do PFBHA na superfície da fibra 

disponível S. Estudos experimentais demonstraram que a velocidade de adsorção k1 é muito 

superior à velocidade de dessorção k-1 [29]. Isto garante que a dessorção do PFBHA apenas 

ocorre no GC-FID. A equação 3.3 demonstra a possibilidade do formaldeído ser adsorvido pela 

fibra mesmo que esta não contenha agente de derivatização. Por outro lado, se a fibra estiver 

saturada com PFBHA, pode não haver reação (k2 @ 0) e como consequência não se formar a 

oxima, não sendo detetado qualquer pico aquando da leitura em GC-FID [30]. 

A reação entre o formaldeído e o PFBHA está representada na equação 3.4. Durante este passo, 

é formado uma oxima. A velocidade de reação entre o formaldeído e o PFBHA sorvido na fibra 

está representado por K*. Este processo de derivatização é controlado por uma cinética de 

Figura 7-Seringa de SPME utilizada nos ensaios 
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primeira ordem, onde a velocidade de reação depende da concentração de formaldeído no ar 

de acordo com a equação 3.6 [29]. 

                          0 = 12324 # 5#""""""""                             (3.6) 

Em que 0 é a velocidade de formação da oxima (ng·s-1), 12324"é a concentração de formaldeído 

(ppbv) dentro do vial e 5# é a constante de velocidade de primeira ordem aparente (ng·ppbv-

1·s-1) [29]. 

A reação de formaldeído com o PFBHA é favorecida para tempos de exposição elevados, para 

concentrações de formaldeído no ar baixas, e tempos de exposição baixos, para concentrações 

de formaldeído no ar altas [4]. De acordo com Martos et al. (1998), a constante de velocidade 

de primeira ordem aparente K* apresenta um valor de 0,0030 ng·ppbv-1·s-1 a 25ºC. 

A equação 3.5 representa o último passo do ensaio de quantificação do formaldeído. Nesta 

etapa ocorre a dessorção da oxima no interior do GC. A dessorção da oxima adsorvida na fibra 

apenas ocorre dentro do GC para uma rampa de temperaturas estabelecida. A quantidade de 

oxima presente na fibra é proporcional à concentração de formaldeído no ar [4]. 

3.3 Caracterização das tintas produzidas 

Como referido anteriormente, é necessário que as tintas produzidas, para além de captarem os 

poluentes do ar interior, apresentem um bom desempenho enquanto revestimento para paredes 

interiores. Para além da quantificação da captação de formaldeído do ar interior, todas as 

tintas foram sujeitas a testes e ensaios de caracterização simplificados e nas tintas com maior 

potencial enquanto revestimento de paredes interiores e como captadora de poluentes, foi 

feita uma caracterização mais aprofundada. Todos os ensaios praticados seguiram o 

procedimento e método das normas internas (NCIN), nacionais (NP) e internacionais (EN, ISO).  

Na caracterização simplificada estão incluídos os seguintes ensaios e respetivas normas: 

i. Massa volúmica (g·ml-1): Normas NCIN; 

ii. pH: Normas NCIN; 

iii. Brilho (unidades de brilho): NP EN ISO 2813:2001; 

iv. Viscosidade Stormer (unidade de Krebs-UK): Normas NCIN; 

v. Viscosidade cone e prato (Poise-P): Normas NCIN; 

vi. Opacidade Seca (%): Normas NCIN; 

vii. Índice de brancura e amarelecimento (%): Normas NCIN. 

Na caracterização mais aprofundada das tintas foram feitos os seguintes testes: temperatura 

mínima de formação de película, resistência à fissuração para espessuras elevadas, resistência 

de uma película de tinta à amónia e à água líquida, resistência ao polimento da película de 

tinta quando aplicada a rolo (polimento prático), resistência química e manchamento (nódoa) 

da película de tinta, resistência à esfrega húmida e lavabilidade, fissuração mudcracking, 
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resistência ao blocking, aplicação prática em gesso cartonado, resistência aos álcalis dos 

ligantes hidráulicos e estabilidade acelerada. 

• Temperatura mínima de formação de película (TMFP)- ISO 2115:1996 

A TMFP é a temperatura limite acima da qual se forma uma película homogénea sem 

fissuração nem farinação. A dispersão polimérica seca a um gradiente de temperatura 

adequado numa atmosfera isenta de humidade e a temperatura fronteira entre as secções 

coalescida e não coalescida é determinada [31]. 

• Resistência à fissuração para espessuras elevadas- NP 4505 

A resistência à fissuração para espessuras elevadas consiste na aplicação da tinta num bloco 

metálico do tipo MEIER que apresenta na zona central um sulco em forma de cunha. Esta 

aplicação deve ser feita com uma rasoira. Após 48 h de secagem, observa-se o aspeto da 

película e respetiva fissuração [32]. 

• Resistência de uma película de tinta à amónia e à água líquida- NCIN 

Estes métodos permitem determinar a resistência de uma película de tinta à sua 

degradação por contacto com uma solução aquosa de amónia e com água líquida. Após um 

determinado tempo, avalia-se a resistência à formação de empolamento ou enrugamento 

da película de tinta [33]. 

• Resistência ao Polimento da película de tinta quando aplicada a rolo (Polimento Prático)- 

NCIN 

Este método tem como objetivo avaliar a resistência ao polimento em seco e em húmido 

de uma película de tinta após aplicação de acordo com o boletim técnico. No final, deve 

avaliar-se a alteração do aspeto da película de tinta onde houve polimento [34]. 

• Resistência química e manchamento (nódoa) da película de tinta- NCIN 

Este ensaio consiste em manchar a película de tinta seca com várias nódoas domésticas e 

avaliá-la com uma escala de 0 (sem alterac ̧ão) a 2 (alteração muito profunda). As nódoas 

incluem vários produtos domésticos [35]. 

• Resistência à esfrega húmida e lavabilidade- ISO 11998:2006 

Este ensaio tem como objetivo avaliar a capacidade dos revestimentos por pintura de 

suportarem o desgaste causado por operações de limpeza repetidas e de resistirem à 

penetração de agentes de sujidade. Após aplicação da película de tinta, deixar secar 

durante 28 dias. A película de tinta foi sujeita a 200 ciclos de esfrega húmida num aparelho 

de ensaio de esfrega. No fim, depois de lavada, a película foi pesada e foi avaliada a 

diferença de massa, antes e após o ensaio [36]. 
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• Fissuração Mudcracking- NCIN 

A fissuração Mudcracking consiste em avaliar a película de tinta quando aplicada com 

espessuras elevadas e sujeita a secagem a baixa temperatura [37]. 

• Resistência ao Blocking- NCIN 

A resistência ao Blocking pretende avaliar a tendência de uma superfície pintada 

apresentar uma pegajosidade indesejável. [38].  

• Aplicação prática em gesso cartonado- NCIN 

A aplicação prática em gesso cartonado consiste na aplicação da tinta a rolo e à trincha e 

posterior avaliação da facilidade de aplicação, aspeto de película, opacidade húmida, 

opacidade seca, emendas [39]. 

• Resistência aos álcalis dos ligantes hidráulicos- NCIN 

Este ensaio permite avaliar a resistência de películas secas de tintas e vernizes, perante a 

ação dos álcalis de ligantes hidráulicos, componentes de argamassas, sobre as quais sejam 

aplicadas [40]. 

• Estabilidade Acelerada- NCIN 

A estabilidade acelerada tem como objetivo avaliar a estabilidade de tintas, vernizes e 

produtos similares, por um processo acelerado baseado no seu aquecimento em recipiente 

fechado à temperatura de 50 ºC. Este ensaio permite ter a ideia da estabilidade destes 

produtos, quando sujeitos a armazenamento prolongado [41]. 
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4 Resultados e discussão 

Para a caracterização da quantidade de formaldeído captado pelas tintas optou-se por utilizar 

o método dos vials com derivatização em SPME, método implementado na CIN [4]. Na primeira 

parte desta secção, são apresentadas as alterações e melhoramentos ao método, a adaptação 

deste para quantificação de acetaldeído. Numa segunda parte é feita a caracterização 

aprofundada das tintas formuladas a fim de avaliá-las enquanto revestimento de paredes 

interiores. 

4.1 Método de análise em GC-FID 

Para a quantificação do formaldeído no vial, foi desenvolvido por Porfírio [4] um método 

baseado em GC-FID. Este método compreende quatro etapas: preparac ̧ão do vial com tinta, 

carga do agente de derivatização na fibra, amostragem/derivatização de formaldeído e injeção 

no GC-FID [4]. As condições definidas no GC-FID para análise da quantidade de formaldeído no 

vial foram estabelecidas por Porfírio [4] e estão resumidas na Tabela 10.  

O gás de arrasto usado foi o hidrogénio, de elevada pureza, a 1 bar (14 psi). O cromatógrafo 

utilizado é da marca Perkin Elmer com o modelo AutoSystem XL- Gas Chromatograph. Na Figura 

8 está representado o GC utilizado nos ensaios de quantificação de formaldeído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-Fotografia do GC utilizado nos 

ensaios de quantificação 
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Tabela 10-Condições definidas no GC-FID para os métodos de limpeza da fibra e 

quantificação 

 

4.2 Preparação do vial com agente de derivatização (PFBHA) 

Num vial de 22 ml foi injetado 2 ml de uma solução aquosa de PFBHA com concentração 15 

mg·L-1; a quantidade e concentração de PFBHA foram otimizados por Porfírio [4]. Antes da 

exposição da fibra ao PFBHA presente no vial, este deve ser aquecido a 50 ºC, num banho 

termostático, durante um tempo ta. A temperatura e tempo de aquecimento afetam a 

reprodutibilidade do método. 

Como descrito na secção 3.2, o PFBHA reage com o formaldeído formando uma oxima. Aquando 

da exposição da fibra ao vial com o agente de derivatização, apenas 2 mL do volume total são 

ocupados pela solução de PFBHA, o restante é ar do laboratório. Dado existir formaldeído no 

ar interior do laboratório, a sua concentração foi determinada de forma a avaliar o potencial 

de interferência com o método analítico desenvolvido. Os ensaios no interior do laboratório 

foram realizados em dias diferentes, visto que a quantidade de formaldeído no ar poder variar. 

Foram feitos ainda dois ensaios no exterior para comparar com os valores registados no interior 

do laboratório. Na Tabela 11 são apresentados estes resultados.  

Tabela 11-Influência do ar do laboratório no resultado dos ensaios 

Ensaio Condições do ensaio Área de pico / mV·s 

1 PFBHA + ar laboratório 1202,85 

2 PFBHA + ar laboratório 1084,88 

3 PFBHA + ar laboratório 1316,82 

4 PFBHA + ar laboratório 1052,91 

5 PFBHA + ar exterior 542,62 

6 PFBHA + ar exterior 563,56 

 

A área dos picos correspondentes ao formaldeído presente no ar é da mesma ordem de grandeza 

dos valores de formaldeído calculados como presentes no vial, 2000 mV·s. Pode assim concluir-
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Gás de 

arrasto 

Rampa de 
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/ ºC·min-1 

Limpeza da 

fibra 
250 250 270 Hidrogénio - 
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Oxima 

45 (2 min) + 
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210 270 Hidrogénio 30 
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se que é absolutamente crítico minimizar a contaminação da atmosfera dos vials com 

formaldeído do ar e ter em conta esta contaminação aquando do cálculo da concentração 

efetiva de formaldeído adicionada no vial. Foram realizados dois ensaios no exterior do 

laboratório como termo de comparação, tendo-se obtido áreas de pico aproximadamente 

metade das dos ensaios com ar interior. Os tempos de amostragem foram os mesmos em todos 

os ensaios. 

Posto isto, com o objetivo de diminuir a quantidade de formaldeído no interior do vial com 

PFBHA, foi injetado árgon. A escolha do gás árgon foi feita por este ser mais pesado que o ar 

ambiente minimizando possíveis contaminações no momento de se fechar o vial. Os resultados 

obtidos estão apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12- Ensaios com árgon 

Ensaio Condições do ensaio Área de pico / mV·s 

1 PFBHA + árgon 618,14 

2 PFBHA + árgon 598,22 

 

Os valores de área de pico obtidos aquando da adição de árgon ao vial com PFBHA permitiu 

reduzir a quantidade de formaldeído para cerca de metade do valor obtido com ar do 

laboratório. Para que a contribuição de formaldeído do ar existente no vial fosse mínima para 

que existisse menos uma variável que pudesse afetar os ensaios de captação das tintas, foi 

estudado a exposição do vial com PFBHA ao sistema de exaustão existente nas bancadas do 

laboratório durante um e dois minutos- Figura 9. Os resultados obtidos são exibidos na Tabela 

13.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-Exposição do vial com 

PFBHA ao sistema de exaustão 
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Tabela 13-Ensaios no sistema de exaustão 

Ensaio Condições do ensaio Área de pico / mV·s 

1 1 min exposição 237,78 

2 1 min exposição 258,58 

3 2 min exposição 250,97 

4 2 min exposição 250,22 

 

Da análise da Tabela 13 é possível concluir que aquando da exposição do vial com a solução de 

PFBHA ao sistema de exaustão acontece uma redução na quantidade de formaldeído de cerca 

de 75 % do valor registado no interior do laboratório. Este é assim o melhor procedimento tanto 

a nível de execução como em termos de custo. Na Figura 10 estão representados os resultados 

obtidos para os vários ensaios com o vial de derivatização. 

 

Figura 10-Influência de vários locais na quantidade de formaldeído no vial de derivatização 

 

4.3 Tempo de amostragem para a completa derivatização de 

formaldeído- saturação da fibra  

O processo de derivatização não é um processo de equilíbrio, mas sim um processo de extração 

exaustiva [42]. Isto significa que a substância a analisar, no caso em estudo o formaldeído, é 

derivatizado na fibra enquanto existir agente de derivatização. No entanto é fundamental 
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encontrar um tempo de amostragem, tam, que permita analisar a quantidade de formaldeído 

com critério e de forma reprodutível. Com o objetivo de compreender o tempo ao qual não há 

mais formação de oxima, foram feitos vários ensaios para tempos de amostragem superiores ao 

longo dos ensaios. O tempo de carga da fibra no vial com PFBHA foi o mesmo em todos os 

ensaios. Na Figura 11 está representada uma fotografia da fibra exposta ao PFBHA e ao vial 

contaminado com formaldeído. Os resultados dos ensaios efetuados estão retratados na Tabela 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14- Tempo de amostragem para a completa derivatização de formaldeído 

 

 

 

 

Ensaio Tempo de amostragem Área de pico / mV·s 

1 0,50·tam 2703,69 

2 0,75·tam 2804,34 

3 tam 3241,35 

4 2,0·tam 5944,03 

5 3,0·tam 6131,22 

6 20·tam 6399,01 

7 60·tam 6021,97 

                   a)                                    b) 

Figura 11-Fotografia da exposição da fibra SPME: a) 

ao PFBHA; b) ao vial contaminado com formaldeído 
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De acordo com Porfírio [4] a área de pico obtida aquando da saturação da fibra seria 2184 μV·s 

com um desvio padrão de 63 μV·s. Da análise da Tabela 14 é percetível que nos dois primeiros 

ensaios realizados às mesmas condições que os utilizados por Porfírio [4], as áreas de pico 

obtidas são um pouco superiores mas próximas do valor de referência. No entanto, para tempos 

de amostragem superiores, a área de pico aumentou de forma significativa. Na Figura 12 estão 

representadas as áreas de pico obtidas para vários tempos de amostragem crescente. 

 

Figura 12-Tempo de amostragem para a completa derivatização de formaldeído 

Após análise da Figura 12 e da Tabela 14 conclui-se que não existem alterações significativas 

na área de pico para tempos superiores a 2·tam.  Com isto, para a concentração de formaldeído, 

 !"#$, o tempo de amostragem necessário para assegurar que existe saturação da fibra é de 

3·tam. As pequenas variações existentes nos resultados podem ter que ver com a preparação da 

solução de formaldeído, com a quantidade de formaldeído no interior do laboratório e com 

todos os passos envolvidos durante o ensaio. Um exemplo de um cromatograma obtido está 

representado na Figura 13.  
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Figura 13-Cromatograma obtido para ensaio com formaldeído 
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4.4 Curva de calibração para quantificação de formaldeído 

Foi elaborada uma curva de calibração para analisar e quantificar a quantidade de formaldeído 

captado pelas tintas fabricadas. Esta foi concebida através das áreas de pico obtidas no GC 

para sucessivos aumentos da concentração de uma solução de formaldeído. Em todos os ensaios 

foram utilizados os mesmos tempos de amostragem e carga. Verificou-se que existe linearidade 

até uma concentração de formaldeído de entre 0,040 ppm e 0,6 ppm. Para além disso, para 

concentrações superiores a 2,5 ppm verificou-se que a área de pico aproxima-se 

assintoticamente do valor de área de pico de 20000 µV·s, o que revela o ponto de saturação da 

fibra. Os resultados obtidos estão expostos na Tabela 15 e na Figura 14.  

Tabela 15-Resultados obtidos para a curva de calibração 

Ensaio Concentração CH2O / ppm Área de pico / mV·s 

1 0,020 908 ± 4 

2 0,040 1443 ± 20 

3 0,080 1793 ± 26 

4 0,150 2377 ± 166 

5 0,300 3685 ± 111 

6 0,600 5949 ± 114 

7 1,25 6797 ± 104 

8 2,50 16421 ± 770 

9 5,00 18769 ± 599 

10 12,5 20957 ± 1371 

 

 

 

Figura 14- Curva de calibração para quantificação de formaldeído 
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Da análise da Figura 14 é possível verificar que para concentrações de formaldeído inferiores a 

2 ppm, existe linearidade nos resultados obtidos. Na Figura 15 está representada a zona linear.  

 

 

Figura 15-Reta de calibração para quantificação de formaldeído- zona linear 

 

Como se pode verificar na Figura 15, a reta de calibração obtida para a quantificação de 

formaldeído apresenta uma linearidade aceitável (R2 = 0,999) e permite uma gama de trabalho 

de aproximadamente 0,040 ppm a 0,60 ppm. Esta curva define a relação entre o valor da 

variável medida pelo GC, a área de pico e a concentração de formaldeído no interior do vial de 

acordo a equação 3.7:  

 

 ! = 8004,6 " #$%&' + 1188,2        (3.7) 

 

Em que  ! é a área de pico expressa em µV·s e #$%&' é a concentração de formaldeído expressa 

em ppm. 

A ordenada de origem apresenta o valor de 1188,2 µV·s dado que existe formaldeído no ar do 

laboratório pelo que não é possível obter valores inferiores a esta concentração. 

Contrariamente ao vial com PFBHA onde foi possível reduzir a concentração de formaldeído, 

neste caso nao foi possível dado que a exposição do vial com a solução de formaldeído ao 

sistema de exaustão afeta os resultados. De acordo com a OMS e com a Portaria n.º 353-A/2013, 
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o valor limite de exposição ao formaldeído é de 0,08 ppm para 30 minutos de exposição; para 

esta concentração, a área de pico é de (1793 ± 26) µV·s. Segundo a Agência Portuguesa do 

Ambiente, para concentrações superiores a 0,2 ppm, o que corresponde a uma área de pico de 

aproximadamente (3685 ± 111) µV·s, é possível sentir-se o cheiro do formaldeído no ar. 

4.5 Análise do desempenho das tintas enquanto captadoras de 

formaldeído 

Todas as tintas formuladas foram sujeitas ao ensaio de captação de formaldeído. Foi calculada 

a capacidade de captação de formaldeído pelas tintas através das áreas de pico. Antes de cada 

ensaio foi registado a área de pico, para um tempo de amostragem de 0,50·tam, de um vial sem 

tinta e comparado com os restantes vials com a película de tinta. As películas de tinta testadas 

com dimensões de 10 mm2 apresentavam um tempo de secagem de pelo menos 48 horas. A 

película de tinta foi colocada no topo do vial-Figura 16 e não no fundo, como especificado por 

Porfírio [4], para evitar o contacto da solução de formaldeído com a película de tinta. Os testes 

foram realizados com uma concentração de formaldeído de 4·#$%&'. Foi utilizada uma 

concentração 4 vezes superior à utilizada por Porfírio [4] dado que para concentrações mais 

baixas, a conversão era completa, não havendo margem para diferenciar as tintas com maior 

capacidade de captação. Os resultados obtidos para uma concentração inicial de formaldeído 

de 4·#$%&', correspondente a uma área de pico inicial de (5949 ± 114) µV·s, são apresentados 

na Tabela 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                            b) 

Figura 16- Fotografia da película de tinta com 10 mm2 a) película de tinta aplicada em folha de 

alumínio; b) no interior do vial 
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Tabela 16- Conversão das tintas formuladas para um tempo de exposição da tinta 

formaldeído de 24 horas. 

Tinta Ligante 
Percentagem 

de ligante / % 

CPV/

CPVC 

Área de pico vial 

com película de 

tinta / mV·s 

Conversão 

/ % 

Comercial captadora - 7,4 - 2967 ± 96 50 ± 5 

#1 A 17,6 0,60 673 ± 24 89 ± 3 

#2 B 17,5 0,56 1137 ± 32 81 ± 2 

#3 A 17,4 1,03 3388 ± 110 44 ± 6 

#4 A 13,3 0,60 3192 ± 119 47 ± 6 

#5 B 17,4 0,96 4254 ± 187 39 ± 2 

#6 B 13,3 0,56 2461 ± 43 59 ± 4 

 

Analisando os valores apresentados na Tabela 16 verifica-se que as Tintas #1 e #2 apresentam 

conversões semelhantes, no entanto a Tinta #1 apresenta um desempenho ligeiramente 

superior, reduzindo a concentração no interior do vial para valores inferiores a 0,020 ppm. 

As Tintas #3 e #5, onde se estudou o efeito da porosidade na captação de formaldeído, 

apresentam conversões de (44 ± 6) % e (39 ± 2) %, respetivamente, correspondente a 0,3 ppm. 

Com isto, é possível concluir que para a mesma quantidade de ligante na tinta, o aumento da 

porosidade diminui a capacidade de captação de formaldeído. Ainda assim, a Tinta #3 apresenta 

melhores resultados enquanto captadora do que a Tinta #5. 

A redução da percentagem de ligante nas Tintas #4 e #6, não modificando a porosidade, reduziu 

a conversão final em relação as Tintas #1 e #2. Este resultado era expectável dado que o ligante 

é o componente que tem a função captadora de poluentes. É possível confirmar que a Tinta #6 

é mais eficaz do que a Tinta #4 na redução da quantidade de formaldeído no ar, tendo reduzido 

a concentração no vial para cerca 0,150 ppm. 

Comparando as tintas produzidas com a tinta comercial captadora existente no mercado, é 

possível concluir que esta apresenta uma conversão inferior às Tintas #1, #2 e #6. Isto pode ser 

explicado devido à percentagem de ligante existente nesta tinta, cerca de 60 % inferior às 

restantes tintas. Nas Tintas #4 e #6, onde a percentagem de ligante é de cerca de 50 % superior 

relativamente à tinta comercial captadora, as conversões registadas são idênticas, 

aproximadamente 50 %. 
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4.6 Método de análise de quantificação do desempenho de uma tinta 

para captação de acetaldeído 

O método utilizado para quantificar a capacidade das tintas de captar acetaldeído teve o 

mesmo princípio que o utilizado para o formaldeído. No entanto, aquando da preparação da 

solução de acetaldeído para contaminação do vial foi necessário um manuseamento aprimorado 

a temperaturas baixas visto que o ponto de ebulição do acetaldeído é próximo da temperatura 

ambiente. No caso da preparação da solução de formaldeído a contaminar os vials não foi 

preciso este cuidado com a temperatura visto que foram preparadas a partir de uma solução 

de formaldeído a 31,84 %. A solução de acetaldeído preparada foi obtida após diluição de 

acetaldeído a 99,5 %. Na Tabela 17 estão representados os resultados obtidos para uma 

concentração de acetaldeído,  !"#$%. 

Tabela 17-Ensaios quantificação acetaldeído 

Ensaio Tempo de amostragem 
Tempos de retenção 

/ min 

Áreas dos picos 

/ mV·s 

1 0,50·tam 7,635/7,672 3058,26/4398,78 

2 0,50·tam 7,651/7,688 3358,17/4903,37 

3 75·tam 7,622/7,659 3331,73/4258,39 

 

Da análise da Tabela 17 é possível verificar que o cromatograma retirado do GC apresenta dois 

picos representativos da oxima formada aquando da reação do PFBHA com o acetaldeído. O 

tempo de retenção médio para o primeiro pico é (7,6 ± 0,015) minutos e uma área de pico 

média de (3332 ± 166) mV·s. Para o segundo pico o tempo de retenção tem um valor médio de 

(7,7 ± 0,015) minutos e uma área de pico média de (4399 ± 339) mV·s. Foi ainda aumentado o 

tempo de amostragem em cerca de 75 vezes, as Áreas de pico registadas relativas ao 

acetaldeído mantiveram-se na mesma gama. Isto leva a concluir que o tempo de amostragem 

0,50·tam é suficiente para saturar a fibra. Um exemplar de um cromatograma relativo à 

quantificação de acetaldeído obtido está representado na Figura 17.  
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4.7 Análise do desempenho das tintas enquanto captadoras de 

Acetaldeído 

Durante o tempo útil de elaboração do projeto, apenas as Tintas #1 e #2 foram sujeitas ao 

ensaio de captação de acetaldeído. Como no caso da quantificação de formaldeído foi calculada 

a capacidade de captação das tintas através das áreas de pico antes e após contaminação e 

introdução de uma película de tinta de 10 mm2 no interior do vial. Os resultados obtidos estão 

representados na Tabela 18. 

Tabela 18- Conversão das tintas formuladas para um tempo de exposição da tinta ao 

acetaldeído de 24 horas. 

Tinta Ligante 
Percentagem 

de ligante / % 

CPV/

CPVC 

Áreas de pico 

vial com película 

de tinta / mV·s 

Conversão 

/ % 

Comercial 

captadora 
- 7,4 - 281/312 85 

#1 A 17,6 0,60 256/278 93 

#2 B 17,5 0,56 269/290 92 

 

Figura 17-Cromatograma obtido para ensaio com acetaldeído 
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Da análise da Tabela 18 é possível concluir que as Tintas #1 e #2 apresentam um bom 

desempenho na captação de acetaldeído, tendo convertido 93 % e 85 %, respetivamente. 

Comparando com a tinta comercial captadora, tanto a Tinta #1 como a Tinta #2, apresentam 

conversões superiores.  

4.8 Ensaios de caracterização das tintas para interior 

Foram feitos vários ensaios de caracterização das tintas formuladas para estudar o seu 

desempenho enquanto revestimentos de paredes interiores. A caracterização simplificada foi 

feita a todas as tintas. No entanto, foi elaborada uma caracterização mais aprofundada às 

versões com mais interesse, tanto a nível comercial como a nível de tinta captadora de 

poluentes.  

4.8.1 Caracterização simplificada das tintas fabricadas 

Na caracterização mais direta e com resultados obtidos num intervalo máximo de 24 horas, 

foram feitos vários ensaios que permitiram tirar várias conclusões sobre as características das 

tintas. Estes ensaios, por serem expeditos, permitem que se faça alterações nas formulações 

antes dos ensaios de quantificação de captação de poluentes. Os resultados obtidos estão 

representados na Tabela 19. 
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Tabela 19-Resultados obtidos da caracterização simplificada das tintas fabricadas 

 

 

Tinta Ligante 
Percentagem 
de ligante / % 

CPV / 
% 

Massa 
Volúmica 
/ g·ml-1 

pH 
Viscosidade 

Stormer / UK 

Viscosidade 
Cone e 

Prato / P 

Brilho 
60º/85º 

Opacidade 
seca / % 

WI / % YI / % 

 NCIN NCIN NCIN NCIN NP EM ISO 
2813:2001 

NP 2402 ASTM E313 

Não 
captadora 

(semi-
mate) 

X 20,7 36,26 1,222 9,1 94 0,80 12,0/63,0 94,3 84,6 2,7 

Não 
captadora 

(mate) 
X 12,0 64,86 1,372 8,6 106 2,4 2,3/3,2 94,9 82,2 2,9 

#1 A 17,6 42,97 1,254 9,2 110 1,1 7,4/19,8 93,1 85,92 2,69 

#2 B 17,5 40,53 1,264 8,4 115 1,4 8,5/26,5 93,4 88,26 2,52 

#3 (mate) A 17,4 44,85 1,246 9,2 104 1,1 2,9/9,1 95,2 86,24 3,27 

#4 A 13,3 44,35 1,170 9,1 78 0,5 7,0/43,2 91,6 86,31 2,50 

#5 (mate) B 17,4 42,38 1,255 9,1 97 1,1 3,4/13,4 96,8 90,29 1,20 

#6 B 13,3 41,86 1,188 8,9 98 0,60 6,6/53,9 90,9 88,52 1,74 
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Da análise da Tabela 19 concluiu-se que as Tintas #1 e #2 apresentam características 

semelhantes, no entanto a Tinta #2 apresenta valores de viscosidade um pouco superiores, 

assim como mais brilho, mais opacidade e maior índice de brancura. 

As Tintas #3 e #5, ambas mais porosas, visualmente com menos brilho, apresentam 

características muito semelhantes às versões #1 e #2 e entre si. A principal diferença é no brilho 

onde se verificou uma redução de mais de 50 % das versões #1 e #2 para as versões #3 e #5. A 

opacidade seca assim como o índice de brancura, aumentaram no filme mais poroso com o 

aumento do CPV em ambas as versões. Comparando as versões #3 e #5 com a tinta não 

captadora (mate), é possível verificar que a versão #3 é a que mais se aproxima às 

características da tinta já comercializada.  

Nas versões #4 e #6 foi feita uma redução na quantidade de ligante em cerca de 25 % das versões 

#1 e #2, através da redução de sólidos da tinta, de forma a manter a razão CVP/CVPC. Esta 

redução provocou uma diminuição da massa volúmica, da viscosidade, do brilho e da opacidade 

seca. Comparando as tintas formuladas com a tinta não captadora (semi-mate) é possível 

verificar que a versão #1 é a que apresenta comportamento mais semelhante, com principais 

diferenças na viscosidade e no brilho. 

4.8.2 Caracterização aprofundada das tintas fabricadas 

Na caracterização aprofundada, foram submetidas aos testes as Tintas #1 e #2 por serem as 

que, tanto como captadoras de poluentes como revestimento de paredes interiores, se 

enquadravam nos objetivos da empresa.  

• Temperatura mínima de formação de película (TMFP) 

A TMFP foi determinada segundo a ISO 2115:1996, o valor obtido foi de -1,4 ºC, igual nas 

Tintas #1 e #2. Este valor está dentro da gama das tintas para interiores. 

• Resistência à fissuração para espessuras elevadas 

A resistência à fissuração para espessuras elevadas foi determinada segundo a norma NP 

4505. Segundo a norma adotada, uma tinta diz-se resistente à fissuração para espessuras 

elevadas quando não apresenta fissurações antes dos 200 mm secos. Ambas as tintas 

apresentaram muito bom desempenho quando aplicadas em elevadas espessuras. A Tinta 

#1 é resistente para espessuras superiores a 900 mm secos, por outro lado a Tinta #2 

apresentou menos resistência, revelando fissuras a partir dos 700 mm secos.  

• Resistência de uma película de tinta à amónia e à água líquida 

A resistência de uma película de tinta à amónia e à água líquida foram determinadas 

segundo uma norma NCIN. Ambas as tintas apresentaram muito bom desempenho nestes 

ensaios após exposição à amónia e à água líquida, permaneceram intactas, não havendo 
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empolamento ou enrugamento da película de tinta. Após 24 horas de secagem da zona 

afetada, ambas as tintas recuperaram o seu aspeto inicial. 

• Resistência ao Polimento da película de tinta quando aplicada a rolo (Polimento Prático) 

O polimento prático foi determinado segundo uma norma NCIN. Os resultados obtidos estão 

representados na Tabela 20. 

Tabela 20-Resistência ao polimento da película de tinta quando aplicada a rolo 

Tinta Ligante 
Percentagem 

de resina / % 

Brilho antes do 

polimento 

60º/85º 

Brilho após 

polimento seco 

60º/85º 

Brilho após 

polimento húmido 

60º/85º 

#1 A 17,6 9,0/14,4 10,9/15,4 10,0/15,9 

#2 B 17,5 7,0/14,5 9,6/15,9 7,6/14,3 

 

Da análise da Tabela 20 é possível concluir que a Tinta #1 apresenta melhor comportamento 

do que a Tinta #2 aquando do polimento seco. No entanto, a Tinta #2 apresenta um menor 

aumento de brilho no polimento húmido. 

• Resistência química e manchamento (nódoa) da película de tinta 

A resistência química e manchamento (nódoa) da película de tinta foi testada segundo uma 

norma NCIN. Após análise dos resultados obtidos (Anexo 1) é possível concluir que ambas 

as tintas apresentam resistência química idêntica, tendo a Tinta #1 apresentado, em 

algumas nódoas um menor manchamento.   

• Resistência à esfrega húmida e lavabilidade 

A resistência à esfrega húmida e lavabilidade foi concebida de acordo com a norma ISO 

11998:2006. Após o ensaio, a Tinta #1 perdeu uma espessura de 1,20 mm secos e a Tinta #2 

0,98 mm secos. Em ambas as tintas foi registada uma perda de espessura inferior a 5 mm 

secos que de acordo com a norma NP EN 13300, são classificadas com classe 1. 

• Fissuração Mudcracking 

A fissuração Mudcracking foi elaborada de acordo com uma norma NCIN. Este ensaio de 

caracterização, assim como o ensaio de resistência à fissuração para espessuras elevadas 

consiste em avaliar o aspeto da película quando aplicada em espessuras elevadas. Após o 

tempo de secagem, ambas as películas de tinta não fissuraram nem apresentavam 

enrugamento. 

• Resistência ao Blocking 

A resistência ao Blocking seguiu uma norma NCIN. Verificou-se que após o tempo definido 

no ensaio que as películas não apresentam pegajosidade. 
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• Aplicação prática em gesso cartonado 

A aplicação prática em gesso cartonado seguiu as normas NCIN. Foram avaliadas as 

seguintes características: Facilidade de aplicação, aspeto de película, opacidade húmida, 

opacidade seca, emendas, aspeto final. Os resultados obtidos estão representados na 

Tabela 21. 

Tabela 21-Avaliação da aplicação prática em gesso cartonado 

Produto Tinta #1 Tinta #2 

Facilidade de aplicação bom bom 

Opacidade húmida satisfaz satisfaz 

Opacidade seca bom bom 

Emendas bom bom 

Aspeto final bom satisfaz 

 

Da análise da Tabela 21 conclui-se que as duas tintas apresentam características idênticas. 

A Tinta #1 apresenta um melhor aspeto final. 

• Resistência aos álcalis dos ligantes hidráulicos 

O ensaio de resistência aos álcalis dos ligantes hidráulicos seguiu as normas NCIN. Após o 

tempo exigido não se verificou qualquer modificação visível das características da película 

nas duas tintas em análise. Após secagem, os provetes foram novamente examinados, não 

se tendo detetado qualquer modificação na película.  

• Estabilidade Acelerada 

A estabilidade acelerada foi elaborada de acordo com uma norma NCIN. Após as tintas 

estarem em estufa à temperatura de 50 ºC durante 15 dias, foram avaliadas várias 

características como a viscosidade, massa volúmica, brilho, pH, opacidade seca, índice de 

brancura e amarelecimento. Da simples observação do aspeto da tinta na lata, verificou-

se que existiu separação de fases de forma muito pouco significativa e não houve alteração 

na textura de tinta. Na Tabela 22 estão representados os resultados obtidos após 

estabilidade e respetiva comparação com as características das tintas um dia após o 

fabrico, onde permaneceram à temperatura ambiente. 
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Tabela 22-Características das tintas após fabrico e após 15 dias em estabilidade acelerada a 

50 ºC 

Tinta pH 

Massa 

Volúmica 

/ g·ml-1 

Viscosidade 

Stormer / 

UK 

Viscosidade 

Cone e 

Prato / P 

Brilho 

60º/85º 

Opacidade 

seca / % 

WI 

/% 

YI 

/% 

 NCIN NCIN NCIN NCIN 
NP EN ISO 

2813:2001 
NP 2402 ASTM E313 

#1 9,2 1,254 110 1,1 7,4/19,8 93,1 85,92 2,69 

#2 8,4 1,264 115 1,4 8,5/26,5 93,4 88,26 2,52 

#1* 9,1 1,255 111 1,2 7,1/18,9 92,8 81,73 3,79 

#2* 8,2 1,268 134 1,5 8,2/22,3 93,2 86,88 2,85 

1* e 2*: resultados após 15 dias em estabilidade acelerada a 50ºC 

 

Da análise da Tabela 22 conclui-se que após 15 dias de estabilidade acelerada a 50 ºC, 

acontece um aumento da viscosidade e do índice de amarelecimento em ambas as tintas, 

sendo o primeiro mais pronunciado na Tinta #2. O pH e a massa volúmica não sofrem uma 

alteração significativa. Verificou-se também em ambas as tintas uma diminuição do índice 

de brancura. O brilho diminui em ambas as tintas.  

4.9 Análise económica 

A produção das Tintas #1 e #2, com a tecnologia de captação de poluentes do ar interior 

aumenta o custo de matérias primas em cerca de 25 % em relação à tinta de alto desempenho 

não captadora comercializada pela CIN.  

4.10 Durabilidade da tinta- simulação 

Foi feito o estudo sobre a durabilidade da Tinta #1. Foram tidos em conta as seguintes 

considerações:   

· Taxa de renovação de ar,Tr: 0,6 h-1 a 0,8 h-1, valores referidos pelo Regulamento das 

Características de Comportamento Te ́rmico dos Edifi ́cios para assegurar a QAI e a 

eficiência energética [43]; 

· Taxa de emissão de formaldeído, Tf: 46,8 mg·m-2·h-1 [44]; 

· Carga da fonte emissora, Cf: 0,4 m2·m-3; 

· Área de parede pintada, Apar: 64 m2; 

· Volume de ar, Va: 60 m3; 

· Taxa de remoção da tinta, Trem: 47,5 mg·m-2·h-1. 
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Para as considerações feitas, a Tinta #1 apresenta uma durabilidade de 6 anos podendo este 

valor variar com a taxa de renovação de ar, taxa de emissão de formaldeído, área de parede 

pintada e o volume de ar.
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5 Conclusões 

Foram desenvolvidas seis tintas onde se incorporaram duas resinas com capacidade de remover 

formaldeído, acetaldeído e outros aldeídos. Foi feito o estudo da influência de vários fatores 

na capacidade de adsorção de poluentes como a quantidade de resina e o efeito da porosidade 

da película de tinta. A seleção das tintas foi feita com base na sua capacidade para captar 

formaldeído e a quantificação do formaldeído captado foi feita com base no método dos vials 

com derivatização em microextração em fase sólida (SPME). Foram feitas alterações a este 

método com o objetivo de obter resultados mais rigorosos. Todas as tintas foram sujeitas a 

testes e ensaios de caracterização simplificados e nas tintas com maior potencial foi feita uma 

caracterização mais aprofundada.  

Conclui-se que as alterações ao método dos vials permitiu resultados mais rigorosos, 

aumentando a reprodutibilidade do método. Sabendo que existe formaldeído no ar do 

laboratório onde foram feitos os ensaios, a redução desta concentração no interior do vial com 

PFBHA através do sistema de exaustão permitiu diminuir a quantidade de formaldeído em 75 % 

e assim minimizar variações na repetibilidade dos ensaios. Foi também determinado o tempo 

necessário à derivatização completa do formaldeído, 3·tam, o que permitiu calcular a área do 

pico cromatográfico de formaldeído. A reta de calibração permitiu quantificar a massa de 

formaldeído removido pelas tintas numa gama de trabalho entre 0,040 a 0,60 ppm. A 

implementação do método de análise de quantificação do desempenho de uma tinta para 

captação de acetaldeído permitiu avaliar as tintas enquanto captadoras deste poluente, 

utilizando a mesma técnica do formaldeído, evitando custos suplementares para a empresa. 

As tintas com maior capacidade na remoção de poluentes do ar interior são as Tintas #1 e #2, 

que incorporam respetivamente as resinas A e B. A redução da concentração de ligante na tinta 

assim como uma maior porosidade da película de tinta reduzem o desempenho destas enquanto 

revestimentos captadores de formaldeído e de acetaldeído em cerca de 50 %. A tinta com pior 

desempenho foi a Tinta #5. Da caracterização das tintas enquanto revestimento de paredes 

interiores conclui-se que a Tinta #1 apresenta os melhores resultados. 

Dos ensaios de quantificação do desempenho das tintas enquanto captadoras de acetaldeído, 

conclui-se que tanto a Tinta #1 como a Tinta #2 são eficazes na remoção deste composto.  

Os custos associados à produção das Tintas #1 e #2 aumentam em cerca de 25 % em relação à 

tinta não captadora de alto desempenho da CIN. 
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A Tinta #1 apresenta maior capacidade de remoção de formaldeído do que uma das tintas 

comerciais com melhor desempenho; a Tinta #1 é assim uma tinta com um desempenho 

excelente na área do aumento da qualidade do ar interior. 
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6 Avaliação do trabalho realizado 

6.1 Objetivos Realizados 

Os objetivos deste projeto passavam por desenvolver uma formulação de uma tinta mate para 

interior com capacidade de captar poluentes existentes no ar interior e realização dos testes 

de avaliação do seu desempenho enquanto captadoras e como revestimento de paredes 

interiores. Foram realizadas 6 versões de tintas captadoras de poluentes com diferentes 

características e avaliado o seu comportamento. Foram ainda realizadas alterações ao método 

de quantificação de formaldeído, foi elaborada uma reta de calibração de formaldeído e 

implementado o método de quantificação de acetaldeído. Todos os objetivos foram cumpridos 

com sucesso. 

6.2 Limitações e Trabalho Futuro 

A principal limitação deste projeto foi a reprodutibilidade do método implementado por Porfírio 

[4] e a falta de tempo para aprofundar o método de quantificação de acetaldeído. Não foi 

possível realizar em tempo útil ensaios de estabilidade acelerada das tintas para 30 dias. 

Como trabalho futuro recomenda-se a melhoria do método de quantificação de acetaldeído, 

isto é, a elaboração de uma reta de calibração e a realização de testes de captação às tintas 

formuladas. Recomenda-se ainda o estudo aprofundado sobre o fenómeno de captação das 

tintas porosas. Deve-se estudar ainda o efeito de uma película de tinta com maior espessura e 

o seu efeito enquanto captadora de poluentes. 

6.3 Apreciação final 

Após a realização do presente projeto é possível afirmar que os objetivos foram cumpridos. Foi 

possível selecionar as melhores tintas enquanto captadoras de poluentes e enquanto 

revestimento de paredes interiores e provar a sua eficiência. Com este trabalho a CIN fica mais 

perto de poder lançar um produto único em Portugal e oferecer aos seus clientes uma tinta 

capaz de melhorar a qualidade do ar interior das suas habitações ou locais de trabalho.
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Anexo 1 Resistência química e manchamento 

(nódoa) da película de tinta-NCIN 

 

Tabela 23- Resultados obtidos para o ensaio de resistência química e manchamento (nódoa) 

da película de tinta 

Nódoa Tinta #1 Tinta #2 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0 

6 1 2 

7 0 0 

8 2 2 

9 0 0 

10 1 2 

11 2 2 

12 1 2 

13 2 2 

14 2 2 

 

Média 0,5 1 

Escala de classificação: 0-Sem alteração; 1-Alteração da película moderada; 2-Alteração muito profunda 

 

 

 

 

 

 

 

 


